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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin 26 Ekim

1 Kas›m
Merhaba...

Daha önce oturum bafl-
kanl›¤› yaparak ve konufl-
mac› olarak kat›lm›flt›m
sempozyuma. fiimdi çok

farkl› duygularla ölüm orucu direniflçisi olarak kat›l›yorum.
O günden bu yana tecrit kald›r›lmad›. Siyasi iktidar bir çö-
züm uygulamad›, gerekçelerinden biri ise güvenlikti. Ko-
¤ufllara giremediklerini dile getirdiler, peki gerçekten öy-
le mi, de¤il. Diyarbak›r’da 11 tutuklu ve hükümlüyü öldü-
rürken ko¤ufltu oras›. Ulucanlar’da 10 kifliyi öldürürken,
kafalar›ndaki bütün kemikleri k›rarken yine ko¤ufl sistemi
idi. Buca, Ulucanlar, Ümraniye hepsi ko¤ufl yani devletin,
siyasi iktidar›n girip arama yapamama, say›m yapamama,
insanlar›n kemiklerini k›ramama gibi engeli yok. Dolay›-
s›yla, F Tipi hapishanelerde “üç kap› üç kilit” çözümünü
güvenlik kayg›lar› tafl›madan, nas›l 50 kiflilik hapishanele-
re girip insanlar›n kemiklerini parça parça ettiyse 9 kiflilik
alanlara da girer, yine insanlar›n kemiklerini parça parça

edebilirler. Ama buna ra¤men ad›m atm›yor. Biz bu konuda düflünmeliyiz. Sol, de-
mokratik kitle örgütleri, ayd›nlar ve sanatç›lar bu konuda düflünmeliler. E¤er konu
siyasi iktidar aç›s›ndan böylesine hayati ve böylesine temel ise bizim aç›m›zdan da
öyle olmal›. 

Ölmeyin ddiyenler... Ölüm orucuna iliflkin çok fley söylendi. Ölmeyin, yap-
may›n etmeyin. Biz de istemeyiz ölmeyi. Ama sorun ölme ya da ölmeme de¤il. Biz
isteriz ki, ölmeyin diyenler ayn› zamanda flunu da söylesinler; evet bir tecrit soru-
nu var, flunu flunu yapal›m, tecrite karfl› birlikte mücadele edelim. Üzülüyoruz öl-
meyin diyenlerin büyük bir k›sm› maalesef tecrite karfl› mücadele konusunda yan›-
m›zda olmayan kifli ve kurulufllar. Zaten çok söyledik ama ben bir kez daha söyle-
yeyim, ölüm orucu bizim aç›m›zdan baflka bir seçenek bulunamad›¤› için baflvuru-
lan bir eylem. Kim ki tecritin kald›r›lmas› konusunda, gerçekten etkili olaca¤› konu-
sunda bize bir alternatif eylem gösterir, tabiki ölüm orucunu b›rak›r›z. Sorunumuz
illaki ölüm orucu yapmak de¤il ki. Sorunumuz tecrit. Herkesin sorunu bu olmal›.
Yani herkes niye insanlar›n ölüm orucu yapt›¤›na, öldü¤üne de¤il tecritin niye ha-
la bir insanl›k suçu olarak ifllenmekte oldu¤una bakmal›. 

Gücümüzü kkullanal›m ... Adalet Bakanl›¤› insanl›¤a karfl› direnmektedir.
Ve insanl›k suçunu, tecrit suçunu ifllemeye devam etmektedir. Biz flimdi bunun he-
sab›n› sormal›y›z. 7. y›l bafll›yacak. Görüyoruz ki siyasi iktidar art›k eskisi kadar ra-
hat de¤il. Çünkü tecrit konusunu kendisinden baflka savunan kalmad›. Kendisine
destek ç›kan kurumlar, hatta devletler dahi yüzüstü b›rakmaya bafllad›. Ve bu so-
nu sa¤layan direnifltir. Ödenen bedellerdir. Evet a¤›r olmufltur bu bedeller, ama
devam ediyorlar. Bizlere düflen görev küçük bir çaba daha harcamak ve tecriti kal-
d›rmakt›r. Bu bizlerin içerdeki insanlara borcudur. Kaybetti¤imiz 122 insana borcu-
muz. Bunlar› ödemeliyiz. Bu omuzlar›m›zda yükümüz. 

Biz gücümüzü gördük ama yeterli de¤il, çünkü gücümüzün bir k›sm›n› kullan›-
yoruz. ‹steriz ve dileriz ki tamam›n› kullanal›m. Tecritin kald›r›lmas› konusunda et-
kin bir mücadele hayata geçirilebilir. ‹nan›yoruz ki tecriti kald›raca¤›z. O günleri gö-
rece¤iz. Ve bu bizlerin, sizlerin eseri olacak, 6 y›l›n eseri olacak. Bu sempozyum-
dan da beklentilerimiz var. Çözüm konusunda bir yol ve yöntemin ç›kabilece¤ini
düflünüyor, umuyor, heyecanla bekliyoruz. 

Biz oorada oolaca¤›z!.. Zafer bizim ellerimizde. Onu kazanacak olan biziz.
Bence sorun 122, 123 ya da 124 meselesi de¤il. Bizler ölürüz, bizler için bir prob-
lem yok. Gerçekten gücümüzü kullanmad›¤›m›z için bu sorun hala duruyorsa. Ger-
çekten harcamam›z gereken eme¤in bir k›sm›n› harcamad›¤›m›z için halen tecrit
uygulanmaya devam ediliyorsa iflte biz as›l o zaman üzülürüz, as›l o zaman ölürüz.
Bu nedenle hepinizi birazc›k daha emek harcamaya ça¤›r›yoruz. O büyük günde

görüflmek üzere. Biz orada olaca¤›z. Teflekkür ediyorum. 

(Behiç AAflc›’n›n ssempozyumda yyapt›¤› kkonuflmadan)

Elinizden ggeleni yyapmazsan›z... 

As›l oo zzaman öölürüz!

Halkımızın geleneksel
Ramazan Bayramı’nı 

kutluyor;
bayramın, kapitalizmin

bireyciliğine karşı
dayanışmanın,

oligarşinin halkı 
birbirine düşürmesine

karşı kardeşliğin vesile-
si olmasını diliyoruz.

● GRUP YYORUM KKONSER 
Tarih: 29 Ekim 2006
Yer: Belçika - Liege 

‹MZA GGÜNÜ
Yer: Ba¤c›lar Karanfiller Kültür
Merkezi
Tarih: 25.10.2006, Saat: 20.00

fiehitlerimizden Korkuyorlar!

Dersim Pertek’de bulunan
Cephe gerillas› Ali Özbak›r’›n
bak›m halindeki mezar›n›n
mermerleri TMfi polisleri ta-
raf›ndan k›r›ld›.

23 Nisan 1993’de katledi-
len ve Pertek flehir mezarl›¤›n-
da topra¤a verilen Özbak›r’›n
mezar›na daha önce ailesi ta-
raf›ndan “Öldüler Yenilmedi-

ler” yaz›lmas›
üzerine, polis,
yaz›n›n bulun-
du¤u mezar›n
üst k›sm›n›
sökmüfl ve aile
hakk›nda dava
aç›lm›flt›. Mah-
keme bu dava-
da beraat karar› vermiflti. 

Bu geliflmelerin ard›ndan
mezar›n onar›m› yap›l›rken,
12 Ekim gece saatlerinde
TMfi polisleri taraf›ndan mer-
merler yeniden k›r›larak tahrip
edildi. K›r›lan mezarlar için
Pertek’e giden Temel Haklar
üyeleri de polis taraf›ndan teh-
dit edildi. 

Bu arada, Özbak›r’›n me-
zar›ndaki yaz›ya iliflkin mah-
kemede beraat karar› verilme-

sine ra¤men, ayn› mezarl›kta
bulunan Cephe flehidi Bar›fl
Budak’a ait mezardaki “Öldü-
ler Yenilmediler” yaz›s›yla il-
gili olarak da Pertek Cumhuri-
yet Savc›l›¤›’na polis taraf›n-
dan suç duyurusunda bulunul-
du¤u ö¤renildi. 

Ali Özbak›r'a ait mezar›n
tahrip edilmesi Elaz›¤ ve Der-

sim’de yap›lan
eylemlerle k›nan-
d›. 14 Ekim’de
Elaz›¤ HÖC
Temsilcili¤i tara-
f›ndan yap›lan
eylemde, mezar-
lara sald›r›n›n

ahlaks›zl›k oldu¤u belirtildi.
Eylemde “Mezarlar›m›za Sal-
d›ranlar, Ölülerimizden Kor-
kanlard›r” yaz›l› pankart aç›l-
d›.

Dersim’de 16 Ekim’de ya-
p›lan eylemde HÖC’lüler,
“Sald›r›lar karfl›s›nda insan-
lar›m›z› da, mezarlar›n› da sa-
hiplenmeye devam edece¤iz.”
dediler. Aç›klamaya ESP ve
Dersim Kültür Derne¤i de
destek verdiler. 

"DEV-GENÇ'lilerin bbeni
keflfetmesi yyaflam›m›n een
güzel vve een flflansl› oolay›d›r"

Tayyar Turhan SAYAR

"Kendimi yyeniden yyaratmak
ve yyeni iinsan oolmak iiçin
devrimciyim"

Yaflar YILMAZ

26 Ekim 1994’te Mersin Arpaçbahflifl
beldesinde polisin bulunduklar› eve yapt›-
¤› bask›nda katledildiler. 2.5 saat boyunca
sloganlar›yla marfllar›yla direndikleri evde
birlikte bulunduklar› Sevgi Erdo¤an da
yaral› olarak tutsak düfltü. 
Ahmet ÖZTÜRK, 1968, Antakya Harbiye

do¤umluydu. Antakya Meslek Yüksek Okulu’ndayken mücadeleye kat›ld›. Gençlik saf-
lar›nda ve Adana Mücadele Gazetesi’nde çal›flt›. ‘93 sonunda daha farkl› sorumluluklar
üstlendi. Zeynep GÜLTEK‹N, 1970 Antep Kilis do¤umluydu. ‹flletme Fakültesi ö¤rencisiy-
di. ‘93 Haziran’›ndan flehit düflene kadar herfleyiyle devrimci mücadelede yerini ald›.

Ahmet ÖÖZTÜRK Zeynep GGÜLTEK‹N

26 Ekim 1993’de, Ankara Balgat’ta bu-
lunduklar› evde kuflat›larak, saatlerce bom-
ba ve kurflun ya¤d›r›larak katledildiler.
Tayyar, 1967 Konya do¤umluydu. 1990
y›l›nda DEV-GENÇ’lilerle tan›flt›, kendini
yetifltirerek tüm hayat›n› devrime adad›.
Ankara SDB’lerde görevlendirildi. Yaflar,
1970 Tekirda¤ do¤umluydu. 1990 y›l›nda

DEV-GENÇ saflar›nda yerald›. 1992 y›l› sonlar›nda Ankara’da konumland›r›ld›.

Yaflar
YILMAZ

fiükrü SSARITAfi

15 yafl›nda bir
Cephe sempati-
zan›yd›. 29
Ekim 2000’de
‹stanbul Ümra-
niye’de MHP’li
faflistlerin kur-
flunlar›yla katle-
dildi. 

Ali DDEM‹RALP

1958 Elaz›¤ do¤umluydu. Cuntan›n zorlu y›llar›ndan flehit düfl-
tü¤ü ana kadar kesintisiz kavgas›n› sürdürdü. 27 Ekim
1987’de ‹stanbul Çengelköy Kuleli’de polisle girdi¤i silahl› ça-
t›flmada flehit düfltü.

Hikmet KKURU Alaattin GGENÇ Ahmet ÇÇOBAN Kadir DDO⁄AN

Karadeniz’in yoksul köylü ailelerinin çocuklar›yd›lar. Kas›m 1979’da Ordu Ay-
bast›’da, halk›n uyan›fl›n› engellemek isteyen faflistler taraf›ndan katledildiler. 

Tayyar 
Turhan SSAYAR

Burhan RRemzi 
KAFADENK

Devrimci Hare-
ket’in bir sem-
patizan›yd›. 26
Ekim 1991’de
‹stanbul Gay-
rettepe’de so-
kak ortas›nda
polis taraf›ndan
katledildi.



Tam 6 y›l bitti, 7. y›la girildi... Bir
ölüm orucu 7 y›ld›r sürüyor.

Dünyada 7 y›l süren bir ölüm orucu
yok. Direniflin ilk aflamalar›nda ihti-
yatl› konufluyorduk yine de; “bile-
bildi¤imiz kadar›yla” ihtiyat›yla bir
benzerinin olmad›¤›n› söylüyorduk.
Art›k direnifle dair tüm rakamlar,
böyle bir ihtiyat pay›n› gereksiz k›l›-
yor. Hücre tipi hapishaneler, dünya-
n›n onlarca ülkesinde var, fakat dün-
yada 122 flehit verilen böyle bir dire-
nifl süreci yok. 

Tarihin derinliklerinden süzülüp
gelen bir söz diyor ki: “Cehen-

nem ac› çekti¤imiz yer de¤il, ac›
çekti¤imizi kimsenin duymad›¤› yer-
dir.” 2000 y›l›n›n 19 Aral›k sabah›n-
dan itibaren F Tiplerini devrimci tut-
saklar için bir cehennem haline ge-
tirmeye çal›flt›lar. Daha tam bir de-
yiflle, F Tipleri Türkiye solunun ce-
hennemi olacakt›. O cehennemin
atefllerinde Türkiye solunun devrim
ve sosyalizm iddias› yak›l›p kül edi-
lecekti. F Tipleri, hücreleri ne kadar

dar olursa olsun, kendi bafl›na bir ce-
hennem olamazd›. Oran›n tam bir
cehennem olmas›, orada yaflananlar›
hiç kimsenin duymamas›, bilmeme-
siyle, yani adl› ad›nca söylersek,
SANSÜRLE mümkündü. Hallac-›
Mansur yüzlerce y›l önce o sözleri
söylerken, belki henüz “sansür”
kavram› kullan›lmaya bafllanmam›fl-
t›. Mansur, sansürün gücüyle nas›l
büyük cehennemler yarat›labilece¤i-
ni tahayyül bile edemezdi. Ama biz,
21. yüzy›lda, küreselleflmenin ve in-
ternetin tüm s›n›rlar› y›kt›¤›n›n iddia
edildi¤i bir ça¤da, televizyonlarla,
cep telefonlar›yla, bilgisayarlarla
“iletiflim” patlamas›n›n yafland›¤› bir
ça¤da, cehennemi yaflad›k.

Hücrelerdeki iflkenceler duyul-
muyordu bu ülkede. Daha ötesi,

ölümler duyulmuyordu. F Tipleri,
sansürle böylesine karanl›k bir ce-
henneme çevrilmiflti... Ama baflara-
mad›lar; ne yapt›k ettik, tecriti ve
direnifli kimsenin unutmas›na izin
vermedik. Evet belki sansüre devam

edildi, evet, gündeme almamaya de-
vam ettiler, evet, susmaya devam et-
tiler, ama unutturmad›k, izin verme-
dik unutulmas›na... Bildirilerle,
afifllerle, pankartlarla, parklarda
oturarak, sonunda coplan›p iflkence-
hanelere götürüldü¤ümüz gösteriler
yaparak, linç sald›r›lar›na maruz
kalma pahas›na bas›n aç›klamalar›
yaparak, Ankara yollar›n› tekrar
tekrar yürüyerek ve hepsinin ötesin-
de gerekti¤inde ölümlerimizle, tec-
riti unutturmad›k. 6 y›l boyunca yü-
rütülen kampanyalar›n toplam› bir
direnifl manifestosudur..  

19 Aral›k’›n hemen sonras›n› ha-
t›rlay›n. Dergilerin kapaklar›nda,

TAYAD’›n, HÖC’ün bildirilerinde,
“ölüm orucu sürüyor” deniyordu
sürekli. Çünkü öyle bir noktaya ge-
linmiflti ki, direniflin talepleri bir ya-
na, direniflin sürdü¤ünü kan›tlamak,
bu gerçe¤i anlatmak, o kesitte her
fleyin önüne geçmiflti. Ve o kesitte
yaln›zd›k biz. Tabir-i caizse, cehen-
nemi as›l o zamanlarda yaflad›k.
Katledilmifltik, diri diri yak›lm›flt›k,
kurflunlanm›flt›k, iflkencelerden ge-
çirilmifl, hücrelere at›lm›flt›k ve açl›-
¤›n koynunda ölüme yürümeye de-
vam ediyorduk. Ama bu gerçek, her
flekilde, her yerde reddediliyor, yok
say›l›yordu. 

Ölüme yürüyen ve flehit düflen
Cengizler’in ço¤almas›yla ç›k-

t›k o cehennemden. Devletin en te-
pesindeki bakanlar›n “hapishane-
lerde ölüm orucu diye bir fley yok”

Cehennem Atefllerine
Yenilmeyen Direnifl

Direnifl, 7. y›la 122 flehitle ulaflt›r›ld›. Bu direniflin gücü, “ya zafer,
ya ölüm” diyebilme kararl›l›¤›ndad›r. Tecrit cehennemini bilen, 

tan›yan, bizzat içinde yaflayan tüm kesimler, tecrite karfl› varolan
bu kararl›l›¤›n etraf›nda, tüm mücadele ve eylem biçimlerinin 

devreye sokuldu¤u bir direnifli örebilirler. 

3 Cehennem atefllerine yenilmeyen direnifl

5 Tecrite karfl› can bedeli savundu¤umuz 

kurtulufl düflümüzdür!
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demeçlerinde ›srar etti¤i, burjuva
medyan›n en liberalinden, en özgür-
lükçüsünden, en islamc›s›na kadar
sansürün mutlak uygulay›c›s› oldu-
¤u bir dönemde, Sincan F Tipi’nin
kap›s›ndan ç›kan tabut –ki Cengiz
Soydafl’›n tabutuydu o–, cehenne-
min kap›s›n› aralam›fl oldu. Sonra
bir daha cehennemin kap›lar›n›n tut-
saklar›n üzerine kapat›lmas›na izin
verilmedi. Cengiz, 1 May›s’ta Selma
oldu, K›z›lay’da patlayan fiengül ol-
du, hücresinde bedenini tutuflturan
Çukurluöz oldu, Taksim’de tecrite
son diye hayk›ran Sergül Albayrak
oldu... Evet, cehennemin karanl›¤›n-
da, gerçekleri, onlar›n bedenlerini
tutuflturan alevler ayd›nlat›yordu. 

Bugün gerçek, Avukat Behiç Afl-
c›’n›n, iki çocuk annesi Gülcan

Görüro¤lu’nun ve tutsak Sevgi Say-
maz’›n eriyen hücreleriyle hayk›r›l›-
yor. E¤er, tecrit diye bir statü, bu ül-
kenin hapishanelerine yerlefltirile-
mediyse, bu, Büyük Direnifl’in sa-
yesindedir. Direniflin bayra¤›n› 122
flehidimizden devralan ölüm orucu
direniflçileri, gün gün eriyen hücre-
leriyle “bunun için de¤er mi de¤-
mez mi?” tart›flmalar›n› bir kez daha
eze eze yürüyorlar. 

Oligarflinin F Tiplerinde tecriti
kabul ettirmek, F Tiplerindeki

tutsaklar› devrimci, sosyalist düflün-
celerinden vazgeçirmek politikas›-
n›n iflas etti¤i gibi, gerçekleri gizle-
me politikas› da iflas etmifltir. Evet,
6 y›l boyunca, zaman zaman ölüm
orucunun varl›¤›n› kabul etmifller-
dir, ama hiç kabul etmedikleri ger-
çek, F Tiplerinde tecrit uyguland›¤›-
d›r. Fakat direnifl öylesine büyük bir
güçtür ki, gizlenen gerçek, bir kav-
ram olarak yayg›nlaflm›flt›r. Bugün
tecrit, bir kavram olarak solun ve
halk›n diline büyük ölçüde yerleflti.
Burjuva bas›nda dahi bask›y›, ku-
flatmay› anlatmak için “F Tipi” ben-
zetmesine veya do¤rudan tecrit kav-
ram›na baflvurulmaktad›r s›k s›k.
Pekçok kesim, siyasi bask›lar›, için-
de bulunduklar› konumu bu kav-
ramla anlatmaktad›rlar. Bu olgu, di-
reniflin sansüre karfl› zaferidir. Ve
hiç kuflkusuz zaferin bu yan›, 6 y›l-
d›r hiç durmadan milyonlarca bildi-

ri da¤›tan, binlerce gün parklarda
oturan, y›llarca kampanya üstüne
kampanya yapan, demirden, beton-
dan kafesler içine girip yollar› kesen
TAYAD’l›lar›n eme¤inin, sabr›n›n
ve kararl›l›¤›n›n zaferidir. 

Yeterli mi? Hay›r. Cehennemin
karanl›¤›n› tamamen da¤›tma-

n›n ötesinde, F Tiplerini, hücre tipi-
ne çevrilmifl tüm hapishaneleri, bir
cehennem olmaktan ç›kartmak isti-
yoruz. Bu TECR‹T POL‹T‹KASI-
NA SON VER‹LMES‹ demektir.
Tecritin parçalanmas›, insanl›k onu-
runun mücadelesidir. Tecritin parça-
lanmas›, devrimci tutsaklar›n siyasi
kimlik mücadelesidir. Tecritin par-
çalanmas›, halk›n benim de sözüm
var, benim de iradem var  diyebil-
mesidir. Tecritin parçalanmas›, ha-
pishanelerin d›fl›nda, her alanda di-
renme hakk›n›n ve örgütlenme öz-
gürlü¤ünün savunulmas›d›r. Tecri-
tin parçalanmas›, sendikalar›n, oda-
lar›n, gençlik derneklerinin, gece-
kondu halk›n›n örgütlenmelerinin
haklar ve özgürlükler mücadelesin-
de yeralmas›n›n hakl›l›¤› ve meflru-
lu¤unun tan›nmas›d›r. K›sacas›, tec-
ritin uygulanmas› da, parçalanmas›
da bugün dört duvar›n ötesinde bir
anlama sahiptir... Ve yine direniflin
bir sonucu olarak, tespit etmeliyiz
ki, tecritin bu anlam› ve niteli¤i de
en az›ndan halk›m›z›n ilerici ve ör-
gütlü kesimleri taraf›ndan genifl öl-
çüde anlafl›lm›flt›r.  

7y›l; 122 flehit! Dile de kolay de-
¤il, yüre¤e de. Ve tecrit hâlâ sür-

dü¤ü için, 7’nin sekiz, 122’nin 123
olmas› hâlâ ihtimal dahilindedir. Bu
ülkenin diri güçleri, sol güçleri, bu-
na izin vermemek gibi tarihsel bir
sorumluluk içindedirler.  

Bugün hiç kuflkusuz hemen her-
kesin dikkatini çeken bir di¤er

olgu, ayd›nlar›n, sanatç›lar›n, hu-
kukçular›n, hatta sendikalar›n, oda-
lar›n az çok artan duyarl›l›¤›na ve
prati¤e daha fazla müdahil olmalar›-
na karfl›n, üyeleri, sempatizanlar›,
yöneticileri F Tiplerinde olan bir
çok siyasi hareketin, bu süreçte ade-
ta hiç yeralmamalar›d›r. Bunlar›n
bir k›sm›, direniflin belli aflamalar›n-

da yeralm›fl, hatta flehitler vermifl-
lerdir. Bugün gelinen noktada, süre-
cin içinde çok daha aktif bir biçim-
de yeralmalar› gere¤i tart›fl›lmaya-
cak kadar aç›kken, grupçu kayg›lar-
la geliflmelerin d›fl›nda kalmaktad›r-
lar. Tecritin parçalanmas› için hem
içeride ve hem d›flar›da onlar›n daha
büyük sorumluluklar› oldu¤u orta-
dad›r. Ve önerimiz, ça¤r›m›z, grup-
çu kayg›lar ve ç›karlarla, bu sorum-
lulu¤u üstlenmekten kaçmamalar›-
d›r. fiunu görmek zorundad›r her-
kes: Tecritin parçalanmas›, bundan
kendi grubunuzun ve baflka grupla-
r›n ç›kar›n›n ne olaca¤› hesab›yla
düflünülemeyecek kadar “stratejik”
ve hayatidir. Türkiye halk›n›n ve
Türkiye devriminin “genel” ç›karla-
r›d›r burada sözkonusu olan. Bunu
görmemekte ›srar etmek, grupçulu-
¤un siyasi körlü¤üyle davranmakta
›srar demektir. 

Direnifl, 7. y›la 122 flehitle ulaflt›-
r›ld›. Bu direniflin gücü, “ya

zafer, ya ölüm” diyebilme kararl›l›-
¤›ndad›r. Tecrit cehennemini bilen,
tan›yan, bizzat içinde yaflayan tüm
kesimler, tecrite karfl› varolan bu
kararl›l›¤›n etraf›nda, tüm mücadele
ve eylem biçimlerinin devreye so-
kuldu¤u bir direnifli örebilirler. Di-
renifl, hiçbir gücün, hiçbir katk›s›n›
reddetmeyecek geniflliktedir. Tüm
devrimci, demokrat, ilerici, sosya-
list, vatansever güçlere, partilere ve
siyasi hareketlere ve kitle örgütleri-
ne, direniflin 7. y›la girmesi vesile-
siyle bir kez daha ça¤r› yapmay› ta-
rihsel bir sorumluluk say›yoruz; ör-
gütlülüklerinizle, kendi seçti¤iniz
mücadele biçimleriyle, kendi yara-
taca¤›n›z müdahale araçlar›yla tec-
rite karfl› seferber olun. Bugüne ka-
dar flu veya bu biçimde susanlar,
aç›k ki, o cehennemin yarat›lmas›n-
da pay sahibi oldular. Öyleyse flim-
di bunu telafi etmeli, cehennemin
parçalanmas›nda yeralmal›d›rlar.
Yar›n susman›n ve seyretmenin ta-
rihsel ve siyasal a¤›rl›¤› alt›nda kal-
mak istemeyenler, bugün sesini
yükseltmelidir. 

Bu ülkeyi cehenneme çevirenlere
karfl›, de¤il 7 y›l, 77 y›l da ge-

rekse, direnmeye devam edece¤iz.  
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Bir direnifl, 7. y›l›na giriyor. 6
kere 365 günde, neler yapmad›lar
bu direnifli k›rmak için. Türkiye ta-
rihinin en kanl› katliamlar›, en in-
sanl›k d›fl› yöntemleri uyguland›. 

Beklenen sonuç; devrimci tut-
saklar nezdinde sosyalizm inanc›n›n
ve sosyalizm için mücadele kararl›-
l›¤›n›n ifadesi olan örgütlülü¤ün
tasfiyesiydi. Devrimci tutsaklar›n
teslim olmas›, emperyalizme ve fa-
flizme boyun e¤mesi ve dolay›s›yla
sosyalizmden vazgeçmesi sa¤lan›r-
sa, bu boyun e¤ifl, bu vazgeçifl, tüm
halka yay›lacakt›. Buna izin verile-
mezdi. Buna izin verenler, halk›n
öncüsü s›fat›n› tafl›yamaz, halk›n
umudu olamazlard›. 

Bir örgüt, sosyalizm inanc›n›, ik-
tidara ulaflma kararl›l›¤›yla, iktidar
hedefini büyük bedeller ödeyebilme
fedakarl›¤›yla, fedakarl›¤›n› siyasi
cüretiyle, kavgada s›nanm›fl politika
ve de¤erleriyle bütünlefltirememifl-
se, böylesi sald›r›lar› gö¤üslemesi
de mümkün de¤ildir. 

F Tipi hapishaneler sald›r›s›, ar-
t›k; 6 y›l sonra, herkesin aç›kça gör-
dü¤ü gibi, s›radan bir sald›r› de¤il-
di. Kapsaml›, planl›, dünya çap›nda
emperyalist politikalar›n bir parças›
olan bir sald›r›yd›. Böyle bir sald›r›-
y› gö¤üslemek, elbette hem ideolo-
jik sa¤laml›k, hem örgütsel kararl›-
l›k, hem do¤ru politik hatt› çizme ve
hem de kadrolar›n›, kitlelerini buna
haz›rlamay› içermeliydi. 

S›n›flar savafl›n›n önümüze koy-
du¤u görevleri üstlenmek, bir so-
rumluluktur. Ödenecek bedellerden
kaç›narak veya baflka kayg›larla bu
sorumluluktan kaçmak, devrim ve
sosyalizm hedefinde ›srarl› ve ka-
rarl› olamamakt›r. 

S›n›f çeliflkilerinin alabildi¤ine
keskin oldu¤u, faflizmin hedeflerine

ulaflmak, sonuç almak için her türlü
teröre baflvurabildi¤i bizim gibi ül-
kelerde, bu tür anlay›fllar›n nas›l
h›zla savrulabildiklerine, reformiz-
min ya da teslimiyetin bata¤›na sap-
land›klar›na birçok dönemde ve bir
çok örnekte tan›k olduk. 

Bu örnekler incelendi¤inde gö-
rülecektir ki, bu savrulufllar as›l ola-
rak düflman›n sald›r›lar›n›n artt›¤›
dönemlerde aç›¤a ç›kar. F Tipi ha-
pishaneler sald›r›s› da hiç kuflku
yok ki böyle bir dönemdir. 

Hücre tipi hapishaneler ve tecrit
sald›r›s›n›n emperyalizm ve oligarfli
aç›s›ndan “stratejik” bir nitelik ta-
fl›d›¤› konusunda solda genel bir
hemfikirlik –en az›ndan teorik ola-
rak– olsa da, sald›r›ya karfl› direnifl
konusunda böyle bir hemfikirlik gö-
rülemedi. O halde ya “stratejiktir”
tespitinde bir sorun vard›r ya da bu
tesbitin gereklerine uygun davran›l-

mam›flt›r. Tespit do¤-
ruydu, sorun, bu

tesbitin gerek-

lerine uygun davran›lmamas›d›r. 
Kendini koruma, bedelleri göze

alamama ruh haliyle, bekle-gör po-
litikas›zl›¤›yla daha sürecin bafl›n-
dan iradesizlik gösterilmifltir. 

Devrimciler bu koflullarda baflla-
d›lar direnifle. 19 Aral›k Katliam›’yla
birlikte F Tiplerinin aç›lmas›ndan ve
direniflin k›sa sürede zaferle sonuç-
lanmayaca¤›n›n, bedellerin a¤›rlafla-
ca¤›n›n azçok görülmeye bafllanmas›
ile birlikte, bu gruplar›n bocalamala-
r›, karars›zl›klar› derinleflti. 

Katliam karfl›s›nda, esas olarak
da 19 Aral›k kahramanl›¤›n›n yarat-
t›¤› etki ve fiilen F Tiplerine at›lm›fl
olmalar› gerçe¤i nedeniyle, ilk bafl-
ta ölüm orucuna bafllayarak direnifl
saflar›na kat›ld›lar. Her fleyin çok
yal›n oldu¤u o ortamda, direnifl ka-
rar› almalar› d›fl›nda baflka bir seçe-
nekleri de yoktu. Dolay›s›yla ölüm
orucu onlar aç›s›ndan bir iradilikten
öte, kaç›n›lmaz bir zorunluluktu.

Böyle oldu¤u, gerek daha sonra

Tecrite karşı 
can bedeli savunduğumuz 

kurtuluş düşümüzdür!

Merhaba! Bir güz vakti düfltük yola. Aradan y›llar geç-
ti ve biz yürüyoruz hala. xxxxxxxx (karalanm›flt›r) ‹flte öz-

lemle, fedayla, sevdayla geldik destan›m›z›n yedinci y›l›na.
Bundan öteye de vatan sevgimizin ustal›¤›yla yürüyece¤iz. Ki

vatan sevdas› demek emperyalizmin
karfl›s›na ba¤›ms›zl›k düflü ve dövüflüyle ç›k-
makt›r. ‹flte bu düflü ve sevgiyi paylaflt›¤›-
m›z herkese Merhaba!

xxxxx (karalanm›flt›r) “Bir can›m
var, feda olsun halk›ma” diyen canlar›-
m›za merhaba!.. Anadolu’nun gelece¤i-
ni avucunda tutan Behiç, Gülcan, Sev-
gilere merhaba!..  Filistin’den Küba’ya
kardefl dünya halklar›na merhaba!

Ve merhaba destan›m›z›n yedinci
onur y›l›, MERHABA... 

KANDIRA F T‹P‹

ÖZGÜR TUTSAKLAR
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koflullarda hiçbir de¤ifliklik olmad›-
¤› halde ölüm orucunu b›rakmala-
r›ndan ve b›rakt›ktan sonra yapt›k-
lar› aç›klamalardan tüm aç›kl›¤›yla
ortaya ç›kt›. Öyle ki, direnifl içeri-
sindeyken süren irade çat›flmas› çer-
çevesinde ilan edilen feda kararl›l›-
¤›n›n asl›nda “blöf” oldu¤unu aç›k-
lamaktan, emperyalizmin dayatma-
s› olan “uluslararas› standartlar›”
direnifle kabul ettirmek için kendi
bafllar›na inisiyatif almaya kalk›flan-
lara kadar sola hiçbir flekilde yak›fl-
t›r›lamayacak tav›rlara tan›k olun-
du. Yine ayn› süreçte “kadrolar› ko-
ruma”, “d›flar›ya adam ç›karma”
kayg›s›n› öyle büyüttüler ki, oligar-
flinin direnifli k›rma manevras› olan
399 rüflvetini büyük ölçüde kabul
ederek direnifle büyük zarar verdi-
ler. 2002 May›s’›nda ölüm orucuna
son verdiklerini aç›klad›klar›nda, ne
sald›r›n›n niteli¤i ne de tecrit koflul-
lar›nda bir de¤ifliklik yoktu. 

Direnifli b›rak›rken yap›lan
“Bayra¤›n d›flar›ya devredilmesi”
aç›klamas›n›n ise, art›k üzerinde
durmaya bile gerek olmayan bir
gayri-ciddilik oldu¤u görülmüfltür.
Direnifli b›rakman›n üstünü o gün
için örtmeyi amaçlayan bir söylem-
di. “D›flar›” meselesinde de bafltan
beri neyi ne kadar yapt›klar› ortada-
d›r. 

Direniflin neden sürdürülmemesi
gerekti¤ini “teorilefltirme” gayretle-
ri bir yana b›rak›l›rsa, aç›k gerçek,
zafer kazanma umut ve kararl›l›¤›n-
dan uzaklaflmalar›d›r. Sadece hapis-
hane boyutuyla de¤il, politik ve ide-
olojik olarak bir gerileyifltir.

Solun, bir noktadan sonra ise di-
renifle yönelik sansüre ortak olmas›,
devrimci de¤erlerdeki afl›nman›n
ulaflt›¤› boyutun en çarp›c› göster-
gelerinden biri olarak geçti tarihe.
Bu afl›nma da, emperyalizme ve oli-
garfliye karfl›, devrim ve sosyalizmi
savunma iradesinde bir afl›nmad›r.
Faflizme karfl› direnme gelene¤inde
bir afl›nmad›r. 

S›n›flar savafl›, bulan›kl›klar›,
mu¤lakl›klar›, arada-derede olmay›
kabul etmez; s›n›flar savafl›n›n yönü
netleflme, ayr›flt›rma yönündedir. 

Ya devrim iddias›na, sosyalizm
hedefine uygun bir pratik sergilene-
cektir ya da düflman›n iradesi sürece
hükmedecektir. Direnifli 7. y›l›na
ulaflt›ranlar, devrim iddias›na ve
sosyalizm hedefine uygun davra-
nanlard›r. 

Ölüm orucu, feda eylemleri,
devrim iddias›n›n, sosyalizmi her
koflulda savunma kararl›l›¤›n›n içini
dolduran biçimlerdir. Ölüm orucu,
burjuvaziyle ideolojik, politik, kül-
türel cephelerde süren bir savaflt›r;
devrimci düflüncenin, devrimci ira-
denin, devrimci ahlâk›n ve sosyaliz-
min gücünün burjuvazi karfl›s›nda
kan›tlanmas›d›r. Oligarflinin "›slah
etme", "kifliliksizlefltirme", "bask›-
yasak", "tecrit etme", "katletme" ve
nihayet “teslim alma” yöntem ve
politikalar›n›n karfl›s›na konulan
tart›fl›lamaz, gücü afl›lamaz bir ey-
lem biçimidir. 

Ve bu gücü aflamam›fllard›r. 

Emperyalizmin ve oligarflinin F
Tipi hücrelerde devrimcili¤i ve ör-
gütlülü¤ü yoketme amac› gerçek-
leflmemifltir. 19 Aral›k Katliam›’na,
Küçükarmutlu Katliam›’na, yo¤un
sansüre ra¤men, direniflin iradesi
k›r›lamam›flt›r. Yani k›sacas›, Bü-
yük Direnifl 7. y›l›na girerken flunu

yüksek sesle ve kesin bir biçimde
söyleyebiliriz ki, emperyalizmin
her türlü deste¤iyle gerçeklefltirilen
tecrit odakl› devrimi tasfiye sald›r›-
s› bofla ç›kar›lm›flt›r. Tecrit politika-
s›, iflas ettirilmifltir. 

Bugün F Tipi hapishaneler ara-
s›nda yap›lan sürgünler de oligarfli-
nin hedefine ulaflamam›fl oldu¤unun
göstergesidir. Hücrelere bel ba¤la-
m›fllard›, ama umduklar› gibi olma-
d›. Her tür yöntemi denedikleri hal-
de, ne tutsaklar›n örgütlenmelerini
da¤›tabildi faflizm, ne örgüt bilinci-

ni ne de devrim iddias›n› ve sosya-
lizm düflüncelerini tasfiye edebildi. 

Faflizm bir taraftan direnifli
umursamaz görünüyor, ama bir ta-
raftan da direnifli bitirmek için her
yolu deniyor, yeni yasalar, genelge-
ler ç›kar›yor, yeni taktikler, yöntem-
ler gelifltiriyor. Mant›ken düflünül-
dü¤ünde, hiçbir iktidar umarsama-
d›¤›, kaale almad›¤› bir fleyle bu ka-
dar ilgilenmez de¤il mi? Direnifl bü-
yük bir güçtür ve oligarfli bu gücü
yok sayam›yor. 

Oligarflinin bu umursamazl›k
görünümü, ayn› zamanda direnifl
saflar›nda y›lg›nl›k, halk saflar›nda
moralsizlik yaratmaya yönelik bir
psikolojik savafl takti¤idir. Ne var

Merhaba

7. y›l›na girmek-
te olan destan›m›z
Anadolumuzun ba¤-
r›nda yetiflen, kökle-
ri yüzlerce y›ll›k is-
yan tarihine uzanan
bir ulu ç›nard›r. 

Köklerinin herbi-
ri Pir Sultanlar’a,
Bedreddinler’e, Se-
yit R›zalar’a, Mahirler’e, Apolar’a,
Niyaziler’e, Sabolar’a, Berdanlar’a,
Fidanlar’a sar›lan ve büyüdükçe bü-
yüyen ulu bir ç›nar. 

7 y›ld›r kesintisiz süren ve her dü-
flen kahraman›m›z›n yaratt›¤› de¤er-
lerle büyüyen bir ulu ç›nar.

Kan›m›z›n döküldü¤ü her yerde
kab›na s›¤mayan öfkemiz, bitmek tü-
kenmek bilmeyen inanc›m›z ve umu-

dumuz var. 

Bize düflen
sapmadan, savrul-
madan, inançla bu destan› yazan kah-
ramanlar›m›z›n yolunda sonuna, son-
suza, sonuncumuza kadar yürümektir. 

Selam ve sevgilerimizle. 

Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi
DHKP-C Davas› Tutsaklar› 
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ki, direniflin süresine, flehitlerinin
say›s›na, flehitlerinin niteli¤ine ilifl-
kin gerçekler, bu psikolojik savafl
hamlelerini birer birer etkisizlefltir-
mektedir. 

7. y›la giren bir direnifl, do¤al
olarak say›s›z aflamadan geçti. Fark-
l› farkl› yönler öne ç›kt› bu aflamalar
boyunca. Gün oldu savundu¤umuz
“direnme hakk›”yd›. Gün oldu,
“ölebilme hakk›n›” savunduk. Di-
renme hakk›m›z› ve ölebilme hakk›-
m›z› ölerek savundu¤umuz bir dire-
nifl olarak geçti tarihe. 

Ön planda tart›fl›lan ne olursa ol-
sun, onlar›n hepsinin birleflti¤i yer,
halk›m›z›n kurtulufl umudunu çi¤-
netmemekti. Evet, 19 Aral›k Katli-
am›’n›n, tecrit politikas›n›n yönel-
di¤i hedef buydu. Dünyan›n Türki-
yesi’nde ba¤›ms›zl›k, devrim, sos-
yalizm düflüncelerini F Tiplerine
gömmek istediler. Baflka deyiflle F
Tipleri, tutsaklar›n mezar› olarak
de¤il, kurtulufl düflünün mezar› ola-
rak yap›ld›. Hak›n öncülerinin kah-
ramanl›¤› ve fedakarl›¤› burada or-
taya ç›kt› iflte; dediler ki, “bu hücre-
ler, gerekirse bizim mezar›m›z olur,
ama asla devrim ve sosyalizm düflü-
müzü buraya gömemeyecekler...”

Gömemediler!

Türkiye, devrim ve sosyalizm
bayra¤›n›n hâlâ dalgaland›¤› bir ül-
kedir. Devrim ve sosyalizmin orak
çekiçli y›ld›z›, k›z›l bayraklar›m›z
ülkemizin meydanlar›nda dalgalan-
maktad›r hâlâ. Ve hep dalgalanacak-
t›r. Bunun güvencesi, kan›t›, Büyük
Direnifli yaratan direniflçilerin al›n-
lar›ndaki k›z›l bantlar ve o bantlar›n
üzerindeki y›ld›zd›r.   

Siyasal, ideolojik ve kültürel
ba¤lar, öyledir ki, siz onu ne gözle
görebilir, ne de yok edebilirsiniz. ‹fl-
te devrimcilerle halk aras›ndaki ba¤
da böyledir. 

Kurtulufl umudu, bu topraklara
say›s›z kahramanl›klarla ifllenmifltir.
Devrimin tohumlar›, bu topraklara
flehitlerle serpilmifltir. Bugün, fa-
flizm hedefledi¤i üzere ne bu ruhu
yokedebilmifl, ne devrimci örgütlü-
lü¤ü da¤›tabilmifl, ne de devrimci-
lerle halklar aras›ndaki ba¤› kopara-

bilmifltir. Deyim yerindeyse, bugün
hücre sald›r›s›, hedefine asla ulafla-
mayacak olan bir iflkence arac›ndan
ibaret olarak sürmektedir. Bunu ba-
flaran direnifltir, bunu baflaran dire-
niflin ideolojik, politik, psikolojik
hatt›d›r. Bu çizgi, halk›n iktidar he-
defini ve nihai kurtuluflunu yani
sosyalizmi içsellefltirmifl bir çizgi-
dir. 

Bu ülkede zulüm oldu¤u sürece,
direnifl de olacakt›r. Art›k bundan
kimsenin kuflkusu kalmam›flt›r. 

Bu ülkede kapitalizm hüküm
sürdü¤ü müddetçe, sosyalizm için
savaflanlar her zaman olacakt›r.
Bunda da kimsenin flüphesi yoktur. 

Herhangi bir direnifl, tarihin flu
veya bu kesitinde kitleleri ayaklan-
d›rm›yor olabilir. Ama bu o direni-
flin kitlelerin yüre¤ine, bilincine
ulaflmad›¤›n› göstermez. Tarih, si-
yasal, toplumsal olaylar›n as›l so-
nuçlar›n›n zamana yay›larak ortaya
ç›kt›¤›n› göstermifltir bize. 

1984 Ölüm Orucu bunun somut
bir örne¤iydi. Metris’te, Sa¤malc›-
lar’da ölüm oruçlar› sürerken, dört
flehit verilirken, ayaklanan kimseler
görünmüyordu. Ama k›sa süre son-
ra görüldü ki, zulmün karanl›¤›nda
çakan o flimfle¤in ayd›nlatt›¤› yolda,
iflçiler, ö¤renciler, devrimci saflarda
yürümektedir. 

Halk en suskun oldu¤u dönem-
lerde bile direnenlerden güç al›r,
güç verir. Bugün herhangi bir alan-
da, herhangi bir zamanda hak alma
mücadelesi gelifliyorsa, bask›lar

karfl›s›nda bir direnifl gelifliyorsa,
halk gecekondular›n›, fabrikadaki
iflini, tarlas›ndaki ürününü, okulun-
da haklar›n› savunuyorsa, tüm bun-
lar, ony›llard›r Türkiye devrimcile-
rinin gerçeklefltirdi¤i direnifl ve mü-
cadelenin sa¤lad›¤› maddi ve mane-
vi gücün eseridir. 

Hiçbir koflulda teslim olmama-
n›n, direnmenin yaratt›¤› gelenek,
halk›n güç alaca¤› bir kaynakt›r.  

Direnifl, dünya ve ülkemiz mü-
cadele tarihine bugünden çok fley
kazand›rm›flt›r. Direniflin uzun y›l-
lara yay›lmas›, çok a¤›r bedellerle
hâlâ sürüyor olmas›, bu gerçe¤i de-
¤ifltirmedi¤i gibi, tersine, emperya-
lizm ve oligarflinin bu sald›r›ya ver-
di¤i önemi, bu sald›r› karfl›s›ndaki
direniflin hayatili¤ini gösteriyor. Bu
anlamdad›r ki, direnifl, hapishane-
lerle ve ülkemizle s›n›rl› kalmay›p,
dünyan›n ezilen halklar›na ve dev-
rimci güçlerine direnç ve moral ta-
fl›yan bir niteli¤e ulaflm›flt›r. 

Tarihsel sorumluluk bilinciyle
yürütülen ve dünya halklar›na umut
tafl›yan direniflin kendisi emperya-
list sald›rganl›k karfl›s›nda kazan›l-
m›fl bir zaferdir. Kurtulufl düflü, di-
reniflle yafl›yor ve büyüyor. 

Umut olmak, Marksizm-Leni-
nizm’i yaflam›n içinde somutlamak
ve iktidar yolunda sapmadan ilerle-
mek, böylesi tarihsel süreçlerde,
emperyalizmin ve oligarflinin karfl›-
s›nda, cüretle, inançla, ideolojik
sa¤laml›kla durmay› gerektirir; Öz-
gür tutsaklar gibi, Cepheliler gibi...  

Merhaba

Ekim’in 20’sinde tilililerle bafllayan bir yolculuktur bu. 

‹stanbul’dan, Uflak’tan, Çanakkale’den, Adana’dan,
Bart›n’dan yay›ld›k Anadolu’nun dört bir köflesine. Yoksul gecekondular›n ›fl›-
¤›, namuslu yüreklerin atefli olduk. 

7 y›ld›r süren direniflimizde 122 can yoldafl›m›z› u¤urlad›k. Onlar› yüre¤i-
mizin en güzel yerine koyduk, ellerindeki k›nalar›, al›nlar›ndaki y›ld›zlar› ile.

Onlar›n ›fl›¤› ile ayd›nlanan yolumuzday›z yine. fiimdi yolumuzun yolcula-
r› Behiç Aflc›, Gülcan Görüro¤lu, Sevgi Saymaz. 

Ve bu yolculu¤umuz halk›m›za zaferi arma¤an edene kadar sürecek. 

Kazanaca¤›m›za olan inanc›m›z ve destan›m›z›n coflkusu ile kucakl›yoruz.  

Gebze Hapishanesi DHKP-C Davas› Tutsaklar›
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Çok say›da ayd›n ve sanatç› 19
Ekim günü Ankara’ya giderek Ada-
let Bakanl›¤› ile görüflmek istedi.
Dergimiz yay›na haz›rland›¤› s›rada
Adalet Bakanl›¤› henüz bu ülkenin
ayd›nlar›yla görüflmeyi kabul etme-
mifl, ayd›nlar›n bütün ›srarlar›na
karfl›n sessizli¤ini koruyordu. 

Ayd›nlar›n, özellikle Behiç Afl-
c›’n›n ölüm orucuna bafllamas›n›n
ard›ndan biraraya gelmeleri ve yap-
t›klar› çeflitli eylem ve etkinliklere
kulaklar›n› t›kayan, “kamuoyu” de-
nilen kavram› kaale almamay›, bu
ülkenin ayd›nlar›n›, bilim insanlar›-
n›, demokratik kurumlar›n› dinle-
memeyi bir politika olarak benim-
seyen iktidara seslerini duyurmak,
tecritin kald›r›lmas› ve ölümlerin
son bulmas› için Ankara’dayd›lar.

'Tecrite Karfl› Sanatç›lar' Adalet
Bakanl›¤›'nda muhatap bulamaz-
ken, bu duruma tepki göstererek,
“Onlar da tecrit konusunda ne olup
bitti¤ini biliyorlar, ayd›n ve sanatç›-
larla yüzleflmek istemiyorlar” dedi-
ler. Yüksel Caddesi’nde bir aç›kla-
mada bulunan "Tecrite Karfl› Sanat-
ç›lar", bir kez daha hapishanelerde-
ki tecrit uygulamas›n›n son bulma-
s›n› istediler. ‹stanbul’dan gelen ay-
d›nlara, Ankara’dan da Haluk Ger-
ger, Fikret Baflkaya, Temel Demirer,
Nihat Genç, Mustafa Özarslan,
Mehmet Özer, D‹SK üyeleri ve
avukatlar kat›l›rken, sanatç›lar ad›-

na aç›klamay› Nuret-
tin Güleç okudu.
Aç›klamas›n›n ard›n-
dan meclise yürüyen
sanatç›lar, heyetler
halinde milletvekilleri
ile görüflmelerini sür-
dürüyorlard›. Sanatç›-
lar›n ayr›ca Ankara
Baro Baflkan› Ahsen
Çoflar ile bir görüflme
yapaca¤› ö¤renildi.

Baflbakan Tek Bafl›na 
Kilitli Kalmay› Anlam›flt›r

Sanatç›lar Ankara’ya hareket et-
meden bir gün önce, Behiç Aflc›’y›
ziyaret ederek bir bas›n toplant›s›
düzenlediler ve Ankara’ya gidifl ne-
denlerini anlatt›lar. 

Aralar›nda Bilgesu Erenus, Ata-
ol Behramo¤lu, Cezmi Ersöz, Cahit
Berkay, Grup Yorum, Efkan fieflen,
Erdal Bayrako¤lu, Sennur Sezer,
Mehmet Aslan, Avni Sa¤lam, Ad-
nan Özyalç›ner’in de bulundu¤u
birçok ayd›n ve sanatç›n›n kat›ld›¤›
aç›klamada, ilk sözü Erenus ald›. 

“Biz sanatç›lar soyutlamalar›
severiz” diye sözlerine bafllayan

Erenus flunlar› söyledi: “Soyutlama
somuta basarak s›çramalara dönüfl-
tü¤ünde yaratt›¤›m›z her fley çok
daha etkili olur. Benimle konuflan
ana da bunu yap›yordu, çok etkilen-
dim. Din de sonuçta insanl›¤›n bü-
yük bir soyutlamas›d›r. Ana’n›n ina-
nanlara seslenifli bu yüzdendi. Art›k
ölüm orucunu, tecriti en iyi Baflba-
kan anlar diye. Gerçekten de tuhaf
bir rastlant›. 

Mesai arkadafl› Cemil Çiçek
Baflbakan›m›za geçmifl olsuna gitti-
¤i zaman Baflbakan ‘sahuru pas
geçmiflim, yeterli beslenmemiflim’
dedi¤inde, Adalet Bakan› tecritle
mücadele için açl›¤›n 200’lü günle-
rinde olan meslektafl› bir hukuk
adam›n› an›msayabilir. 

Baflbakan, ‘insan›n kendi araba-
s›nda bile olsa tek bafl›na kilitli kal-
mas› ne beter fleymifl’ dedi¤inde
Adalet Bakan›’n›n on dakika de¤il
tam yedi y›ld›r F Tipi hücrelere at›-
lanlar› an›msamas› hiç de yabana
at›l›r de¤il? 

Baflbakan, ‘beni balyozlarla ha-
yata döndürdüler’ dedi¤inde Adalet
Bakan›’n›n 19 Aral›k’ta hapishane
duvarlar›n› y›kan balyoz ve ifl maki-
nelerinin sesini duymas› da öyle. 

Baflbakan, ‘neyseki yandaki in-
flaatta iflçiler ve bayozlar› varm›fl
da hayata döndürülmem çok uzun
sürmedi’ dedi¤inde Adalet Bakan›
halefi Hikmet Sami Türk döneminde
19 Aral›k 2000’deki balyozlar›n
emekçilere ait de¤il güvenlik güçle-
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Ayd›nlar Ankara’da 
‘Tecriti Kald›r›n’ Dediler

AYDINLAR AND ‹ÇT‹LER Duygulu anlar›n yafland›¤› aç›klaman›n
bitiminde ayd›nlar and içtiler. “Bilinci kapanmadan önce devrimci ayd›n
Avukat Behiç Aflc›’n›n duymas›n› istedi¤imiz bir and›m›z var. O’nu bu and’-
dan baflka ancak tecritin kald›r›lmas› mutlu edebilir, biliyoruz.” diyerek el ele
tutuflan ayd›nlar hep bir a¤›zdan flu and› içtiler:

“Toplumumuza takiye, zorbal›k ve yabanc› uydularla zorla afl›lanan/

Çüreme, yozlaflma ve savrulmalar-

dan/ Kendimi kurtarabildi¤im süre-

ce/ Hayata dönüfl operasyonlar›, flart-

l› tahliye türünden/ Ak›l almaz zulüm

karfl›s›nda bile/ Önlenebilir trajedi

tecritle mücadeleyi/ Asla b›rakmaya-

ca¤›ma dair/ ‹nsanl›¤›n tek kurtulu-

flu/ Sol ad›na/ Bugüne dek verdi¤im

ve verece¤im/ sanatsal ve bilimsel

tüm emeklerim üstüne/ and içerim.”



rine ait oldu¤unu düflünüp bu çelifl-
kiye flafl›rabilir.”

Erenus’un ard›ndan, ortak aç›k-
lamay› Yazar Cezmi Ersöz okudu.
“Tecrit” sözcü¤ü toplumun dilinde
giderek yayg›nlaflt›¤›n› belirten Er-
söz, baflka bir okula gitmesi istenen
bir ilkö¤retim ö¤rencisinin “Atam
Bizi Tecrit Ettiler” pankart› tafl›d›¤›-
n› örnek verdi. 

Ailelerin Afl›nd›rd›¤› 
Yollar› Deneyece¤iz 

“Tecrite karfl› ayd›n sanatç›lar
olarak hepimiz tecritteyiz derken
hakl›yd›k” diyen Ersöz konuflmas›-
n› flöyle sürdürdü:

“Halk›m›z da giderek her konu-
da kendi tecridinin fark›na varmaya
bafllad›. Sanat›n dilini kullanarak
tecritin üzerindeki koyu ve ac›mas›z
sansürü bir ucundan k›p›rdatabil-
meyi baflard›k. Bunda sizlerin de
pay› var, ülkemiz gelece¤imiz ad›na
teflekkür ediyoruz; ama biraz daha,
biraz daha gayret! Bu gece yola ç›-
k›p Perflembe günü Adalet Bakanl›-
¤› önünde olaca¤›z. 7 y›ld›r tutuklu
yak›nlar›, avukatlar ve kitle örgütü
temsilcilerinin gide gele afl›nd›rd›¤›
Ankara yollar›n› biz de bir kez daha
denemek istiyoruz. Bu yolculukta
yanl›z F Tiplerinde yatanlar› de¤il,
d›flar›daki bizleri de sürekli sald›r›
ve tehdit alt›nda tutan sorunlar›m›z
da bize efllik edecek”.

Aç›klama sonras› sanatç›lar hep
birlikte ‘Mahpusun içinde’ parças›-
n› söylediler ve and içtiler.

Behiç Aflc› da sanatç›lara destek-
lerinden dolay› teflekkür ederek,
“sanatç› ve ayd›nlar›n bu flekilde
mücadele etmesi beni mutlu ediyor.
Ve çözüm yönünde etki yarat›yor.
Herkes tecrite hay›r diyor bir tek
Adalet Bakanl›¤› dayat›yor” dedi. 

Ayr›ca Aflç›, ayd›n ve sanatç›lar
ad›na fiair Sennur Sezer’e bir hedi-
ye verirken, Sezer, “hediyeyi gör-
dükçe içeride yitirdiklerimizi ve d›-
flar›dakilerimizi hat›rlayaca¤›m” di-
ye konufltu. Sanatç›lar 24.00’de
AKM önünden otobüsle Ankara’ya
hareket ettiler. 
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AKP iktidar› tecrit gerçe¤ini sansürle bo¤arak, nas›l bir zulüm politi-
kas› uygulad›¤›n›n üzerinin örtülece¤ini hesaplamaktad›r. TECR‹T’i
anlatt›¤›m›z her kifli, eline bildiriler tutuflturulan her insan, bu sinsi
plana vurulan bir darbedir. ‹ktidar belki bu darbeler etkisini k›sa va-
dede hissetmeyecektir, deve ku-
flunun kafas›n› kuma gömerek
sakland›¤›n› düflünmesi örne¤inde
oldu¤u gibi, burjuva medyan›n
sansür politikas›na sa¤lad›¤›
uyumla kendini avutacak, zulmün
sesini kimsenin duymad›¤›n› dü-
flünecek. Ancak her geçen gün,
bizim gerçekleri ulaflt›rd›¤›m›z hal-
ka “demokrasi” nutuklar› atmakta
zorlanacaklar›, özgürlük yalanlar›
gerçe¤e çarp›p dönecek. Bildiri
da¤›tan, oturma eylemleri yapan
TAYAD’l›, ‘hepimiz tecritteyiz’ di-
yen sanatç›, bas›n aç›klamas› ya-
pan DKÖ, sendika yöneticisi, ge-
ceyi meflalesiyle tutuflturan gece-
kondulu... tümünün ad›mlar› ger-
çe¤in zaferine hizmet ediyor. Ger-
çe¤in ve direnenin zaferini engel-
leyemeyecekler.

“Burada olmak onurdur”

Tecrite Karfl› Sanatç›lar’›n Behiç Aflc›’n›n yan›nda bir günlük açl›k grev-
lerinde, 11 Ekim’de nöbet Atilla Meriç’te, 13 Ekim’de Bayar fiahin’deydi.

Atilla Meriç, Aflc›’ya destek vermesi konusunda flunlar› ifa-
de etti: “Öncelikle çok onur duyuyorum. Kendimi ‘var’ hissedi-
yorum, böyle bir mücadelenin içinde olmakla kendimle gurur
duyuyorum. Behiç Abi gibi duyarl› insanlar›n hayatlar›n› ortaya
koyarak verdikleri mücadeleden onur duyuyorum. Bunlar basit
fleyler de¤il. Bir yaflam söz konusu. Yaflam›n›z› hiçe sayarak mü-
vekkilleriniz için afl›nd›rmad›¤›n›z kap› kalm›yor. Art›k sizi kim-
senin duymayaca¤›n› düflünüyorsunuz ve bedeninizi ölüm orucu-
na yat›r›yorsunuz. Bunun üzerine söylenebilecek çok fazla bir
fley yok. Duymak bile bir insan› bence koltu¤undan havaya f›r-
latmal›, yata¤›ndan havaya f›rlatmal›.”

Bayar fiahin ise, ayn› konuda düflüncelerini flu flekilde ifade
etti: “Öncelikle burada olmak beni rahatlat›yor. Buraya gelene
kadar bir an evvel gelme duygusu vard›. Tek bafl›ma de¤il, ayd›n
ve sanatç› arkadafllar›m›n temsilcisi olarak buraday›m. Bu beni
bir kere rahatlat›yor, bunu söyleyeyim… Bugün Behiç Aflc› için
söylenebilecek hiçbir fley bulam›yorum. Bu kadar onurlu bir
davran›fl ve o kadar cesaret isteyen bir fley ki bugün yapt›¤›, her-
halde yan›nda durmaktan baflka... Öyle bir cesaretim yok benim,
öyle bir fley yapabilmek… Kendi kendime soruyorum, o sorular-
la sürekli bo¤ufluyorum, kavga ediyorum ama olmuyor… Yani
böyle bir cesareti kendimde bulamam… Kendisinin yan›nda dur-
mak istiyorum... Behiç Aflc›’n›n sonuca böyle yaklaflmas›n›, 192. gün bu-
gün ve birkaç gün önceden bafllayan o belirtiler… Böyle olmas›n› istemez-
dik, istemiyoruz da ama bu evde bulunmak gerçekten bana onur veriyor...”

her söz gerçe¤in zaferi içindir



‹stanbul Barosu seçimleri 14-15
Ekim tarihleri aras›nda yap›ld›.
‹kinci gün yap›lan seçimler sonu-
cunda, Baro Baflkan› Kaz›m Kolcu-
o¤lu yeniden baflkanl›¤a seçilirken,
TKDK üyesi avukatlar da tecriti ve
Av. Behiç Aflc›’n›n direniflini seçim-
lere tafl›d›lar. 

‹ki gün boyunca stand açarak,
bildiriler da¤›tan, imza toplayan
avukatlar, divan seçiminin ard›ndan
Aflc›’n›n resimlerini açarak “Behiç
Aflc› Onurumuzdur, Behiç Aflc› Sa-
vunman›n Sesi” sloganlar›n› att›lar.
Bu s›rada salondaki müzi¤in sesinin
yükseltilerek avukatlar›n sloganlar›-
n›n duyulmas› engellenmeye çal›fl›l-
d› ama baflar›l› olunamad›.

Befl baflkan aday›n›n yar›flt›¤›
Genel Kurul’da, çok say›da avukat›n
imzas› ile, ‘‹stanbul Barosu Tecrit
Sorununun Çözümü ‹çin Mücadele
Edecek’ bafll›kl› bir önerge sunuldu.
‹stanbul Barosu’nun bu soruna karfl›
aktif mücadelede bulunmas› için ve-
rilen önerge Genel Kurul üyelerinin
ço¤unlu¤unun oyu ile kabul edildi.
Önerge sahipleri ve TKDK ad›na
sözalan Burhan K›z›lgedik, 122 in-
san›n flehit düfltü¤ünü, Behiç Afl-
c›’n›n 193 gündür ölüm orucunda
oldu¤unu hat›rlatarak, “ben bura-
dan konuflurken meslektafl›m›z yafla-
m›n› yitirebilir, bunun için tecrit so-
runun çözülmesi gerekiyor” dedi.

16 bin avukat›n oy kulland›¤›
ikinci gün de TKDK avukatlar› yine
standlar›n› açarak imza toplama ve
bildiri da¤›tmaya devam ettiler.

Baro Bakanl›k Nezdinde 
Giriflimde Bulunacak
Avukatlar;Ali R›za D‹ZDAR,

Kemal AYTAÇ, Taylan TANAY,
Cemal YÜCEL, Murat ÇEL‹K,
Nazan YAMAN, Songül ÇALIK,
Oya ASLAN, Mahmut ASRA⁄,
Cengiz KAYITMAZER, Bark›n
T‹MT‹K, Ebru T‹MT‹K, ‹brahim
ERGÜN, Hakan SEM‹ZO⁄LU,
Naciye DEM‹R, Burhan KIZIL-
GED‹K, Gönül ERDEM, Güçlü
SEV‹ML‹, Murat AK imzas›yla ve-
rilen ve kabul edilen önergede, tec-
rit uygulamalar› anlat›larak, Behiç
Aflc›’n›n durumuna yer verildi ve
flöyle denildi: 

“Cezaevlerinde uygulanmakta
olan bir ve üç kiflilik tecrite dayal›
tretman modeli 19 Aral›k 2000 tari-
hinden bu yana bir çok tutuklu ve
hükümlünün ölümüne ve sakat kal-
mas›na neden olmufltur. Bu model
insanda a¤›r fiziksel ve ruhsal
sakatl›klar yaratmakta, intihar
e¤ilimini artt›rmaktad›r. Tecrit/tret-
man modeli bafll› bafl›na bir kötü
muamele ve insan haklar› ihlalidir.
(...) Avukat Behiç AfiÇI’n›n
yaflam›n› ortaya koyarak yapmaya
çal›flt›¤› uyar› ciddiye al›nmal›d›r. 

Adalet Bakanl›¤›’n› cezaevi
uygulamalar›n› insan onuruna
yak›flan bir biçimde iyilefltirmeye ve
tecrite son vermeye ça¤›r›yoruz. Bu
gerekçelerle,

Baro Genel Kurulumuz; tecrite
dayal› infaz rejiminin bir insan hak-

lar› ihlali oldu¤unu tespit eder
ve seçilecek  baro yönetim kuru-
luna, insan onuruyla
ba¤daflmayan cezaevi uygula-
malar›n›n sona erdirilmesi için
derhal ve etkili mücadele etme
görevi verir.”

Yine ayn› gün birçok kentte
baro seçimleri yap›l›rken, Tunceli
Barosu seçimlerinde de tecrite
dikkat çekildi. Yeni Baro Baflkan›
Av. Özgür Ulafl Kaplan, Av. Be-
hiç Aflc›’n›n ölüm orucu eylemini

sürdürdü¤üne dikkat çekerek, tecritin
kald›r›lmas›n› istedi ve “Behiç Afl-
c›’n›n ölümü engellenebilir” dedi. 

Bu arada, Eskiflehir Gençlik Der-
ne¤i üyeleri 16 Ekim’de yeni Baro
Baflkan› Yusuf Y›ld›r›m ve yönetim
kurulunu ziyaret ederek, seçilmele-
rinden dolay› kutlad›lar ve tecrite
iliflkin bir dilekçe vererek, baro ola-
rak harekete geçmesini istediler.  

Baro’dan aç›klama: 
Meslektafl›m›z›n ölüme 
gidifline seyirci kal›namaz

Bu arada ‹stanbul Barosu Bafl-
kanl›¤›, seçimlerden bir gün önce,
13 Ekim günü bir yaz›l› aç›klama
yaparak Adalet Bakanl›¤›'n› tecriti
kald›rmaya ça¤›rd›. Av. Behiç Afl-
c›'n›n 192 gündür ölüm orucunu
sürdürdü¤üne dikkat çekilen aç›kla-
mada, “ölüm orucunun konusunu
oluflturan tecrit olgusunun kald›r›l-
mas› ve insanca yaflam koflullar›n›n
sa¤lanmas› amac›yla, yetkililer nez-
dinde sürdürdü¤ümüz giriflimlerden
sonuç alamam›fl olunmas›n›n üzün-
tüsünü yafl›yoruz.” denildi. 

Adalet Bakanl›¤›’n›n duyars›zl›-
¤›na dikkat çeken Baro, tutsaklar›n
birbirinden yal›t›lmas›n›n, onlar›n
beden ve ruh sa¤l›klar›nda tahribat-
lara yol açt›¤›n› ifade etti. Aflc›’n›n
ölüme yaklaflmas›na seyirci kal›n-
mas›n›n kabul edilemeyece¤ini kay-
deden Baro aç›klamas›nda flu ifade-
lere yer verildi:

“Tecride dayal› infaz modeli,
mahkûmiyetten daha a¤›r bir ceza-
n›n çekilmesi anlam›na gelmektedir.

Bu anlay›flla Adalet Bakanl›¤›’n-
dan “geç olmadan” gerekli önlem-
lerin al›nmas›n› ve bunun kamuoyu-
na aç›klanmas›n› talep ediyoruz.”
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BM Heyeti Aflc› ‹le Görüfltü
fiiflli Direnifl Evi’nin kap›s›n› çalanlar aras›na, Birleflmifl Milletler Keyfi

Tutuklamalar Çal›flma Grubu da eklendi. Grubun üyeleri, 15 Ekim günü
Avukat Behiç Aflc›’yla görüflerek, tecrite ve eylemine iliflkin bilgi ald›lar. 

Behiç Aflc›; Çal›flma Grubunun Baflkan› Hakim Leila Zerrougu›, üyeler
Hakim Manuela Carmena, Sekreter M›guel De La Lama ve Ulr›ch
Garms’dan oluflan heyete neden ölüm orucu yapt›¤›n› anlatt›. Kendisine ilifl-
kin talebinin bulunmad›¤›n›, müvekkillerine iliflkin talebinin bulundu¤unu
belirtti.

Türkiye’deki F Tipi hapishanelerde uygulanan tecrit modelinin insan
haklar›na aç›kça ayk›r› oldu¤unu, bu ayk›r›l›¤› gidermek için flimdiye kadar
yapt›¤› idari ve adli tüm baflvurular›na sonuç alamad›¤›n›, tecrit sisteminin
artarak devam etti¤ini belirtti. 

Yaklafl›k yar›m saat süren görüflmenin ard›ndan BM Heyeti, Tecrite Kar-
fl› Dayan›flma Komitesi Avukatlar› ile de bir görüflme yapt›lar. Komite ad›-
na Avukat Bahri Belen ve Avukat Taylan Tanay, ayr›nt›l› olarak politik tu-
tuklular›n durumunu, tecrit koflullar›n› anlatarak, halen tekli hücrede tutulan
Ercan Kartal’›n durumunu örnek gösterdiler. 

Heyet üyeleri konuyu inceleyeceklerini kaydederken, avukatlar, 7 y›l›n
siyasi, hukuki bilançolar›n› sundular ve heyetten bu ölümlerin bir an önce
durdurulmas› için giriflimde bulunulmas›n› istediler. 

Çiçek Hakk›nda 
Suç Duyurusu 

Avukatlar Cemil Çiçek’in

‘iflkence’ ve ‘kasten adam

öldürme’ suçundan yarg›-

lanmas›n› istediler

Tecrite Karfl› Dayan›flma Ko-
mitesi (TKDK) üyesi avukatlar 12
Ekim günü ‹stanbul ve Adana adli-
yeleri önünde yapt›klar› aç›klama-
n›n ard›ndan, tecrit-tretman uygu-
lamas›n› sürdüren Adalet Bakan›
Cemil Çiçek hakk›nda suç duyuru-
sunda bulundular.

Adana Adliyesi önünde avukat-
lar ad›na aç›klamay› yapan Av.
Gülflen Battal, Aflc›'n›n 191 gün-
dür ölüme yürüdü¤ünü hat›rlat›r-
ken, ‹stanbul Sultanahmet Adliye-
si önünde yap›lan aç›klamay› oku-
yan Av. fiükriye Erden, “Adalet
Bakan›'n›n sorunu çözmeye yanafl-
mad›¤›n› ve bu konuyla ilgili gö-
rüflme taleplerine cevap vermedi-
¤ini” dile getirdi. 

Aç›klamalar›n ard›ndan, Adalet
Bakan› hakk›nda, demokratik kitle
örgütleri ve barolar›n tüm giriflim
ve çabalar›n› görmezden gelerek,
iflkence suçunu, ihmalli davrana-
rak kasten adam öldürme suçunu,
görevini kötüye kullanma suçunu
ifllemekten suç duyurusunda bulu-
nuldu. Avukatlar "Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun, Behiç Aflc›
Onurumuzdur Behiç Aflc› Savun-
man›n Sesi" sloganlar› att›lar. 

Çiçek’e F Tipi Soru Önergesi
CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, F Tipi hapishaneler ve tecriti Mec-

lis'e tafl›d›. Kart, Adalet Bakan› Cemil Çiçek'in cevaplamas› istemiyle soru
önergesi verdi. F Tipi hapishanelerdeki uygulaman›n olumsuz sonuçlar›na
dikkat çeken Kart, son 7 y›l içerisinde bu uygulama nedeniyle 122 tutuklu-
nun yaflam›n› yitirdi¤ini ve 600 tutuklunun sakat kald›¤›n› hat›rlatt›. CHP'li
Kart, ‹stanbul Barosu avukatlar›ndan Behiç Aflc›'n›n 5 Nisan gününden bu
yana ölüm orucu eyleminde oldu¤unu hat›rlatarak, F Tipi hapishanelerdeki
koflullar›n iyilefltirilmesi için bir çal›flma yap›l›p yap›lmad›¤›n› sordu.

Neden sorunu çözmüyorsun?

Atilla Kart’›n, Bakan Çiçek'ten cevaplamas›n› istedi¤i sorular flöyle s›ra-
land›: 

◆ Tahribatlar› azaltmak amac›yla mevcut fiziki alanda de¤i-
flikli¤e gitmeden, makul say›da tutuklu ve hükümlünün gün içe-
risinde ortak yaflam alanlar›nda biraraya getirilmesine iliflkin
bir çal›flma var m›?

◆ Ankara Barosu, Türk Tabibleri Birli¤i, ‹HD, TAYAD,
Mazlum-Der gibi kurumlar›n de¤erlendirme ve raporlar›na ne-
den itimat edilmiyor ve dikkate al›nm›yor?

◆ Kitap ve dergiler neden zaman›nda teslim edilmiyor, ba-
z› gazeteler neden keyfi olarak engelleniyor?

◆ Hiçbir mali külfet getirmeyecek, mimari ve fiziki tadilat
yap›lmas›n› gerektirmeyecek ve bunlar›n yan›nda güvenlik za-
afiyetine yol açmayacak, idari uygulama ve tedbirlerden neden
kaç›n›l›yor?



Tam 7 y›l oldu. Tam 7 y›l önce
kuruldu o büyük açl›k halay›. Omuz
omuza, halka halka Anadolu’nun
dört bir yan›na uzanan büyük bir
inanç halay›yd›. Yi¤itlerin halay›yd›
bu, atefl çemberlerinde s›nanacak,
sarp yollardan geçecek, umutsuz-
luklar›n viraj›ndan dönerek kendini
s›nayacakt›. Yüreklerine güvenenler
ilk omuz verenler olacakt›. Halaya
omuz verenler yemin ederek, and
içerek yerlerini al›yordu tek tek. Ye-
min ettiler halklar›n umudunu aç
bedenleriyle ölüme yürüyerek koru-
maya... Yemin ettiler bu sevday› can
bedeli yar›na tafl›maya... Tarihi lay›-
k›yla yazmaya and içtiler...

‹ki tarih yaz›l›yor 7 y›ld›r. Biri
Behiçler’le, Gülcanlar’la, Sevgi-
ler’le ve onlardan önce umuda can
vermifl 122’lerle savunulan onur ve
erdemin tarihi; di¤eri halklara zu-
lümle dayat›lan tecrit alçakl›¤›n›n
tarihi. Öyle diyor Gülcan iki k›z›na
bakarak. Öyle diyor Behiç açl›¤›n›n
195. gününde. Sevgi tecriti yaflar-
ken tarih yaz›c›s› olarak öyle diyor.

‹lk ad›m› atarken uzak gelirdi
birço¤umuza koskoca 7 y›l... Kimi-
lerimiz hayalini bile kuramam›flt›
belki. Ama bu öyle bir inanç, öyle
bir kararl›l›kt› ki asla say›-
larla ölçülemeyecekti de-
¤eri... De¤il 7 y›l gerekir-
se 70 y›l var›z diyenlerin
fedakar ruhu oldukça kim
yenebilir ki. ‹flte böyle di-
yebilme cüreti gösterenler
7 y›l› bafl› dik aflarak var-
d›lar bugüne. Tereddüt ya-
flayanlar bu onurlu yolun
d›fl›na düfltüler. 122 can›-
m›z› s›¤d›rd›k 7 y›la...
fiimdi tecriti kald›rmak
kadar 122 flehide arma¤an

etmek için de
yürüyor dire-
niflçiler ad›m
ad›m.

Müvekkille-
rinin 7 y›ll›k
açl›¤›n› kat›k
yapm›fl yürüyor
Behiç. Art›k zi-
ya r e t ç i l e r i n i
ayakta karfl›la-

yam›yor. Art›k açl›¤›n sanc›lar›n›
bedeninde hissetmeye bafllad›. Ve
onunla birlikte yan›nda kalanlar, aç-
l›k grevi yapanlar, ziyaretçiler, mes-
lektafllar› herkes ac›y› daha yak›n-
dan hissediyor. Biz de yaklafl›k iki
haftad›r göremedi¤imiz Behiç Afl-
c›’y› görme umuduyla bir kez daha
çal›yoruz Direnifl Evi’nin kap›s›n›.
Behiç Aflc›’n›n dinlenmede oldu¤u-
nu ö¤reniyor ve salona geçiyoruz.
Salonda yeni açl›k grevi ekibi soh-
bet ediyor. 

Yeni ekipte Abdi ‹pekçi Direni-
fli’ni sürdüren TAYAD’l›lardan
Zeynep Yayla, Ayfle Arapgirli ve
Mehmet Y›lmaz var. Ayr›ca ‹stan-
bul’dan da Y›ld›z Turan ve Kezban
Bektafl açl›k grevindeler. “Behiç
benim o¤lumun avukat›” diyor Zey-

nep Yayla. “Önce o¤lumun avukat-
l›¤›n› yapt› sonra onunla ayn› dava-
dan tutukland›” diye devam ediyor
konuflmaya, minnet duygular›yla.
O¤lunun tutuklanmas›yla tan›m›fl
Behiç Aflc›’y›. Onlar bizim evlad›-
m›z diyerek sahipleniyor flimdi bü-
tün direniflçileri. “Onlar›n yapt›¤›
fleyin yan›nda bizim 3-4 günlük aç-
l›k grevi yapmam›z bir fley de¤il. As-
l›nda biz analar›n evlatlar›m›z›n

önünde olmam›z gerek. Söylenecek
o kadar çok fley varki. Biz onlar›n
sevgisini paylaflmak istedik bu açl›k
greviyle. Dünyan›n en güzel evlatla-
r›n›n yan›nda olmak bize gurur ve-
riyor” diyor. 

“Biz onlar›n sevgisini paylafl-
mak istiyoruz” diyor Zeynep Yayla.
Renkleri, dilleri, dinleri, ›rklar›, gü-
lüflleri, bak›fllar› birbirinden farkl›
122 insan. Hayalleri sevgileri ayn›
122 insan. Hep halklar içindi hayal-
leri. Halklar›, insanlar› kapitalizmin
yoz kirletilmifl ‘hücre’lerinden kur-
tarmak, sosyalizm düflünü yaflat-
makt›. Halklar içindi yüreklerinde
biriken kab›na s›¤maz sevgileri. Bu
sevgi ki emperyalizm yoketmek is-
tedi¤inde halklar›n adalet umudu,
özgürlük özlemi için ölümlere ya-
tand›. Ve adalet umudunu, özgürlük
özlemini yüreklerinde hissedenler
Behiç’in yan›na kofluyorlar. 

Mehmet Y›lmaz da bunlardan
biri. O da Abdi ‹pekçi Park›’ndaki
‘El’in alt›ndan gelmifl. “Bunlar bi-
zim çocuklar›m›z. E¤er hakl› bir ifl
yap›yorlarsa bütün ezilenler için iyi
bir dünya b›rakmak istiyorlarsa ve
bunun önüne geçmek isteyenlerde
bir hücre yap›yorlarsa tecrit ediyor-
sa çocuklar›m›z› bu tecritin kalkma-
s› için bir fleyler yap›lmas› gerekir.
Ve bunu birileri can›yla yapmaya
çal›fl›yor. Bizim de burada 3-4 gün-
lük açl›k greviyle destek vermemiz
bence yap›lmas› gereken bir fleydir.
Onlar› çok seviyoruz. Onlar›n ya-
n›nda olaca¤›z. Tecritin kalkmas›
için herkes bir fleyler yapmal›” di-
yerek duygular›n› anlat›yor. Ard›n-
dan Ayfle Arapgirli söz al›yor. “Bu

ülkede alt› y›ld›r bir dire-
nifl var. Her ölüm orucu
ekibi bir destan yarata-
rak yoluna devam etti. Al-
t› y›lda 122 ana evlat ac›-
s›yla a¤lad›. Baflka ana-
lar a¤lamas›n diye kendi
çocuklar›n› geride b›rak-
may› göze alan Gülcan ve
müvekkillerini yaln›z b›-
rakmamak için ölüme ya-
tan Behiç’in yürüyüflleri
bizde de büyük bir etki b›-
rakt›. Direnerek umudu
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Direnerek umudu 
büyütenlerden 
ö¤renmeye geldik



büyütenlerden ö¤renmeye geldik. O
yolculuklar›nda birkaç gün de olsa
birlikte yeralmak bizim için de
onurdur. Bunun yan›s›ra, ölüme
hergün bir ad›m daha yaklaflan bir
insan›n yan›nda olmak ac› verse de,
biz o gözlerde yaflama umudunu
gördük. Böyle evlatlar›m›z oldu¤u
için onur duyuyoruz. Lay›k olmaya
çal›flaca¤›z. Herkes üzerine düfleni
yapmal›.” 

Herkes üzerine düfleni yapma-

l› diye bitiyor hepsinin sözleri. 

Ne kadar çok söylendi bu söz 7
y›ld›r. Ne kadar çok insan dillendir-
di, ne kadar çok insan dinledi. Ve
tekrar tekrar söylüyoruz. Sabr›n ve
fedakarl›¤›n ad›, anlam› olan bir di-
renifl 7 y›ld›r süren ölüm orucu dire-
nifli. Y›ld›z Turan da sürecin bafl›n-
dan beri içinde olan bir TAYAD’l›.
Bugün Direnifl Evi’nde açl›k gre-
vinde. Düflüncelerini sordu¤umuz-
da, “bir hukukçu bedenini tecrite
karfl› ölüm orucuna yat›rm›flsa biz
ana olarak yan›nda olmal›y›z. Biz
her zaman bu onurlu mücadelenin
içindeyiz ve olaca¤›z” diyor. Anala-
r›n düflüncelerini ald›ktan sonra
sohbete devam ediyoruz. Y›ld›z Tu-
ran isyan ediyor yaflad›klar›na, gör-
düklerine. “Biz ne yapt›k neyi eksik
b›rakt›k” diyor. Herkes kendine
sormal›, herkes kendini sorgulamal›
diye konufluyorlar kendi aralar›nda.
Zeynep Yayla, “sabah yorgun oldu-
¤umda kalk oturma Zeynep birileri-
ne bir fleyler anlat, git parkta otur
diyerek uyan›yorum” diyor. Bu sa-
b›rla bu emekle yarat›ld› zaten Abdi
‹pekçi Direnifli. Analar›n babalar›n
eme¤i ve yüre¤iyle yarat›ld›. Son
olarak Ayfle Arapgirli al›yor sözü
yeniden ve diyor ki, “insanl›k ay›b›
tecrite karfl› bedenlerini, canlar›n›
ortaya koyan bu insanlar için bir
fley yapamazsak tecriti kald›ramaz-
sak insanl›¤›m›z ölür” diyor. 

Biz de tecrite karfl› 20 Ekim
2000’de bafllat›lan Büyük Direniflin
y›ldönümünde 122 insan yaflam›n›
yitirmiflken henüz hiçbir fley için
geç de¤il diyoruz. Tecriti kald›rmak
için mücadele edelim. ‹nsanl›¤›m›z›
öldürmeyelim.
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Direnifl Evi’ne Ziyaretler
12 Ekim günü KONUT-‹fi Sendikas› Genel Baflkan› Alican Kayhan

Direnifl Evi’ndeydi. “Konut-‹fl Sendikas› olarak bu hakl› davas›nda kendi-
sini destekliyoruz” diyen Kayhan, yapt›¤› aç›klamada da, hükümet ve Ada-
let Bakan›’n›n halen bu sese kulak vermedi¤ini hat›rlatarak, tecrit-tretman
modelinin “aç›k ve a¤›r bir insan haklar› ihlali” oldu¤unu söyledi. Kayhan
flöyle devam etti: “Bu bir insanl›k suçudur, bu ülkenin baflbakan› ç›k›p ka-
muoyu karfl›s›nda her fleyin çok iyi oldu¤unu söylemektedir. ‹yi olan bir fley
varsa kendileridir, çevresindekilerdir. Buradan hükümete ve Adalet Baka-
n›’na sesleniyoruz, bir an önce vurdumduymaz tutumundan vazgeçip Avu-
kat Behiç Aflc›’n›n sesine kulak versinler.” 

13 Ekim günü BDSP üyeleri, Direnifl Evi’ni ziyaret ettiler. BDSP üye-
leri Avukat Behiç Aflc›’ya hitaben yazd›klar› notta, “Bu onurlu davran›fl›-
n›z› selaml›yor, bu direniflin ülkemizin eflit, özgür bir gelecek umut eden ifl-
çilerine, emekçilerine, gençlerine ve beraberinde devrimci tutsaklara güç
verdi¤ine, direnç katt›¤›na inan›yoruz” ifadelerine yer verdiler. 

14 Ekim günü ölüm orucunun 194. gününde olan Avukat Behiç Afl-
c›’n›n ziyaretçileri aras›nda, Zonguldak Gençlik Derne¤i üyeleri de var-
d›. Tecrite karfl› mücadelenin parças› olduklar›n› ifade eden dervimci genç-
ler, “tecrit kalkana kadar bu mücadele sürecektir” dediler. Ziyaretçiler, Afl-
c›’ya Zonguldak madenlerini temsilen kömürden yap›lm›fl bir saat ve bir
maden iflçisi biblosu hediye ettiler. 

15 Ekim günü Devrimci ‹flçi Komiteleri (D‹K) üyeleri Behiç Aflc›’n›n
evinin önünde bir aç›klama yaparak, bir günlük açl›k greviyle destek ver-
diler. D‹K üyeleri yapt›klar› aç›klamada, “O, devrimci bir avukat olarak
zindanlardaki müvekkillerine açl›ktan erimifl bedeniyle kol kanat geriyor”
dediler. Bize Ölüm Yok marfl›n› söyleyen D‹K’liler, Direnifl Evi’nde bir
günlük destek açl›k grevi yapt›lar. 

Ayn› gün, bir grup Trakyal› emekçi ve Anadolu Temel Haklar üyesi
30 kiflilik bir grup, Uluslararas› Tecrit ve Tecrite Karfl› Mücadele Sempoz-
yumu’na kat›lmadan önce Behiç Aflc›’y› ziyaret ettiler. 

Gençlik Büyük Direnifli Selaml›yor
Kars Gençlik Derne¤i Giriflimi üyesi ö¤renciler, 14 Ekim günü E¤itim-

Sen fiubesi’nde düzenledikleri etkinlikle, Büyük Direnifl’in 7. y›l›n› selam-
lad›lar. Giriflim ad›na Sedat Ba¤›fl, tecritle amaçlanan teslim alma politika-
s›n›n baflar›s›z oldu¤unu kaydetti.

Ayn› gün Erzincan Gençlik Derne¤i de kendi binas›nda düzenledi¤i et-
kinlikle direniflin 7. y›l›n› selamlad›. Film gösterimi, fliirler, marfllar›n yer
ald›¤› etkinlikte, gençli¤in direniflin sesi olmaya devam edece¤i kaydedil-
di ve tecrite iliflkin konuflmalar yap›ld›.

‹stanbul’da ise, Sar›gazi’de bulunan Meh-
metçik Lisesi’ne pankart as›ld›. 16 Ekim günü
as›lan Sar›gazi Liseli Gençlik imzal› pankartta,
“F Tiplerine Tecrite Son” yaz›s›n›n yerald›¤›
bilgisi verildi. Pankart as›l›rken, okulun bahçe-
sindeki ö¤renciler alk›fl ve ›sl›klarla destek ve-
rirken, hemen ard›ndan yaklafl›k 35 lise ö¤ren-
cisi okul önünden Sar›gazi Temel Haklar Der-
ne¤i’nin önüne kadar sloganlarla bir yürüyüfl
düzenledi.



Ramazan Ay›’n›n son günlerine
yaklafl›yoruz. Birço¤umuzun içini
flimdiden bir heyecan ve sevinç
kaplam›fl durumda. Öyle ya, bay-
ramlar milyonlarca insan için sev-
diklerini ziyaret etti¤i, güldü¤ü ve
bir ayl›k açl›ktan sonra en güzel
sofralara oturdu¤u gündür. 

Bayrama yaklaflt›kça artan tela-
fl›n izine rastlanm›yor bu evde. Bu-
raya gelen gidenlerde de böyle bir
hareketlilik gözlemlemiyoruz. Bu
ev açl›k kokuyor ve bu evde her ge-
çen saniye ölüme daha da yaklafl›l-
d›¤›n›n bilinciyle ve a¤›rl›¤›yla at›-
yor yürekler. Ne tuhaf de¤il mi? Ya-
flama en sevdal›lar gene yaflam ad›-
na ölüme kofluyor. Gülcan bugün
açl›¤›n›n 166. gününde. Biz de 166.
günde ç›k›yoruz Direnifl Evi’nin
merdivenlerinden. ‹çimizde bir bu-
rukluk. Saat 14.00’e yaklaflmas›na
ra¤men Gülcan hâlâ kendi odas›n-
da. Soruyoruz refakatçilere rahats›z
m›? “Hay›r” diyorlar, “daha uyan-
d›rmad›k”. Önce biraz tuhaf›m›za
gidiyor bu saatte uyuyor olmas›.
Gülcan’›n varolan uyku düzensizli-
¤inin bu günlerde çok ciddi flekilde
artt›¤›n› ö¤reniyoruz. Gülcan bu ge-
ce de sabah 10.00’da ancak gözleri-
ni kapatabilmifl. Son iki haftad›r s›k
tekrarlan›yor. Direniflin bu evrele-
rinde karfl›lafl›lan bir durum.

“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Dur-
durun” yaz›l› önlü¤ü üzerinde olan
‹brahim’e kulak veriyoruz. Kütah-
ya’da üniversite ö¤rencisi. Buldu¤u
bu bofllukta hemen Direnifl Evi’nin
yolunu tutmufl ve “Gülcan Ablama
4 günlü¤üne de olsa deste¤e gel-
dim” diyor. ‹brahim de biliyor bu
deste¤i vermezse bayramda ana-ba-
bas›n›n elini öpemeyece¤ini ve ev-
lerinde kurulacak o güzel sofrada
bir lokman›n dahi bo¤az›ndan geçe-
meyece¤ini. Öyle ya kendisi için ve
kendisi gibi milyonlarca genç için
can›n› seve seve vermeye haz›r olan
bir anaya bu destek esirgenir mi?

Hafta içi çal›flanlar hafta sonunu

iple çekmifl ve onlar da giy-
mifl ayn› önlükleri. Ahmet
ve Mehmet 2’fler günlük
destek açl›k grevi için tek
bofl zamanlar› olan hafta so-

nunu beklemifller.

Sohbet s›ras›nda sesimiz biraz
yükselince hemen müdahale ediyor
refakatçiler. Daha k›s›k sesle. Gül-
can’›n sese karfl› hassasiyeti de art-
m›fl. Bilgisayar›n klavye sesinden
dahi uyan›yor. 

*

KESK’ ten bir heyet çal›yor Gül-
can’›n kap›s›n›. 160’l› günlerde de
olsa seviniyor bu ziyarete Gülcan.
Memurlardan biri heyet ad›na dü-
flüncelerini aç›kl›yor: “KESK ola-
rak biz tecritin insan›n do¤as›na yö-
nelen en büyük sald›r› oldu¤unu dü-
flünüyoruz.” ‹nsan do¤as›na yöne-
len en büyük sald›r›. Elimizde ol-
madan birkaç kez kendi kendimize
tekrarl›yoruz bu sözü. Yani Gül-
can’›n ve kendinden önceki yüzler-
cesinin dedi¤i gibi diyor, KESK yö-
neticisi. Yani insanl›¤›m›z tehlike
alt›nda. Bunu gören ve kavrayan
Gülcanlar insanl›k ad›na direniyor 7
y›ld›r. Bugüne kadar direnifle iliflkin
“6. y›l” diyorduk haberlerimizde,
art›k ‘7’ rakam›na al›flaca¤›z. 

Genç bir ziyaretçisi var. Merakl›
gözlerle bak›yor etraf›na. En çok
merak etti¤i de flüphesiz Gülcan.
Ama son günlerde birçoklar›nda ol-
du¤u gibi o da göremeyecek. Çünkü
Gülcan’›n flu an midesindeki a¤r› ve
kol-bacaklar›ndaki uyuflmadan do-
lay› masaj yap›l›yor. Masan›n üze-
rindeki dergide Gülcan ile yap›lan
bir röportaj ilifliyor gözlerimize. Bir
bölümünde “ben çocuklar›ma bay-
ram hediyesi olarak yaflam›m› ver-
mek isterdim” diyor.

Bayram yaklafl›yor, ziyaretler,
ziyafetler ve hediyeler dolafl›yor ço-
¤unun kafas›nda, do¤al olarak. Bir
annenin çocuklar›na bayram hedi-
yesi olarak kendi yaflam›n› vermek
istemesi, hemen yan›m›zda oturan
bir babay› uzaklara götürüyor. So-
ruyoruz. “Yaflam ve ölüm aras›nda
gidip geldim. Bir yaflam›n bir bay-
ramda öz çocuklar›na hediye olarak

verilmek istenmesi. ‹lk kez duyuyo-
rum böyle bir hediye iste¤ini” di-
yor, arkadafl.

Kimimizin fark›nda oldu¤u, ki-
mimizin olmad›¤›; kimimizin umu-
runda olup bir fleyler yapt›¤›, kimi-
mizin umurunda olmad›¤› ve k›l›n›
k›p›rdatmad›¤› bir gerçeklik yaflan›-
yor 5 May›s tarihinden beridir bu
evde. ‹nsanl›¤›m›z›n kurtulmas›
ad›na bir insan›n yaflam› kay›p gidi-
yor gözlerimizin önünde. Öyle bir
anda da olmuyor bu. 166 gündür de-
vam eden ve daha ne kadar sürece¤i
de belli olmayan, yaflam›n ölüme
do¤ru yol al›fl›n› izliyor herkes ken-
di cephesinden. Gülcan Görüro¤lu
123. y›ld›z olmaya kofluyor. Bu öy-
le unutulacak cinsten de¤il, insan
olan›n bir yanlar›n› da mutlaka ac›-
tacak ve bizden de bir parçay› kopa-
racak mutlaka bu gidifl.

Bayrama az kald›. Bu bayrama
açl›kla, bir anan›n ve 2 k›z›n›n fer-
yad›yla ve belki de ölümle girece-
¤iz. fiimdi sana soruyorum ey Ana-
dolu. Sen ç›¤l›klar›n üzerinde halay
çekebilir misin? Sen h›rç›n Karade-
niz horon tepebilir misin? Ve sen
Bedrettin kokan yi¤it Ege, sen bir
anan›n ve iki k›z›n›n feryad›n›n ol-
du¤u bir günde çökertme deyip efe-
lenebilir misin? 

Gülcan’›n yaflam›n›n çocuklar›-
na hediye olarak verilmesi, belki
bugüne kadar görülen en anlaml›
hediye olacak. Tecritin kalkmas› de-
mek insanl›¤›m›za yönelen bir tehli-
kenin yok olmas› demek. Gülcan’›n
istedi¤i hediye asl›nda bizim için.
Ve bu hediyeyi alacak olan 38 kilo-
ya düflen bu ana de¤il. Bu hediyeyi
Gülcan’a verebilmek için yapma-
m›z gereken, Bayrama kadar Gül-
can olmak, Betül veya Müge olmak,
kendinizi onlar›n yerine koymakt›r.
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Dursun Karakufl 10 günlük açl›k grevini bitirir-
ken 13 Ekim günü Ramazan Akda¤ ve Mehmet
B›ld›rc›n destek açl›k grevine bafllad›lar. 

Betül, Müge ya da
Gülcan Olmak



TAYAD'l› Aileler Hatay'dan
Adana’ya, ‹zmir’den Mersin’e ka-
dar düzenledi¤i oturma eylemleri
ile tecrite son verme ça¤r›s›n› sür-
dürüyor. 

***

Antakya Ulus Meydan›'nda 34
haftad›r devam eden oturma ve
mektup okuma eylemi 13 Ekim gü-
nü yinelendi. Seher Do¤ru taraf›n-
dan yap›lan aç›klamada, halka ses-
lenilerek “dört duvar aras›nda ya-
payaln›z b›rak›lan tutuklular› düflü-
nün” denildi. Tecrit zulmüne karfl›
direniflin 7. y›l›na girece¤ini hat›rla-
tan Do¤ru, “Unutmay›n! 123. insa-
n›n yaflam›n› kaybetmemesi elimiz-
de. Gelece¤imiz, onurlu bir yaflam
için yaflam›n› feda edenlere sahip
ç›kal›m” ça¤r›s›nda bulundu. Daha
sonra, Tekirda¤ Hapishanesi’nden
Ezgin Engin'in gönderdi¤i mektup
okundu ve sloganlar ile devam eden
eylem sonunda, aç›klama ve mek-
tup halka da¤›t›ld›.

TAYAD’l›lar Mersin’de de 36.

haftada
Taflbina
önünde
t e c r i t i
a n l a t a -
r a k
o t u r m a
e y l e m i
yapt›lar.

16 Ekim günü düzenlenen eylem-
de, “Tecritin Kalkmas› ‹çin Ölü-
yorlar” yazan pankart açan ve di-
reniflçilerin resimlerini tafl›yan TA-
YAD’l›lar, “Tecrite Son” diye hay-
k›rd›lar. 

“Gülcan Görüro¤lu Onurumuz-
dur, Behiç Aflc› Onurumuzdur, Sevgi
Saymaz Onurumuzdur” sloganla-
r›yla bafllayan eylemde, TAYAD’l›-
lar ad›na Cihan Gü-
ler bir aç›klamada
bulunarak, “Yeni
ölümlerin olmas›n›
istemiyoruz. Tecrit
kalkana kadar da
burada olaca¤›z”
diye konufltu. Tut-
sak mektubunun
temsili hücre için-
den okunmas›n›n
ard›ndan flair Hasan
Biber söz alarak,
“ülkemizin ba¤›m-
s›zl›¤› için mücade-
le edenlerin gözü-

müzün önünde ölmesine seyirci mi
kalaca¤›z!” diye seslendi. Daha
sonra Atatürk Caddesi üzerinde bil-
diriler da¤›t›lan eyleme, 78’liler
Derne¤i, Halkevi ve SDP de destek
verdi. 

Adana TAYAD’l› Aileler ise, 16
Ekim günü ‹nönü Park›’nda düzen-
ledikleri bir saatlik oturma eylemin-
de, Gülcan Görüro¤lu’nun sesini
Adana halk›na tafl›d›lar. Aç›klamay›
yapan Sevda Yavuz, “tecritin insa-
n›n afla¤›lanmas›, onurunun k›r›l-
mas›, yok say›lmas› ve her fleyden
önemlisi düflüncelerinden vazgeçi-
rilmesi” oldu¤u ifade etti. 

Ayr›ca ‹zmir’de, Samsun’da,
Antalya’da düzenlenen eylemlerde
de tecritin kald›r›lmas› istendi.
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Abdi ‹pekçi Park›'ndaki direnifl 4. y›l›nda devam edi-
yor. Onlar elin alt›nda 1120 günü geride b›rakt›lar.

1120 gün.... Direnifle baflla-
d›klar›nda do¤an bebekler yürü-
meye, konuflmaya bafllad›. Onlar
evlatlar› ölmesin, tecrit iflkencesi
bitsin diye, sansür duvarlar›ndan
bir tu¤la sökmek için baflkentin
göbe¤inde oturuyorlar. Bir yan-
dan tecrite karfl› direnenlerin sesi
olurken, öte yandan hak alma
mücadelesi verenlerin de yan›nda
yer al›yorlar. 

Onlar bir tarih yaz›yorlar. Ya-
flad›klar›n› bir günlükte topluyor-

lar. Park›n emektar ailelerinden Mehmet Y›l-
maz flunlar› not düflmüfl tarihin sayfalar›na;

“Parkta oturmak elbette zor taraflar› var
ama hiçbir fley kolay elde edilmiyor. Hele ki

bu parkta oturmak e¤lence olsun diye de¤il istirahat ol-
sun diye de¤il insanl›k u¤runa gelece¤e iyi bir dünya
kurmak, bütün nimetlerin bir avuç asala¤a de¤il de tüm
insanl›¤›n hizmetine olacaksa bence bütün zorluklara
de¤er. Hele ki tecritin kalkmas› ölümlerin durmas› ve in-
sanlar›n hapishanede de olsa onurlu bir yaflama katk›
sa¤layacaksa bence bu görev kutsald›r. Bazen onur ve-
rici sözler duyunca insan daha da mutlu oluyor. Mesela
bir gün Adana'dan misafirlerimiz vard›. Birisi ötekine
nerdeyiz biliyor musun dedi. Öteki nerdeyiz ki deyince,
bir gün tarihin büyük harflerle yazaca¤› yerdeyiz dedi.
‹flte böyle bir mücadeleye katk› yapmak onurdur, fleref-
tir, erdemdir.”

Onlar gökten y›ld›zlar› de¤il, tecritin kalkmas›n› isti-
yorlar. Onlar›n bu seslerini ç›¤l›¤a dönüfltürelim.

Gelece¤imiz için 
yaflam›n› feda edenlere 
sahip ç›kal›m

Abdi ‹pekçi: Direnifl Sürüyor

Antalya
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Belçika’n›n baflkenti Brüksel’de
18 Ekim günü bir bas›n toplant›s›
düzenleyen TAYAD Komite, direni-
flin 7. y›l›na iliflkin eylem program›-
n› aç›klarken, Yefliller Senatörü Josy
Dubie’nin de yerald›¤› bir heyetin
Türkiye’ye gidece¤ini duyurdu. 

‹nsan Haklar› Birli¤i’nde (LDH)
düzenlenen toplant›da, F Tipi hapis-
hanelerdeki tecrit ve ölüm orucu
hakk›nda bilgi verilirken, 20 Ekim
günü AB binalar›n›n bulundu¤u
meydanda bir eylem düzenlenece¤i

duyuruldu.
TAYAD Ko-
mite üyesi
Deniz De-
m i r k a p › ,
LDH ad›na
G e o r g e s -
Henri Be-
authier ile

Uluslararas›
Demokratik
Hukukçular
Derne¤i ad›-

na Jan Fermon isimli iki avukat›n
görüflmelerde bulunmak amac›yla
Türkiye’ye gidece¤ini söyledi. 

Ard›ndan, Behiç Aflc›’n›n ziya-
retine gidece¤ini belirten CLEA
üyesi Michael Boireau söz alarak,
birçok konuda Türkiye devletinden
ilerleme isteyen AB ülkelerinin, ha-
pishaneler sorununa fazlas›yla ka-
y›ts›z kald›¤›na dikkat çekti. 

Belçika Yefliller Partisi Senatör
Josy Dubie de, Aflc›’n›n ziyaretine
gidece¤ini hat›rlatarak, daha önce
de hapishaneler konusunda Türki-
ye’ye gitti¤ini ve dönemin Adalet
Bakan› Sami Türk ile görüfltü¤ünde,
Türk’ün kendisine tutsaklar›n istek-
lerinin mimari de¤ifliklik gerekti¤i
için kabul edilemez oldu¤unu söy-
ledi¤ini aktard›. Dubie, “edindi¤im
bilgiler ve yapt›¤›m görüflmelerden
biliyorum ki, hiçbir mimari de¤iflik-

li¤e gidilmeden tecrit çözülebilir.”
dedi. Önümüzdeki günlerde görüfl-
melerde bulunmak üzere Türki-
ye’ye gidece¤ini kaydeden Du-
bie’nin ard›ndan sözalan, ‹nfo-Turk
Baflkan› ve Gazeteci Do¤an Özgü-
den ise, bas›n›n kay›ts›zl›¤›n› elefl-
tirdi. Eski tutsak Özkan Güzel de F
Tipleri’ni anlatarak, tecrit sürdükçe
direniflin sürece¤ini söyledi. 

Bu arada Avrupa Parlamentosu
binalar›n›n girifl kap›s›na 18 Ekim
günü, üzerinde “Tecrite Son! Avru-
pa Tecritten Deste¤ini Çekmelidir”
yaz›l› iki pankart as›ld›¤› ö¤renildi. 

‹ngiltere TAYAD Komite üyeleri
de, 17 Ekim günü Uluslararas› Af
Örgütü önünde bir aç›klama yapa-
rak, örgüte tecrite iliflkin bir dosya
verdiler. 

18 Ekim günü de Dolston Pazar›
ve Tren ‹stasyonu’na pankartlar asan
TAYAD Komite üyeleri, Türkiyeli-
ler’in yaflad›¤› bölgelerde de afifller
yapt›lar ve bildiriler da¤›tt›lar.

“Yasall›¤›na amirim karar verir”
TAYAD’l› Aileler, Ankara’da Hüseyingazi ve ‹smetpafla Mahallele-

ri’nde bildirilerle tecriti halka anlat›rken, ‹stanbul’da da Gülsuyu Telsizler
Mahallesi'nde binlerce bildiri da¤›tt›lar. 

‹stanbul’da bildiri da¤›t›lan yerler sadece gecekondularla da s›n›rl›
de¤ildi, geçen hafta Kad›köy ve Bak›rköy Meydanlar›’nda 10 binden faz-
la bildiri da¤›tan TAYAD’l›lar, 12 Ekim’de de Befliktafl Meydan›’ndayd›-
lar. Demokrasi An›t› önünden anonslar yap›larak da¤›t›ma bafllayan 15
TAYAD'l›n›n etraf› k›sa süre sonra polis taraf›ndan kuflat›ld›. 

Belli ki, tecrit politikas›n›n teflhir edilmesinden rahats›z olmufltu
AKP’nin polisi. Ancak yaln›z de¤illerdi, bir grup faflist de resmi güçlerin
yan›nda haz›r k›ta güçler olarak yerlerini alm›flt›. Bu kadar aleni yanyana
kol kola yasal bir faaliyeti engellemeye çal›flan sivil ve resmi faflistler,
TAYAD’l›lar›n bildirinin yasal oldu¤unu dile getirmeleri karfl›s›nda da
pervas›zl›klar›n› gösterdiler. 

“Yasall›¤›na biz karar veririz, amirim ne derse o olacak, bu flekilde
da¤›tamazs›n›z" diyen polisler, yasalar› hiçe sayma konusunda ne den-
li pervas›z bir al›flkanl›k ve güç içinde olduklar›n› da ortaya koyuyordu. 

Polis yasalar› kaale almamakta ‹stanbul’un
en büyük meydanlar›ndan birinde bu denli aç›k
bir pervas›zl›k örne¤i sergilerken, yan›nda fa-
flistleri tafl›mas› ise, linç güruhunun sahiplerine
iflaret ediyordu.  

Polisin yetersiz kald›¤› yerde ba¤›r›p ça¤›r-
maya, TAYAD’l›lar› tehdit edip itip kakmaya
bafllayan faflistler de amaçlar›na ulaflamad›lar.
TAYAD’l›lar demokratik meflru haklar›n› bu iki
güruha karfl› da savundular. 

Direnifle Belçika’dan destek

‹ki Kayb›m›z
Yakaland›¤› hastal›k nedeniyle

uzun süredir tedavi gören, TTB eski
Merkez Konsey Baflkan› Füsun Sa-
yek hayat›n› kaybetti. 

1996-2006 y›llar› aras›nda TTB
Merkez Kensey Baflkanl›¤› yapan

Sayek, sa¤l›k emekçileri-
nin demokratik mücadele-
sinin, hak alma mücadele-
sinin gelifltirilmesi için ça-
l›flt›. ‹skenderun'da topra¤a
verilen Sayek’in yak›nlar›-
na baflsa¤l›¤› diliyoruz. 

Geçen hafta içindeki
bir baflka kayb›m›z ise, 18
Ekim günü geçirdi¤i kalp

krizi sonucu hayat›n› kaybeden S›d›-
ka Su oldu. Büyük ozan›m›z Ruhi
Su’nun efli, yoldafl› olan S›d›ka Su,
eflini kaybetmesinin ard›ndan onun
ad›n› tafl›yan vakf› kurarak, Ruhi
Su'nun sesini, yorumunu, sanat anla-
y›fl›n›, sosyalist dünya görüflünü bu-
günlere tafl›m›flt›. S›d›ka Su, eflinin
Zincirlikuyu Mezarl›¤›'ndaki meza-
r›n›n yan›na defnedildi. 



‹NSAN hayat›n›n en kutsal fley
oldu¤una, mutlaka korunmas›
gerekti¤ine, her dinin yasakla-
d›¤› öldürme, hayat alma eyle-
minin her koflulda mahkûm
edilmesi gerekti¤ine inan›yor
musunuz? Elbette inan›yorsu-
nuz. Peki o zaman, ad›na ölüm
orucu denen fleyin böylesine
devam etmesine nas›l r›za
gösteriyorsunuz? Ad› F tipi

olan o tipsiz cezaevlerindeki
tek kiflilik tecrit hücrelerinde
ömür çürütenlere destek ol-
mak için Kas›m 2000'de bafl-
lat›lan, tam 122 kiflinin ölümü
ve 600 kadar›n›n da düzeltile-
mez biçimde sakat kalmas›na
yol açan oruç eylemi hâlâ sü-
rüyor. Onun simge kiflisi de,
nisan ay›nda evinde bafllad›¤›
orucu inatla sürdüren avukat

Behiç Aflç›.
Hayat kesinlikle
kutsal bir fley. Bir
fikir, bir ilke, bir
dava ad›na kendi
hayat›n› vermeyi
göze alanlara, da-
valar›na kat›lsak
da kat›lmasak da,
mutlaka kulak ver-
mek gerekir. Ayd›n
olman›n bir flart›
say›lmal›d›r bu...
Ben kendi ad›ma
bu olaydan çok et-
kilendim. ‹lgililere
görevlerini hat›rla-
t›yor, avukat Behiç
Aflç›'ya sempatile-
rimi yolluyor ve il-
gilenenleri... Ulus-
lararas› Tecrite
Karfl› Mücadele
Sempozyumu'na
kat›lmaya ça¤›r›yo-
rum.
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... Biliyorum baz›lar› Fransa Konsoloslu¤u
önüne gidecekler, Frans›z bayra¤›n› yakacak-
lar... Bunlar›n hepsi bofl!.. Biz ça¤dafllaflma-
n›n, uygarl›¤›n, demokrasinin neresindeyiz,
biz laik demokratik Cumhuriyetin temel ilke-
lerine sahip ç›k›yor muyuz? Biz bu sorulara
yan›t arayal›m... Ülkemizin gencecik insanla-
r› ya ''tecrit'' te ya da ölüm orucunda... Top-
lumdan ses ç›km›yor!.. Bugün bilen var m›
ölüm orucundaki avukat Behiç Aflç› 'n›n kaç
kiloya düfltü¤ünü?”..

Ya ttecritte yya öölüm oorucunda
Hikmet Çetinkaya (13 Ekim Cumhuriyet)

... Elbette ço¤umuzun akl›na, kalbine gel-
mez; zaten umurumuzda de¤ildir. Zaten bir
k›sm›m›z ölmelerini yaflamalar›na dahi ye¤-
ler ama; öyle ya da böyle, "F tipi" denen
"seri ölümler"de 122 "insan" can verdi. S›-
rada bir de avukat, alt› ayd›r ölüm orucun-
da olan Behiç Aflç› var. Onlar› yaflatabil-
mek, her fleye ra¤men insanl›¤›m›z ad›na
bir ödül olmaz m›yd›? Nobel filan de¤il; bir
insanl›k ödülü, öyle mütevaz›, sessiz ama
kuvvetli. Adalet Bakan› bu haftaki ziyaretçi-
lerine bir de bu zaviyeden bakabilmeli.

‹nsanl›k öödülü Umur Talu
(15 Ekim Sabah)

... Tecrit, bir iflkence yöntemi olarak devreye sokulmufl-
tur. Salt cezaevleriyle s›n›rl› de¤ildir. Dünya, bölge ve
ülkeler düzeyinde, egemen olanlar›n egemenliklerini
sürdürmek için uygulamaya koyduklar› bir konseptir.
Temel amaç, tecritle izole edilen ülke, toplum, örgüt ve
kiflilerin yaln›zlaflt›r›larak etkisizlefltirilmesidir.
... Fiziken tecrit edilenlerin, tecrite karfl› mücadeleleri
de toplumsal olarak tecrit edilmektedir. 'Yok sayma',
sansür ve görmezlikten gelme yöntemleriyle tecrite
karfl› mücadele etkisizlefltirilmeye çal›fl›lmaktad›r. Ha-
len tecrite karfl› bir mücadele yöntemi olarak, cezaevle-
rinde ve ‹stanbul'da Behiç Aflç›, Adana'da iki çocuk an-
nesi Gülcan Görüro¤lu taraf›ndan 'Ölüm Orucu' eylemi
sürdürülmektedir. Bir eylem biçimi olarak 'Ölüm Oru-
cu'nu onaylam›yor olabilirsiniz. Bu sizin tecrite karfl›
ç›kman›za engel oluflturmaz. Bir mücadele yöntemine
karfl› olma bahanesine s›¤›narak tecrite karfl› mücadele
etmemek, kendi tecritine de zemin haz›rlamakt›r... Tec-
rit, kendi tecritini k›ranlar›n ço¤almas›yla k›r›labilir.

Tecrit iiflkence yyöntemidir
Mustafa Kahya (13 Ekim Y.Ozgür Gündem)

Hayat kkutsal mm›? PPeki yya oo zzaman
Atilla Dorsay (13 Ekim Sabah)

... Cezaevinde çocuklar›n›n ölülerini bulama-
yan analar›n yan›ndayd›. ‹ki ölü sahipsiz gibiydi.
Analardan biri di¤erine seslendi: 'Bunlar da bi-
zim çocuklar›m›z. Birini sen al birini de ben, hiç
de¤ilse mezar tafllar› olsun!' ‹ki kömür karas› ce-
set gerçek analar›na kavuflamasa da en az o ka-
dar k›ymetli analar›n koynuna s›¤›nd›.

O andan sonra Avukat Behiç Aflç›, terazinin
kefelerine kiflisel çabas› yerine, analar›n beklen-
tilerini koymufltu. Mahkeme salonunda cübbe
giyip hakimin karfl›s›nda ba¤›ms›zl›k araman›n
tüm yollar›, hayata zorla döndürülen bu sokak-
larla kesiflmiyordu. Vazgeçti Adliye önünde dur-
maktan. ‹nad›n›n koluna ölüm as›l›rsa belki da-
ha çabuk uyand›r›rd› Adalet denen uykucu kad›-
n›... Ve Avukatlar Günü'nde ölüm orucuna baflla-
d›... Kendi iradi karar›yla 'ölmeye' yatan Aflç›,
söylemesi akla ziyan ama gerçekten ölüyor...
190'l› günlerde flimdi ve her sabah uyand›¤›nda
ölümün kokusunu daha fliddetli hissediyor.

Çalar saati yar›na kuramayanlar› bilir misi-
niz? Çalsa bile yetiflmek zorunda kal›nmayan
bir iflin olmay›fl› ne demektir, an›msar m›s›n›z?

Behiç Aflç›, bir çalar saati varsa bile ertesi gün çald›¤›nda ar-
kadafllar› gidip tahta panodaki rakamlardan birini daha eksil-
tiyordur. Yaflam›ndan çal›nan bir gün, o saatin sesi kadar bile
ömürlü de¤il...

Bizi hayata uyand›ran saat Behiç Aflç› için ölümü haber veriyor...
Bir gün sonras› bizim için yetifltirilecek ifl, koflacak yer anlam›na gelir-
ken; Behiç Aflç› için o gün, biraz daha solmak, az konuflmak, çokça
uzanmak demek... Aln›na sard›¤› k›rm›z› band›ndan öpecek hayat onu,
sar›ya çalan yüzüne yalandan kan yürüyecek...

Ve siz oturdu¤unuz yerden 'sahi kaç kifli ölmüfltü' diyeceksiniz...
Tecridin ne oldu¤unu sözlü¤e bak›p ö¤reneceksiniz sonra, oysa birile-
rine tecrit hayat olarak dayat›l›yor, bilemeyeceksiniz...

Oysa flimdi zaman›d›r... Geç kalm›fll›¤›n›z›n özrünü fiiflli'deki eve
giderek giderebilir, Aflç›'n›n son günlerine bir umut olabilirsiniz...
Çalar saatinizi yar›n Behiç Aflç›'y› ziyaret için kurun ve vaktinde uyan-
maya dikkat edin. Yetifltirilmesi gereken bir ödevden çok, yetiflilmesi
gereken bir hayatt›r çünkü Aflç›... Biraz acele edin...

Hayat› Çalan Saat✍bas›ndan

Güler Y›ld›z (15 Ekim Y.Özgür Gündem)



T
ecrite, F Tiplerine karfl›
bafllat›lan mücadele 7.
y›l›na girerken TA-

YAD’l›lar; bu kavgan›n ve bu kav-
gada ölümsüzleflen 122 devrimcinin
sesini halka ulaflt›rmaya, duymayan
kulaklara, tecriti gündeminden ç›-
karanlara bu sorunun yak›c› varl›¤›-
n› anlatma eylemliliklerine devam
ediyor, tecrite karfl› uluslararas› bir
dayan›flma a¤› örüyor.

Geçen y›l 25-27 Haziran tarihle-
rinde yap›lan Uluslararas› Tecrit ve
Tecrite Karfl› Mücadele Sempozyu-
mu bu y›l 14-15 Ekim günlerinde

Muammer Kara-
ca Tiyatro Salo-
nu’nda düzenlen-
di. Türkiye’den
ve yurtd›fl›ndan
birçok kurum ve
kiflinin kat›l›m›y-
la gerçekleflen
sempozyuma ka-
t›lan; doktorun-
dan mühendisine,
avukat›ndan iflsi-
zine, yafll›s›ndan
gencine, yurtd›-
fl›ndan gelenin-
den Türkiye’den
kat›lanlara kadar
herkes; tecritin
bir iflkence oldu-
¤unu bilerek bu
soruna karfl› bir
sorumluluk duya-
rak geldiler... Az
bilenler de vard›,
aralar›nda tam
vak›f olanlar da...
‹lk kez böyle bir

etkinli¤e kat›lanlar
da vard› 6 y›ld›r
ad›m ad›m sürecin
içinde olan da. 

Büyük Dire-
nifl’in 122 Kahra-
man› Selamlad›
Muammer Kara-
ca’ya ad›m›n›z› atar
atmaz buraya gel-
menize ve bu sem-
pozyumun yap›lma-
s›na vesile olan F

Tipi hapishanelerinin bir maketi
karfl›l›yor sizi. Tuvalet, lavabo ve
yata¤›n s›¤abilece¤i genifllikte be-
yaza boyal› bir hücre maketi, sonra
F Tiplerinin mimari yap›s›n› yans›-
tan bir baflka maket. Hücrelerden
bafl›n›z› kald›r›p sempozyum alan›-
na girmek için yürümeye devam et-
ti¤inizde Behiç, Gülcan ve Sev-
gi’nin birlikte oldu¤u resimle göz-
göze geliyorsunuz. 3 direniflçi di-
renme nedenlerini hiç konuflmadan
anlat›veriyorlar. Sonra resim sergi-
si... 6 y›l› ac›lar›yla sevinciyle, 122
bedelle kare kare resmeden foto¤-

raflar, tecrite karfl› hiç duraks›z ve-
rilen mücadele, tecrit duvarlar›n›
aflan tutsak ürünleri, kitaplar, dergi-
ler.... 6 y›ll›k tecriti, 6 y›ll›k direnifli
anlatan resim kareleri... Kat›l›mc›-
lar salondaki yerini al›rken, sahne-
den 122 kahraman flehidin resimleri
selaml›yor gelenleri ve bafltan al›-
yorlar yerlerini. 

TAYAD Unutturmad› TAYAD
ad›na Süleyman Acar’›n herkesi se-
lamlayan konuflmas› ile bafllayan
sempozyumda ‹stanbul TAYAD
Baflkan› Mehmet Güvel sözalarak 6
y›ll›k süreci özetledi ve “Adalet Ba-
kanl›¤› halen çözüm konusunda hiç-
bir ad›m atmamaktad›r. Sorunun
ad› TECR‹T’tir. Tecrit kald›r›lmad›-
¤› sürece bugün yaflanan sorunlar
a¤›rlaflarak yaflanacakt›r. ‹stedi¤i-
miz sadece tecritin kald›r›lmas›,
ölümlerin durdurulmas›d›r” dedi.
“Yaflas›n Evlatlar›m›z›n Onurlu Di-
renifli” sözleriyle konuflmas›na son
veren Güvel’in ard›ndan, “Cehen-
nem Ac› Çekti¤iniz Yer De¤il, Ac›
Çekti¤inizi Kimsenin Duymad›¤›
Yerdir” slogan›yla dia gösterimi ya-
p›ld›. Salonda coflkunun doru¤a ç›k-
t›¤› an ise, Ölüm orucu direniflinin
193. gününde olan Behiç Aflc›’n›n
sempozyuma kat›lanlara seslendi¤i
an oldu. Aflc› konuflurken 6 y›ll›k
sürece dair görüntüler diadan yan-
s›rken, direniflçinin konuflmas› s›k
s›k ayakta alk›fllanarak kesildi. 122.
flehit olan Fatma Koyup›nar’›n da
konuflmas›n›n oldu¤u dia gösteri-
minde, direniflçiler alk›fllarla ›sl›k-
larla s›k s›k selamland›. 

Dia gösteriminin ard›ndan söza-
lan Süleyman Acar, “Bunlar bizim
evlatlar›m›z... Anadolu’nun evlatla-
r›... Ölüm hiçbir zaman onlar›n ter-
cihi de¤ildi. Emperyalistlerin dedi-
¤i gibi tek kutuplu dünya diye bir
fley yok, iki kutuplu dünya var, em-
peryalistler ve emperyalizme boyun
e¤meyip direnenler” dedi. 

Daha sonra Mazlum Der ad›na
fiinasi Haznedar bir konuflma yapt›.
“TAYAD’a, bilinçli olarak unuttu-
rulmak istenen bir sorunu hep bilin-
ce ç›kard›¤›, canl› tuttu¤u, bizi sars-
t›¤›, uyand›rd›¤›, insan oldu¤umu-
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Uluslararas› Tecrit ve Tecrite Karfl› Mücadele Sempozyumu

Tecrit
Emperyalizmin
Politikas›d›r
Direnifl
Hayat›n 
‹tici Gücüdür



zu, ben merkezli de¤il biz merkezli
oldu¤umuzu hat›rlatt›¤› için teflek-
kür ediyorum” diyen Haznedar, sö-
zün bitti¤i noktada olundu¤unu
kaydederek, “söylenenler söylen-
mifl. Devlet ›srar›n› ve inad›n› koru-
yor” dedi. 

‘Tecritin Siyasi Boyutu’:
Direnifl insanl›k tarihinin te-
melidir Haznedar’›n konuflmas›-
n›n ard›ndan Tecritin Siyasi Boyu-

tu’nun ele al›nd›¤› 1. oturuma geçil-
di. Irak’tan kat›lan Av. Sahar Mah-
di, Temel Haklar Federasyonu ad›na
Sezgin Çelik, Lübnan Khiam Reha-
bilitasyon Merkezi Genel Sekreteri
Mohammed Safa, Ürdün Arap Dire-
nifl Birli¤i’nden Dr. Hisham Bustani
ve ‹talya Floransa Eyalet Milletve-
kili Sandro Targetti oturuma konufl-
mac› olarak kat›ld›. ‹lk olarak söza-
lan Targetti, tecrite son verilmesini
isterken tecritin kabul edilmez bir
uygulama oldu¤unu kaydetti. 

Av. Sahar Mahdi ise “hepinize
Irak halk›ndan selam getirdim” de-
yince herkes dakikalarca Irak halk›-
n› alk›fllar›yla selamlad›, direnme-
nin ve direnenlerin onuruyla. “‹n-
sanlar özgür ve insani yaflamak
için, hepimiz için direniyorlar. As›l
ac› olan flu ki söylemek istediklerini
söylemek için ölüm orucuna yatma-
lar›d›r. Kendimize flöyle bir soru so-
ral›m. Sald›r›ya zulme karfl› gelme-
den yaflayabilir miyiz? Direnmeden
ekme¤imizi yiyebilir miyiz? Direnifl
insanl›k tarihinde en önemli, en te-
mel fley olmufltur. Direnifl her za-
man hayat›n itici gücü olmufltur
bask›ya ve zulme karfl›. Onlar mili-
tanlar özgürlü¤ün kurucular›d›rlar.
Onlar bizim öncülerimiz. Daha iyi
bir yaflam› kurabilecek kiflilerdir”
diyen Mahdi’nin konuflmas› s›ras›n-
da, Irakl› militanlar, iflgalcilerin
vahfleti ekrana yans›d›. Uluslararas›
hukukun olmad›¤›n› söyleyen Mah-
di, Irak’ta yaflananlardan örnekler
verirken TAYAD’›n iflkenceleri or-
taya koyan ve direnen önemli bir
kurum oldu¤unu dile getirdi. 

Konuflmas›na ölüm orucu flehidi
Gülnihal Y›lmaz’›n “Emperyalizme

karfl› direnmek
için milyonlarca
nedenimiz var”
sözüyle bafllayan
Sezgin Çelik ise,
tecritin emperya-
lizmin bir politi-
kas› oldu¤unu
söyledi. “Emper-
yalistler kendile-
rine muhalif olan
herkesi yoketmek
istiyor. Tecrite
karfl› verilen mü-
cadele, bu nedenle önemli halklar›n
kurtuluflu için” diyen Çelik, 3 dire-
niflçiyi selamlayarak konuflmas›na
son verdi. 

Her sene sempozyum düzenle-
yerek bu sorunu çözmek için hep
mücadele eden TAYAD’› ve Behiç
Aflc›’y› kutlayarak konuflmas›na
bafllayan Mohammed Safa, flöyle
devam etti: “‹srail 24 y›ld›r tutuklu-
lar›m›z› tecrit alt›nda tutuyor. Tec-
rit, direnifli yoketmek içindir. Onlar
düflüncelerimizi tecrit ederek de¤ifl-
tirmeye çal›fl›yor. Tecrit güç de¤il-
dir, sadece bir ad›md›r. Onlar zay›f
olduklar› için bizi hapishanelerde,
tecrit alt›nda tutuyorlar. 11 Ey-
lül’den sonra tecrit bir politika ola-
rak uygulanmaya baflland›. Biz ba-
flard›k kazand›k, ‹srail kazanamad›.
ABD Irak’ta kazanamad›. Tecrit son
bulacak. Bu sempozyum tüm dikta-
tör hükümetlere karfl› bütün tutsak-
lar›n özgürlü¤ü için yap›l›yor.”

Arap Direnifl Birli¤i’nden Dr.
Hisham Bustani de, emperyalizmin
düflünmeyen, üretmeyen, yüzsüz bir
insan tipi yaratmaya çal›flt›¤›n› söy-
ledi¤i konuflmas›nda, “direnen in-
san en önemli tehlikedir emperya-
listler için. Cezaevlerindeki tecrit
emperyalizmin hayalidir, görmek is-
tedi¤i toplumun resmidir. Tecrit
önemli bir sorundur, Irak’ta, Filis-
tin’de, Türkiye’de yaflananlar bir
bütünün parçalar›d›r. BOP’un par-
çalar›d›r” dedi. 

Direniflçi Salonda 1. oturum-
dan sonra verilen aran›n ard›ndan,
fiair Mehmet Özer flehitler için fliir-
lerini okudu ve direniflten kareler

yans›tan bir dia gösterimi sundu.
Sevgi Erdo¤an, Abdi ‹pekçi görün-
tüleri ekrana geldikçe alk›fllar yük-
seldi. SDP MYK üyesi Av. An›t Ba-
ba, flu anda barolar›n seçiminin ol-
du¤unu ve ordan Behiç Aflc›’n›n se-
lamland›¤›n› söyleyerek haz›rlad›¤›
tebli¤i okudu ve TAYAD’a dayan›fl-
malar›n› sunduklar›n› söyledi. 

Sonra birden tüm salon aya¤a
kalkarak alk›fllar ›sl›klar aras›nda
“Behiç Aflc› Onurumuzdur” sloga-
n›n› hayk›rd›. En gür, en içten at›lan
slogand› o ana kadar. Ve 193 günlük
yürüyüflüyle Behiç Aflc› salona gire-
rek a¤›r a¤›r kürsüye ç›kt›. Coflku,
onur, heyecan hepsi birbirine girdi o
anda. Aileler usulca gözyafllar›n›
sildi Behiç’e bakarken, sanatç›lar›n
gözleri ›fl›d›. Yine yaln›z b›rakmad›
TAYAD’l›lar› Behiç, yine yaln›z b›-
rakmad› tecrite karfl› yükselen bu
sesi. Daha önce dia gösterimiyle an-
latm›flt›, flimdi kendisi kürsüden ko-
nufluyordu 122 müvekkili ad›na.
fiehitler selamlad› onun direniflini, o
da sevgiyle bakt› 122’lerin resmine.
Ve herkesin sustu¤u bir anda konufl-
mas›n› yapt›. Herkese sempozyuma
kat›ld›¤› için teflekkür ederek sonu-
na kadar direnme kararl›l›¤› tafl›d›k-
lar›n› ifade eden Aflc›, “Tecriti kal-
d›raca¤›z buna inan›yoruz” dedi. 

Konuflmas›n›n bitiminde TA-
YAD’l›lar bir çiçek demeti sundular
alk›fllar aras›nda, elleriyle de¤il yü-
rekleriyle alk›fll›yordu herkes dire-
niflçiyi. Ölüm orucunu kabul eden-
ler, etmeyenler, tart›flanlar, sessiz
kalmay› ye¤leyenler, sanatç›lar, ay-
d›nlar herkes alk›fll›yordu par›lda-
yan gözlerle. Bir sevgi selinin için-
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“‹nan›yoruz kki ttecriti kkald›raca¤›z. OO
günleri ggörece¤iz. VVe bbu bbizlerin, ssizle-

rin eeseri oolacak, 66 yy›l›n eeseri oolacak.”



de kürsü-
den indi,
“ B e h i ç
A fl c ›
O n u r u -
muzdur”
sloganla-
r› eflli-
¤inde sa-

londan u¤urland› Behiç. Bir hafta-
d›r sa¤l›¤› bozuldu¤u için ziyaretçi-
lerinin görüflüne ç›kam›yordu. Ama
flimdi tüm gücünü toparlayarak
sempozyuma geldi. Bir de gelmesi
gerekip de gelmeyenler vard›, ma-
zeretleri olanlar vard›. Behiç tüm
mazeretleri bir yana koyarak olmas›
gerekti¤i yerdeydi yine. Ayr›lmas›-
n›n ard›ndan da duygulu anlar etki-
sini sürdürdü. Kürsüye ç›kanlar bi-
raz daha zorland› konuflurken. Hem
o duygu yo¤unlu¤u içinde hem de
ölüme yürüyen bir avukat›n vicdan-
lar› s›k›flt›rd›¤› ve hesab›n› yapmaya
zorlad›¤› bir gerçeklik zorlaflt›rd›
a¤›zdan ç›kan sözleri...

Tecritin T›bbi ve Sosyal
Boyutlar›: Ölüme yürüyen ay-
d›n› görmeyen bas›n Türk Ta-
bipleri Birli¤i Baflkan› Metin Bak-
kalc›, tebli¤lerini okuduktan sonra
‘Tecritin t›bbi boyutu’nun konu-
fluldu¤u 2. oturuma geçildi. Türkiye
Adli T›p Uzman› fiebnem Korur
Fincanc›, Dünya Doktorlar› Onursal
Baflkan› Dr. Bernard Granjon, Dün-
ya Doktorlar› Örgütü’nden Psiko-
log Bertrand Guery ve Mohammed
Safa’n›n konuflmac› olarak kat›ld›¤›
oturumda, tecritin sa¤l›¤a zararl› ol-
du¤u ortaya konularak tecrite karfl›

direnme-
nin insa-
ni önemi-
ne vurgu-
lar yap›l-
d›. 

A r i f
Damar’›n fliirlerinin okun-
mas›ndan sonra 1. günün
son oturumu olan ‘tecritin

sosyal sonuçlar›’ bafll›kl›
oturuma geçildi. Yazar-Mü-
zisyen Bilgesu Erenus, Res-
sam Feyyaz Yaman, Yönet-

men Mehmet Esato¤lu, Müzisyen
Avni Sa¤lam ve Ercan Ayd›n konufl-
mac› olarak kat›ld›. Hepimiz Tecrit-
teyiz oyunundan bahseden sanatç›-
lar, Adalet Bakanl›¤›’na gidecekle-
rini söyleyerek, Adalet Bakan›’na
verecekleri metni okuyup ona tec-
ritle ilgili haz›rlad›klar› sorular›
sempozyuma kat›lanlarla paylaflt›-
lar. Son olarak söz alan Bilgesu Ere-
nus, kendini pazarlayan ve diren-
meleri büyüten iki ayd›n tipi oldu-
¤unu söyleyerek, kendini pazarla-
yan Orhan Pamuk’un gündemden
düflmedi¤ini ama öte yandan ölüm
orucunda olan ayd›n Av. Behiç Afl-
c›’dan hiç bahsedilmedi¤ini söyle-
yerek, “umar›m o an hiç gelmez.
Ama olaki o an geldi ve Behiç’in bi-
linci kapand›. Biz o an tüm sanatç›-
lar Behiç’in yan›nda elele tutuflarak
bir and içece¤iz” dedi. Daha sonra
salondaki herkesin elele tutuflmas›
istenerek, o and tüm salondakilerle
birlikte okundu. And›n okunmas›-
n›n ard›ndan sempozyumun 1. gü-
nün program› sona erdi. Ayr›ca Ha-
luk Gerger ve ‹smail Beflikçi’nin
mesajlar› okunurken, KESK ad›na
Sevgi Göyçe’nin rahats›zl›¤›ndan
kaynakl› kat›lamad›¤› duyuruldu. 

Atefli Söndürebilirsiniz,
Ama Yanan Biziz 1. günün öze-
tiyle bafllayan ikinci gün, Abdi
‹pekçi Direnifli’ni sempozyuma ta-
fl›yan Semiha Eyilik’in konuflma-
s›yla devam etti. Dünyadan ve Tür-
kiye tarihinden annelerin mücadele-
lerinden örnekler veren Eyilik, ül-
kemiz koflullar›n›n TAYAD’› yarat-
t›¤›n› anlatt›. Neden Abdi ‹pek-

çi’deyiz sorusunu, “Çünkü bu ülke-
de tecriti duymayanlar var, ölüm
orucunun devam etti¤ini duyup ta
flafl›ranlar var hâlâ, Çünkü Behiç
Aflc›, Gülcan Görüro¤lu, Sevgi Say-
maz ölüm orucundalar. Ve ölüm
orucu halen sürüyor tecrit sürüyor”
diyerek cevaplayan Eyilik, herkesi
direnifl mevzisine ça¤›rd›. 

Özgür-Der Baflkan› Hülya fie-
kerci, daha önceleri de TAYAD’›n
düzenledi¤i etkinliklere kat›larak
birlikte tecriti konufltuklar›n› anlata-
rak, tecritin bireysel ve ülkesel ya-
fland›¤›n› dile getirdi. “Bunca ölü-
me ra¤men, bunca insan›n sesini
duyurmak için kendini feda etmesi-
ne ra¤men bu kay›ts›zl›k sürüyor. 28
fiubat’a Ecevit, Bahçeli, Y›lmaz na-
s›l bakt›ysa, ne yaz›kki AKP de tec-
rite böyle bak›yor” diyerek,
AKP’nin emperyalizmle iflbirli¤ini
elefltirdi. ‹slamc› yazarlarla birlikte
tecritle ilgili Adalet Bakan›’yla gö-
rüflme ayarlamaya çal›flt›klar›n›, 3
kap› 3 kilitin kabul edilebilecek, so-
mut bir uygulama oldu¤unu söyle-
yen fiekerci, “Behiç Aflc›’n›n dire-
nifle bafllamas› çok önemli. Art›k
Behiç Aflc›’n›n ölümünü durdura-
mazsa bu hükümet insan haklar›n-
dan nas›l bahsedecek? Yeter demek
için daha kaç insan›n ölmesi gereki-
yor?” dedi. 

Daha sonra 6 y›l boyunca yafla-
nan ac›lar, iflkenceler TAYAD’l› Ai-
leler’in mücadelesinin anlat›ld›¤›
film gösterimi yap›ld›. F›rat Ta-
vuk’un yanm›fl cesedi ekrana geldi-
¤inde, annesinin a¤›t yakmas›ndan
etkilenen Mohammed Safa, film
gösteriminin ard›ndan kürsüye ç›ka-
rak duygular›n› flöyle ifade etti: 

“Bu seyrettiklerimiz suçtur, bu
terördür. Ben sizleri tebrik etmek-
ten, ellerinizi öpüyorum demekten,
mücadelenizi kutsamaktan, aya¤›n›-
z›n alt›ndaki topra¤› öpüyorum de-
mekten baflka bir fley bulam›yorum.
Ve diyorum ki biz kazanaca¤›z, biz
kazanaca¤›z, biz kazanaca¤›z”. 

Safa’n›n sözleri, görüntüleri iz-
lemenin tazeledi¤i öfkeyle alk›fllan-
d›, z›lg›tlar çekildi. Safa, “Elbetteki
halklar aya¤a kalkt›¤› zaman mu-
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Büyük DDirenifl’in flflehitleri, UUflak HHapisha-
nesi’nde ddirenen SSevgi SSaymaz vve ddire-
nerek üüreten, üüreterek ddirenen ttutsaklar;

Fiziken yyoktular, aama ooradayd›lar.



hakkakki kazan›rlar. E¤er bir atefl
yakarsan›z, onu söndürürsünüz.
Görmediniz mi biz kendimiz yan›yo-
ruz. Kendimiz atefliz. Siz bütün dev-
rimcileri kahramanlar› yoketseniz
de bütün çocuklar bütün yafll›lar
devrimci olacakt›r. Tafl›m›z da top-
ra¤›m›z da devrimci olacakt›r. Biz
zaferi kazanaca¤›z” sözleriyle ko-
nuflmas›n› sürdürürken, salonda al-
k›fllar hiç kesilmedi.

Karadeniz Temel Haklar ad›na
Nurgül Acar, TMMOB ad›na Hasan
K›v›rc›k’›n yapt›¤› konuflmalar›n
ard›ndan, sempozyumun 4. oturu-
muna geçildi. 

Tecritin Toplumsal Boyu-
tu: Bu insanlar ABD önünde
diz çökmemenin bedelini
ödediler ‘Tecritin Toplumsal Bo-

yutu’ oturumuna, D‹SK Genel-‹fl
ad›na Kani Beko, E¤itim-Sen Genel
Merkez ad›na Haldun Özkan, BES
1 No’lu fiube ad›na Dursun Do¤an,
BES Genel Merkez ad›na Abidin
S›rma ve Mohammed Safa kat›ld›. 

Kani Beko, Behiç Aflc›’n›n dire-
nifline sayg›s›n› dile getirerek baflla-
d›¤› konuflmas›na ölüm orucu flehi-
di Gökhan Özocak’la bir an›s›n› an-
latarak devam etti. 122 flehidin ol-
du¤u panoyu gösteren Beko’nun,
“bu insanlar ABD önünde diz çök-
memenin bedelini ödediler. Onlar›
an›yor, kutsuyorum” sözleri yo¤un
alk›fl ald› ve can bedeli diz çökme-
yen irade alk›flland›. “Tecrit Hepi-
mizi rehin almak istiyor” diyen Ha-
san K›v›rc›k’›n konuflmas›ndan son-
ra Haldun Özkan, “zaman geçiyor.

Behiç, Gül-
can, Sevgi an
an yürüyorlar.
Bunu hissede-
lim ve daha
çok, daha h›zl›
ç a l › fl a l › m .
Hiçbir fleyi er-
telemeye hak-
k›m›z yok e¤er
yaflam› önem-
siyorsak” de-
di. Abidin S›r-
ma ise, ‘bedel

ödemeyi göze almazsak zaferleri
yaflayamay›z’ diyerek, mücadelenin
bir gerçe¤ini hat›rlat›rken, Dursun
Do¤an flöyle konufltu: 

“Bu ödenen bedellerin yan›nda
sendikal mücadelenin zorluklar›n-
dan bahsetmek bana do¤ru gelmi-
yor. Biz binlerce kifli alana ç›k›yo-
ruz ve önümüze kurulan barikatlar›
aflam›yoruz ama 100 kiflilik TA-
YAD’l›n›n önünde barikat dayanm›-
yor. Bu, inanc›n gücünü bize göste-
riyor. TAYAD’a hiçbir barikat da-
yanm›yor. Bizim verdi¤imiz müca-
dele sizin yan›n›zda hiç kal›r. Biz
Kürt sorununu tart›flam›yoruz, tec-
riti tart›flam›yoruz kitle kaybederiz
kayg›m›z var. Ama bugün D‹SK de,
KESK de güç kaybetmifl durumda.
Do¤ru fleyleri tart›flmaktan çekindi-
¤imiz kadar yaln›zlaflaca¤›z.”

Verilen aran›n ard›ndan Dursun
Y›ld›z bir konuflma yapt›. “Mahir-
leri durdurabildiler mi? Kaypakka-
yalar› durdurabildiler mi? Be-
hiç’leri durdurabiliyorlar m›?” di-
ye soran Y›ld›z, ABD emperyaliz-
mine karfl› ezilenlerin ortaklaflmas›
ve iradelerini keskinlefltirmesi ge-
rekti¤ini söyleyerek, “bu keskinli-
¤in önüne hiçbir faflist devlet dura-
maz, duramayacak” dedi. 

ÇHD Genel Merkezi ad›na Av.
Selçuk Koza¤açl› ise yapt›¤› konufl-
mada, cezalar›n mant›¤›n› ortaya
koyarken Adalet Bakan›’n›n isterse
sorunu hemen çözebilece¤ini dile
getirerek, “biz ony›llarca daha ha-
pishanelerin önünde direnece¤iz.
Bu ezenle ezilen aras›ndaki savafl
sürdü¤ü sürece devam edecektir.
Ama flimdiki öncelikli sorunumuz

tecritin kald›r›lmas›d›r” dedi. 

Tecritin Hukuki Boyutu:
122 can kaybedildi daha faz-
las›na tahammülümüz yok
Adana Direnifl Evi’nden Y›lmaz
Bozan, Gülcan’›n selam›n› getirir-
ken, Gülcan’›n sempozyuma kat›-
lanlara yönelik konuflmas›n› içeren
CD, alk›fllar aras›nda izlendi. 

Belçika Brugge Hapishane-
si’nden fiükriye Akar ve FHKC ad›-
na Meryem Abu Dagga’n›n Filis-
tin’den yollad›¤› mesajlar›n okun-
mas›n›n ard›ndan 5. oturuma geçil-
di. Av. Sahar Mahdi, Mazlum Der
‹stanbul fiubesi’nden Av. Halim Y›l-
maz ve Tecrite Karfl› Dayan›flma
Komitesi’nden Av. Güray Da¤ ‘Tec-

ritin hukuki boyutu’nu tart›flt›lar.
‹nfaz rejimini elefltiren Av. Da¤, ifl-
lenen hukuk katliamlar›na örnekler
verdi. Av. Sahar Mahdi ise BM ve
‹nsan Haklar› Bildirgesi’ni elefltire-
rek aldatmacadan ibaret olduklar›n›
söyledi ve “bütün sistemler ayn› fle-
yi yap›yor. Tutukluya insan haklar›-
n› uygulam›yorlar. Yasalar ezilen
halklar›n haklar›n› korumaya yöne-
lik de¤il. Tecritin ilk hedefi tutuklu-
nun toplumsal ve kiflisel muhalefeti-
ni bitirmektir” dedi. Mahdi konufl-
mas› s›ras›nda, Irak halk›n›n yaflad›-
¤› ac›lar› yans›tan görüntüler ekrana
yans›d›. Halim Y›lmaz, tutuklulara
hasta gözüyle bak›ld›¤›n› ve tedavi
etme ad›yla tüm haklar›n›n gasbe-
dildi¤ini anlatarak, “122 can kaybe-
dildi, daha fazlas›n› kaybedecek ta-
hammülümüz yok. TAYAD’a özellik-
le teflekkür etmek istiyorum. ‹nsan-
lar›n üzerindeki ölü topra¤›n› kal-
d›rmak için u¤raflt›¤› için” fleklinde
konufltu.

Tecrit Sürdükçe Direnifl
Sürecek 6. ve son oturumun konu-
su ise “tecrite karfl› mücadele ve di-
renifl” idi. TAYAD ad›na Ahmet Ku-
laks›z, Ürdün’den Hisham Bustani,
Irak’tan Av. Sahar Mahdi, Lüb-
nan’dan Mohammed Safa, ‹tal-
ya’dan Paola Cecch›, Hollanda’dan
Aurora konuflmac› olarak kat›ld›lar.
Küresel sald›r›lara karfl› küresel di-
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reniflin önemine vurgular›n yap›ld›-
¤› konuflmalarda, emperyalizmin
her yerde ayn› ac›lar› yaflatt›¤›na
de¤inildi. 

‹talya’dan kat›lan Paola Cecchi
küçük yafltan beri özgür toplum için
mücadele etti¤ini, flimdi 55 yafl›nda
oldu¤unu söyleyerek, panodaki tüm
flehitlerin ondan genç olduklar›n› ve
onlara çok sayg› duydu¤unu söyle-
di. Aurora da sayg›s›n› ve deste¤ini
sundu¤unu dile getirdi. Son olarak
Ahmet Kulaks›z söz alarak, tecrit
kalkmad›¤› sürece mücadelenin de-
vam edece¤ini vurgulad›. 

Konuflmalar›n bitmesinden son-
ra TAYAD kurucular›ndan olan
Kezban Bektafl ile Nadire Çelik ko-
nuklara çiçek sunarak desteklerin-
den dolay› teflekkür ettiler. TA-
YAD’›n mücadelesi içinde o gün-
den bu yana hep olan iki ana yo¤un
alk›fllar aras›nda ve enternasyonel
marfl› eflli¤inde çiçeklerini sunarken
“Yaflas›n Ölüm Orucu Direniflimiz,
Behiç Aflc› Onurumuzdur, Gülcan
Görüro¤lu Onumuzdur, Sevgi Say-
maz Onurumuzdur, Sonuna Sonsuza
Sonuncumuza Kadar Direnece¤iz”
sloganlar› at›ld›. 

Kezban Bektafl bir konuflma ya-
parak herkese Behiçler’i, Gülcan-
lar’›, Sevgiler’i sahiplenme ça¤r›s›
yapt›. Nadire Çelik de “Filistin’de,
Irak’ta ve dünyan›n herhangi bir ye-
rinde direnenler bizim de çocu¤u-
muz” diyerek, enternasyonal duy-
gular›n› dile getirdi. Çok ac› çektik-
lerini çok öldüklerini ama onurlu
bir gülüflün tüm ac›lar› yoketti¤ini
vurgulad› aileler. 

Sempozyum sonuç deklarasyo-
nu tasla¤›n›n okunmas›n›n ard›ndan
deklarasyonunun imzaya aç›ld›¤›-
n›n duyurulmas›yla sona erdi. 

Muammer Karaca Tiyatro Salo-
nu 2 gün boyunca tecrite karfl› ç›-
kanlar›n sesiyle ç›nlad›. Konuflma-
lar Türkçe, Arapça, Almanca, ‹ngi-
lizce tercüme edilirken sempozyu-
ma kat›lan herkes tecritin yak›c›l›¤›-
n› bir kez daha hissetti. Ve yine en
çok yak›n›lan konu tecrite kay›ts›z-
l›kt›. Özellikle soldaki tepkinin ve
deste¤in olmas› gerekenin çok alt›n-
da oldu¤u vurgular› yap›ld›. ‹lk gün
sempozyuma 500 kifli kat›l›rken 2.
gün kat›l›m artt› ve 750 kifli tecriti,
tecrite karfl› mücadeleye iliflkin tar-
t›flmalar› izledi.

Behiç Aflc›’n›n gelmesi herkesi
heyecanland›ran, direnifli tüm s›-
cakl›¤›yla hissettiren bir geliflmey-
di. Sempozyuma kat›lanlar, sem-
pozyumun bitiminde daha bir umut-
luydular. Hem yurtd›fl›ndan gelen
destekler hem de sempozyumdaki
atmosfer, Behiç’in Gülcan’›n ko-
nuflmalar› zaferi kazanabiliriz duy-
gusunu yaflatt› herkese. 

Geçen y›l bu sempozyum yap›l-
d›¤›nda 199 flehit verilmiflti. Behiç
Aflc› hem oturum yönetmifl, hem de
konuflmac› olmufltu. fiimdi 122 fle-
hit var. 3 direniflçi direnifllerini sür-
dürüyor. Av. Behiç Aflc› bu kez dire-
niflçi olarak gelmiflti sempozyuma.
Geçen y›l oturumda, “çok konufltum
ba¤›fllay›n, ama beni bu kadar ko-
nuflturan Adalet Bakanl›¤›’d›r, onun
uygulamalar›d›r” demiflti. fiimdi de
ölüm orucuna girmesine neden
olan, soruna duyars›z kal›fl›yla ve
çözmemekteki inad›yla yine Adalet
Bakanl›¤›’d›r. Bu sempozyum hem
Adalet Bakanl›¤›’na hem de dev-
rimcileri, direnenleri yok edece¤ini
zanneden herkese en gür sesiyle
“bizi yenemezsiniz, biz kazanaca-
¤›z” vurgusudur.
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◆ Çok mutlu oldum. Annemi yan›mda hisset-
tim. Bofla ölmedi¤ini, onun yolunda bir sürü
insan›n yürüdü¤ünü görmek beni çok mutlu
etti. Annem bofl yere flehit düflmedi. Böylesine
güzel insanlara ‘de¤er’ diyorum. Annemi çok
seviyorum ve an›yorum. 122 flehidimizi de
an›yorum ve onlar› da seviyorum. Ben daha
çok güç ald›m burdan. (P›nar Hano¤lu: Ölüm
orucu flehidi fienay Hano¤lu’nun k›z›)

◆ Bir avukat›n ölüm orucuna bafllamas›n›n
havas› hakimdi. Emperyalist politikalarla böl-
meye çal›flanlara güzel bir cevap bence. (‹m-
dat S›na¤)

◆ Çok güzel geçti, çok heyecan verdi. Baz›
yerlerde kendimi zor tuttum, çok duygulan-
d›m. Bizi daha da sarst›. Bir fleyler olaca¤›na
hep inand›k, ama flimdi umudum daha da art-
t›. (Mehmet Y›lmaz: Abdi ‹pekçi Direniflçisi)

◆ Biz politik olarak ölüm orucunu sürdürüyo-
ruz ve sahipleniyoruz. Güzel bir sempozyum-
du, burda olmaktan, yabanc› konuklar› dinle-
mekten, bu ortam› paylaflmaktan mutlu ol-
dum. TAYAD’a teflekkürlerimizi sunuyoruz.
(Vefa Serdar - Mücadele Birli¤i Platformu)
◆ Ben ilk defa böyle fleylere kat›ld›m. Çok et-
kilendim. Duygusal bir ortamd›, yani ben çok
duyguland›m. Behiç Aflc›’n›n gelmesi moral
verdi herkese, o anda çok coflku vard›. Güzel,
de¤iflik bir ortam. (Merve Kurt)

➜➜ Sevgili yoldafllar; Sizlere, özgür insanlar›n
ve özgürlü¤ün tutsak edilmeye çal›fl›ld›¤› Gaz-
ze Hapishanesi’nden selamlar›m›z› ve sayg›la-
r›m›z› gönderiyoruz. 
Yoldafllar; Filistin Halk Kurtulufl Cephesi ola-
rak, sizlerin devrim ve sosyalizm mücadelesi
verirken maruz kald›¤›n›z uygulamalarla ilgili
haberleri, ayn› ac›y› duyarak izliyoruz. De-
mokrasi için, emperyalizme karfl› ve özgür
uluslar›n y›k›m›na karfl› yapt›¤›n›z direnifle gü-

veniyoruz. Eminiz ki eninde sonunda sizler ve
halk›n›z emperyalizmin, siyonizmin ve onlar›n
destekçilerinin utanc›na karfl› zafer kazana-
caks›n›z. (Filistin Halk Kurtulufl Cephesi ad›na
Dr. Mariam Abu Dagga) 

➜➜ “... Tecrit uygulamas›, kapsaml›, sistematik
ve bütün demokratlar›, ilericileri, özgürlük yan-
l›lar›n›, emek ve halk güçlerini hedef alan sald›-
r›n›n bir parças›d›r. Dolay›s›yla, tecrite karfl› ç›k-
mak, ona karfl› mücadele edenlerle onun kur-
banlar› saf›nda yeralmak, özünde, kendimizi
savunmakt›r...” (Doç. Dr. Haluk Gerger)

➜➜ “... Bütün bunlara ra¤men, devlet kendini
teknik araç ve gereçlerle, insan kaynaklar›yla,
yasalarla, yönetmeliklerle güçlendirmeye ça-
l›flmaktad›r. Cezaevlerine koydu¤u siyasal tu-
tuklular› ve hükümlüleri ise daha güçsüz b›-
rakmak için, kitaplar› dahil her türlü araç ge-
rece el koyabilmek için, her çeflit önlemi gün-
deme getirmektedir. F Tipi cezaevleri, tecrit
uygulamalar› bunlar›n bafl›nda gelmektedir.”
(Sosyolog Yazar ‹smail Beflikçi)

k›sa k›sa duygular, mesajlar



‹ki gün süren Uluslararas› Tecrit
ve Tecrite Karfl› Mücadele Sempoz-
yumu’nun ard›ndan bir ‘Sonuç
Deklerasyonu’ aç›kland›. Dekleras-
yonun kurum ve kiflilerin imzas›na
aç›k oldu¤u kaydedilerek, 17 Ekim
günü ilan edildi. 

Direniflin desteklendi¤i sonuç
deklerasyonu flu flekilde.

*

14-15 Ekim 2006 tarihlerinde ‹s-
tanbul’da TAYAD taraf›ndan dü-
zenlenen Uluslararas› Tecrit ve Tec-
rite Karfl› Mücadele Sempozyumu-
na kat›lan ve afla¤›da imzas› bulu-
nan bizler Türkiye’de F Tipi hapis-
hanelerde tecrit koflullar›nda yarat›-
lan direnifli selaml›yor ve yedinci
y›l›na giren bu büyük direniflte flehit
düflen 122 kahraman› sayg›yla an›-
yoruz.

Halen ölüm orucu direniflini 193.
günde sürdüren Avukat Behiç Aflc›,
direniflini 161. günde sürdüren iki
çocuk annesi Gülcan Görüro¤lu, ve
direniflini 156. günde sürdüren tut-
sak Sevgi Saymaz’›n direnifllerini
destekliyor ve selaml›yoruz. Bu di-
renifllerin sadece F Tipi hapishanele-
re karfl› de¤il, baflta dünyan›n di¤er
ülkelerindeki hapishanelerdeki bas-
k›, tecrit ve iflkenceler olmak üzere
dünyan›n her yerinde uygulanan
bask› ve zulüm politikalar›na karfl›
yap›ld›¤›n›n bilincindeyiz.

Yine, Irak’ta, Filistin’de, Lüb-
nan’da, Afganistan’da emperyalist-
siyonist iflgal ve sald›rganl›¤a karfl›
direniflte flehit düflenleri sayg›yla
an›yor, bu direnifllerin sadece Orta-
do¤u’nun emperyalizm taraf›ndan
iflgaline karfl› de¤il, tüm dünyadaki
bask› ve zulüm politikalar›na karfl›
halklar›n›n ortak direnifli oldu¤unu
biliyor ve destekliyoruz.

Çünkü; emperyalizm ve iflbirlik-
çileri tek tek kiflileri, örgütleri, dev-
letleri marjinallefltirmeyi, yok etme-
yi, teslim almay› hedeflemektedir.
Emperyalizm egemenli¤ini pekifltir-
mek ve yeni pazarlar yaratmak için

emperyalizme boyun e¤meyen ül-
keleri iflgal etmekte, anti-emperya-
list örgütleri kara listelere almakta
ve tecrit alt›nda tutmaya çal›flmak-
tad›r.

Bu zemin, bu metnin imzac›lar›-
n›n ortak mücadele etme zeminidir.
Bizler afla¤›daki metnin imzac›lar›
olarak tüm dünyadaki ezilen halkla-
r› ve anti-emperyalist güçleri bu ze-
minde güçlerimizi birlefltirmeye ve
iflgallere-tecrite karfl› mücadele et-
meye ça¤›r›yoruz.

Biz afla¤›da imzas› olanlar, Tür-
kiye’de tecrite karfl› sürdürülen
ölüm orucu direniflinin acil müda-
hale gerektirmesi nedeniyle bu so-
runu öncelikli gündemimiz olarak
kabul ediyoruz. Bu çerçevede ha-
pishanelerde yürütülen tecrit uygu-
lamalar›n›n kald›r›lmas›na yönelik
somut ad›mlar at›lmas›n› istiyoruz.
Türkiye’de yükseltilen sese sesimi-
zi kat›yor, Türkiye Devleti Adalet
Bakanl›¤›’na ça¤r›da bulunuyoruz.

- Adalet Bakan›, tecrit uygula-
mas›n›n “tart›fl›labilir” oldu¤unu
kabul etmeli ve sorunun muhatapla-
r›yla görüflerek tecrit uygulamas›na
son vermelidir.

Bu amac›m›za ulaflmak için afla-
¤›daki kararlar› alm›fl bulunmaktay›z:

1- ‹mzac›lar 18 Aral›k 2006 tari-
hinde Atina’da yap›lacak “5. Ulus-
lararas› Tecrite Karfl› Mücadele
Sempozyumuna” kat›l›m ve destek
ça¤r›s› yapar.

2- ‹mzac›lar Türkiye, ‹srail, Ebu
Gureyb, Guantanamo, Bagram Ha-
pishaneleri gibi tecrit, iflkence, bas-
k› ve zulüm hapishanelerinde bulu-
nan tutsaklarla dayan›flma içinde
bulunur. Onlar›n içinde bulundu¤u
tecrit koflullar›n›n ve sansür politi-
kas›n›n sona erdirilmesi için müca-
dele eder.

3- ‹mzac›lar ülkelere yönelik
tecrit ve ambargo uygulamalar›na
karfl› mücadele eder.

4- ‹mzac›lar tecrite karfl› müca-

d e l e d e
e n f o r -
masyon
ve bilgi-
l end i r -
me iflle-
v i n i
görmesi
için site
kurmay›
karar al-
t›na al›r.

5 -
‹mzac›-
lar 2005
y› l ›nda
yap›lan
sempoz-
yumda karar alt›na al›nan 19 Aral›k
Türkiyeli Tutsaklarla Dayan›flma
gününde ölüm orucu direniflçileriy-
le dayan›flma için her kat›l›mc›n›n
bulundu¤u ülkede ortak eylem yap-
ma karar› al›r.

6- ‹mzac›lar tecrite karfl› müca-
deleyi yükseltmek ve dayan›flmay›
yükseltmek için yeni uluslararas›
sempozyum, panel ve konferanslar
örgütlemeyi önüne hedef olarak ko-
yar.

7- ‹mzac›lar bu metnin dünyada-
ki tecrite karfl› mücadele eden ve
tutsaklarla dayan›flma içinde bulu-
nan tüm kifli kurum ve kurulufllar›n
imzas›na aç›k oldu¤unu kabul eder.

*Mohammed Safa (Khiam Re-
habilitasyon Merkezi Genel Sekre-
teri-Lübnan), Dr. Hisham Bustani
(Arap Birleflik Birli¤i-Ürdün), Dr.
Kawadis Antanis (Yunanistan He-
kimler Sendikas› Yöneticisi), Av.
Sahar Mahdi-Irak, Sandro Targetti
(Floransa Eyaleti Milletvekili-‹tal-
ya), Paola Cecch› (Pedagog-‹talya),
Bertnand Gruey (Psikolog Dünya
Doktorlar›ndan), Aurora (Filistinli-
lerle Dayan›flma Derne¤i-Hollan-
da), Hasan K›v›rc›k (Yüksek Mimar
-TMMOB),  Dursun Y›ld›z (E¤itim-
Sen 3 No’lu fib), Genel-‹fl Genel
Merkez,  Abidin S›rma (BES MYK
ad›na), Hasan Kaflk›r (Emekli-Sen 7
No’lu fiube)

*‹mzalar kat›l›mc›lar›n bir k›sm›na ait-

tir. Metnin imzalanmas› devam etmektedir. 
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SONUÇ DEKLERASYONU
Ölüm orucu direniflinin
acil müdahale gerektirme-
si nedeniyle bu sorunu ön-
celikli gündemimiz olarak
kabul ediyoruz. Bu çerçe-
vede hapishanelerde yürü-
tülen tecrit uygulamalar›-
n›n kald›r›lmas›na yönelik
somut ad›mlar at›lmas›n›
istiyoruz. Türkiye’de yük-
seltilen sese sesimizi ka-
t›yor, Türkiye Devleti Ada-
let Bakanl›¤›’na ça¤r›da
bulunuyoruz
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TAYAD’›n düzenledi¤i sempoz-
yuma Irak’tan kat›lan ve Ebu Gu-
reyb tutsaklar›n›n avukat› ve Irak ‹fl-
çileri Komünist Partisi üyesi Sahar
Mahdi ile, Ebu Gureyb ve F Tipleri
üzerine konufltuk. Irak'ta yak›lm›fl,
iflkenceye u¤ram›fl cesetlerin ard›n-
dan ülkemizde Ulucanlar'da, 19
Aral›k'ta katledilmifl tutsaklar›n re-
simlerini gösterdi¤imiz Mahdi, bu
kadar benzerli¤e flaflk›nl›¤›n› gizle-
yemedi ve flu çarp›c› sözleri sarfetti:
“Türkiye iflgal alt›nda de¤il ki...”

Evet, ancak iflgal alt›ndaki bir
ülkede yaflanacak vahfleti gerçeklefl-
tiren Türkiye oligarflisi, “Ortado-
¤u’ya demokrasi örne¤i” olmaya
soyunurken, Arap halklar›na farkl›
pazarlan›yor. Av. Mahdi’nin sözleri
bu gerçe¤i de aç›¤a ç›kar›yor. 

◆ F Tipi hapishanelerdeki uy-

gulamalarla Ebu Gureyb aras›n-

da ne gibi benzerlikler var?

Av. Sahar Mahdi: Türkiye ha-
pishanelerindeki katliam fota¤rafla-
r›n›, görüntülerini gördü¤ümde çok
flafl›rd›m. Bunlar›n Türkiye'de ola-
ca¤›n› hiç düflünmemifltim. Bu ülke
iflgal alt›nda de¤il ve büyük bir me-
deniyet var. Irak'ta da Türkiye'nin
Arap ülkelerine göre iyi oldu¤unu
düflünüyoruz, çok flafl›rd›m, hiç san-
m›yordum Türkiye'de böyle manza-
ralar görece¤imi. Yani emin olunki
Arap dünyas›nda yaflayan insanlar
da Türkiye'deki hapishanelerde ya-
flanan katliamlara inanmayacakt›r.
Gerçekten sözlerimi tekrarl›yorum,
çok flafl›rd›m, insanlar›n ne kadar
ac› çekti¤ini gördüm ve üzüldüm. 

◆ Ebu Gureyb Hapishane-

si'nde neler yaflan›yor? 

Bas›nda ç›kan resimleri, görün-
tüleri hepimiz gördük. Bunlardan
daha kötüleri var ve Ebu Gureyb
Hapishanesi'nde yaflanan iflkence-
lerden daha fazla olan hapishaneler
var. Bir Amerikan askeri bu resim-

leri ve görüntüleri çekti, sizler bunu
gördünüz ama Irak'›n baflka yerle-
rinde birçok fley yaflan›yor ve insan-
lar bunlar› bilmiyorlar, yeralt› gizli
hapishaneleri var hiç kimsenin gi-
demedi¤i, göremedi¤i. Ulusalc› ör-
gütler bile gidemiyor. Bir k›sm› bi-
liniyor, ‘hayalet hapishaneleri’ ne
avukat ziyaret edebiliyor ne de aile.
Amerikan askerleri Irak polisinden
çok çok iyi, Irak polisi seçme, hiç-
bir sorgu sual yok, öldürüyor. 

◆ Ebu Gureyb'deki insanlar›n

durumu nedir? Tecrit uygulama-

lar› nas›l?

fiöyle; bir tutsakla görüflmek için
dilekçe yaz›yorsun. E¤er dilekçen
kabul olursa 4-5 ay içerisinde görü-
flebiliyorsun, bazen bize müvekkili-
mizin öldü¤ünü söylüyorlar, ölme-
di¤i halde. Bize ne anlat›rlarsa,
inanmak zorunday›z. Baflka bilgi
kayna¤›m›z yok. Irak'ta çok insan
haks›z yere 1-1,5 y›l hapiste tutula-
biliniyor. Ya ç›kar ya ç›kmaz.

10-11 kez Ebu Gereyb’e girdim,
sadece 2 defa tutsaklarla görüflebil-
dim. 6-7-8 saat hapishane duvar›na
bak›yorlar ve o yak›c› güneflin alt›n-
da bekletiyorlar, kimseyle konufl-
mana izin vermiyorlar. Birçok ara-
madan geçiyorsunuz, evraklar›n›za
kadar aran›yorsunuz. Türkiye'de ya-
p›lan uygulamalar Ebu Gureyb'de
de var. Hatta müvekkilimle görüfl-
mek için haber verdiler, gittim “bur-
da böyle birisi yok” diyorlar, her fle-
yimizi parçal›yorlar, 5-6 kad›n rahat
rahat bizi arayabiliyor ve görüfl sü-
resi 30 dakika olmas›na ra¤men 15
dakika ancak görüflebiliyorsunuz,
kameralar var ve askerlerin psikolo-
jisine göre görüfl yapabiliyorsun.
Bir de flunu söylemek istiyorum.
Irak'ta hükümet denilen bir fley yok
ve bunlar oluyor. Türkiye'de neden
bunlar yaflan›yor? Irak'ta iflgal var,
katliam var ondan ama Türkiye'de
niye böyle anlayam›yorum.

Irak hükümetine göre tutuklu

olan›n zi-
yaret edil-
memesi la-
z›m. Onlar
böyle bak›-
yor. Irak'ta
hapse gir-
din mi ölü-
mü bekli-
y o r s u n ,
tecrit orda
da var ya-
ni. Ç›kan-
lar ne anlat›yorsa, onu biliyoruz.
Ben Irakl› bir avukat›m ve sadece
anlat›lanlar› biliyorum. 

Tecritte ço¤u zaman 
ç›plak tutuluyorlar

◆ Bildiklerinizden bir örnek

verebilir misiniz? 

Bir tutukluya elektrik vermifller
ve bir battaniye geçirmifller üstüne.
Diline elektrik verildi¤inden kan
geliyor, ayak t›rnaklar›na da elekt-
rik veriyorlar. Yüksek sesle müzik
dinletiliyor, bir aflamadan sonra ses
de alam›yor. Gözlerini kapat›yorlar,
saçlar›n› kesiyorlar, Yahudilerin
saçlar› gibi. Orda hep ‹srail iyidir,
‹srail güzeldir gibi fleyler söylettiri-
yorlar. ‘Filistin ad›na çal›flt›m’ diye
ifade verdirtmeye çal›fl›yorlar. Özel
güvenik flirketi var. Amerika bunla-
ra kontrolleri sa¤lamak için görev
vermifl, böyle bir sistem. Bu flirketin
ne yapt›¤›n› herkes biliyor. Bu flir-
kette çal›flanlar 10 - 15 bin dolar al›-
yorlar. Dünyan›n herhangi bir ye-
rinden getirilip çal›flt›r›l›yor. Mesela
Teksas Hapishaneler’deki suçlular-
la pazarl›k yap›yorlar, Irak’ta çal›fla-
bilirsiniz gibi teklifler yap›yorlar. 

Tecritte ço¤u zaman ç›plaklar.
Amerika özgürlük getirecek denili-
yor. Böyle bir fley olmaz. Irakl›lar
do¤ru dürüst çal›flam›yor kendi ül-
kelerinde. Birço¤umuzun eflleri mu-
halif direnifl ya da farkl› muhalefet
yapt›¤›nda, elleri ayaklar› ba¤lan›p
ç›plak olarak götürülüyorlar. Ço¤u
zaman iflkence görüp ayaklar› k›r›-
labiliyorlar, kafalar›na matkapla çi-
vi çak›labiliniyor. Bunlar› hapisha-

Irakl› Avukat Mahdi: Irak’ta iflgal var! 
Türkiye’de niye böyle anlam›yorum
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neden ç›kanlar anlat›yor. 

Türk hükümeti ile Irak 
hükümetinin fark› yokmufl

◆ Ülkemizde bu vahfletlere

karfl› direnifl biçimi olarak ölüm

orucu var. Irak’ta nas›l bir dire-

nifl var? 

Bir ara Ebu Gureyb’de de ölüm
orucu yap›lm›fl. Bu aç›kland›ktan
sonra gaz s›k›lm›fl ve 4 gün yat›r›l-
m›fl tutsaklar, biz dahi içerideki
olaylar› bilmiyoruz, ç›kan tutsaklar-
dan ö¤reniyoruz. Her içerden ç›kan
yaflad›klar›n› yaz›yor, bizler de avu-
katlar olarak yaz›lar yaz›p dünyada-
ki ülkelere bildiriyoruz, Rice’ye bile
gönderdik. Ebu Gureyb’te kad›nlar
Amerikan askerleri taraf›ndan teca-
vüze u¤ruyor ve hamile kal›yorlar,
bir kad›n yaflad›¤› tecavüzden kay-
nakl› “bizle birlikte bombalay›n” di-
ye haber göndermiflti. Ebu Gu-
reyb'de 120 kad›n tecavüze u¤rad›.
Katlettiklerinin haddi hesab› yok.

Türk hükümeti ile Irak hüküme-
tinin birbirinden herhangi bir fark›
yokmufl tecrit konusunda. Tecrite
karfl› 6 y›ll›k bir mücadele tecrübe-
dir. Tecrit ciddi bir sorun, ciddi bir
mücadele gerekir ve tecrite karfl›
mücadeleyi sizlerden ö¤renece¤iz.
Buradaki hareketler Irak'taki hapis-
hane hareketlerinden çok çok daha
güçlü. Bizde fedai çok. ‹nflallah f›r-
sat›n› buldu¤umuzda eski Irak ola-
ca¤›z, flu anki Irak'tan Amerikanlar
ve ‹ngilizler faydalan›yor. ‹nflallah
kazanaca¤›z.

Türkiye Halk› Fatmalar’› 
görmeli diye düflünüyorum

◆ Türkiye’deki ölüm orucun-

dan ilk olarak ne zaman ve nas›l

haberdar oldunuz?

Daha önce kad›n haklar›yla ilgi-
li bir sempozyum için geliflimde ö¤-
rendim. O gün Fatma Koyup›nar fle-
hit düflmemiflti ve Behiç Aflc› ölüm
orucunun 6. günündeydi. Fatma’y›
ziyaret ettim, aileleri orda tan›d›m
sohbet ettim. ‹lk öyle ö¤rendim.

Türkiye’de olan direnifl Irak’ta
olan direnifl birbirine çok benziyor.
Ayn› amaç için insanlar direniyor.
Özgürlükleri için ve güzel onurlu
bir yaflam için. Geçen geldi¤imde
Fatma’y› görmüfltüm. Ondan çok
etkilenmifltim. Bana Irak’ta yafla-
nanlardan bahsetmiflti. Irak’tan bah-
sederken o kadar içten bak›yordu ki
sanki kendisi yafl›yordu Irak’›n ya-
flad›klar›n›. Öyle içten dayan›flma-
c›yd›. Yani ayn› direniflin insanlar›
gibiydi. Ve çok etkilendim ondan. 

‹flte Avrupa Birli¤i hakk›nda da
çok güzel fleyler düflünmüyorum.
Çünkü sözde Türkiye daha demok-
ratik, sanki Türkiye’de art›k iflkence
yok gibi görünüyor. Göründü¤ü gi-
bi demokrat bir ülke olmad›¤›n›
gördüm. ‹flkence oldu¤unu gördüm.
Türkiye hapishaneleriyle ilgili bel-
gesel gördüm ve ayn› görüntüler
Irak için de geçerliydi. Her iki dev-
let de ba¤›ms›z de¤il, onlara karfl›
direnmek bir hakt›r. Amerika da
bunlara karfl› direnenlerle savafl›yor. 

Irak’ta durum çok kar›fl›k. Gece
gündüz yok sürekli bask› var. Türki-
ye’deki kay›plar› duydu¤umda ben
Irak’› gördüm. Kendimi Irak’ta his-
settim. Ailelere de ak›l almaz iflken-
celer yap›l›yor Ebu Gureyb’te. Gar-
diyanlar›n keyfili¤i çok. Bazen bofl
bofl 5 gün bekletiyorlar, görüfltür-
meden yolluyorlar. 

Ben Türkiye’de de mücadeleyi
zor görüyorum. Herkes fark›nda de-
¤il bu zor durumun. Güzel manzara-

lar var Türkiye’de. ‹nsanlar rahat
özgür gibi görünüyor ama de¤il.
Düflünmek Türkiye’de de yasak. 

Fatma’y› gördü¤ümde çok çok
etkilendim. Ölüm orucu yapmak
gün gün ölmektir. Bir kurflunla öl-
mek kolay. Bu durumu görmek zor
bir fley. Anlamak ta. Ama ben Fat-
ma’y› gördü¤ümde anlayabildim
onun gücünü. Bu, güçlü insanlar›n
yapabilece¤i bir fley. Bana Irakl›-
lar’› sordu, yaflad›¤›m›z ac›lara yü-
rekten üzüldü¤ünü ama kazanaca¤›-
m›za inand›¤›n› söyledi. Onun yüre-
¤i çok büyük, herkesi s›¤d›rabiliyor.
Baflka ülkeleri, baflka ülkelerin in-
sanlar›n›. Çok duyarl›, dayan›flma-
c›... Tüm bunlar› gördüm.

Türkiye halk› Fatmalar’› görme-
li diye düflünüyorum. Bu sorun sa-
dece Türkiye ve Irak’ta de¤il, tüm
insanlar›n, dünyan›n sorunu. Bu ne-
denle herkes bu soruna karfl› diren-
meli. Bu insanl›k onuru, yani siya-
set yapmak bunu görmeden olmaz
diye düflünüyorum. Tecrit sadece
hapishanelerde olan de¤il, bunu çok
aç›k görebiliyoruz. 

Yan›n›zday›z

Ölüm orucu direniflçilerine ve
tutsak ailelerine kalbim sizlerle de-
mek istiyorum. Fikrim de sizinle,
yüre¤im de, bedenim de. Tüm varl›-
¤›mla yan›n›zday›m demek istiyo-
rum, yan›n›zday›z. Buraya gelme-
den düflünüyordum bu insanlar ne-
den ölüyor, ülkelerindeki durum o
kadar kötü de¤il ki, ama Irak’tan
fark yok bunu görebiliyorum. Tür-
kiye’deki tutsaklar hakk›nda hapis-
hanelerde yaflananlarla ilgili bir fley
yazsam biliyorum ki birçok kifli bu-
na inanmayacak. Öyle görünmüyor
çünkü. Emperyalistler insanl›¤a
karfl› savafl›yorlar. Bu savafllar›n›
demokrasi demokrasi diyerek yap›-
yorlar, ama onlara inanan azalacak.
Yalanlarla savafl› uzun süreli yapa-
mayacaklar. Ben ailelere flunu de-
mek istiyorum çektiklerini hissedi-
yorum. Ve güçlü olsunlar diyorum.
Çünkü direnen çocuklar›n›n buna
ihtiyac› var. Yan›n›zday›z diyorum.
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Özgür Tutsaklar’›n yay›nlad›¤›
Komün Dergisi, Uflak Hapishane-
si’ndeki ölüm orucu direniflçisi Sev-
gi Saymaz’la bir röportaj yapt›. Bir
“kelime röportaj”d› bu. Komün,
kavramlar verdi Sevgi’ye ve onlar›n
neleri ça¤r›flt›rd›¤›n› sordu. ‹flte
ölüm orucu direniflçisinin cevaplar›:

Filistin... Abluka alt›nda da
olsa bir halk›n nas›l direnece¤ini an-
latan kelime. Bu anlam›yla dünyada
önemli bir örnek.   

Bütün bir halk kad›n erkek, genç
yafll›, çocuk, can bedeli ülkelerini
koruyor. Ne mutlu Filistin’e. 

Che... Efsane bir devrimci, bir
enternasyonalist. Bu-
gün burjuvazi dahi,
Che olman›n içini bo-
flaltarak biçimsel yan›-
n› kullan›yor. 

Hepimiz için örnek
bir devrimci. Mücade-
leci bir kiflili¤e dair pek

çok özellik onda cisimleflmifl du-
rumda. Ancak Che’yi sevmenin ve
sayg› duyman›n ötesinde bugün ül-
kemizde içinde bulundu¤umuz ko-
flullar›n Che’si olmam›z gerekir diye
düflünüyorum. Ki bu anlamda ka-
ranfillerimizin her biri birer Che’dir. 

Komün... Ortak yaflam!..
Birlikte üretip birlikte tüketmek...
Paylafl›m›n en güzel hali... Bu yüz-
den hapishanelerde kurmak istedi¤i-
miz ortak yaflama tahammül edile-
miyor ve onun yerine bireysel ya-
flam dayat›l›yor. 

Ayr›ca derginizin ismi geliyor
akl›ma. Kapitalizmin bireysellefltir-
me kampanyalar›n› ve mevcut ko-
flullar›m›z› düflününce oldukça an-
laml› bir isim.  Kurmak istedi¤imiz
sistemin de özünü ifade ediyor. 

Paris Komünü ve komünarlar ge-
liyor akl›ma ki, dalgaland›rd›klar›

k›z›l bayrak ellerimizde ve onu do-
ruklara tafl›maya devam ediyoruz. 

Dev-Genç... Gençlikte ça-
l›flmad›m. Ama Dev-Genç’lilik bir
ruh halidir diyorsan›z -ki öyle- hepi-
miz Dev-Genç’liyiz. 

Onur... Büyük Ailemizin bir
ferdi olmak bu duyguyu yaflat›yor
bende. Y›llara meydan okuyan, nice
badireler atlatan, zorlu süreçlerden
geçen ve buna ra¤men yenilmeyen
bir güç. 

K›z›ldere... “Biz buraya
dönmeye de¤il, ölmeye geldik” sözü
ve her süreçte rehber olmas›... Tür-
kiye devriminin yolu, THKP-C ve
tabii Mahir Çayan.  

Sosyalizm... Ezilen halkla-
r›n iktidar›. Hakça
üretip hakça bölü-
flüm. ‹dealimiz,
düflümüz. Çünkü
emekçi halklar›n
farkl› bir sistemde
adil yaflamas›
mümkün de¤ildir. 

Sosyalist ülkelerde çöküflün ya-
fland›¤› 1990’l› y›llardan bu yana 16
y›l geçti. Ve bugün o ülkelerde... ka-
pitalizmle özdeflleflmifl her türlü se-
falet ve düflkünlü¤ü, de¤ersizli¤i ya-
fl›yorlar. Parçalanan sosyalist ülke-
lerden do¤an ucube ülkelere bak›p
pekçok insan pratikten de bir sonuca
varabilir. Sosyalizm bizim sistemi-
mizdir; kapitalizm bir avuç zengi-
nin. Birgün mutlaka ülkemiz halkla-
r›n›n da sosyalizme ulaflaca¤›na ina-
n›yorum. 

Sevgi... En güçlü duygulardan
biri oldu¤unu düflünüyorum.. Bugün
öylesine içi boflalt›lm›flt›r ki sevgi-
nin, a¤›zdan ç›kan anl›k ve ertesi
gün unutulan bir duygu haline geti-

rilmifltir. Kapitalizm sevginin her
halinin içini boflaltm›flt›r. 

Sevgi, sevdi¤in fley her ne ise
onun u¤runa bedel ödemeyi göze
alabilmektir. Bu, vatan›n ve halk›n
olabilir, yoldafllar›n, partin olabilir,
sevdi¤in bir insan olabilir. 

Özlem... 6 y›ld›r F Tipleri’nde
tek bafl›na hücrelerde tutulan yoldafl-
lar›m›z var. Pek çok sorun yafl›yor-
lar. ... insanl›k d›fl› tecrit uygulama-
lar›... Bu anlamda hep zafere özlem
duymuflumdur. (bu bölüm karalan-

m›fl) Yine yoldafllar›ma, köyüme,
da¤lara duydu¤um özlem var. 

Devrim... Benim çocukluk
düflümdü ve kendimce yorumlard›m
o vakitler. Hayaller kurard›m. Her-
kesin ifli olacak, evi olacak. Kad›nlar
evde oturmayacak. Akflam büyükler
iflten, çocuklar okuldan gelecek. Her
mahallede bir çardak olacak. Yine
her mahallede çok büyük çocuk
parklar› olacak. Kimse çocuklar›
zorla eve sokmayacak. 

Biraz daha büyüdükçe kafamdaki
devrim farkl›laflt› tabii. Mücadele et-
mek gerekiyordu ve ben de kendimi
eylemler yapan bir insan olarak düfl-
lüyordum. fiimdiyse bir zorunluluk
olarak düflünüyorum devrimi.. Halk-
lar›n baflka bir alternatifi yok. Burju-
vazi karfl›s›ndaki tek seçene¤imiz... 

Sadakat... ‹hanet!.. Halklar›-
m›z ihaneti sevmez. Çünkü düflkün-
leflen bir insan›n neler yapaca¤› bel-
li olmaz, güvenilmez bir kiflidir o. 

Bizse en çok bu süreçte kullan-
d›k ihanet sözünü.. ‹nançlar›n› bir
kase çorbayla de¤ifltirmektir yürü-
yüflümüzdeki anlam›. Sadakatse tam
tersi menzile var›p bir top karanfil
olarak açabilmenin ad›d›r. Ba¤l›l›k
da zay›fl›k da o geçitte somutlana-
cakt›r bir yürüyüflçü için. 
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Sadakatle direnen ölümsüzlük
flerbetinden tadacakt›r, ihanet eden
a¤ulanm›fl bir ömür sürecektir. Ki
bizim tarihimiz sadakatle direnen,
mücadele edenlerin tarihidir. 

Yoldafl... Ne zaman yoldafll›k
sözkonusu olsa, akl›ma hep ald›¤›m
‘yoldafl’ diye bafllayan ilk not gelir.
O dönem benim için yoldafll›k Apo,
Hasan, Haydar, yani ‘84 karanfille-
rimizin ailesine dahil olmakt›. Bü-
yük ailemizin iddias›, kararl›l›¤› on-
larda somutlaflm›flt›. Bu da yaflam›,
mücadeleyi oldu¤u kadar ölümü de
paylaflmak anlam›na geliyordu. 

Yani paylafl›m›n doru¤u... Öyle-
sine güçlü bir ba¤ yoldafll›k ba¤›. ...
‹liflkilerimiz her zaman güllük gülis-
tanl›k olmaz tabii. ‹çinde elefltiriyi,
tart›flmalar› da bar›nd›r›r. Ki do¤al
da bu. 

Umudun Ad›... Ge-
lecek!.. Umudun Ad› ayn› zamanda
halklar›n gelece¤idir. ... Kendi anla-
y›fllar›na güvensiz olanlar tarih sah-
nesinden birer birer silindi. Bizse
Umudun Ad›’yla gelece¤e yürüyo-
ruz. Gücümüzü ideolojimizden ve
kararl›l›¤›m›zdan al›yoruz.  

Bu anlamda Umudun Ad› s›cac›k
büyük bir aileyi ça¤r›flt›r›r bana.
Onun içinde mücadele etmek de, ge-
lece¤e yürümek de güzel. Güneflli
günler bu topraklara Umudun
Ad›’yla do¤acak, buna inan›yorum. 

19 Aral›k... Söylenecek çok
fley var. Hemen Çanakkale’de yafla-
d›¤›m›z operasyon canland› gözüm-
de. Devrimcilere de¤il sadece, mu-
halif olan herkese karfl› bir gözda-
¤›yd›. Teslim olmad›k ve yürüyüflü-
müz sürüyor. 

Hücre... Bir gün
mutlaka bu duvarlar›
y›kaca¤›z. As›l önemli
olan kafam›zdaki du-
varlar› y›kmak. 

Abdi ‹pekçi...
Hücreler konusunda

d›flar›daki mücadelenin sembolü. 

Halk Sevgisi... Bugün halk
sevgisi, halk› örgütleyebilme çaba-
s›nda ifadesini buluyor. Biz gerçek
anlamda halk›m›z› seviyoruz ve
onun saf›nday›z. Baz› gerçekleri an-
latabilmek için pekçok da bedel
ödüyoruz. ... Anlatamad›¤›m›z her
fleyden kaynakl› oluflan bilinç bula-
n›kl›¤›n›n sorumlusu da bizleriz as-
l›nda. Bu de¤erleri biz temsil edip
gelece¤e tafl›yoruz ve halk›m›z için
her fleye de¤er. Hiçbir çabam›z,
eme¤imiz ve ödedi¤imiz bedeller
bofla gitmeyecek, kendine yer aça-
cakt›r bu halk›n ba¤r›nda. Halk›m›
seviyorum ve mücadele yaflam›mda
halk›m›z›n gelece¤i için daha fazla
fley yapabilseydim diyorum. 

Mahir... Çocuklu¤umda Ma-
hir’in ad›n› o kadar
çok duymufltum
ki... Yüreklere ka-
z›nm›flt› ad›. Onu,
onlar› dinleyerek
büyüdüm ve iflte
bugün o bizlerin
elinde bir meflale. 

Kapitalizm... Halka dair
olumlu olan her fleyi tüketmek iste-
yen, halk› maddi ve manevi olarak
iliklerine kadar sömüren sistem. Ve
asl›nda zorla ayakta kalan, insan›n
do¤as›na ayk›r› bir sistem. Kendi
oburlu¤unu ve ihtiras›n› tatmin için
milyonlarca insan› katletmekten ge-
ri durmuyor. 

Gerilla... Umudumuz... K›r-
larda ve flehirlerde
sesimizin yank›-
land›¤› günler de
gelecek. Adalete
hasret bu topraklar.
Buradan selamla-
mak istiyorum ge-
lece¤in neferleri-
ni... K›ra gitmeyi

çok istemifltim ama olmad›. Serdar
Demirel’in parças›n› söyleyelim hep
beraber en iyisi; “...kelepçeler s›kar
beni / gönlüm da¤larda”

Adalet... Bizim de günümüz
gelecek.

Behiç Aflc›... O do¤rudan
ayn› koflullarda yaflam›yor. Ama biz-
lerin yaflad›klar›n› hissediyor. Ac›la-
r›m›z› yüre¤inde duyuyor. Ve sözün
bitti¤i yerde o da ölüm orucuna bafl-
l›yor. Ayd›n olman›n sorumlulu¤unu
ö¤retiyor, gösteriyor. Adalet aray›fl›
konusunda Fuat’›n izini sürüyor.. 

Gülcan Görüro¤lu...
Tüm tutsaklar›n anas›! Bir anne ola-
rak çocuklar›na oldu¤u kadar, hapis-
hanedeki tutsaklara da sahip ç›k›yor.
Yaflça belki baz›lar›m›zdan küçük
ama tüm tutsaklar›n anas› say›l›r.
Öyle hissediyorum. Pekçok ana
“evlad›m için her fleyi yapar›m” de-
se de gerçekte kaç ana çocuklar›n›n
gelece¤i için böyle bir yolu seçebi-
lir? Ülkemiz kad›n›n güçlü yanlar›
vard›r. Gülcan bu yönlerini görme-
lerini sa¤layacakt›r... 

Karanfil... Her karanfil
ölümsüzleflen bir
can demek. Ve öyle
çok isim, görüntü
beliriyor ki belle-
¤imde karanfil de-
nilince.. Mesela
Önder Özdo¤an...
‹nançl› ve kararl›,
bir o kadar da mü-

tevazi yoldafl›m. Onun Dev-Genç’li
olmas›n›n coflkusunu hissederdim.
“Ablam, ablam...” deyiflini. Kentli
insan›n karmafl›k bunal›ml› dünyas›-
na tepkisini... Sonra Vehbi Melek...
Kar›nca gibi çal›flmas›... Esma ve
Eyüphan Polat, duvardaki o imza...
Ali Aygül’ün devrim düflleri... Ege-
menlerin Atl› Köflk’teki at›na binme
hayalleri... Sonra Yener Türker’in
Kelkit Çay›’nda kaybolmas›. ‹l-
ker’in “benim mezar›m onun da me-
zar› olacak” deyifli... Fidan, Gülni-
hal, Fate, Nail, Fatma... Hepsini sa-
yam›yorum. Hepsi de ayr› bir de¤er
benim için. Tan›d›¤›m ve ‘tan›mad›-
¤›m’ tüm karanfillerimiz iddiam›z›n
göstergesidirler. Sayg›yla an›yorum,
lay›k olaca¤›m...
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Haklar ve Özgürlükler Cephesi
taraf›ndan 15 Ekim günü yozlaflma-
ya karfl›, Okmeydan› ve Esenler’de
yürüyüfller yap›ld›. Gecekondu
emekçileri, devrimcilerin öncülü-
¤ünde yozlaflmaya, çeteleflmeye ve
fuhufla karfl› mücadelenin devam
edece¤ini hayk›rd›lar. 

Okmeydan› HÖC Temsilcili¤i,
saat 20.00’de “Mahallemizde Pislik
Yuvalar›na ‹zin Vermeyelim” pan-
kart› açarak Dikilitafl Park›’ndan
bafllayan bir yürüyüfl gerçeklefltirdi.
Yürüyüfl öncesi polis y›¤›nak yap›p,
mahalle girifl ve ç›k›fllar›n› kapata-
rak gözda¤› vermeye çal›flt›. Ancak
polisin bu giriflimi halk›n yürüyüfle
kat›lmas›n› engelleyemedi ve 150
kifli “Çeteler Halka Hesap Verecek,
Mahallemizde Pislik Yuvalar› ‹ste-

miyoruz, Yozlaflmaya Karfl› Gü-
cümüz Birli¤imizdir, Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganla-
r›yla yürüdü. 

Okmeydan›’ndaki pislik yu-
valar›ndan olan ve daha önce
Cepheliler taraf›ndan bas›lan
Havuzbafl› Müzikhol önüne ge-
lindi¤inde, kitle “‹flte Buras› Pis-

lik Yuvas›” slogan› atarak, pankart›
müzikholün kap›s›na ast›. “Yaflas›n
Halk›n Adaleti” sloganlar› yükselir-
ken, burada yap›lan aç›klamada,
mahallede yozlaflmay› yayan ku-
marhane, birahane, pavyon, internet
kafelerin ço¤ald›¤›na dikkat çekile-
rek, “Bu pislik yuvalar› mahalle-
mizde oldu¤u sürece uyuflturucu-
dan, kapkaç ve h›rs›zl›ktan ve her
türlü yozlaflmadan kurtulamay›z.
Ahlâks›zl›k yapanlara, pislik yuvas›
çal›flt›ranlara tav›r alal›m. Mahal-
lemizde, onurumuza ve gelece¤imi-
ze ancak böyle sahip ç›kabiliriz”
denildi. Aç›klaman›n ard›ndan slo-
ganlar eflli¤inde Sibel Yalç›n Par-
k›’na yürüyen kitle eyleme son ve-
rirken, evlerin balkonlar›ndan, so-
kaklardan alk›fl ve ›sl›klarla kam-

panyaya destek ifade ediliyordu. 

Ayn› gün Esenler sokaklar›nda
da yürüyüfl vard›. Bahçelikahve
önünde “Mahallemizde Fuhufl,
Uyuflturucu, Kumar ve H›rs›zl›¤a
‹zin Vermeyelim” pankart›n arka-
s›nda 80 kifliyle bafllayan yürüyüfl,
k›sa sürede 120’yi bulurken, yoz-
laflmaya karfl› ç›kan halk›n karfl›s›na
çevik kuvvet taraf›ndan panzerlerle
barikat kuruldu. 

Yar›m saat süren yürüyüflün ar-
d›ndan Nam›k Kemal Caddesi üze-
rinde yap›lan aç›klamada, Esenler
halk› olarak fuhufla, h›rs›zl›¤a, ku-
mara izin verilmeyece¤i hat›rlat›la-
ra “Yozlaflmaya karfl› gücümüz bir-
li¤imizdir. Yozlaflmaya karfl› sessiz
kalmayal›m mücadele edelim” de-
nildi. Çevredeki halk›n da pencere-
lerden, dükkânlar›ndan alk›fllarla
destek verdi¤i görüldü.

Yozlaflmaya Karfl› Yürüyüfller

Okmeydan›

Esenler

fiakirpafla: H›rs›zl›¤a
Karfl› Toplant›
Adana fiakirpafla Mahalle-

si’nde faaliyet yürüten fiakirpafla
Temel Haklar Derne¤i’nde 14
Ekim günü, h›rs›zl›¤a karfl› toplan-
t› düzenlendi.

Mahallede yozlaflmaya karfl› iki
haftada bir yap›lan toplant›lar›n
üçüncüsünde, son zamanlarda ar-
tan h›rs›zl›k olaylar› ele al›nd›.
Pratik olarak neler yap›lmas› ge-
rekti¤i üzerinde durulan toplant›-
da, daha genifl kesimlerin yozlafl-
maya karfl› mücadeleye kat›lmas›-
n› sa¤lamak amac›yla bildiri da¤›-
t›m› ve yürüyüfl yap›lmas› kararla-
r› al›nd›.

Esenler: Yozlaflma
afifline gözalt› 
Esenler Kâz›mkarabekir Ma-

hallesi’nde, “Mahallemizde Fuhu-
fla Uyuflturucuya H›rs›zl›¤a ‹zin
Vermeyece¤iz” yaz›l› afiflleri asan,
Esenler Temel Haklar üyeleri Veli
Y›ld›r›m ve Mustafa Çiftçi’nin 12
Ekim günü polisin sald›r›s›na u¤-

rayarak gözalt›na al›nd›klar› ö¤re-
nildi. 

Esenler Temel Haklar yapt›¤›
aç›klamada, yozlaflmaya karfl› mü-
cadelenin sürece¤ini söyleyerek,
bu mücadeleden bugüne kadar ra-
hats›z olan›n sokak çeteleri ve po-
lis oldu¤unu hat›rlatt› ve bu gözal-
t›larla polisin gerçek yüzünün, ki-
min yan›nda yerald›¤›n›n bir kez
daha görüldü¤ünü kaydetti.

Bafl›büyük Koruma Yaflatma ve Güzellefltirme
Derne¤i, 15 Eylül’de Dostlar Kahvehanesi’nde
düzenledi¤i iftar yeme¤inin sonras›, bir toplant›
düzenledi. 100 kiflinin kat›ld›¤› halk toplant›s›nda,
mahallenin y›k›m karar›na karfl› neler yap›lmas›
gerekti¤i tart›fl›ld›¤› ve mücadele kararl›l›¤› ifade
edildi. Ayr›ca, ölüm oruçlar› ve tecrit hakk›nda da
halka bilgi verilerek duyarl›l›k ça¤r›s› yap›ld›. 

Bafl›büyük:

Y›k›ma 
izin 
vermeyece¤iz
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Temel Haklar Dernekleri halk›n
sorunlar›na sahip ç›k›yor, çözümün
birlikte mücadeleden geçti¤ini anlat›-
yor. Yozlaflmaya karfl› faaliyetlerini
yo¤unlaflt›ran Temel Haklar Dernek-
leri, ayn› zamanda halk›n yaflam›n›
etkileyen sorunlar›n çözümü için de
harekete geçiyor. 

Bunun bir örne¤i de Ankara’n›n
yoksul emekçi mahallelerinden Dik-
men’de faaliyet yürüten Temel Hak-
lar Derne¤i’nden geldi. “Yaflanabilir
Bir Mahalle ‹çin Haklar›m›z› ‹stiyo-
ruz!” isimli bir kampanya bafllatan
Dikmen Temel Haklar, kampanya
çerçevesinde 10 Ekim günü ‹lker
Turhan Fevzio¤lu ‹lkö¤retim Okulu
önünde imza masas› açarak, imza
toplad› ve halka kampanya hakk›nda
bilgi verdi.

Toplanan imzalar›n Çankaya ve
Ankara Büyükflehir Belediyesi’ne
teslim edilece¤i bilgisi verilen kam-
panyada Dikmen ‹lker Mahallesi için
flu talepler s›raland›:

1- Turhan Feyzio¤lu ve Akflemset-
tin ‹lkö¤retim Okullar› önüne, trafik

›fl›¤› konulmal›d›r. 2- Sürekli patla-
yan (tifo, tifüs, kolera salg›nlar›na da-
vetiye ç›karan) kanalizasyon sistemi
sorunsuz hale getirilmelidir. 3- Say›-
lar› git gide artan ve sürüler halinde
gezen sokak köpekleri toplama mer-
kezlerine götürülmelidir. 4- Özellikle
sabah ve akflam saatlerinde otobüs ve
dolmufl say›s› artt›r›lmal›d›r. 5- Ma-
hallemizdeki parklar düzenlenmeli,
özellikle mahallemizin bir de¤eri
olan Mahsuni fierif ad›na yap›lan par-
ka ozan›n heykeli dikilmeli ve anfi ti-
yatro yap›lmal›d›r.

Ö¤renci velilerinin yo¤un ilgisiyle
karfl›lanan dernek çal›flanlar› yar›m
saat içinde 150'den fazla veliye kam-
panyay› anlat›p, broflür da¤›tt› ve im-
za toplad›.

Birleflirsek sorunlar› çözeriz

Kampanya kapsam›nda 15 Ekim
günü ise, Pir Sultan Abdal Ankara
fiubesi salonunda bir halk flenli¤i dü-
zenlendi. Sayg› durufluyla bafllayan
flenlikte, Dernek Baflkan› Mehmet
Yaflar, sorunlar›n çözümü için birlikte
olunmas› gerekti¤ini kaydederek,
“Derne¤imiz mahalledeki sorunlara
yönelik çal›flmalar yapmaktad›r. Ayr›-
ca üniversiteye haz›rl›k için kurslar
vermekteyiz” diye konufltu. Derne¤in
di¤er faaliyetleri ile ilgili bilgiler ve-
ren Yaflar’›n konuflmas›ndan sonra,
Sinan Özsayg› bir dinleti verdi. Daha
sonra Galip Soysal mahallede bafllat›-
lan kampanyay› anlatt›. 

Dernek kursiyerleri, Vedat Ülger,
‹dilcan Müzik Toplulu¤u ve Cengiz
Özkan’›n türkü ve flark›lar› ile yer al-
d›¤› flenli¤e 150 kifli kat›ld›.

Dikmen Halk›
Haklar›n› ‹stiyor

Komplolar› Bofla 
Ç›karaca¤›z

Komplo sonucu tutuklanan
Temel Haklar Derne¤i üyeleri-
nin ilk duruflmas›, 16 Ekim gü-
nü Befliktafl ACM’de görüldü. 

Edip Tarhan, Taner Kork-
maz, Aliflan Gül ve Mehmet
Sa¤l›k’›n tutuklu olarak yarg›-
land›¤› duruflmada, Gül tahliye
olurken, haklar›nda somut hiç-
bir delil bulunmayan di¤er dev-
rimcilerin tutsakl›¤›, polisin dü-
zenledi¤i komplonun parças›
olarak devam ettirildi.

2 fiubat 2007’ye ertelenen
duruflman›n ç›k›fl›nda bir aç›k-
lama yapan, Temel Haklar Fe-
derasyonu üyeleri, arkadafllar›-
n›n serbest b›rak›lmas›n› isteye-
rek, “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz,
Komployla Tutuklananlar Ser-
best B›rak›ls›n, Komplolar› Bo-
fla Ç›kartaca¤›z” yaz›l› dövizler
tafl›d›lar. Federasyon ad›na Ha-
tice Kaya’n›n yapt›¤› aç›klama-
da, haklar ve özgürlükler müca-
delesi yürütmenin bedelinin yi-
ne bask›, gözalt› ve tutuklama
oldu¤u kaydedilerek, “Temmuz
ay›nda çal›flanlar›m›z, evlerin-
den, derneklerinin önlerinden
yaka paça gözalt›na al›nm›fl, ‹s-
tanbul polisi ve medya taraf›n-
dan suçlu olarak ilan edilmifl ve
bunun sonucunda komployla tu-
tuklanm›fllard›r. O günden bu-
güne F Tipi tecrit hücrelerinde-
ler. Çal›flanla-
r›m›z›n hiçbir
maddi delil ol-
m a k s › z › n ,
komplo sonucu
tutuklanmalar›,
ülkemizde de-
m o k r a s i n i n ,
hak ve özgür-
lüklerin, düflün-
ce ve ifade öz-
gürlü¤ünün ne
kadar oldu¤u-
nun göstergesi-
dir” denildi.

Gebze Temel Haklar, Gaziler, Ça-
kal Deresi, Mevlana Mahalleleri’nde,
yoksul ailelerle dayan›flma çal›flmas›
bafllatt›. Do¤udan, Karadeniz’den
yoksul köylülerin “ifl bulma” umu-
duyla geldikleri, ancak umdu¤unu
bulamad›klar› kentte, bu mahalleler
özellikle göçlerle kurulmufl durumda. 

Dayan›flma iliflkilerinin kapitaliz-
min çarklar› aras›nda yokoldu¤u gü-
nümüzde, yoksulluk daha da a¤›rla-

fl›yor, en temel ihtiyaçlar›n› karfl›laya-
maz hale geliyor binlerce aile. Der-
nek çal›flanlar› hem dayan›flma iliflki-
lerini gelifltirmek hem de halk›n yafla-
m›n› sürdürmesine küçük de olsa
katk› sunmak için bafllatt›¤› kampan-
yada yo¤un ilgiyle karfl›laflt›lar. 

Giysi ve g›da yard›m›yla bafllayan
çal›flma, beraberinde birçok ihtiyac›
da ortaya ç›kard›. Çocuklar›n okul
önlü¤ünden kömüre, yafll› bir yoksu-
lun tansiyon ilac›ndan bir baflkas›n›n
ameliyat›na birçok sorun flimdi daya-
n›flma içinde çözülmeye çal›fl›l›yor. 

Gebze: Halk dayan›flmas›
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13 Ekim günü yo¤un ya¤mura
karfl›n Ankara S›hhiye Meydan›’na
toplanan 10 bini aflk›n TMMOB
üyesi mimar, mühendis ve flehir
planc›s›, AKP hükümetini uyard›. 

Ankara Gar›'nda toplanarak mi-
tingin yap›laca¤› S›hhiye Meyda-
n›’na yürüyen TMMOB üyeleri,
“Eme¤imize, ‹nsan›m›za, Üyemize,
Yaflama, Mesle¤imize Sahip Ç›k›-
yoruz” pankart› tafl›d›. TMMOB’a
ba¤l› odalar oluflturduklar› kortej-
lerde taleplerini ifade eden dövizler
tafl›rken, çeflitli sendika, DKÖ ve si-
yasi partiler de onlara destek verdi-
ler.

Diplomal› ‹flsiz Olmayaca¤›z

“Bu Ülke Bu Halk Sat›l›k De¤il,
Kahrolsun IMF Ba¤›ms›z Türkiye,
ABD Askeri Olmayaca¤›z, Diplo-
mal› ‹flsiz Olmayaca¤›z, Yaflas›n
Örgütlü Mücadelemiz” gibi slogan-
lar atan mimar mühendisler, akade-
mik ve mesleki denetim olmaks›z›n
yabanc› mühendislerin Türkiye'de
çal›flmalar›na olanak sa¤layan Ya-
banc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›n-
daki Yasa Tasar›s›'n›, iflbirlikçi poli-
tikalar›, emperyalist iflgali, özellefl-
tirmeleri, Terörle Mücadele Yasa-
s›'n› ve F Tiplerini protesto ettiler. 

Gelece¤in mühendislerinin cofl-
kulu kat›l›mlar›n›n dikkat çekti¤i
mitingte konuflan TMMOB Baflkan›
Mehmet So¤anc›, bu mitingin siya-
si iktidara yönelik bir “uyar›” oldu-

¤unu ifade
ederek, “bu
miting siya-
sal iktidara
dur deme
mitingidir.
Bu ülkenin
mühendisi-
ni, flehir
planc›s›n›,
m i m a r › n ›

soka¤a döken siyasal iktidar utan-
mal›d›r. Bizleri gözden ç›karan si-
yasal iktidar› biz de gözden ç›kar-
d›k” diye konufltu. 

Ba¤›ms›z Türkiye

Emperyalist politikalar› elefltiren
So¤anc›, iflgallerin son bulmas› ge-
rekti¤ini kaydederek, “Lübnan'a as-
ker gönderenler halka hesap vere-
cekler” dedi ve asker gönderme ka-
rar›n›n geri çekilmesini istedi. Ül-
kenin “laik-antilaik” kamplaflmas›-
na çekilmek istendi¤ini ifade eden
So¤anc›, TMMOB’un “her türden
gericili¤e ve karanl›¤a” karfl› oldu-
¤unu, “demokratik, özgür ve ayd›n-
l›k bir Türkiye” istedi¤ini söyledi.
Kürt sorununun çözülmesini, F Tip-
lerinde uygulanan tecritin kald›r›l-
mas›n›, mesleki ve özlük haklar›n›n
iyilefltirilmesini isteyen So¤anc› ya-
banc› mühendislerin önünü açacak
tasar›y› hiçbir flekilde kabul etme-
yeceklerinin alt›n› çizdi. 

Efkan fieflen'in müzik dinletisi
ile sona eren mitingte odalar kendi
pankart ve taleplerini alana tafl›d›.
Elektrik mühendisleri alana, “2004
Uluslararas› Dürüstlük Ödülü Sahi-
bi Hasan Bal›kç›-Yaln›z De¤ilsin”
yaz›l› bir pankart tafl›yarak, devrim-
ci memur Hasan Bal›kç›'y› and›lar.

TMMOB tarihinin en kitlesel
eylemlerinden biri olan mitinge,
devrimci mimar mühendis ve flehir
planlamac›lar› da, mesleki dergileri

‘Art› ‹vme’ imzal› “Yetkin Mühen-
disli¤e Hay›r” yaz›l› pankart tafl›r-
ken, s›k s›k “Katil ABD ‹flbirlikçi
AKP, Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun, Ne ABD Ne AB Ba¤›m-
s›z Türkiye, Mahir Hüseyin Ulafl
Kurtulufla Kadar Savafl” sloganlar›
att›lar. 

Binlerce TMMOB üyesi hayk›rd›:

‘‹ktidara dur diyece¤iz’

TALEPLER
❖ Enerjide d›fla ba¤›ml›l›k yeri-
ne ulusal kaynaklara dayanan
planl› bir politika izlenmelidir.

❖ Kamu hhizmetlerinin ppiyasa-
laflt›r›larak yyabanc› ssermayeye
peflkefl ççekilmesi eengellenmeli-
dir.

❖ Bütün çal›flanlara grevli toplu
sözleflmeli sendika hakk› tan›n-
mal›d›r.,

❖ Emeklilere iinsanca yyaflaya-
caklar› üücret vve ssendika hhakk›
verilmelidir.

❖ F Tipi cezaevlerinde yaflanan
tecrit ve izolasyon son bulmal›-
d›r.

❖ Düflünce vve öörgütlenme ööz-
gürlü¤ü öönündeki ttüm aanti-de-
mokratik yyasalar kkald›r›lmal›d›r.

❖ Kürt sorunu demokratik ve
bar›flç›l yöntemlerle çözülmeli-
dir.

❖ Kad›na yyönelik aayr›mc›l›k sson
bulmal›d›r.

❖ K›y› ve orman ya¤mas›n›n
önüne geçilmelidir.

❖ Tar›m aarazileri kkirlenmeyle
yok oolmamal›d›r.

❖ Genetik tohum ve g›dalar ül-
kemize sokularak çiftçi üretim-
den kopar›lmamal›d›r.

❖ Kentsel mmekanlar rranta kkur-
ban eedilmemeli, ttoplumsal kkul-
lan›ma ssunulmal›d›r.

❖ TMMOB yasas›na gereksiz
ve yanl›fl müdahaleler yap›lma-
mal›d›r.

❖ Madenlerin ggerçek ssahibi bbu
ülkede yyaflayanlard›r. MMadenler
peflkefl ççekilmemelidir.
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12 Eylül faflizminin gençli¤i sin-
dirme, yozlaflt›rma politikalar› çe-
flitli biçimlerde sürüyor. Bugün
güncel yan›yla bakt›¤›m›zda tele-
vizyonda yay›nlanan dizilerle,
filmlerle, Deli Yürekler'in, Polat
Alemdarlar'›n kahraman ilan edil-
di¤i, çetecili¤in ve faflist kiflilikle-
rin empoze edildi¤i, bir süreci ya-
fl›yoruz. Yine ayn› medyan›n "tele
vole" kültürü ile gençlik her türlü
ahlâki de¤erinden soyutlan›yor,
uyuflturucu, ahlâks›zl›k, yoz iliflki-
ler, "özgürlük" gibi sunuluyor. 

Bu kültürel sald›r›lar›n en yo-
¤unlaflt›¤› yerler ise gecekondu
mahalleleri. Gecekondular›n dü-
zen için tehlike olmas› ve nispe-
ten kültürünü korumaya çal›flma-
s›, düzenle çeliflkilerinin üst dü-
zeyde olmas›, devrimci dinamiz-
min varl›¤›; bu yo¤unlaflman›n
bafll›ca nedenleridir. 

‹ktidarlar›n bir yandan kültürel
sald›r›s› alt›nda kalan gençlik, di-
¤er taraftan ise, gençli¤e yönelik
uygulanan gerici faflist e¤itim sis-
teminin kuflatmas›ndad›r. Düzen,
gençli¤i, kültürel bunal›m›n, eko-
nomik yokluklar›n cenderesinde
içinden ç›k›lmaz sorunlar›n, gele-
cek kayg›s›n›n pençesine at›yor.
Tekellerin ç›kar›n› her fleyin üs-
tünde tutan iktidar, sorunlar› çöz-
mek yerine, yeni yasa ve yönet-
meliklerle daha da a¤›rlaflt›r›yor

Son y›llarda devrimci demok-
rat gençler hakk›nda sudan baha-
nelerle yüzlerce soruflturma aç›ld›.
‹deolojik halay çekmekten türkü
söylemeye, afifl asmaktan bas›n
aç›klamas› yapmaya kadar her
fley ceza konusu oldu ve yüzlerce
ö¤renci bu bahanelerle okuldan
uzaklaflt›r›ld›, kimisi okulundan
at›ld›. Faflistler ise, okul idareleri
ve polisin deste¤iyle her gün si-
lahlar, sopalar, sat›rlarla sald›rd›lar
devrimci demokrat ö¤rencilere.

Liseler için de durum farkl› de-

¤ildir. Gerici-faflist e¤itim sistemi-
nin uy-
gulan-
d›¤›, fi-
z i k i -
ekono-
m i k
yeter -
s i z l ik -

ler içindeki liselerde, toplanan zo-
runlu ba¤›fllar, iktidar›n yalanlar›-
na karfl›n yasallaflt›r›l›yor. Ö¤renci
velilerine ve ö¤rencilere kay›t s›-
ras›nda zorla imzalatt›r›lan okul-
veli sözleflmesi bunun ilk ad›m›.

Çözüm yerine sorun üreten bir
iktidar ve sistem var ülkemizde.
Bu sistem de¤iflmeden halk için
bilim, halk için e¤itim veren de-
mokratik e¤itim kurumlar› kurul-
madan, gençli¤in burada özetledi-
¤imiz sorunlar› çözülmeyecektir.
Uygulad›klar› tüm bu siyasi, eko-
nomik, bask› politikalar›yla yarat-
t›klar› gelecekten umutsuz bir
gençlik tablosu, daha da a¤›rlafla-
cakt›r.

E¤itim hakk›, her insan›n en
temel hak ve özgürlüklerinden bi-
ridir. Bunun gerektirdi¤i ise, e¤iti-
min her seviyede ücretsiz olmas›-
d›r. Ancak ülkemizde tam tersidir,
geliflmifl kapitalist ülkelerde de bu
konuda büyük bir sald›r› dalgas›
ve direnifl yafland›¤› bilinmektedir.

Bugün öncelikle gençli¤e, genç-
li¤in örgütlenmelerine yönelen
sald›r›lar, yar›n sendikalardan
odalara kadar genifl bir yelpazeye
yay›lacakt›r. Bugünden karfl› ç›k-
mamak, direnmemek s›ras›n› bek-
lemekten baflka bir anlama gel-
mez. Bu oyunu hem politik, hem
pratik olarak bozmal›y›z.

En son Ankara’da tezkere pro-
testosu eylemlerinde de görüldü-
¤ü gibi en meflru, en demokratik
eylemlere sald›r›lm›fl ve tutukla-
malar olmufltur.

Bu yaflananlar bir anlamda
önümüzde yaklaflm›fl olan 6 Ka-
s›m YÖK protestolar› için de tüm
devrimci demokrat gençli¤e bir
gözda¤› mahiyetindeydi. Anka-
ra’da tam bir s›k›yönetim ilan edi-
lip günlerce terör estirilmiflti.

Bugün iktidarlar›n namlular›-
n›n hedefindedir vatansever, dev-

rimci gençlik. Açl›¤›n, yoksullu¤un
bucak bucak kol gezdi¤i ülkemiz-
de, bu bask› yasalar›n› püskürtme-
nin yolu, her alanda meflrulu¤u-
muzu savunmaya devam etmek-
ten, meflru haklar›m›z için gerekir-
se çat›flmaktan, gerekti¤inde be-
del ödemekten kaçmamaktan
geçmektedir.

‹stanbul Üniversitesi’nin aç›l-
d›¤› günden bu yana yaflanan tar-
t›flmalar, ç›kan çat›flmalar, ö¤ren-
cilerin kendi okullar›na dahi gire-
memesi, afifl asman›n yasaklan-
mas› ad›m ad›m izlenen bir politi-
kan›n ürünüdür. fiöyle dönüp de
tarih sayfalar›na bakt›¤›m›zda afifl
asmak, bas›n aç›klamas› yapabil-
mek için dahi birçok bedel öden-
mifl oldu¤unu görürüz. Haklar
böyle kazan›lm›flt›r. Ancak bugün
var olan ve kazan›lm›fl haklar›m›z
elimizden al›nmaktad›r. Bu yafla-
nanlara do¤ru ve cüretli müdaha-
le yap›lmad›¤› sürece de bu sald›-
r›lar daha da ilerleyecektir.

Ama yine kuflku yok ki, bu sal-
d›r›larla gençli¤in mücadelesi sin-
dirilemeyecek, bitirilemeyecektir.
Sonuçta bu hiç bitmek bilmeyen
bir mevzi savafl›d›r. ‹ktidarlar›n
gençli¤imize karfl› savafl açmas›-
n›n ilk örne¤i de¤ildir. Pek çok ik-
tidar, pek çok yasa ç›karm›flt›r bu-
nun için. Yap›lmas› gereken belli-
dir. Bu bask› yasalar›n› püskürt-
menin yolu, her alanda meflrulu-
¤umuzu savunmaya daha militan
bir flekilde devam etmekten geçi-
yor. Hakl›y›z. Meflruyuz. Hakl› ve
meflru olanlar, bunun billincinde
iseler e¤er, cesur da olurlar. 

Özellikle yaklaflan 6 Kas›m’›
bu sald›r›lara teslim olmad›¤›m›-
z›n, teslim olmayaca¤›m›z›n gös-
tergesi yapabilmeliyiz. Aylar ön-
cesinden Ankara’da estirilen göz-
da¤› terörünü bofla ç›karmal›y›z.
Bu bizim gençlik olarak kendimize
ve halka karfl› bir sorumlulu¤u-
muzdur. Tüm meflrulu¤umuzla K›-
z›lay’a ç›k›p meflru taleplerimizi
militanca hayk›rabilme, YÖK’e,
onun temsil etti¤i düzene teslim
olmayaca¤›m›z› gösterebilme cü-
retini kuflanmal›y›z.

Gençlik Federasyonu

Gençli¤imizin Dinamizmiyle
Direnifl Bayra¤›n› Yükseltelim!

gS ençlikte:öz



Ne yap›lacak, nas›l örgütlenile-
cekti?.. 12 Mart sonras› gençli¤in
önündeki temel soru buydu. 

Gençlik, 12 Mart Cuntas›’n›n te-
rörüne karfl›, ilk toparlanan kesimdi.
Çeflitli kesimlerin y›lg›nl›¤›na, ye-
nilgi psikolojisine karfl›, gençlikte
mücadele dinamizmi ön plandayd›.
Cuntaya karfl› silahl› direniflin yarat-
t›¤› genifl bir potansiyel de vard›.
Ama yine de NE yap›laca¤› ve NA-

SIL yap›laca¤› sorular› bir süre daha
belirsizli¤ini koruyacakt›. 

Devrimci potansiyelin en yo¤un-
laflt›¤› yer, ‹stanbul’du. Bu anlamda
hem mücadelenin, hem tart›flmala-
r›n, hem de örgütlenme do¤rultu-
sundaki geliflmelerin oda¤› da ‹stan-
bul’du.  

Cepheliler, bir an önce merkezi
ve kitlesel bir ö¤renci derne¤i kuru-
larak sürece müdahale edilmesini
savunurken, bir kesim “kapat›rlar,
sürdüremeyiz, kald›ramay›z” diye-
rek, bir baflka kesim ise, THKP-
C’nin “legal örgütlenme”den dolay›
yenildi¤ini düflünüp dernekleflmeye
karfl› ç›k›yordu. 

O dönemin tart›flmalar›n› tam
olarak anlayabilmek için siyasete
yön vermeye çal›flanlar›n durumuna
k›saca bakal›m:

“Bu dönemde gençlik içindeki
güçleri iki platformda ele almak ge-
rekir. Bunlardan birincisi geçmiflten
kalan unsurlard›r. 12 Mart’ta içeri
girmeyen ama o dönemin mücadele-
sinde... fluras›ndan buras›ndan da
olsa yeralm›fl kiflilerdir. 12 Mart’›n
getirdi¤i tüm olumsuzluklar› bün-

yelerinde tafl›yan bu unsurlar için
temel sorun, gördükleri genifl potan-

siyeli kendi kafa yap›lar›
do¤rultusunda bir potaya
sokmakt›r... 

‹kinci kesim ise; süre-
cin... ön s›ralara itti¤i
unsurlard›r. Bunlardan
bir k›sm› ‘eski tüfek’lere
körü körüne bir ba¤l›l›k
içindeyken, di¤er bir k›s-
m› ise yeni dönemi her

yönüyle görmeye çal›flmakta...d›r.
Aray›fl içindeki (bu aray›fl bafllan-
g›çta bilinçli de¤ildir. Geçmiflin
kadrolar› bu kesim üzerinde de et-
kindir do¤al olarak. Ancak bu un-
surlarda körükörüne bir ba¤l›l›k ve
etkilenme yoktur, daha nesnel ve
elefltirel davranmaktad›rlar) bu un-
surlar... her türlü sapman›n-entrika-
n›n cirit att›¤› bir ortamdan sa¤l›kl›
bir flekilde s›yr›lmas›n› bilecekler-
dir.” (Gençlik-1, syf. 83, Boran Ya-
y›nlar›)

Bu iki farkl› kesim, soldaki fark-
l› çizgilerin, geleneklerin ve ayr›fl-
malar›n da temeli olacakt›. 

‹stanbul Gençli¤inin Merkezi 
Örgütlenmesi: ‹YÖKD

Gençli¤in örgütlenme ihtiyac›
aç›kt› ve ertelenemezdi. “Olmaz,
yap›lamaz, kapat›l›r” itirazlar›yla
vakit geçirmek, y›lg›nl›¤›n hakim
olmas›na izin vermekti. ‹tirazc›lar
bir kenara itilerek dernek kurmak
için çal›flmalar bafllat›ld›. Cepheci-
ler’in ›srar ve kararl›l›¤›na di¤er çe-
flitli kesimlerin de kat›l›m›yla 1973
Kas›m ay›nda ‹YÖKD (‹stanbul
Yüksek Ö¤renim Kültür Derne¤i)
resmen kuruldu. 

Derne¤in ilk yönetim kurulunda,
kurulufl çal›flmalar›na kat›lan Cep-

heciler, K›v›lc›mc›lar ve Mihriciler
yeral›yordu. Pratik faaliyetler Cep-
heciler taraf›ndan yürütülüyor ol-
mas›na karfl›n, derne¤in böyle bir
yap›ya sahip olmas›, tüm gençlik
potansiyelini kucaklama anlay›fl›n›n
da bir ifadesiydi. Nitekim, ayn› dö-
nemde siyasi arenaya ç›kmaya bafl-
layan birçok grup da k›sa süre için-
de ‹YÖKD’de çeflitli biçimlerde ye-
rald›. ‹YÖKD bu yan›yla, 1970 ön-
cesinin FKF ve Dev-Genç’iyle ben-
zerlikler tafl›yordu. 

‹YÖKD, ‹stanbul gençli¤inin
merkezi, kitlesel örgütlenmesi ola-
rak k›sa sürede mücadelenin de yön-
lendiricisi haline geldi. Keza
‹YÖKD’ün kuruluflunu 1974’te
birçok flehirde Devrimci Gençlik
önderli¤inde dernekler kurulmas›
izledi.

‹ETT otobüs biletlerine yap›lan
zamlar› protesto eylemlerinden K›b-
r›s iflgaline karfl› eylemlere kadar
‹YÖKD vard› art›k. Üniversitelerde
“Ayr›cal›kl› ve Paral› E¤itime

Son” fliar›yla bafllat›lan kampanya
ise, ‹YÖKD’ün en etkili ve sonuç
al›c› kampanyalar›ndan biri olarak
öne ç›kt›. Kampanya gençli¤in ka-
zan›mlar›yla son buldu. 

Gençlik mücadeleyi ö¤reniyor
Cepheciler’in (o dönem kullan›-

lan adlar›yla Kurtulufl Grubu) ön-
derli¤inde gençli¤in giderek örgüt-
lenmesi ve sürece müdahalesi, oli-
garflinin sald›r›lar›n›n da artmas› de-
mekti. Sald›r›lar 1974 sonlar›ndan
itibaren yo¤unlaflt›. 

19 Aral›k 1974’te Y›ld›z DMMA
önünde ‹YÖKD yöneticilerinden
fiahin Ayd›n, faflistler taraf›ndan b›-
çaklanarak katledildi. 

Bunun üzerine ‹YÖKD’ün ça¤r›-
s›yla okullarda boykot ilan edildi.
‹Ü’den, ‹TÜ’den, Kad›köy’den ö¤-
renciler yürüyüfle geçtiler. Polis ö¤-
rencilerin birleflmesini engellemek
için Galata Köprüsü’nü açt›rd›. Yü-
rüyen gruplara sald›rd›. Ö¤renciler
polisle çat›fla çat›fla Ayd›n’›n cenaze
törenini gerçeklefltirdiler. 

Bundan k›sa süre sonra 23 Ocak
1975’te Vatan Mühendislik ö¤renci-
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si Kerim Yaman katledildi. Dev-
rimci Gençlik’in Kerim Yaman’›n
katledilmesine tepkisi sert oldu. Bir-
çok gösteri yap›ld›. ‹Ü. iflgal edildi.
Katafalka konan Kerim Yaman için
sabaha kadar tören yap›ld›. Ertesi
günkü cenaze törenine 50 bin kifli
kat›ld›.

Sivil faflist hareket daha etkili ve
yayg›n bir flekilde devreye sokul-
mufltu art›k. Bu anlamda da faflist
sald›r›lar tekil olmaktan ç›km›flt›.
Gençlik faflist teröre karfl› mücadele
içinde hem nas›l direnilmesi, hem
nas›l örgütlenmesi gerekti¤ini göre-
rek ö¤reniyor, ö¤rendi¤ini hayata
geçiriyor ve yeni gelenekler oluflu-
yordu.   

24 Nisan 1975’te faflistlerin Site
Ö¤renci Yurdu’nu taramas› üzerine
binlerce ö¤renciyle polis aras›nda
Laleli’de saatlerce süren bir sokak
çat›flmas› yafland›. Bu çat›flma, gide-
rek yayg›nlaflacak olan sokak çat›fl-
malar›n›n ilklerinden biriydi. 

Nitekim, 1975 sonlar›nda sokak
çat›flmalar›n›n yeni bir örne¤i var-
d›r. 1 Aral›k’ta Galatasaray Mühen-
dislik ö¤rencileri Cezmi Y›lmaz ve
Halit Pelitözü faflistler taraf›ndan
katledilmesinin ard›ndan bu ö¤ren-
cilerin cenazeleri için 20 bin kifli
okullarda boykot yaparak Koca-

mustafapafla’ya do¤ru yürüyüfle
geçti. Polis cenazeyi engellemeye,
kitleyi da¤›tmaya çal›flt›. Gençlik,
DEV-GENÇ’liler önderli¤inde iki
gün boyunca polisle çat›flt›, barikat-
lar kurdu... Kavga giderek militan-
lafl›yordu.

‹YÖKD ayn› süreç içinde Viran-
flehir Katliam›’n› protestodan
DGM’lerin kapat›lmas› eylemlerine
kadar toplumsal muhalefetin di¤er
kesimleriyle de içiçeydi.   

Grupçuluk gençli¤in birli¤ini  
da¤›t›yor!

Bir yandan mücadelenin fliddeti-
ni art›rmas›, di¤er yandan Cepheci-
ler’in önderliklerinin genifl gençlik
kesimleri içinde kabul görmesi,
gençlik örgütlenmesinde ayr›flmala-
r› da beraberinde getiriyordu bu ara-
da. ‹YÖKD’ün 1. Kongresi, do¤al

olarak ideolojik anlamda hesaplafl-
malara tan›k oldu. Tart›flma özellik-
le TKP’den TS‹P’e, K›v›lc›mc›lar’a
kadar tüm revizyonistlerle Cepheci-
ler aras›nda sürüyordu. 

Revizyonizmin etkinli¤inin k›r›l-
mas›, gerek merkezi, gerekse birim
derneklerde Cepheciler’in etkisinin
artmas› üzerine, bu kesimler birer
birer gençli¤in merkezi örgütlenme-
lerini terketmeye bafllad›lar. 

TS‹P taraftarlar› Genç Sosyalist-
ler Birli¤i (GSB), T‹KKO taraftarla-
r› ise Devrimci Gençlik Derne¤i'ni
(DGD) kurarak ‹YÖKD'den ayr›ld›-
lar... Bu kervana -‹GD, YDGD gibi-
baflka gruplar›n da eklenmesiyle,
böylelikle, solda “herkesin kendi
tekkesini kurmas›” gelene¤i refor-
mizm ve oportünizm taraf›ndan bafl-
lat›lm›fl oluyordu. Gençli¤in kitlesel
ve merkezi mücadelesini örgütleme
görevi, grup ç›karlar›yla çeliflince,
grup ç›karlar› tercih ediliyordu... 

‹YÖKD’den ‹YÖD’e!

‹YÖKD, gençli¤in mücadelesine
önderli¤i ve halk›n mücadelesindeki
yeral›fl›yla oligarflinin sald›r›lar›n›n
hedefiydi do¤al olarak. 1975 fiu-
bat’›nda ‹YÖKD'ün Aksaray'daki
binas› polis taraf›ndan bas›ld›. ‹ki
‹YÖKD yönetim kurulu üyesi ve
‹YÖKD’ün ç›kard›¤› derginin yaz›-
iflleri müdürü gözalt›na al›nd›.
‹YÖKD hakk›nda, “gizli örgüte dö-
nüfltü¤ü” iddias›yla dava aç›ld›.
Mahkeme boyunca ‹YÖKD üyeleri
duruflmalara gelerek gösteriler yap-
t›lar. 

‹YÖKD'ün kapat›lmas›n›n ard›n-
dan ‹stanbul yüksek ö¤renim genç-
li¤i yeniden merkezi örgütlenme
oluflturma çabas›na girdi. 

Hiç kuflku yok ki, gençlik önder-
leri art›k 1973’dekinden daha tecrü-
beliydiler ve yollar› daha aç›kt›.
Afla¤›dan yukar›ya bir örgütlenme
tarz› içinde seçilen temsilcilerin ka-
t›l›m›yla 1976 yaz›nda ‹stanbul
Yüksek Ö¤renim Derne¤i (‹YÖD)
kuruldu. 

‹YÖD'ün kuruldu¤u dönem, sol-
daki ayr›flma ve saflaflmalar›n yo-
¤unlaflt›¤› bir dönemdi. Cepheci-

ler’in ‹YÖD bünyesinde farkl› e¤i-
limleri biraraya getirme düflüncesi-
ne ra¤men, “nisbi temsil” esas›na
göre yap›lan seçimlerle saptanan de-
legelerin büyük ço¤unlu¤unun Cep-
heciler olmas›,  yukar›da de¤indi¤i-
miz anlay›fl nedeniyle farkl› kesim-
ler için “ayr›l›k” gerekçesi olmufltur.
Baflka deyiflle, “merkezi kitle örgü-
tü”nün kuruluflu oportünizm taraf›n-
dan sabote edilmifltir. “Art›k tüm ‹s-
tanbul gençli¤inin ‹YÖKD gibi mer-
kezi bir kitle örgütü yoktur. Oportü-
nizm ve revizyonizm merkezi kitle
örgütü içinde Dev-Genç grubuna
karfl› baflar›l› bir muhalefet yürüte-
meyece¤ini, k›sa sürede da¤›l›p gi-
dece¤ini anlam›fl ve bu yüzden de
sudan gerekçelerle kendi merkezi
kitle örgütlerini(!) kurmufllard›r.
Görünüflte, tek bir merkezi örgüt
kalmam›flt›r. Oportünist-revizyonist
gruplar hiçbir zaman derneklerini
“kitle örgütü” düzeyine yükselteme-
mifl...tir. ‹YÖD ise gerçek anlamda
‘merkezi kitle örgütü’ karakterini
sürdürmektedir yine.” (Gençlik-1,
syf. 174, Boran Yay›nlar›)

‹YÖD’ün kuruldu¤u dönem, si-
vil faflist sald›r›lar›n yayg›nlaflt›¤›,
solda faflizme karfl› mücadele tart›fl-
malar›n›n yo¤unlaflt›¤› bir dönem-
dir. Pasifist koro, bir yandan “pro-
vokasyon” edebiyat›yla, bir yandan
da yanl›fl faflizm tahlilleri üzerine
oturan “faflizme geçit yok” anlay›-
fl›yla, faflist sald›r›lar karfl›s›nda
barikat oluflturmaktan uzak, düzenin
burjuva güçlerine bel ba¤layan bir
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tutum içindedir. Cepheciler’in ön-
derli¤indeki ‹YÖD ise, anti-faflist
mücadelede kararl›d›r. 1976-77 bo-
yunca Dev-Genç’liler, faflist iflgal
alt›ndaki okullar› iflgalden kurtarma,
okullara faflistleri sokmama do¤rul-
tusunda yo¤un bir mücadele sürdür-
düler.  

“Gençlik halk›yla birlikte” 
gelene¤i kesintiye u¤ramad›

Hat›rlayacaks›n›z, 1968, ‘69,
‘70’lerde Dev-Genç’lilerin önünde,
içinde, yan›nda yeralmad›¤› tek bir
iflçi direnifli, tek bir köylü iflgali, tek
bir gecekondu  direnifli yoktu. 70’li
y›llarda da bu gelene¤i sürdürdü
Dev-Gençliler. O süreçte öne ç›kan
görevleri, içinde yerald›klar› örgüt-
lülü¤ün ad› ne olursa olsun, halk›n
her kesiminin direnifllerini destekle-
meyi hep görev bildiler. 

Dev-Genç’liler, ‹YÖKD döne-
minde, Ülker iflçilerine polis sald›r›-
s› karfl›s›nda iflçilerin yan›ndayd›lar.
EVMA grevinde, Bereç, Sungurlar,
Pancar Motor direnifllerinde, G›da-
‹fl’in tekelde örgütlenme faaliyetin-
de yerald›lar. 1976-1977-1978 bo-
yunca Demirdöküm, Man, Tek-San,
Mintaks, Tekel Cibali, Sheraton, ‹n-
tercontinental, Etap, ‹ETT gibi, on-
larca direniflte iflçilerle omuz omuza
oldular. 

1 May›s 1976’da, büyük katli-
am›n yafland›¤› 1977’de, ‘78 1 Ma-
y›s’›nda militanl›¤›yla, kitleselli¤iy-
le, disipliniyle Dev-Genç alanlar-
dayd›. 1 May›s 1977’de Taksim Ala-
n›’nda kontrgerilla sald›r›s› karfl›s›n-
da da¤›lmayan, çat›flan, kitlenin gü-
venli¤ini sa¤layan, pani¤i s›n›rlayan
Dev-Genç’liler, bu pratikleriyle hal-
ka büyük güven verdiler. 

Keza, iflçi eylemlerinin d›fl›nda,
memurlar›n eylemlerinde de vard›r
Dev-Genç’liler. 1960’lar›n en belir-
leyici yanlar›ndan biri olan anti-em-
peryalist çizgi de sürdürülür.
1977’deki NATO tatbikat›na, em-
peryalist Almanya’n›n, Hollan-
da’n›n, Belçika’n›n, Fransa’n›n çe-
flitli ülkelerdeki katliamlar›na karfl›
yapt›¤› eylemlerde oldu¤u gibi... 

‹YÖD’den 
TDGF’ye

‹YÖKD ve
‹YÖD, gençli¤in
mücadelesini ‹stan-
bul ölçüsünde mer-
kezilefltirirken, ülke
çap›nda merkezilefl-
me ihtiyac› da gide-
rek kendini daha faz-
la hissettiriyordu. Bu
süreç ayn› zamanda Cephe potansi-
yelinin toparlanmas› ihtiyac›yla da
içiçe geçmifl bir süreçtir. 

Baflta ‹stanbul ve Ankara olmak
üzere, ülke genelinde Cephe potan-
siyelini örgütlü hale getirmek ve
Parti-Cephe’nin yeniden yarat›lmas›
do¤rultusunda iradi bir süreç gelifl-
tirmek için bafllat›lan görüflmeler
sonucunda ilk olarak 1975 Ara-
l›k’›nda Devrimci Gençlik Dergisi
ç›kar›lmaya baflland›. Bunun ikinci
ad›m› olarak, ülke çap›ndaki gençlik
örgütlenmelerinin merkezilefltiril-
mesi gündeme geldi. 

Faflist sald›r› ülke çap›nda azg›n-
lafl›rken, gençli¤in bu sald›r›lar kar-
fl›s›nda merkezi bir politikas›n›n
olabilmesi, hiç kuflku yok ki, merke-
zi bir örgütlenmesinin olmas›na
ba¤l›yd›. 

‹flte bu ihtiyac›n ve sürecin sonu-
cu olarak 1976 A¤ustos’unda Dev-

rimci Gençlik Dernekleri Fede-

rasyonu’nu (DGDF) kuruldu.
DGDF’nin kurucu üyeleri, AYÖD

(Ankara Yüksek ö¤renim Derne¤i),
EYÖD (Erzurum Yüksek ö¤renim
Derne¤i) ve ‹YÖD (‹stanbul Yük-
sek ö¤renim Derne¤i) idi. Ancak
hemen federasyonun kuruluflunu iz-
leyen aylar içinde daha birçok genç-
lik derne¤i DGDF’ye üye olacakt›r. 

Federasyon Yönetim Kurulu, 5’i
‹stanbul’dan, 5’i Ankara’dan olmak
üzere 10 kiflidir. Baflkan Anka-
ra’dan, genel sekreter ise ‹stan-
bul’dan seçilir. 

Federasyon hiç kuflkusuz ö¤ren-
ci gençli¤in en önemli ihtiyaçlar›n-
dan birine cevap olmufltu. Ö¤renci
gençli¤in ö¤renim özgürlü¤ü ve can
güvenli¤i çerçevesinde k›sa sürede

genifl kesimler federasyon etraf›nda
topland›. Okullara daha iradi müda-
haleler gerçeklefltirildi. Faflist iflgal-
ler k›r›ld›¤› ölçüde, gençli¤in aka-
demik demokratik sorunlar›n›n çö-
zümü gündeme al›nabildi. 

Bu dönemde birçok üniversite
ve fakültedeki faflist iflgal Dev-
Genç’in önderli¤inde k›r›ld›. Strate-
jik bir konumu olan ‹stanbul Hu-
kuk, Siyasal, ‹ktisat Fakülteleri'nin
bulundu¤u Beyaz›t Kampüsü de
Dev-Genç’in militan mücadelesi
sonucu iflgalden kurtar›lmak üze-
reydi. ‹flte bu noktada gençlik en
büyük katliamlardan biriyle karfl›
karfl›ya kald›. Faflistler iflgalleri de-
vam ettirebilmek için 16 Mart 1978
günü okuldan topluca ç›kmakta
olan ö¤rencilerin üzerine bomba
atarak tarad›lar; biri Dev-Genç'li 7
ö¤renci katledildi. Polisin gözü
önünde –daha sonralar› aç›¤a ç›ka-
ca¤› gibi, bizzat polisin kat›l›m› ve
korumas›yla– gerçeklefltirilen katli-
amda 100'den fazla ö¤renci de yara-
land›. Katliam sonras› ‹stanbul'un
her yerinden ‹stanbul Üniversitesi
merkez Binas›'na ak›n bafllad›.
Kampüs devrimcilerin önderli¤inde
iflgal edildi. Onlarca iflgalin tecrü-
besine sahip ‹stanbul Dev-
Genç’liler, ertesi gün ‹stanbul tari-
hinin gördü¤ü en büyük anti-faflist
gösterilerinden birini örgütlediler. 

Katliamdan sonra kapat›lan okul
aç›l›r aç›lmaz hemen ilk gün 16
Mart'›n öfkesiyle faflistleri amfiler-
den ve okuldan atan Dev-Genç’li-
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Dev-Genç’liler, 16 Mart Katliam›’-

n› gerçeklefltiren faflist teröre karfl›

cüretleriyle, kararl›l›klar›yla di-

rendiler ve faflist iflgalleri k›rd›lar...  



ler, faflistlerin egemenli¤ine de son
verdiler. Oportünizme ve revizyo-
nizme ra¤men Dev-Genç'in anti-fa-
flist mücadeledeki kararl›l›¤›¤ ve
cüreti, ‹stanbul'un hemen tüm okul-
larda iflgalleri k›rd›. 

DY’de tasfiyecilik ve yeni bir 
federasyon ihtiyac›!

Fakat faflist teröre karfl› nas›l
mücadele edilece¤i konusunda
TDGF içinde farkl› anlay›fllar›n var-
l›¤› k›sa sürede kendini göstermeye
bafllad›. Bu farkl›l›k, ideolojik an-
lamda Ankara ve ‹stanbul’daki Cep-
heciler’in THKP-C’yi kavray›fllar›-
n›n bir sonucuydu. 

Anti-faflist mücadelede Anka-
ra’n›n çizgisi resmen sa¤ bir çizgi-
dir. Dev-Genç’in yürüttü¤ü faflist
iflgalleri k›rma mücadelesi, Anka-
ra’da hayata geçmemektedir. Tersi-

ne, Ankara’da birçok okul ve semt,
faflist iflgal alt›na girmifltir. Bu duru-
mu elefltiren ‹stanbul grubuna veri-
len cevaplar ise “flartlar›n farkl›l›-
¤›” veya “gündeme gelen ters-
lik”lerdir. Oysa ortada anti-faflist
mücadele konusunda apaç›k bir an-
lay›fl farkl›l›¤› vard›.

Sonradan daha net görülece¤i gi-
bi, Ankara grubu, ‹stanbul’daki
Cepheciler’i “sol” olarak de¤erlen-
dirmekte ve sürekli olarak TDGF
örgütlenmesi arac›l›¤›yla da kendi
sa¤ anlay›fl›n› empoze etmeye çal›fl-
maktayd›. Bu anlay›fl farkl›l›¤›,
gençli¤in merkezi kitle örgütü Dev-
Genç’in (TDGF’nin) faaliyetlerini
de etkilemekteydi do¤al olarak.
“Merkezi” konumunu kullanan An-
kara, Dev-Genç’in pekçok flehirde-
ki çal›flmalar›nda kadrolar› kendi
anlay›fl›na göre yönlendirmekteydi.
Buna karfl›n faflist sald›r›lar›n yo¤un

oldu¤u Konya, Elaz›¤, Tekirda¤,
Bursa, Edirne gibi yerlerde ‹stan-
bul’daki Cepheciler’in yaklafl›mlar›
kabul görmekteydi. 

Sonuçta, gençlikle ve anti-faflist
mücadele konusuyla s›n›rl› olmayan
bu farkl›l›klar, bilindi¤i gibi,
THKP-C düflüncesini tasfiye etme-
ye çal›flanlara karfl› devrimci bir ay-
r›flmayla sonuçland›. Devrimci Yol
tasfiyecili¤ine karfl› tav›r alan Cep-
heli kadrolar, siyasi arenada art›k
Devrimci Sol ad›yla yeralacaklard›. 

Dev-Genç’liler de, pek çok fle-
hirde THKP-C düflüncesinin tasfi-
yesine karfl› ç›karak, bu ayr›flmada,
devrimci çizgiden yana yerald›lar. 

Parti ve Cephe’yi yeniden yarat-
may›, devrimi hedefleyen bu kadro-
lar, gençlik alan›nda da yeni bir ör-
gütlenmeye gitme göreviyle karfl›
karfl›yayd›lar... 

- sürecek- 
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Bursa Temel
Haklar Derne-
¤i’nde 14
Ekim’de yap›lan
toplant›yla Dev-
Genç’in 37. y›l›
kutland›. 

Semra Baflyi¤it
Halk Sahne-
si’nde gerçeklefl-
tirilen kutlama-
da, Dev-Genç’in
37 y›ll›k tarihi
özetlendi. Deniz
Balaban konufl-
mas›nda flöyle
diyordu: “Ana-
dolu halk› gördü
ki hiç te dev gibi

de¤ildi bu gençler kendileri gibiydi hepsi k›sa,
fliflman, uzun, ço¤unlukla zay›f… Ama bu gerçek,
Anadolu halk›n›n gözünde onlar› efsane olmaktan
ç›karmad› yine de. Evet “Dev” gibi de¤illerdi
ama dev gibi yürekleri vard›. Zulmün en koyu dö-
nemlerinde bile bedeli onlarca y›l hapis bile olsa
gençli¤imiz bu ismi yaflatm›flt›r” diye konufltu.

Kutlama Temel Haklar Müzik Grubu’nun seslen-
dirdi¤i Dev-Genç marfl› ve türkülerle devam etti.

37. YY›l KKutlamas› Babaeski’de Gençlik Toplant›s›

14 Ekim Cumartesi akflam› Babaeski Halkevi'nde "Gençlik
Tan›flma Çay›" düzenlendi. 20.00'de bafllayan etkinli¤in
program›nda fliir, müzik dinletisi ve sohbetler yerald›. Yap›-
lan konuflmalarda gençlik sorunlar›na, yozlaflma konusuna ve
F Tipleri'ndeki tecrit sorununa vurgu yap›ld›. Dernek çal›fl-
malar›na aktif kat›l›m ça¤r›s›n›n yap›ld›¤› etkinlik, gençlerin
omuz omuza çekti¤i coflkulu halaylarla son buldu.

Gazi’de Faflist Sald›r› 
Gazi Üniversitesi'nde ö¤renci topluluklar›na ayr›lan bir oda-
da arkadafllar›n›n do¤um gününü kutlayan ö¤rencilere faflist-
ler sald›rd›. Okul yönetimi faflist sald›rganlara uzun süre mü-
dahale etmedi. 

Eskiflehir’de ‹mza Kampanyas›

Eskiflehir Gençlik Derne¤i, kay›t paralar›,
bar›nma sorunu, burs sorunu gibi her ö¤-
rencinin yüz yüze geldi¤i sorunlar›n çözü-
mü için imza kampanyas› bafllatt›. Kam-
panya çerçevesinde 1-6 Ekim tarihleri ara-
s›nda Adalar Mevki ve Anadolu Üniversi-
tesi önünde masa aç›ld›. Eskiflehir Gençlik
Derne¤i yaz›l› pankart›n ve “Halk ‹çin Bi-
lim Halk ‹çin E¤itim” dövizlerinin as›ld›-
¤› masada ayn› zamanda Gençlik Federas-
yonu’nu tan›tan broflürler da¤›t›ld›. Yürü-
yüfl, Gençlik ve Tav›r Dergileri de sat›ld›.



Gençlik Federasyonu’na ba¤l›
Gençlik Dernekleri, 16 Ekim günü
düzenledikleri protesto eylemleri ile
soruflturmalara ve cezalara son ve-
rilmesini istediler. 

‹stanbul’da Galatasaray Lise-
si’nin önünde yap›lan eylemde “So-
ruflturmalara Son” pankart› açan Fe-
derasyon üyeleri ad›na aç›klamay›
yapan Gülflah Mersin, e¤itimin bir
hak oldu¤unu ve bu hakk›n ö¤renci-
lerin elinden soruflturma ve cezalar-
la pervas›zca al›nmak istendi¤ini
kaydederek, YÖK’ün hukuk d›fl›
uygulamalar›na örnekler verdi. 

Bal›kesir ve ‹stanbul Üniversite-
leri’nde ö¤rencilerin okuldan at›l-
d›klar›n› söyleyen Mersin, “E¤itim
hakt›r, örgütlenmek hakt›r, paras›z
bilimsel, demokratik e¤itim istemek,
ba¤›ms›z bir ülke, demokratik bir
iktidar istemek hakt›r. Baflta dev-
rimci demokratlar olmak üzere tüm
ö¤rencilere yönelik soruflturmalara
ve cezalara son verilmelidir” dedi.
Mersin, halk için bilim halk için
e¤itim istemenin suç olmad›¤›n›n
da alt›n› çizdi. Eylemde, “Sorufltur-
malara Son, E¤itim Hakt›r Engelle-
nemez, Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kaza-
naca¤›z, F Tipi Üniversite ‹stemiyo-
ruz” sloganlar› at›ld›. 

Ankara Gençlik Derne¤i de
Ankara Üniversitesi Cebeci Kam-
püsü’nde düzenledi¤i eylemde,
“Üniversitelerde Soruflturmalara ve

Cezalara Son” pankart› açarak, “Po-
lis ‹dare ‹flbirli¤ine Son, Ö¤renciyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›
att›. Yasin Geyik taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, devrimci demokrat ö¤-
renciler üzerindeki bask›lar›n arta-
rak devam etti¤i hat›rlat›larak,
“YÖK, y›llard›r uygulad›¤› bask› ve
sindirme yöntemleriyle devrimciler
baflta olmak üzere tüm ö¤rencileri
sisteme yedeklemeye çal›fl›yor. Kimi
dönem faflist sald›r›larla kimi dö-
nemde polis-idare iflbirli¤inde açt›-
¤› soruflturmalarla bu politikay›
sürdürüyor. Okullar›n aç›k olmad›¤›
yaz döneminde bile soruflturmalar
ya¤d›r›l›yor” denildi. 

Çeflitli üniversitelerde yaflanan
soruflturma ve cezalara iliflkin bilgi-
ler veren Geyik, “Mücadelemiz fa-
flist sald›r›larla, okul-idare iflbirli-
¤inde aç›lan soruflturmalarla da en-
gellenemez. Bizler halk için bilim
halk için e¤itim fliar›yla demokratik
üniversite mücadelemizi sürdürme-
ye devam edece¤iz” diye konufltu.

Diyarbak›r'da Dicle Gençlik
Derne¤i üyeleri de, Fen Edebiyat
Fakültesi önünde düzenledikleri
protesto eyleminde, "Polis-‹dare ‹fl-
birli¤ine, Soruflturmalara ve Tecrite
Son” dediler. Ö¤retim üyelerinin
hâkimli¤e soyunmas›na son veril-
mesini ve asli görevleri olan bilim-
sel üretime dönmesini isteyen ö¤-
renciler, üniversitelerin halk için bi-

lim halk için e¤itim temelin-
de yeniden yap›land›r›lmas›
için 12 Eylül Cuntas›’n›n
üniversiteler ve bilim üzerin-
de hegamonyas›n›n ad› olan
YÖK’ün kald›r›lmas›n› iste-
diler ve bunun için tüm genç-
li¤i birleflmeye ça¤›rd›lar. 

Eskiflehir Gençlik Derne-
¤i’nin Anadolu Üniversitesi
Yunusemre Yerleflkesi önün-
de düzenledi¤i eylemde ko-
nuflan Meral Y›ld›r›m da so-
ruflturmalar›n tüm gençli¤in

sorunu oldu¤unu hat›rlatarak, “Biz
sorunlara duyars›z kald›kça sorun-
lar büyüyecektir. Bizler Gençlik Fe-
derasyonu ö¤rencileri olarak tüm
gençli¤i üretim, paylafl›m için mü-
cadele etmeye, örgütlenmeye ça¤›-
r›yoruz” diye konufltu. “Üniversite-
lerde Soruflturmalara Cezalara Son”
pankart› aç›lan eylemde s›k s›k “F
Tipi Üniversite ‹stemiyoruz, YÖK'e
Hay›r, Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazana-
ca¤›z” sloganlar› at›ld›.

Bu arada ‹stanbul Üniversite-
si’nde atılmalara iliflkin düzenlenen
oturma eylemleri de kampüs giri-
flinde devam ediyor.

Soruflturmalar Sürüyor

Gençlik Federasyonunun örgütlü
bulundu¤u birçok kentte eylemler
düzenlenirken, yeni ceza haberleri
de gelmeye devam ediyor. 

Ad›yaman Besni Meslek Yüksek
Okulu'nda geçen ö¤retim y›l›nda
yaflanan olaylarda, haklar›nda adli
dava aç›lan ö¤renciler beraat etme-
lerine karfl›n, okul idaresi taraf›ndan
cezalar verildi. Devrimci demokrat
ö¤rencilerden Çetin De¤irmenci’ye
1 yar› y›l, Türkan Özbaz, fiahin
Durdu ve Eyüp Rena’ya 1'er ay
uzaklaflt›rma cezalar› verilirken,
sald›rgan faflistlerden üçüne de gös-
termelik cezalar verildi. 

Bal›kesir Üniversitesi’nin de¤i-
flik fakültelerde okuyan 50 ö¤renci-
ye, 1 May›s’a kat›lmalar› nedeniyle
aç›lan soruflturmalarda da cezalar
ya¤d›r›ld›. Halen kimi fakültelerde
soruflturmalar sürerken, Meslek
Yüksekokulu ö¤rencilerine en a¤›r
cezalar verildi. 1 May›s’ta Bal›kesir
Gençlik Derne¤i kortejinde yürüyen
Yalç›n, Öncü, Oytun, Seda, Yadigar,
Onur ve Selçuk isimli ö¤renciler,
SGD kortejinde yürüyen Gökhan,
Serhan isimli ö¤renciler ile Halkevi
ve ÖDP kortejinde yürüyen birer
ö¤renci okuldan at›ld›lar. Okuldan
at›lanlar aras›nda mezun olan bir
ö¤rencinin de bulunmas›, “at›lacak-
lar listesi”ni haz›rlayan polisin,
gençlerin e¤itim durumlar›n› takip
etmekte yetersiz kalmalar› olarak
yorumland›...
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Gençlik Federasyonu Soruflturmalar› Protesto Etti

F Tipi Üniversite ‹stemiyoruz



Ç.Ü’de Sald›r›ya Protesto

‹ktidar ve YÖK’çü rektörler,
gençli¤in hiçbir sorununa sahip ç›k-
mas›n› istemiyorlar. Bunun bariz
örne¤i, sadece yemek zamlar›n›
protesto etmeleri nedeniyle, Adana
Çukurova Üniversitesi ö¤rencileri-
nin polisin sald›r›s›na u¤ramas› ve
21 ö¤rencinin sorgulanarak mahke-
meye ç›kar›lmas›d›r. 

12 Ekim günü yaflanan bu sald›-
r›, ertesi günü yemekhane önünde
protesto edildi. R1 derslikleri önün-
den “Gözaltılar, Baskılar, Sorufltur-
malar Bizi Yıldıramaz”, “Tüccar
Rektör ‹stemiyoruz” sloganlarıyla
yemekhane önüne gelen ö¤renciler,
terörle mücadele flubesine götürül-
melerini protesto ettiler. 
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Dersim’de her gün hukuksuzluk

Dersim polisinin sürdürdü¤ü hukuksuzluklara ve bas-
k›lara her gün bir yenisi ekleniyor. 

DHP çal›flan› Müslüm Sönmez ve Lise Ö¤rencisi H›d›r
Y›ld›z gözalt›nda kendilerine iflbirlikçilik ve baflkalar› hak-
k›nda ifade vermeleri için zorland›klar›n› aç›klad›lar. 

55 yafl›ndaki Müslüm Sönmez, keyfi olarak gözalt›na
al›nmas› sonras› serbest b›rak›lmas›na karfl›n, bir saat
boyunca bu kez iflbirli¤ine zorland›¤›n› anlatarak, polisin,
“çoluk çocu¤un var daha iyi bir gelecek için bizimle ça-
l›fl, kendini bize sun” denilerek iflbirlikçilik teklifinde bu-
lunuldu¤unu söyledi. 

Sönmez konu ile ilgili olarak Dersim'deki demokratik
kitle örgütleri ile birlikte 12 Ekim’de suç duyurusunda
bulundu.

Yine Atatürk Lisesi ö¤rencisi  H›d›r Y›ld›z da kendisi-
nin Dersim Kültür Derne¤i’ne gitti¤ini ve çal›flmalar›na
kat›ld›¤›n› bu nedenle gözalt›na al›nd›¤›n› ve gözalt›nda
kendisinden dernek baflkan› Murat Kur hakk›nda haz›rla-
nan ifade tutana¤›n›n zorla imzalat›lmaya çal›fl›ld›¤› söy-
ledi. ‹mzalamayaca¤›n› söylemesi üzerine, 'senin hayat›-
n› bitirece¤iz, devlet ne istiyorsa onu yapacaks›n  yoksa
senin okul hayat›n› bitirece¤iz' gibi tehditlere maruz kal-
d›¤›n› anlatan Y›ld›z da polisler hakk›nda suç duyurusun-
da bulunaca¤›n› belirtti.

Yaflanan bask›lara iliflkin TUDEF, HÖC, DHP ve ESP
taraf›ndan 13 Ekim günü Sanat Soka¤›’nda bir protesto
eylemi düzenlendi. Dersim Kültür Derne¤i Baflkan› Murat
Kur taraf›ndan okunan ortak aç›klamada, “Her flart alt›n-
da mücadelemizi sürdürmeye devam edece¤iz” denildi.  

Aç›klaman›n ard›ndan Dersim Temel Haklar’›n da bu-
lundu¤u kurumlar taraf›ndan savc›l›¤a suç duyurusunda
bulunuldu.

Akmercan iflçisine sald›r›

Gaziosmanpafla’da iflten at›lmalar›n›n ard›n-
dan direnifle geçen Akmercan temizlik iflçileri si-
lahl› sald›r›ya u¤rad›. ‹flyeri önünde kurduklar›
çad›rda direnifllerinin 100. gününe yaklaflan Ak-
mercan iflçileri, akflam saatlerinde yaflanan sal-
d›r›ya iliflkin 17 Ekim günü ‹HD’de bir bas›n top-
lant›s› düzenlediler. ‹flçiler, direnifllerini hiçbir
sald›r›n›n  engelleyemeyece¤ini dile getirdiler.

Sald›r› s›ras›nda direniflte bulunan bir iflçinin
10 yafl›ndaki k›z› Merve Altunlu, çad›r d›fl›nda
oynarken alt› kiflinin gelerek silah s›kt›klar›n› an-
lat›rken, direniflçi iflçilerden Abidin Ateflo¤lu ise,
bu sald›r›n›n tüm iflçi s›n›f›na, s›n›f›n mücadelesi-
ne yönelik oldu¤unu kaydederek, “Bizlere çeflit-
li sald›r›lar yap›lm›flt›r. Polisin sald›r›lar›n› halkla
birlikte bofla ç›kar›yoruz. Bizlere yap›lan sald›r›-
lar direniflimizi k›ramayacak, mücadelemize ay-
n› flekilde devam edece¤iz” dedi.

Diyarbak›r’da çocuk ölümleri
SES Diyarbak›r fiube Baflkan› Saliha Ayde-

niz, 14 Ekim günü bas›n toplant›s› düzenleyerek,
Diyarbak›r Çocuk Hastal›klar› Hastanesi'nde
2006 y›l›n›n ilk 6 ay›nda yeni do¤an ve prematü-
re servisinde tedavi gören bin 642 çocuktan
314'ünün yaflam›n› yitirdi¤i bildirildi. Aydeniz,
hastanede yaflanan sorunlar› s›ralarken, Dicle
Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi'nde de 3
ayl›k ölüm oran›n yüzde 27 oldu¤unu kaydetti.
Aydeniz, tüm bunlara karfl›n devletin hiçbir giri-
flimde bulunmad›¤›n› kaydederek, uyard›. 

Milli E¤itim Bakan›
Hüseyin Çelik, bir dizi
aç›l›fl ve temel atma et-
kinlikleri için 14 Ekim’-
de Dersim'deydi. Özel
Kalan ‹lkö¤retim Oku-
lu’nun aç›l›fl›n› yapt›¤›
s›rada, sorunlar›n› dile
getirmek isteyen, Genç-
lik Federasyonu üyeleri
Zeynep Karademir ve
Nazl› Gözlü siyasi flube,
çevik kuvvet polisleri ile
bakan›n korumalar› tara-
f›ndan a¤›zlar› kapat›la-
rak, yaka paça gözalt›na al›nd›lar.

Ö¤rencileri dinleme ihtiyac›
duymayan bakan da gözü önünde
yaflanan bu terörden rahats›z olmaz-
ken, ö¤renciler iflledikleri bu “bü-

yük suç”tan dolay› Terörle
Mücadele fiubesi’nde sor-
guland›lar. 

Karademir ve Göz-
lü'nün suç duyurusunda bulunacak-
lar› bilgisi verilirken, e¤er söz ala-
bilselerdi, devlet a¤›zlar›n› ka-
patmasayd›, paral› e¤itime son tale-
bini dile getirecekleri ö¤renildi.

Devlet seferber oldu
ve ö¤rencinin paras›z
e¤itim istemesini en-
gelleyerek, ‘ülkenin
güvenli¤ini’ büyük
tehlikeden kurtard›...



Orhan Pamuk’a Nobel Edebiyat
ödülü verilmesi, çok “zengin” ama
o ölçüde de çarp›k tart›flmalara yo-
laçt›.

Bu tart›flmalarda dikkat çeken
ilk nokta kuflkusuz; “Türkler ve
Türkiye’yle ilgili” uluslararas› en
küçük baflar›y› bile allay›p pulla-
yanlar›n tavr›d›r. 

Diyelim ki, Amerika’da, Türk-
lükle de, Türkiye’yle de ilgisi kal-
mam›fl “Türk kökenli” birinin bafla-
r›s› üzerine günlerce ve sayfalarca
övgü dolu yay›n yapanlar, Orhan
Pamuk’un ald›¤› Nobel ödülünü kü-
çültmek için ne yapacaklar›n› flafl›r-
d›lar. 

Türkiye’den Nobel ödülü alan
ilk kifli olmas›na karfl›n “Türkiye
seninle gurur duyuyor” diye slogan-
lar da atmad›lar. 

Çünkü... Çünkü, Orhan Pamuk
“30 bin Kürt, 1 milyon Ermeni öl-
dürüldü” demiflti.

*

Nobel ödülüyle ilgili yaz›l›p
söylenenlere bak›ld›¤›nda dikkat
çekici olan ikinci nokta; ne edebi-
yatla, ne Orhan Pamuk’la ve ne de
Nobel’le ilgisi olmayan bir Nobel
tart›flmas› sürüyor. 

Gözünü flovenizmle karartm›fl
olanlar, asgari anlamda bir nesnel-
likten bile uzak, Orhan Pamuk’un
“s›radan bir yazar” oldu¤unu söy-
lerken, MHP’li Mehmet fiandır gi-
bileri, Pamuk ödülü reddetmezse
“vatandafll›ktan ç›karal›m” diyordu. 

Mesleki hasislikle flovenizm içi-
çe geçmiflti kimilerinde. Kendileri-
ne verilse, –veya verilece¤ini bilse–
k›rk takla atacak isimler, Pamuk’un
kendini pazarlad›¤›n› söylüyorlard›. 

*

Bu kadar karmafla içinde baz›
fleyleri yerli yerine oturtmakta yarar
var:

✖ Nobel ödülü’nün esas olarak

halk için matah bir anlam› yoktur.
Çünkü bu ödül nihayetinde burju-

vazi taraf›ndan verilen bir ödüldür.
Ödülün verilmesindeki gerek mes-
leki, gerekse de siyasal ölçüler, bur-
juvazinin ölçüleridir. Nobel ödülle-
rinin tarihçesi bize gösterir ki; bu
ödüller s›k s›k emperyalizmin, özel-
likle de Avrupa emperyalizminin
çeflitli görüflleri, çeflitli tav›r al›fllar›
empoze etmesinin bir arac› olarak
kullan›lm›flt›r. Bu anlamda bir sos-
yalist veya gerçek bir demokrat, as-
l›nda bu ödülü reddetmelidir. 

✖ Orhan Pamuk, asgari ölçüler
içinde bir demokratt›r. Halklar›n
katledilmesine, iflkencelere karfl›
ç›km›flt›r. Ama Orhan Pamuk, bir
anti-emperyalist de¤ildir. Bu da
onun demokratl›¤›n› zedeleyen, za-
y›flatan bir yand›r. Orhan Pamuk,
kapsaml› edebi eserler vermifltir;
ancak romanlar›nda da halkç› bir
tarz› yoktur. Edebiyatta halk›n mü-
cadele tarihini veya güncel direnifl-
lerini yans›tan bir tercihi yoktur. 

✖ Cahil ve flovenizmden gözü
körelmifl Nobel tart›flmac›lar›, Or-
han Pamuk’a Nobel ödülünün “30
bin Kürt, 1 milyon Ermeni öldürül-
dü” sözleri nedeniyle verildi¤ini
söylüyorlar. Oysa, Pamuk’un Nobel
ödülünü verenler ac›s›ndan çok da-
ha belirleyici baflka bir sözü vard›r.
Pamuk, y›llar önce bir demecinde

“Ya Avrupa Birli¤i Ya Barbarl›k”
demifltir  As›l elefltirilmesi gereken
bu sözüdür. 

✖ fiovenistler, Orhan Pamuk’un
bu sözlerini, bir gerçe¤i ortaya koy-
du¤u için elefltiriyorlar. ‹lginçtir,
biz de elefltirmifltik bu sözlerini geç-
miflte. Ama tamamen baflka bir aç›-
dan. Pamuk’un yukar›da aktar›lan
sözlerinin tamam› flöyleydi: “30 bin
Kürt, 1 milyon Ermeni öldürüldü.
Kimse bunu söylemeye cesaret ede-
miyor, ben ediyorum.”

Biz bu sözlerde, küçük-burjuva
ayd›n›n adaletsizli¤ini görmüfltük.
Çünkü Pamuk, bu sözleriyle, bu
gerçe¤i daha önce dile getiren ve
bunlar› dile getirdikleri için büyük
bedeller ödeyen tüm devrimcileri,
demokratlar› yok say›yor, adeta ta-
rihi kendisiyle bafllat›yordu. Bu ger-
çekleri, Orhan Pamuk’tan önce de
bu ülkede söyleyen çoktur. 

✖ Nobel cahili flovenistlerin ve
mesleki muhterislerin görmekten
kaçt›klar› noktalardan biri de bu ta-
bii ki. Kimseye sadece “30 bin
Kürt, 1 milyon Ermeni öldürüldü”
dedi diye Nobel verilmez. 

✖ Nobel’in Orhan Pamuk’a ve-
rilmesine karfl› ç›kanlar›n bir k›sm›
da, ödülü almaya lay›k baflka yazar-
lar›m›z›n oldu¤unu söyleyerek, No-
bel mesela Yaflar Kemal’e, Naz›m
Hikmet’e verilmelidir demektedir-
ler... Yaflar Kemal’in, Naz›m Hik-
met’in halka ve halk›n mücadelesi-
ne Orhan Pamuk’tan çok daha ya-
k›n olduklar›, edebi olarak da daha
halkç› ve sosyalist bir çizgide ol-
duklar› tart›flmas›zd›r. Aralar›nda
k›yas bile yap›lamaz. Fakat buna
ra¤men Nobel’e Yaflar Kemal’in,
Naz›m’›n “lay›k” oldu¤unu söyle-
mek de, k›yas yapmak kadar gerek-
sizdir. Çünkü onlar›n de¤erini No-
bel art›rmaz da, eksiltmez de. Onla-
r›n de¤erinin ölçüsü Nobel olamaz.   

Yani özcesi, görülece¤i gibi, No-
bel tart›flmas›, Nobel’den ibaret de-
¤ildir... Burjuvazinin ölçüleriyle dü-
flünenlerin Nobel’e iliflkin övgüle-
rinde, flovenistlerin ise sövgülerinde
gerçekler yoktur... 

38

22 Ekim 2006 / 75

Her yan› çarp›k bir tart›flma:

Nobel Edebiyat Ödülü!



Oligarflinin siyaset sahnesinde
peflpefle iki “flafl›rt›c›” aç›klama ya-
fland›. Birinci hamle, Mehmet
A¤ar’›n Genelkurmay’a yönelik
olarak “Benim dönemimde asker
konuflamaz” derken, Kürt sorunuy-
la ilgili olarak “Da¤da silahla geze-
ceklerine ovada siyaset yaps›nlar”
demesiydi. Bu sözler, genel af’-
tan PKK’nin legalleflmesine
kadar birçok ça¤r›fl›m yap›yor-
du. Oligarfli cephesinde
A¤ar’›n aç›klamas›na sert tep-
kiler gösterildi. 

En sert tepki ise, –ki günde-
mi etkileyen ikinci aç›klama
buydu– Genelkurmay Baflkan›
Büyükan›t’›n A¤ar’a “beklenme-
dik sertlikteki” cevab› oldu. 

Büyükan›t, A¤ar’›n ilk sözüne
“O zat iktidarda olsa da biz konu-
fluruz” cevab›n› verirken, “ovada
siyaset yaps›nlar” sözüne ise flu
karfl›l›¤› verdi: “'Bu bir genel af
ça¤r›s›d›r. Bunu fliddetle k›n›yorum.
[A¤ar] Analar›n feryatlar›n› duydu-
¤unu söylüyor. Herhalde 'Cumarte-
si Analar›'n› kastediyor.”

Karfl›l›kl› aç›klamalar, AKP’den
CHP’ye, DTP’ye kadar her kesimi
içine çeken bir tart›flman›n zemini
oldu do¤al olarak. Bu tart›flmada
kim nerede duruyor, ne yapmak isti-
yor, k›sa k›sa bakal›m flimdi. 

Genelkurmay: Büyüka-
n›t’›n sözleri “sert” gerçekten.
Özellikle de muhatab›n›n Mehmet
A¤ar olmas›, bu “sert”li¤i daha
önemli hale getiriyor. Çünkü ikisi
de –Büyükan›t ve A¤ar– geçmiflte
halka karfl› birlikte savaflm›fllar.
Kuflkusuz geçmiflteki “ortak mesa-
ileri”, “Bin operasyon” dahilindeki
mesailerdir. Buna ra¤men A¤ar’›n
fliddetle k›nanmas›n›n da ötesinde,
“Cumartesi Anneleri”yle ayn› kefe-
ye konulmas›yla Genelkurmay’›n
mesaj› aç›kt›r: “Bizim çizgimizi ter-

kedersen al›r atar›z.”
Genelkurmay bir anlamda özel-

likle Kürt sorununda saflar› ve s›-
n›rlar› yeniden çiziyor. A¤ar’› bir
anda “Cumartesi Anneleri”yle ayn›
safa koyan
Genel-

kurmay, tüm kontrac›lara “kimse
vazgeçilmez de¤il” demifl de olu-
yor. A¤ar bu çizimde, flu anki haliy-
le ortada kalm›flt›r. 

DYP ve A¤ar: Kanl› bir
geçmifle sahip bir burjuva politika-
c›n›n yapaca¤›n› yap›yor Mehmet
A¤ar. Kürt halk›ndan oy alabilmek
için “kontrgerilla flefi” imaj›n› de-
¤ifltirmesi gerek. Öte yandan, Kürt
sorunu konusunda “ad›m”lar at›l-
mas›n› isteyen ABD ve AB’nin de
deste¤ini almak istiyor. Ama bunun
için oligarfli içi bir çat›flmay› da gö-
ze almas› gerekiyor. Genelkurmay

cevab›yla bunu gösterdi
A¤ar’a.  

A¤ar, bu tav›r karfl›-
s›nda, bir yandan tükür-
dü¤ünü yalamamak,
“harbi politikac›” imaj›n›

korumak, ama öte yandan da Genel-
kurmay’la çat›flma içinde olmamak
aras›nda k›vran›p duruyor. Ancak
sonuçta Genelkurmay’la çat›flmay›
göze alamam›fl, “sözlerim yanl›fl
anlafl›lm›flt›r” diyerek, noktay› koy-
mufltur. Zaten önceki say›m›zda da
belirtildi¤i gibi, A¤ar çizgisinden

Kürt halk›n›n hak ve özgürlükleri
do¤rultusunda bir aç›l›m bekle-
mek körlük ve haf›zas›zl›ktan
baflka bir fley de¤ildir. 

A¤ar’›n sözlerini “Ecevit'in
1970’lerin bafl›ndaki ç›k›fl›”na
benzetenler, burjuva politikas›-
n›n manevralar›na abart›l› an-
lamlar yükleyenlerdir. 

AKP, zamana oynu-

yor: A¤ar’›n sözleriyle ilgili
üzerinde durulmas› gereken tav›r-

lardan biri de AKP taraf›ndan ser-
gilendi. Gerek Erdo¤an, gerekse de
Abdullah Gül taraf›ndan yap›lan
aç›klamalarda, A¤ar’a “k›smen”
destek verildi. A¤ar, yukar›daki söz-
lerini AKP’yi elefltiren bir bütün
içinde söylemiflti. Dolay›s›yla bu
noktada “beklenen”, AKP’nin de
A¤ar’› elefltirmesiydi. Ancak öyle
olmad›.  

Öyle olmamas›n›n nedeni,
AKP’nin de “do¤u”ya yönelik ken-
di özgün hesaplar›n›n varl›¤›d›r. 

AKP, Kürt milliyetçi hareketinin
alt›n› oyma ve Kürt halk›n› islamc›
bir zeminde kendi etraf›nda topla-
mak istiyor. Ancak bunun için
AKP’nin zamana ihtiyac› var. 

Ama baz›lar››n safiyane yorum-
lar›n›n söyledi¤i gibi Kürt sorunun-
da baz› ad›mlar atmak için gerek
duyulan bir zaman de¤il bu. 

Tayyip Erdo¤an, bir dönem ay-
d›nlarla görüflmesinde yapt›¤› gibi,
çeflitli manevralarla, kendi iktidar-
lar›n›n “Kürt sorununda baz› ad›m-
lar ataca¤›” beklentisi yaratmak is-
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Kürt sorununda s›n›rlar yeniden 

çizilirken... K‹M, NEREDE?

Eski dostlar

düflman m› oldu?
Eski dostlar›n düflman ol-

du¤unu sananlar, eski düfl-

manlar›n da dost oldu¤u

sonucunu ç›kar›yorlar...

Fena halde yan›l›yorlar. Bu

tür yan›lg›lar, tarihte halk-

lar›n faturas›n› en a¤›r

ödedi¤i yan›lg›lard›r. 



tiyor. Ancak bu çerçevede olsa bile,
Genelkurmay’la çat›flmaya AKP de
göze alam›yor. Ateflkes ilan›n›n ar-
d›ndan da Tayyip Erdo¤an “durduk
yerde atefl aç›lmaz tabii ki!” gibi bir
söz söyledi ama devam›n› getireme-
di. AKP, Genelkurmay’la bir çat›fl-
may’› göze alamad›¤› için söyledi¤i
her sözden, iki gün sonra çarkedi-
yor. Fakat Kürt sorununda manevra
yapma f›rsatlar›n› gözetmekten de
vazgeçmiyor.

AKP Kürt sorununda ne yapabi-
lir? Bunu daha önce de dile getir-
dik; islamc›l›k temelinde ulusal so-
runlara hiçbir çözüm getirilemez.
‹ran bunun somut örne¤idir. Dolay›-
s›yla AKP de getiremeyecektir.
AKP’nin tüm manevralar› bu an-
lamda “oy” hesapl›d›r, Kürt hareke-
tini, DTP’yi geriletip bölgede
AKP’yi birinci parti yapmakt›r. 

Oligarflinin birleflti¤i

nokta: fiimdi A¤ar, Büyükan›t,
Erdo¤an, Baykal, Mumcu ve ben-
zerlerinin birbirlerine yöneltti¤i
“sert” aç›klamalara bak›p, Kürt so-
rununa iliflkin aralar›nda temel bir
farkl›l›k oldu¤u söylenebilir mi?

Bu kesimlerin bu tart›flmada
söylediklerine bak›ld›¤›nda, fark
büyük görünebilir; ama geçmiflten
bu yana izledikleri politikalara ba-
k›l›rsa, böyle köklü bir fark›n olma-
d›¤›n› görürüz. 

Asl›nda hepsi flu anda ayn› poli-
tikan›n peflindedirler; “nas›l yapa-

r›z da Kürt hareketini tasfiye ede-

riz?” Hepsinin düflüncesinin bu
noktada yo¤unlaflt›¤›ndan kimsenin
kuflkusu olmamal›d›r. Ancak bunu
kimisi “sert”, kimisi “yumuflak”
yöntemlerle, kimisi ABD’ye, kimisi
AB’ye yaslanarak yapma yönünde
politika gelifltiriyor. Ve tabii tüm
bunlar›n içinde koltuk, seçim sand›-
¤› hesaplar› yap›l›yor. 

Sonuçta ise, savafl› fiilen yürüten
Genelkurmay oldu¤u için, bu gü-
cüyle politikay› da belirleyen bugün
için Genelkurmay’d›r. Kürt soru-
nunda Genelkurmay’›n politikas›
yürürlüktedir.  
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Bu tart›flmada ilgi çekici nokta-
lardan biri, düne kadar A¤ar gibile-
re söz söyletmeyenlerin, Genelkur-
may’a paralel olarak bir anda
A¤ar’a sald›rmas›yd›. Bu kesimler,
Kürt sorunu sözkonusu oldu¤unda,
asal›m keselim d›fl›ndaki herhangi
bir politikay› –bu yine yoketmeyi
hedefleyen bir politika olsa da–
duymaya bile tahammülsüzdürler. 

Kendilerini “ulusalc›”l›k deni-
len ama asl›nda flovenizmle zehir-
lenmifl bir hezeyan›n ak›m›na kap-
t›rm›fl ayd›nlar da, Kürt sorununda
bilimsel, nesnel bir cümle kuramaz
olmufllard›r. ‹flte Server Tanilli’nin
flu sözleri, çarp›c› bir örnektir.  

Server Tanilli: “Neden olduk
böyle? ‹ki üç y›l öncesine kadar,
Do¤u'ya, Güneydo¤u'ya bir din-
mifl-durulmuflluk gelmiflti. Ne oldu
da, kan akmaya bafllad› yeniden,
ak›yor.” (Cumhuriyet 21.07.2006)
diye soruyor. 

O dinmiflli¤in, durgunlu¤un
PKK’nin karar› sonucu oldu¤unu

ve ayn› sürede oligarflinin asimilas-
yon ve katliamc›l›¤›n›n sürdü¤ünü
görmezden geliyor Tanilli. Ve daha
vahim bir flekilde flöyle devam edi-
yor sözlerine:

“Do¤u'da ve Güneydo¤u'da
PKK'nin terörüne karfl› ç›kmak, el-
bette kaç›n›lmaz. Ama fluna da dik-
katli olmak gerekir: PKK, Kürt
halk›n›n içinde yuvalanm›flt›r da.
Terörcüyü izole ederken, halk›n›n
huzuruna da sahip ç›kmal›y›z.”

Bu cümle, y›llard›r generallerin
binlerce kez kurdu¤u bir cümledir.
Bu cümle bir ayd›na, olaylara bi-
limsel, sosyolojik, tarihsel boyutla-
r›yla bakan bir bilim adam›na yak›-
fl›r bir cümle midir? Elbette hay›r!

Kürt sorununun ortaya ç›kard›¤›
tablo çarp›c›d›r gerçekte. En az›n-
dan görünümde, CHP DYP’nin,
Baykal A¤ar’›n, Tanilli gibi bilim
adamlar›, bir kontrgerilla flefinin
gerisine düflüyorlar. 

Bu tablo flovenizm zehrinin ne-
lere kadir oldu¤unu gösteriyor.

fiovenizmin yaratt›¤› körleflme!

Yarg›tay Baflsavc›l›¤› Ali Kaya
ve Özcan ‹ldeniz 'e verilen 39 y›l 5
ayl›k hapis cezas›n›n bozulmas›n›
istedi.

Yarg›tay Baflsavc›l›¤›’na göre,
astsubaylar›n , ''devletin birli¤i ve
ülke bütünlü¤ünü bozmak''  suçunu
ifllediklerine dair delil olmad›¤› gi-
bi, ''suç için anlaflma''  yani “çete
oluflturma” konusunda da suçun
yasal unsurlar› mevcut de¤il. 

Baflsavc›l›¤›n tebli¤namesinde, 

''delillerin tam olarak toplan-
madan, yetersiz keflif ve çeliflkili
anlat›mlara dayanarak sübutun ka-
bulü ile san›klar›n eksik sorufltur-
mayla mahkûmiyetlerine karar ve-
rilmesi''  elefltiriliyor. 

Görüyor musunuz hukukun uy-

gulanmas› konusunda ne kadar
hassas Yarg›tay Baflsavc›l›¤›? 

Fakat önlerine gelen yüzlerce
davada ayn› hassasiyeti gösterme-
di¤i çok iyi bilinen Yarg›tay’›n bu
davadaki hassasiyetinin nedeni ne
acaba?

Mesela, sözkonusu san›klar›n,
yani astsubay Ali Kaya  ve Özcan
‹ldeniz’in bu ülkenin Genelkurmay
Baflkan› taraf›ndan zaman›nda “iyi
çocuklar” diye sahiplenilmesi ol-
mas›n sak›n? 

Ve bir soru daha: fiemdinli’ye
aç›kça sahip ç›kan bir orgeneralin,
hiç tart›flmas›z bir flekilde Genel-
kurmay Baflkan› yap›ld›¤› bir ülke-
de, fiemdinli davas›ndan adalet ç›k-
mas›n› beklemek ne kadar müm-
kün acaba?

Yarg›tay’›n “gözyaflart›c›” hukuk hassasiyeti

fiemdinli Davas›nda Bozma ‹stemi
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Sevgili okurlar›m›z, merhaba!
“Hapishanelerde mücadele” konu-
sundaki sohbetimize devam edece-
¤iz bugün. Gerçekte, içimden flöyle
demek geliyor: Dünya tarihinin ve
bu ça¤›n insanlar› olarak bizlerin ta-
n›k oldu¤u bu eflsiz direniflin karfl›-
s›nda, art›k hapishanelerde mücade-
lenin teorisi üzerine reformist, tesli-
miyetçi görüfl ve tav›rlar hâlâ savu-
nulabilir mi?..  

Ben böyle sorunca diyeceksiniz
ki, evet, hâlâ bunlar› savunanlar var
ve olacak. Do¤ru, hakl›s›n›z. Mark-
sist-Leninist literatürdeki “sapma”
kavram› da zaten tam da böylesi du-
rumlar› karfl›l›yor. Sapmalar, tarihin
ve prati¤in ortaya koydu¤u olgulara
ra¤men, do¤ru çizgiyi kabul etme-
mektir bir yerde. Ve iflte bu yüzden,
böyle bir direnifl, sözleri gereksiz
k›lsa da, bu direniflin ve direnifl d›-
fl›ndakilerin yerlerinin daha iyi kav-
ranmas› için meselenin “teorisi”
üzerinde durmaya devam etmek de
bir gerekliliktir. 

Hat›rlayaca¤›n›z gibi “Tutsak

düflmek baflka, teslim olmak bafl-

kad›r” demifltik sohbetimizin ilk
bölümünde. Bu bölümde de hapis-
hanelerdeki mücadelenin genel mü-
cadele içindeki yeri ve buna ba¤l›
olarak hapishanelerdeki mücadele
ve eylem biçimleri konusunu ele
alaca¤›z. Tabii bu konular› yine 12
Eylül süreci veya Büyük Direnifl sü-
reciyle, yani pratikle birlikte de¤er-
lendirece¤iz. Mazlum, istersen flu
s›k s›k ›s›t›l›p ortaya at›lan “hapis-
hanelerin merkez olarak görüldü¤ü”
teorisine bakal›m. Hatta geçti¤imiz
günlerde dergimizde yeralan bir ya-
z›dan hat›rlayacaks›n›z, Devrim
Dergisi yazarlar›, hapishanelerdeki
mücadelenin silahl› mücadele yeri-

ne konuldu¤u gibi ucube bir tez bile
atm›flt› ortaya. 

Mazlum: O halde en baflta flu-
nu belirtelim. Cezaevleri merkez
midir de¤il midir fleklinde devrim-
cilerin bir tart›flmas› yoktur asl›nda.
Bu “spekülatif” bir tart›flmad›r. Ve
esas olarak da hapishanelerdeki
sa¤c›, statükocu çizgileri gerekçe-
lendirmek için ortaya at›lm›fl bir tar-
t›flmad›r. 

E¤er bu spekülatif tart›flmay› ka-
bul edersek, o zaman hapishaneler-
de 12 Eylül’den bu yana ortaya ç›-
kan iki çizgiyi “hapishaneleri mer-
kez kabul eden çizgiyle”, “d›flar›y›
merkez kabul eden çizgi” diye mi
ifade edece¤iz? Bu neyi ifade eder?
Hiçbir fleyi! Çünkü gerçek ayr›flma
böyle de¤ildir. 

12 Eylül hapishanelerinde as›l
olarak iki çizgi ortaya ç›km›flt›r. Bi-
rincisi hapishaneleri mücadelenin
bir alan› olarak gören, teslimiyeti
kabul etmeyen, faflizmin karfl›s›nda
ideolojik sa¤laml›¤›yla afl›lamaya-
cak bir barikat ören çizgiydi. Di¤eri
ise revizyonistlerin daha 12 Eylül
sabah› aç›¤a vurduklar› teslimiyet-
çi, uzlaflmac› çizgidir. Oportünist
sol temelde bu çizgiden kopuk ol-
mamakla birlikte, '83 sonlar›na ka-
dar direnme çizgisinde kald›. Ancak
mücadelenin ölüme varan büyük
bedeller gerektirdi¤i dönemlerde bu
çizgiden ayr›larak statükoculu¤a,
oradan teslimiyete kap› aralayan bir
prati¤e vard›. 

‹flte bu süreçte "hapishaneler
merkez de¤ildir" tart›flmalar› yara-
tarak bu sa¤c› çizgiyi gerekçelen-
dirme çabas›na girdiler. Bu tart›fl-
man›n özü, sorumluluklardan ve be-
dellerden kaçmakt›. Devrim için
mücadelenin, dahas› emperyaliz-
min, faflizmin dayatmalar›na karfl›
direnmenin mekan› yoktur. Bu nok-
tadaki görev, içerde ya da d›flarda
olmakla de¤iflmez. 

‘80’lerin ilk yar›s›nda hapisha-
neler öne ç›km›flt›r. D›flarda müca-
delenin büyük ölçüde kesintiye u¤-
ramas› nedeniyle hapishaneler en
etkili muhalefet oda¤› olarak süreç-
te daha özel bir yeralm›flt›r. Bu,
kimsenin hapishaneleri “merkez”
yap›p yapmamas›na ba¤l› olmayan,
nesnel koflullar›n yaratt›¤› bir du-
rumdur. Mesele, bu nesnelli¤e uy-
gun bir direnifl çizgisi oluflturmak-
t›r. O dönem Devrimci Sol da bunu
yapm›flt›. Yani her Marksist-Leni-
nist örgütün yapmas› gerekeni... 

Kemal: San›r›m bu konuyu ge-
çebiliriz. Nas›l ki Devrimci Sol tut-
saklar›n›n direnifl çizgisinin hakl›l›-
¤› ve do¤rulu¤u ispatlanm›flsa, so-
lun teslimiyetçi veya statükocu, uz-
laflma çizgisinin de, düflman›n poli-
tikalar›na baflar› zemini sundu¤u da
kan›tlanm›fl bir olgudur. 

Ertu¤rul: Bu ve benzeri tar-
t›flmalar›n, “ricat” teorilerinin ölüm
orucunun gündeme gelmesiyle gün-
celleflti¤i hat›rlan›rsa, bu teorilerin
neye hizmet etti¤i daha iyi anlafl›l›r. 

Bilindi¤i gibi, 1984’lerdeki “ce-
zaevleri merkez mi?” tart›flmas› gi-
bi, bu süreçte de “fiili direnifl”le
ölüm orucunu birbirinin karfl›s›na
koyan spekülatif bir tart›flma geliflti-
rilmeye çal›fl›ld›. “Fiili direnifl” üze-
rine yapt›klar› tüm teoriler iflas etti.
Kald› ki, fiili direnifl üzerine teori
yapanlar›n 19-22 Aral›k prati¤i de
ortadad›r. Ne F Tipleri’nin aç›lmas›-
na karfl›, ne de F Tipleri’nde direnifl
aç›s›ndan fiili direnifl, ancak ölüm
orucunu tamamlayan bir parça oldu. 

Bunlardan birini örnek olarak
aktarmak istiyorum. Hergün rutin
olarak üçkez say›l›r tutsaklar. Bu
hapishanelerin normal prosedürdür
ve özel durumlar d›fl›nda tutsaklar›n
karfl› ç›kmad›klar› bir durumdur.
Fakat tutsaklar say›m için aya¤a
kalkmaz say›ma gelindi¤inde, nere-
deyse orada verir say›m›. Bu uzun

hayat›n
içindeki 
teori

Hapishanelerde
Mücadele -2

Esas olan, kimin iradesinin
kazanaca¤›d›r!
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y›llard›r böyledir ve kazan›lm›fl bir
hak, yerleflmifl bir statü idi. F Tipi
hücrelerde ayakta, haz›rolda say›m
vermeyi dayatt›lar. Kabul etmedik
tabii. Aylar boyunca, her gün say›m-
larda dayak yedik bu yüzden. Ama
aya¤a kalmad›k. Karfl›lar›nda haz›-
rolda durmad›k. 

Bugün baz› yerlerde zaman za-
man benzer dayatmalarda bulunulsa
da, büyük oranda vazgeçtiler. Ölüm
orucu süreci içindeki fiili direniflle-
rin örneklerinden sadece biridir bu.
Buna benzer pekçok sald›r›, dayat-
ma ve keyfi uygulamalar var ve hiç-
biri karfl›l›ks›z kalm›yor. Ancak tec-
rite karfl› as›l barikat›n içeride ve d›-
flar›da sürdürülen ölüm orucuyla
örüldü¤ü de tart›flmas›zd›r. 

Hapishanelerdeki mücadele aç›-
s›ndan flu görülmelidir; bask›lar

da, direniflin biçimleri de hiçbir

kal›ba s›¤d›r›lamaz. Reformizmin,
oportünizmin tart›flmalar› yanl›fl bir
açmaza soktu¤u nokta buras›d›r.
Aslolan, dört duvar aras›ndaki ira-

de savafl›d›r. Bak›n daha en baflta
devrimciler nas›l ortaya koymufltu
bu meseleyi:

"(...) Oligarflinin teslim alma po-
litikas› hiçbir zaman bir tek yapt›-
r›m ve uygulamayla s›n›rl› olmad›¤›
gibi bir tek biçim alt›nda da uygu-
lanmaz. O, gün gelir tek s›ra yürü,
s›rt›n› dön, saçlar›n› üç numara kes,
gün afl›r› sakal trafl› ol, komutan›m
de der, istiklal marfl› söyle der. Gün
gelir zorunlu spor yapmaktan, ah-
lâk dersinden, Kemalist e¤itimden
söz eder. Gün gelir askersiniz der,
Tek Tip Elbise giyeceksiniz der. Tüm
bunlar tek tek teslim almay› gerçek-
lefltirmez. Birço¤u biraraya gelince
siyasi kimli¤in do¤rudan yads›nma-
s› durumu ortaya ç›kar. Bu anlamda
önemli olan oligarflinin dayatma ve
yapt›r›mlar›n›n nas›l de¤erlendiril-
di¤i ve onlara karfl› mücadele edile-
ce¤idir..." (Yeni Çözüm-Ocak 1988-
Say›:9) 

Mazlum: Geçmiflte bask›lar›n
biçimi aç›s›ndan yap›lan bir tart›fl-
may› hat›rlatmak istiyorum burada.
Saçlar›n üç numara kesilmesi flek-

linde bir dayatmas› vard› oligarfli-
nin. ‹lk bak›flta önemsiz gibi görü-
nebilir. Nitekim o zaman da gerek
tutsaklar içinde, gerekse tutsak aile-
leri içinde bunu önemli bir sorun
olarak görmeyenler vard›. Hapisha-
ne idaresi de "nas›l olsa kökü sizde"
diye demagoji yap›yordu. 

Devrimci Sol Tutsaklar›, normal
zamanlarda da "uzun saç›n merakl›-
s›" olmad›klar› halde saçlar›n üç nu-
mara kesilmesine karfl› tav›r ald›lar.
Peki neden? Çünkü.

"Devrimci düflünce tarz›, oligar-
flinin bütün dayatma ve yapt›r›mla-
r›n› reddetme, cezaevlerini s›n›flar
mücadelesinin bir alan› olarak gö-
rerek her koflulda uygun biçimleri
gelifltirmek, uygulamak, her yapt›r›-
m›n ard›ndan bir yenisinin gelece¤i-
ni bilerek tüm yapt›r›mlar› reddedip
siyasi kimli¤i korumak olmal›yd›."

Bu iki farkl› bak›fl aç›s› Tek Tip
Elbise meselesinde de gündeme
geldi. Baz› hapishanelerde TTE’nin
kal›nl›¤›, inceli¤i tart›flma konusu
yap›ld›. Devrimci Sol tutsaklar› o
dönem tart›fl›lan bu konuya bak›fl
aç›lar›n› da flöyle ifade ediyordu:

"Bu anlamda tek tip elbise giyme
do¤rudan 'teslim alma' de¤ildi ama
'tek tip elbise önemsiz, ön ilikleme
önemsiz vb. vb.' flekilde geliflen an-
lay›fl›n 'teslim alma' anlay›fl›na va-
rabilece¤ini hep belirttik. Nitekim
bugün gerek Mamak gerekse De-
yarbak›r cezaevlerinden ç›kanlar
'bir yapt›r›ma uyunca ard› s›ra bir
yenisinin geldi¤ini ve giderek tesli-
miyetin sa¤land›¤›n›' aç›kca anlat›-
yorlar. Bunun için 'tek tip elbise giy-
dim önemsiz önemli olan di¤er yap-
t›r›mlara karfl› direnmektir' anlay›fl›
e¤er safl›k de¤ilse, hem 12 Eylül
felsefesini hem de devrimci direni-
flin ne oldu¤unu anlayamamakt›r."
(age)." (Sinan KUKUL, Bir Direnifl
Oda¤› Metris, syf 507)

Bu örnekler bize flunu gösteri-
yor. Hapishanelerdeki mücadeleye
iliflkin olarak ne zaman “cezaevi
merkez mi, de¤il mi”, “ölüm orucu
yerine fiili direnifl yap›lmal›”, “TTE
veya hücre çok önemli de¤il, önem-
li olan beynin içindeki düflünceleri

korumakt›r” tarz›nda düflüncelerle
karfl›lafl›ld›¤›nda bilinmelidir ki,
orada örtülmek istenen bir pasifizm,
gizlenmek istenen bir uzlaflmac›l›k
vard›r. 

Bask›lar böyle çok çeflitli biçim-
lerde geliyorsa, buna karfl› mücade-
le ve eylem biçimlerine nas›l belli
kal›plara hapsedebilirsiniz?.. Türki-
ye solunun hapishaneler prati¤i as-
l›nda bu konuda çok zengin. O pra-
ti¤e iliflkin de flu tespitleri aktara-
y›m burada:

“Direnifl kendi kendini üretiyor,
biçimlerini kendisi buluyordu. Pra-
tik buralarda da teoriyi afl›p geçi-
yordu. S›n›f mücadelesinin di¤er
alanlar›ndaki direniflten çok farkl›
özellikler tafl›yan bir direnifl ç›k›yor
ortaya. (...). Çok özgündür buralar-
da moral ve psikolojik üstünlü¤ünü
göstermek, çok zaman anlamakta
güçlük çekilir buradaki direnifli. (...)
Çok yerde ziyarete ç›kmak havalan-
d›rmada voltalamak moral güç kay-
na¤› olurken, gün gelir buralarda
aylarca de¤il y›llarca ziyarete ç›k-
mamak, havaland›rmada yürümeyi,
günefli görmeyi reddetmek psikolo-
jik moral üstünlü¤ü yans›tan direni-
flin ald›¤› biçimler olur.”

Mesele, ideolojik ve psikolojik
olarak hep üstte olmakt›r direnifl,
söylenene, denilene, yapt›r›lmak is-
tenene karfl› ç›kmakt›r. Bu anlamda
direnifl; bütün bu birbirine eklenen,
birbirini tamamlayan direnifl zinci-
rini oluflturan bir çizgidir.

Ertu¤rul: Bu süreçteki eylem
biçimlerine de böyle bakmak gere-
kir. 19 Aral›k’taki katliam sald›r›s›
bilindi¤i gibi, feda eylemleriyle
karfl›land›. Politika üretemeyenler,
düflman›n politikalar›n›n çizdi¤i s›-

apishanelerdeki mücadeleye
iliflkin olarak ne zaman “cezaevi merkez
mi, de¤il mi”, “ölüm orucu yerine fiili di-
renifl yap›lmal›”, “TTE veya hücre çok
önemli de¤il, önemli olan beynin içindeki
düflünceleri korumakt›r” tarz›nda düflün-
celerle karfl›lafl›ld›¤›nda bilinmelidir ki,
orada örtülmek istenen bir pasifizm, giz-
lenmek istenen bir uzlaflmac›l›k vard›r. 
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n›rlar›n d›fl›na ç›kamazlar. Fedalar,
daha o günden faflizmin devrimci
ruhu, inanc›, sosyalizm düfllerini
yoketme hedefine asla ulaflamaya-
ca¤›n›n ilan›yd›. Feda eylemleri, d›-
flar›daki ölüm oruçlar›, bir eylem bi-
çimi olarak, s›n›flar mücadelesinde
iddial›, kararl› olman›n tezahürleri-
dir. Hat›rlanaca¤› gibi, 19 Aral›k
öncesi, ölüm orucu direniflçilerine
sald›r› olursa “kendimizi yakar›z”
aç›klamas› yap›lm›flt›. Fidanlar’›n,
‹bililer’in tavr›, cüretin, kahraman-
l›¤›n ötesinde, siyasetteki ciddiyet-
tir. Söyledi¤ini yapma, sözlerinin
arkas›nda durma ciddiyetidir. 

Mazlum: Belki baz›lar› bunun
yeterince fark›nda de¤ildir. Ama hiç
kuflku yok ki kitleler izliyor, k›yas-
l›yor, de¤erlendiriyor, not ediyor...
Kimin ne dedi¤ine, ne yapt›¤›na ba-
k›yor. Bütün bunlar›n s›n›flar müca-
delesinde sonuçlar› zaman içinde
ortaya ç›kacakt›r. 

Ertu¤rul: Evet bu da bir tara-
fa not edilmesi gereken bir siyasi
sonuç. Ben devam edeyim. 19 Ara-
l›k Katliam›’n›n ayn› zamanda hal-
ka da gözda¤› verme amac› tafl›d›¤›
aç›kt›. Ki bu korkuyu k›smen yarat-
t›¤› da reddedilemez. Fakat devrim-
ciler haz›rl›ks›z de¤illerdi. Faflizmi
iyi tan›mal›, politikalar›n›, taktikle-
rini, manevralar›n›, ikiyüzlülükleri-
ni iyi kavramal›s›n›z ki, ona karfl›
politika gelifltirebilesiniz. Ki bu ge-
lifltirdi¤iniz politikalar› hayata ge-
çirmek de bafll› bafl›na bir haz›rl›k,
inanç, iddia ve kararl›l›k iflidir. Ama
bunlar›n en temelinde de siyasi ira-
de yatar. 

19 Aral›k’taki feda, d›flar›da
ölüm orucu, daha sonra F Tiplerin-
deki fedalar, bu süreçteki irade sa-

vafl›n›n göstergeleridir. Zorla müda-
hale karfl›s›nda tutsaklar›n gelifltir-
di¤i taktik, kendi bafl›na bu direni-
flin görkemini göstermeye yeter. Bu
cevab›n ad› feda’yd›... Tecrit duvar-
lar› ard›nda yükselen feda ateflleri,
asl›nda ayn› zamanda faflizmin dire-
nifli k›rma umutlar›n›, planlar›n› bir
kez daha yak›p kavuruyordu. 

Oligarflinin F Tiplerini yerlefltir-
mek, direnifli k›rmak için gündeme
getirdi¤i hemen her politikas›, bir
karfl› hamleyle bozuluyordu. Tahli-
ye manevras›n›n karfl›s›nda Küçü-
karmutlu’da bir baflka direnifl oda¤›
do¤mufltu. Bu kararl›l›¤› hazmede-
meyen faflizm, Armutlu’ya sald›rd›.

Asl›nda faflizm, tam bir çözüm-
süzlük içindeydi. Devrim ruhunu bu
topraklardan söküp atma plan›yla
giriflti¤i bu iflte, büyük bir direniflle
karfl›laflm›fl, bu direnifli k›rmak için
gelifltirdi¤i her taktik, direnifli daha
köklefltirmiflti. Bu noktada perva-
s›zca devam edecekti sald›r›. 

Sansür, direnifli yoksayma, sald›-
r›n›n psikolojik boyutunu tamaml›-
yordu. Unutulmamal› ki, biçimi de-
¤iflse de faflizmin her sald›r›s›nda
böyle bir boyut vard›r. Direnifl cep-
hesinde, muhatap bile al›nmad›klar›,
bu iflin art›k çözülemeyece¤i, bofl ye-
re direnip öldükleri düflüncesi yara-
t›p vazgeçilmesini sa¤lamay› hedef-
liyordu tabii psikolojik sald›r›lar da.
Nitekim, bu sald›r›n›n etkili oldu¤u,
solun direniflten “çözülmez”, “dev-
lete geri ad›m att›ramay›z” gibi ge-
rekçelerle çekilmesinde somutlaflt›.

“Daha çok zarar görmemek
için” biran önce direnifli b›rakma
telafl›, art›k politik iddian›n uza-
¤›ndaki bir ruh haliydi. Bu b›rakma-
lar, elbette faflizmi güçlendiren, o
süreçteki takti¤inde direnifli b›rakan
örgütlenmeler nezdinde k›smi de ol-
sa baflar› sa¤lad›¤› bir durumdu. Ki
ard›ndan direnifli yoketmeye yöne-
lik sald›r›lar içeride ve d›flar›da da-
ha da yo¤unlaflt›. Sansür, zorla t›bb›
müdahale artt›. Sansüre sol demok-
rat ayd›n çevreler de kat›ld›. “Ço-
¤unluk” örgütler b›rakt›¤›na göre,
meseleyi tek bir örgüt sürdürdü¤üne
göre; orada baflka örgütsel hesaplar

vard› düflüncelerine göre... ‹lginç
bir flekilde, faflizmin bu kapsaml›
psikolojik sald›r›s›na paralel bir
noktaya düfltüler; yani direnifli yok
sayan, önemsemeyen, umursama-
yan bir duruma.

Özlem: Ço¤unlu¤un her za-
man “do¤ru” olmad›¤›n›n somut bir
örne¤idir asl›nda bu durum. Keza,
tek bafl›nal›k koflullar›nda siyasi ira-
denin önemini de gösteren bir du-
rumdur. 

Kemal: Gözden kaç›r›lmamas›
gereken yan, devrimcinin her yerde
devrimci oldu¤u gerçe¤idir. Hapis-
haneye girince kimsenin devrimcili-
¤i bitmiyor, devrimci kimlik orta-
dan kalkm›yor. Tam tersine bu kim-
li¤i ortadan kald›rmak isteyen oli-
garflidir ve bu anlamda da hapisha-

nelerde devrimci çizgi, bu kimli¤i
korumak için direnmek, gerekirse
bedel ödemektir. 

Devrimcilik tutsak düflmekle bit-
medi¤ine göre, devrimcinin dev-
rimci görevleri de, hapishanenin
kendine özgü koflullar› içinde de-
vam ediyor demektir. E¤er d›flar›da
olsayd›k, d›flar›da da düflman›n bize
yönelik her türden sald›r›s›na karfl›
koyacak, ona darbeler vuracak, mü-
cadeleyi daha da büyütmek için
emek sarfedecek, kadrolaflacak, ol-
gunlaflacak ve kadrolaflt›racakt›k.
Büyük iddialar›n insanlar› olarak
dönüflecek, dönüfltürecektik. Bun-
lar, tutsak düflülmesine ra¤men;
gerçeklefltirilmeye çal›fl›lacak he-
defler olmaya devam eder. Etmeli-
dir. Hapishanelerdeki mücadelenin
esas› da budur. 

Özlem: Bu noktada flu tart›fl-
maya da de¤inebiliriz. Biliyorsu-
nuz, baz› kesimler, oligarflini sald›-
r›lar›n›, hatta katliamlar›n› devrimci
tutsaklar›n hapishanelerdeki “afl›r›-
l›klar›”yla aç›kl›yorlar. Keza, baz›-
lar› da “tutsaklar›n d›flar›da bile in-
sanlar›n sahip olmad›¤› imkanlar
için direndi¤ini” söyleyerek karfl›
ç›k›yor bu direnifl çizgisine. 

Mazlum: Evet, Özlem önemli
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özden kaç›r›lmamas› gereken, dev-
rimcinin her yerde devrimci oldu¤u gerçe-
¤idir. Hapishaneye girince kimsenin dev-
rimcili¤i bitmiyor, devrimci kimlik ortadan
kalkm›yor. Tam tersine bu kimli¤i ortadan
kald›rmak isteyen oligarflidir ve bu anlam-
da da hapishanelerde devrimci çizgi, bu
kimli¤i korumak için direnmek, gerekirse
bedel ödemektir. 

G



bir tart›flmay› gündeme getirdi.
Devrimci tutsaklar›n hapishaneler-
deki “afl›r›l›klar›”(!), reformizmin,
“çok lüks koflullar” için mücadele
edildi¤i de daha çok Kürt milliyet-
çili¤i taraf›ndan dile getiriliyor. Oy-
sa, devrimciler aç›s›ndan sorun bü-
tünüyle siyasi kimlik sorunudur.
Daha 1984’te devrimci tutsaklar ta-
raf›ndan ‹stanbul S›k›yönetim 3
No’lu Askeri Mahkemesi Baflkanl›-
¤›'na verilen bir dilekçede bu olgu
bak›n nas›l apaç›k ortaya konuyor:

"Asker de¤il siyasi tutukluyuz:
(...) fiu anda tutsak olmam›z ve

askeri kamplarda bulunmam›z bu
gerçe¤i de¤ifltirmez. Bu devleti y›k-
maya, yerine proletarya diktatörlü-
¤ü kurmaya çal›flmakla suçlanan-
lar, bu devleti ayakta tutmak ve biz-
lere karfl› korumakla görevli kurum-
lar›n disipliniyle yaflamak zorunda
de¤illerdir. Karfl›l›kl› savaflan iki
ordunun erleri düflman›n de¤il ken-
di ordusunun disiplinine ve kuralla-
r›na uymakla görevlidir.

(...) K›sacas›; toplama kampla-
r›nda bulunmam›z siyasal düflünce-
lerimizden ve amaçlar›m›zdan vaz-
geçemeyece¤imizi gerektirmeyece¤i
gibi, yaflant›m›z› inançlar›m›z do¤-
rultusunda sürdürmemizi de engel-
lemez."

Devrimci tutsaklar›n hapishane-
lerdeki yaflamlar›n› NEYE GÖRE
ve NASIL biçimlendireceklerinin
cevab› aktard›¤›m›z bu paragrafta
çok aç›kt›r. 

Ertu¤rul: Mesele, hiçbir za-
man sadece “haklar” meselesi ol-
mam›flt›r. Hapishanelerdeki direnifl-
lerin zaferini ya da yenilgisini belir-
leyen de bu nedenle sadece haklar
meselesi de¤ildir. 

Bu süreçleri az çok izleyenlerin
bildi¤i gibi, oligarfli, direnifller karfl›-
s›nda geri ad›m at›yor, belli haklar
kazan›l›yor ancak ilk f›rsatta bunlar›
yeniden gasbediyor. Bu bir anlamda
do¤al oland›r. As›l olan, siyasi irade-
ler aras›ndaki savaflt›r. Düflman ira-
desinin kabul edilip edilmemesinde-
dir. Haklar›n kullan›m› ya da gasp› ,
bu irade savafl›n›n araçlar›d›r. Oli-

garflinin silah› hak gasplar›ysa, tut-
saklar›n silah› direniflti. Bu durum
hep böyle sürüp gelmifltir. 

Özetlersem, mesele düflünceleri-
mizle yaflamak ve düflüncelerimize
uygun örgütlü ve kolektif yaflama
meselesidir. Bunun d›fl›ndaki her
türlü iddia, yorum, hapishaneler
gerçe¤inin d›fl›ndad›r. Özgür tutsak-
lar olarak “hapishaneler tüzü-
¤ü”müzde kendimizi flöyle tan›mla-
m›flt›k, onu da aktaray›m:

"Özgür tutsak, hapishaneleri,
düflman›n okulu olmaktan ç›karan,
buralar› Partinin okullar›, devrimin
meflalesinin hiç sönmedi¤i yerler
haline dönüfltürendir. Parti-Cep-
he'li ruh ve coflkuda olan, bu ruhu
ve coflkuyu çevresine de yayabilen,
halk›n› seven, halk›n›n de¤erlerini
kendinde somutlayan, kurtuluflumuz
u¤runda bedel ödemeye haz›r, ölü-
mü s›radanlaflt›rand›r....”

Evet, hapishanelerdeki mücade-
le, 12 Eylül’den bu yana asl›nda bir
siyasi kimlik mücadelesidir. Bugün
hücrelerdeki mücadele de budur.
Tecrit ve hücrelerle yokedilmek is-
tenen bizim siyasi kiflili¤imiz, dü-
flüncelerimizdir. Ve biz bugünkü di-
reniflimizin oda¤›na yine “düflünce-
lerimizle yaflamak istiyoruz” hede-
fini oturtmad›k m›?.. Biraz önce
Kemal arkadafl›m›z iyi özetlemiflti,
yok “afl›r›l›k”larm›fl, yok “çok ileri
yaflam koflullar›” isteniyormufl tü-
ründen ididalar›n sahipleri de asl›n-
da, bu direniflin d›fl›nda olanlard›r.
Niye direnifl d›fl›nda olduklar›n› bu
tür spekülasyonlarla hakl›, mazur
göstermeye çal›fl›yor olsalar gerek.

Esas›nda 1980’lerin bafl›ndan bu
yana, bu tür “teori”lerin, bahanele-
rin, sahiplerini nerelere sürükledi¤i,
onlar›n nas›l zor durumlarda b›rak-
t›¤›, nas›l kendi kendileriyle çelifl-
mek durumunda b›rakt›¤› hat›rlana-
cak olursa, bunlar›n bir daha laf›n›
bile etmemeleri gerek. Mesela sta-
tükocu teoriler, baz› gruplar›
“TTE’leri giyip geri vermemek için
direnmek” noktas›na sürüklemiflti.
Mesela, bu teoriler, kimilerini, "si-
yasi cinayet", "intihar" dedikleri bir
eylem biçimine baflvurmak gibi bir

tutars›zl›kla karfl› karfl›ya b›rakm›fl-
t›. Mesela bu teoriler, iflin “biçim”i
üzerinde spekülasyon yapt›¤› için,
d›flar›da ölüm orucu olur mu olmaz
m› diye bir tart›flma icat etmek, düfl-
man›n tahliye rüflveti karfl›s›nda ne
yapaca¤›n› bilememek durumunda
b›rakm›flt›... K›sacas›, buna benzer
sonuçlar› çoktur bu teorilerin. An-
cak direnifl çizgisinin tek bir sonucu
vard›r ve bu çizgi hep istikrarl› tu-
tarl›d›r. 

Kemal: Art›k toparlayal›m is-
terseniz. Özetlersek; hapishaneler-
deki mücadelenin özü, iradeyi ha-
kim k›lma sorunudur. Devrimciler,
s›n›f düflmanlar›n›n kendisini en
güçlü hissetti¤i yerler olan hapisha-
nelerde de olsalar, bu irade savafl›n›
sürdürürler. Hapishaneleri devrimin
okullar› haline getirmek, siyasi
kimli¤i, devrimci iddiay›, sosyalist
düflünceyi korumay› içeren bir he-
deftir ve bu anlamda da, bunu bafla-
rabilmek, irade savafl›nda bafltan za-
feri garantilemektir. Ki, hücrelerde
dahi baflar›lan budur. Hücrelerde bu
anlamda bugünden kazan›lm›fl bir
zaferden sözedebiliriz. Bu politika
sonucundad›r ki, oligarfli, tutsaklar›
teslim alarak, bunun arac›l›¤›yla
ulaflmay› hedefledi¤i hiçbir hedefi-
ne ulaflamam›flt›r. Çünkü özgür tut-
saklar, 12 Eylül’den bu yana burju-
vaziye “iflte bak›n bunlar› teslim al-
d›k” deme mutlulu¤unu tatt›rma-
m›flt›r ve Büyük Direnifl’in 7 y›l›,
122 flehidi kan›tt›r ki, bu mutlulu¤u
asla tadamayacaklard›r... Sevgili
okurlar›m›z Büyük Direnifl’in yara-
t›c›lar›n› bir kez daha selamlayarak
sohbetimizi burada bitiriyoruz.
fiimdilik hoflçakal›n.
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u süreçleri az çok izleyenlerin
bildi¤i gibi, oligarfli, direnifller karfl›s›n-
da geri ad›m at›yor, belli haklar kazan›l›-
yor ancak ilk f›rsatta bunlar› yeniden
gaspediyor. Bu bir anlamda do¤al olan-
d›r. As›l olan, siyasi iradeler aras›ndaki
savaflt›r... Mesele düflüncelerimizle yafla-
mak ve düflüncelerimize uygun örgütlü
ve kolektif yaflama meselesidir. Bunun
d›fl›ndaki her türlü iddia, yorum, hapis-
haneler gerçe¤inin d›fl›ndad›r. 

B



TAYAD’›n düzenledi¤i sempoz-
yuma Lübnan’dan kat›lan Khiam
Rehabilitasyon Merkezi Genel Sek-
reteri Mohammed SAFA ile, Lüb-
nan üzerine konufltuk. 

Büyük Sald›r› 
Büyük Direnifle Yol Açt›

Lübnan bombard›manla y›k›-

lan Lübnan’dan geliyorsunuz.

Bombard›man günleri ve bugün

için ne söylersiniz?

Mohammed SAFA: Bu, ‹sra-
il’in ilk sald›r›s› de¤il, alt›nc›. ‹n-
sanlar›m›z›n tutsak edilmesine
yolaçan, tüm flehirlerin bombard›-
mana tutuldu¤u bu bar›fl ortam›n›n
yok edildi¤i süreçler. 

12 Temmuz’da bafllayan sald›r›-
lar önceden planlanm›flt›. Bu iki as-
kerin kaç›r›lmas›yla ilgili de¤ildi.
Lübnan direniflini y›llard›r geriye
götürmek, direnifli y›kmak istiyor-
lard›. ‹ki askerin kaç›r›lmas› gerçek
neden de¤ildi. Hizbullah bu eylemi
daha önceden de birçok kez gerçek-
lefltirmiflti. Bunun tek bir nedeni
vard›. Lübnan ve Filistin direniflle-
rini yoketmekti. 

Bu sald›r› di¤erlerine oranla çok
daha zalimceydi. 1 milyon insan›n
evsiz yurtsuz kald›¤›, 1200 insan›n
öldürüldü¤ü ve bunun 200’ünün ço-
cuk oldu¤u, birçok evin yak›l›p y›-
k›ld›¤›, birçok insan›n caddelerde
öldürüldü¤ü bir katliamd›. Bu bü-

yük sald›r› bü-
yük bir direnifle
yol açt›. Bütün
insanlar savaflt›
bunun karfl›s›n-

da, birlefltiler. H›ristiyanlar Müslü-
manlar tek bir vücut oldular. Hatta
hükümet bile bunun karfl›s›nda tek
bir vücut oldu. 

Komünistler De Direndiler

Hiçbir örgütle ba¤› olmayan

halk›n direnifle kat›l›m› nas›ld›?

Mohammed SAFA: Köyler y›-
k›ld›ktan sonra Güney Lübnan’a
göçen insanlara herkes evlerini açt›.
Okullarda bar›nd›rd›lar direniflçile-
ri. 1000 insan da¤a ç›kt›. Bir grup
vard›, Hizbullah’la politika yapma
amac›nda olan. Bu grup savafl içeri-
sinde her türlü olana¤›n› açt›, dire-
nifli desteklediler. O sald›r›da her-
kes birleflti. Mesela baflkent Bey-
rut’taki Hristiyanlar›n yaflad›¤› bir
yerdir genelde. Onlar bize siz bizim
kardefllerimizsiniz diyerek evlerini
yurtlar›n› açt›lar. Bu ‹srail’in sald›-
r›lar›na bir karfl›l›k vermek içindi.
Ama bugün bana sorsan›z, bizim
aram›zda birçok farkl›l›k var…
Ama o günkü koflullar içerisinde bu
yap›lmal›yd› ve biz ‹srail karfl›s›nda
birlikteydik. Birleflik bir örgütlenme
oldu demiyorum. Yine ‹srail karfl›-
s›nda savaflan Hizbullah’t›. Mesela
‹srail ‘Hizbullah’›n bombalar› nede-
niyle sizin evleriniz y›k›l›yor’ dedi.
Ama halk buna ra¤men Hizbullah’›
sahiplendi. Bu çok büyük bir ad›m-
d›. Yedi komünist hareket vard›.
Komünistler de direndiler ve savafl-
t›lar. Hepimiz direndik kimi savaflt›,

kimi su verdi, kimi yiyecek verdi,
kimi yaral›lara bakt›, yani bu direnifl
bütün bir halka aittir. Siz de direni-
flin bir parças›yd›n›z, burada bize
destek verdiniz. 

Direniflte en bü-
yük problem Hizbul-
lah’›n fiii olmas›yd›.
Ama orada komü-
nistler çok zay›flad›-
lar. E¤er di¤er etnik
gruplar Hizbullah’›
Lübnanl› olarak ka-
bul etmeselerdi bu
direnifl olmazd›. 

Bugün sözde

ateflkes var. Halk di-

renifle ve ateflkese

nas›l bak›yor?

Mohammed SA-

FA: Direnifle çok ba-
sit, do¤al bak›yor.
Mesela çocu¤u öldü-
rülen bir insan, be-
nim çocu¤um Hiz-
bullah için öldü di-
yor, bundan mutlu-
luk duyuyor. Bunu
s›radan insanlar söy-
lüyor. Hükümet ge-
cikti ama Hizbullah
gecikmedi insanlara
yard›m ederken. Su-
yunu yiyece¤ini verirken, sa¤l›¤›yla
ilgilenirken insanlar›n gecikmedi.
Güney Lübnan’daki bir devlettir
Hizbullah. Bu savafl sadece bizim
savafl›m›z da de¤ildi. Bunu da bili-
yoruz. ‹ran, Suriye ve ‹srail’in sava-
fl›yd›. Biz bunu bir yana b›rakmal›-
y›z tabiki bizim derdimiz siyonizm,
bunun karfl›s›nda savaflmal›y›z. Ben
Hizbullahç› de¤ilim ama sald›r› s›-
ras›nda ‹srail, sen Hizbullahç›s›n
sen de¤ilsin diye ay›rm›yor, Lüb-
nan’› y›k›yor. 

Uluslararas› iflgal var

Hizbullah’›n büyümesi Lüb-

nan’›n gelece¤i aç›s›ndan nas›l bir

anlam ifade ediyor?

Mohammed SAFA: Evet ‹srail
karfl›s›nda büyük bir zafer kazan›ld›
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Safa: “Lübnan direnifli 
bütün bir halka aittir”

Lübnan’a gönderilen kara birlikleri de yola ç›kar-
ken, devrimci demokratlar asker göndermenin,
emperyalizme hizmet etmek oldu¤unu hayk›r›-
yorlar. Bu eylemlerden biri de 12 Ekim günü An-
kara’dayd›. HÖC’ün de oldu¤u DKÖ’ler, Yüksel
Caddesi’nden ABD Konsoloslu¤u’na yürüyerek si-
yah çelenk b›rakt›. 700 kiflinin kat›ld›¤› eylemde
asker gönderilmesine ve ABD’nin Ortado¤u poli-
tikalar›na yönelik pankart ve dövizler tafl›nd›. 

Hepimiz direndik
kimi savaflt›, ki-

mi su verdi, kimi
yiyecek verdi,

kimi yaral›lara
bakt›, yani bu di-

renifl bütün bir
halka aittir. Siz
de direniflin bir

parças›yd›n›z,
burada bize des-

tek verdiniz. 



ama bana soracak olursan›z gelece-
¤i belirsiz. Baz› gruplar, özellikle
dini gruplar savafl bitti ama hâlâ sa-
vafl› sürdürmek istiyor. Mesela Hiz-
bullah. Bunun da Lübnan’›n y›k›m›-
na yol açaca¤›n› söylüyor baz›
gruplar. fiu anda gruplar mücadele
ediyor kendi aras›nda. Uluslararas›
bir iflgal alt›nda flu anda Lübnan.
Lübnan ordusu güneye girdi. Ve bu
durum ilerde Hizbullah’la aras›nda
probleme yol açacak. 

Biz ‹srail karfl›s›nda savafl› ka-
zand›k ama politik olarak kazana-
mad›k. ‹srail oldu¤u gibi tafl›nm›-
yor, yerinde duruyor ve di¤er ordu-
lar da Lübnan içerisinde. Bütün
Arap devletleri bile karfl›m›zda, iki
askerin kaç›r›lmas›n› ön plana ç›-
kart›yorlar ama bizim insanlar›m›-
z›n katledilmesinden söz etmiyor-
lar. Biz ‹srail karfl›s›nda savaflmal›-
y›z. Biz sekterlik karfl›s›nda savafl-
mal›y›z. Lübnan birçok etnik gru-
bun içerisinde bulundu¤u bir ülke.
‹srail’den önce bunlarla savafl›lma-
l›. Hizbullah’›n savafl› kazanmas›
kimseyi korkutmamal›. Çünkü bu
bizim savafl›m›zd›. fiimdi Arap hü-
kümetleri, binalar inflaa ediyor,
Lübnanl›lar’› destekliyorlar, ilaçlar,
evler, sular gönderiyorlar. ‹nsanla-
r›n direnifl karfl›s›nda kafalar›n›
mu¤laklaflt›rmaya çal›fl›yorlar. Yani
iflte Hizbullah y›kt›rd› biz yap›yoruz
gibi. Bunun gizli amac› direnifli or-
tadan kald›rmak. 

Bekliyoruz. Gelecekte neler ola-
ca¤›n› bekliyoruz. ‹ran’la Amerika
aras›nda, Filistin’deki geliflmelerle
ilgili... Bunlar gelecekteki durumu
gösterecektir. Tabiki bir sald›r› bek-
lemeliyiz, iflgal devam ediyor. Köy-
lerimiz hâlâ iflgal alt›nda. Hâlâ de-
vam eden bir sald›r› var yani. ‹srail
her zaman sald›r› düflüncesinde. Bu
sadece Lübnan için de¤il. Filistin
de. Biz Filistin’le biriz. 

BM Bar›fl Gücünün 
Amac›n› Biliyoruz

BM Bar›fl Gücü’ne Lübnan

halk›n›n tavr› nas›l olacakt›r?

Mohammed SAFA: Biz bar›fl

gücüne karfl› de¤iliz. Hatta Hizbul-
lah da karfl› de¤il. Ama bar›fl gücü
direnifle dönük bir suç ifllerse ceva-
b›n› al›r, diyebiliriz. Bu savafltan za-
ferle ç›kmak çok büyük bir baflar›y-
d›. Her savafl›n, direniflin dinlenme-
ye ihtiyac› var. Biz onlar›n amaçla-
r›n› bilmiyor de¤iliz ama kendimizi

yenilemeye ihtiyac›m›z var. BM ba-
r›fl gücünün amac›n› biliyoruz. Bir-
çok Arap ve Avrupa ülkesi direniflin
karfl›s›ndalar. Bu Filistin için de ay-
n›. 

Herhangi bir sald›r› durumunda
da BM Bar›fl Gücü iflgal gücü ola-
rak kabul edilebilir. Bekliyoruz da. 
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17 Ekim’de y›ldönümü olan
‘Kore Savafl›’nda emperyalizmin
ç›karlar› için Anadolu gençlerinin,
kendi askerinin kan›n› satan oligar-
flik iktidar›n, iflbirlikçilikte nas›l
gözükara oldu¤unun bir kan›t› da-
ha ortaya ç›kt›. 

Emir büyük yerden gelmiflti,
NATO’ya giriflin “anahtar›”, em-
peryalizme direnen Kore’de savafl-
mak, gençlerimizin kan›n› satmak-
t›. Ucuzdu bu ülkenin askeri, yok-
sul halk›n gençlerinin ise, can›n›n
hiçbir k›ymeti yoktu. Dönemin ik-
tidar› karar ald›, TSK uygulad›.
Yüzlerce gencimiz Kore’de kald›...

Kore’ye ikinci kafilede tercü-
man olarak giden Tuna Baltac›¤lu,
Türk tugay›n›n ilk kafilesinin Ku-
nuri’de verdi¤i a¤›r kayb›n nedeni-
ni 56 y›l sonra flöyle aç›kl›yor:
“ABD’liler ‘Çekilin’ dedi. Tabii ‹n-
gilizce. Kimse anlamam›fl...”

‹flbirlikçilikte gözükaral›¤a ba-
k›n! Baflka bir ülkeye asker gönde-
riyor, hizmet ettikleri de yabanc›
üstelik ve tercüman yok! En büyük
kay›p verilmesinin ard›ndan Ge-
nelkurmay 15 tercüman gönderi-
yor. 

Böyle bir görevde tercüman vb.
ihtiyaçlar› düflünmemek bir “tek-
nik” sorun, ya da “ihmal” de¤ildir. 

Dönemin halet-i ruhiyesi flu: 

Amerikan emperyalizmi görev
vermifl, daha do¤rusu diyet koy-
mufl iktidar›n önüne: NATO’ya gir-
mek istiyorsan, Kore’ye asker gön-
der! 

Kore’ye sald›ran kim, Kore’de
niye savafl›l›yor; tüm bunlar bilin-
mektedir, bütün mesele emperya-

listlerin 2. Paylafl›m
Savafl› sonras› sos-
yalizme karfl› güç

kazanma, sosyalist sistemin büyü-
mesini engelleme savafl›. 

‹ktidar›, generalleri ile “hay
hay” diyerek ç›kt›lar yola. Kim dü-
flünecek bu “tatl› telafl” içinde
“Mehmetçik’in can›n›”! Kunu-
ri’de 718 askeri ölmüfl, bunda “ter-
c ü m a n ”
yok lu¤u -
nun pay›
flu kadar-
m›fl, ne
önemi var. 

G ö r e v
yerine ge-
tirilmifltir. 

H e m
m a z l u m
bir halk›n
kan› dö-
k ü l m ü fl
hem de
A n a d o l u
genç le r i -
nin kan›
s a t › l a r a k
NATO’ya
girilmifltir.
Gerisi böy-
le 56 y›ll›k
“ s › r ” l a r a
g ö m ü l ü p
unutulur. 

Z i h n i -
yet bu, ba-
k›fl bu. 

fiimdi de ABD-‹srail ç›karlar›
için Lübnan’a gönderiliyor Anado-
lu gençleri. Ölürler mi, kal›rlar m›
bilemeyiz; ancak aç›k olan flu ki,
“bar›fl” için de¤ildir bu gidifl, halk-
lara karfl› savafl içindir. 

Kore’de nas›l öldük?

Kore’de ““en ççok
yararl›l›k ggösteren
birliklerin bbafl›n-
da” ggelmek, oonur
de¤il, eemperyaliz-
me hhizmette kka-
zan›lm›fl bbir oonur-
suzluktur
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Amerikan emperyalizminin sa-
vafl suçlar›na ç›t› ç›kmayan, ‹sra-
il’in nükleer silahlar›na dair tek bir
karar al›p uygulayamayan BM, Ko-
re Demokratik Halk Cumhuriyeti
sözkonusu olunca büyük bir h›zla
harekete geçti. 

BM Güvenlik Konseyi, nükleer
deneme yapan KDHC’ye yönelik
“yapt›r›m” karar› ald›. Çin ve Rus-
ya'n›n muhalefeti nedeniyle “askeri
müdahaleye” at›f yap›lmayan karar-
da, askeri ve mali ambargolar konu-
lurken, ülkeye giren ve ç›kan tüm
gemilerin aranabilece¤i kaydedildi. 

ABD D›fliflleri Bakan› Condole-
ezza Rice de Japonya ve Güney Ko-
re’yi ziyaret ederek burada yapt›¤›
aç›klamalarla KDHC’yi tehdit et-
meyi sürdürdü. 

Askeri güç kullan›m›n›n da kara-
ra girmesini isteyen ancak flimdilik
geri ad›m atan Amerika, karar›, ken-
disine karfl› ç›kan tüm ülkelere yö-
nelik bir tehdit olarak ilan etti.

ABD'nin BM'deki daimi temsil-
cisi John Bolton, “‹ran'›n, nükleer
silah program›n› sürdürmesi duru-
munda, Kuzey Kore'nin maruz kal-
d›¤› tecridin ve gerginli¤in benzeri
bir durumla karfl›laflaca¤› yönünde
ders alaca¤›n› umar›m” dedi.

Ayn› John Bolton, 1 Eylül
2003’te bir New York Times muha-
birinin, “Kuzey Kore’ye iliflkin po-
litikan›z nedir” diye sormas› üzeri-
ne, kütüphaneden ç›kard›¤› bir kita-
b› masaya atarak, “iflte politikam›z
budur” demiflti. Kitab›n ad› fluydu:
“Kuzey Kore’nin Sonu”. 

Bir ülkenin “sonu” üzerine karar
vermeyi, bunun için her yola bafl-
vurmay› kendinde hak gören Ame-
rikan emperyalizmi, Afganistan’›
yerlebir edip iflgal etti¤inde de, biz-
zat D›fliflleri Bakan›’n›n a¤z›ndan
“Irak ders als›n” diye aç›klam›flt›.
Tehdit, gözda¤›, zorbal›k, hep em-
peryalist politikan›n oda¤›ndad›r. 

‹ran yönetimi, ABD’nin bu teh-
ditlerine karfl› program›n› sürdüre-

ce¤i cevab› verirken, BM'nin Kuzey
Kore'ye yönelik yapt›r›mlar›n› da
kabul etmeyeceklerini aç›klad›.

KDHC ise, bu karar› tan›maya-
caklar›n› aç›klad›. Devlet Baflkan›
Yard›mc›s› Kim Yong-nam, orduyla
halka 'emperyalizme karfl› seferber-
lik' ça¤r›s›nda bulunarak,“ABD'den
sosyalist ülkemizin güvenli¤ine yö-
nelik nükleer savafl tehdidi ciddi bi-
çimde her gün artmaktad›r” dedi.
Yong-nam, “ABD'nin Kuzey Ko-
re'yi 'tecrit edip bo¤maya yönelik
kötü niyetlerini” de k›nad›. 

BM karar›na iliflkin KDHC tara-
f›ndan yap›lan ilk resmi aç›klamada
ise, karar›n ‘savafl ilan›’ oldu¤u kay-
dedilerek, “ülke ba¤›ms›zl›¤›n›n ih-
lal edilmesi durumunda merhamet
göstermeksizin sald›r› düzenlenece-
¤i” vurguland›. Aç›klamada, “yap-
t›r›m karar›n› k›n›yoruz ve kabul et-
miyoruz” denilerek, gerçek amac›n,
“ABD’nin komünist bir rejimi de-
¤ifltirmeye dönük giriflimleri” oldu-
¤u belirtildi. 

“Dünya bar›fl›” ad›na, güçlü em-
peryalist ülkelerin, mazlum halklara
yönelik sald›r› politikalar›n› engel-
leme, iflgallere karfl› ç›kma ad›na
hiçbir prati¤i bulunmayan, emper-
yalizmin uluslararas› hukuku la¤-
vetmesine karfl› hiçbir yapt›r›m ka-
rar› almayan bir Birleflmifl Millet-
ler’in KDHC’ye yapt›r›m uygula-
maya hakk› yoktur. KDHC ony›llar-
d›r ABD emperyalizminin sald›rgan
politikalar›na karfl› direniyor. ABD
sald›rganl›¤›n› durdurmayanlar, ül-
kesini savunman›n gereklerini yeri-
ne getirenlerin ellerini kollar›n›
ba¤lamaya çal›flmaktad›r. Karar›n
en yal›n anlam› budur. Nükleer si-
lahlar, dünya bar›fl› vb. hepsi masal-
d›r, emperyalizmin tek amac›,
KDHC rejimini y›kmak, yani “so-
nunu” getirmektir. Buna, do¤rudan
ya da Güney Kore ve Japonya arac›-
l›¤›yla iflgal de dahildir. KDHC’nin
nükleer güç olmas›, bu durumu zor-
laflt›rmaktad›r, güçlü bir KDHC,
emperyalistlerin ifline gelmiyor. 

LTTE’den Orduya 
A¤›r Darbe

Sri Lanka devleti ile Tamil halk›n›n ba-
¤›ms›zl›¤› için savaflan Tamil Eelam Özgürlük
Kaplanlar› (LTTE) aras›nda “bar›fl görüflmele-
rinin” 2003 Nisan’›nda kesilmesinden bu ya-
na, çat›flmalar en üst boyuta ç›kt›. 

LTTE’nin denetiminde bulunan bölgelere
operasyon düzenleyen ordu büyük darbe ye-
di. Operasyonun ilk günü 129 askerin öldü-
¤ü en az 500 askerin yaraland›¤› kaydedilir-
ken, LTTE 74 askerin cesedini K›z›l Haç arac›-
l›¤›yla devlete teslim etti. Çat›flmalarda geril-
lan›n kayb› ise 10 olarak aç›kland›.  

Sri Lanka ordusunun Tamil gerillalar›na
yönelik, Jaffna Yar›madas›’nda hava destek-
li genifl çapl› kara operasyonu yapmas› ile
bafllayan çat›flmalarda, hükümet de ordunun
a¤›r kay›plar verdi¤ini kabul ederken, 15
Ekim günü ise, LTTE taraf›ndan bir feda eyle-
mi gerçeklefltirildi. Eylemde, bomba yüklü
bir arac›n, Tamil bölgesi Trincomalee’ye do¤-
ru operasyona giden askeri konvoyun üze-
rinde infilak etti¤i, deniz piyadelerini tafl›yan
konvoyda 92 askerin öldü¤ü, 60 kadar›n›n
da yaraland›¤› belirtildi.

Yunan emekçileri 
ve gençlik ayakta
Yunanistan'da ö¤retmenlerin grevi, ö¤-

renci gençli¤in yüzlerce okulu iflgal etmesi
e¤itimi felce u¤ratt›.

Hükümetin aç›klad›¤› zamm› protesto
eden ö¤retmenler, hafta boyunca Atina’da
gösteri düzenlediler, polisle çat›flt›lar. Hükü-
metin ö¤retmenleri “az›nl›k” olarak tan›mla-
mas›na, Atina’da 50 bin, di¤er kentlerde de
onbinlerce emekçinin kat›ld›¤› eylemlerle ce-
vap verildi. Öte yandan, paras›z e¤itim gibi
taleplerini dile getiren ö¤renciler de ülke ge-
nelinde 400 okulu iflgal ettiler. Ö¤renciler
ayn› zamanda, yuva ve ilkokul ö¤retmenle-
rinin eylemine de destek veriyorlar. 

Yunanistan Kamu Emekçileri Sendikalar›
Konfederasyonu ve Yunanistan ‹flçi Sendika-
lar› Konfederasyonu da ifl b›rakma eylemleri
ile, ö¤retmen ve ö¤rencilerin direnifline des-
tek veriyorlar. 

Kore Boyun E¤meyecek
dünya
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‹flgalciden itiraf
Bush’un ilk kez aç›kça, Irak’›n

kendileri için bir Vietnam oldu¤u-
nu kabul etti¤i, son günlerde birbi-
ri ard›s›ra Amerikan askerlerinin
öldü¤ü Irak’a iliflkin, bir itiraf da
‹ngilizler’den geldi. 

‹ngiliz “demokratik” iflleyifli-
nin d›fl›na ç›karak, hükümete ra¤-
men kamuoyuna aç›klamada bulu-
nan, ‹ngiltere Genelkurmay Bafl-
kan› Sir Richard Dannat, Irak’a
“kap›y› tekmeleyerek” girdiklerini
belirterek, “Bir yabanc› olarak bir
ülkeye davet edildi¤iniz zaman
memnuniyetle karfl›lan›rs›n›z, an-
cak biz bu ülkeye kesinlikle flu an
Irak'ta bulunanlarca davet edil-
medik” dedi. ‹flgalcilerin “demok-
rasi, özgürlük” götürme söylemle-
rine darbe indiren Orgeneral, bu-
nunla da kalmayarak, Irak’ta bu-
lunmalar›n›n, “teröre karfl› savafl”
söyleminin aksine, dünyan›n bafl-
ka yerlerindeki güvenlik sorununu
da art›rd›¤›na dikkat çekti. 

Dannat, ‹ngiliz askerlerinin
Irak'tan k›sa süre içinde çekilmesi
gerekti¤ini savunarak “2,3,4 ya
da 5 y›l kalmak istemiyoruz. Bu
süre makul olmal›” dedi.

Direnifl iflgalcileri zorlad›kça
itiraflar her geçen gün daha da ar-
tacak ve sonunda kuyruklar›n› k›s-
t›rarak iflgal ettikleri topraklar›
terk etmek zorunda kalacaklar.

Özellefltirme 

protestosu
Fransa Gaz Kurumu’nun

(GDF) özellefltirilmesine karfl› 15
Ekim günü, Fransa genelinde
100’e yak›n gösteri düzenlendi.
Baflkent Paris'te iflçi sendikalar›-
n›n düzenledi¤i eyleme 8 bin kifli
kat›l›rken, GDF’nin özellefltiril-
mesine karfl› sloganlar at›ld›. Sen-
dikalar ad›na yap›lan konuflmalar-
da özellefltirmeye karfl› ç›k›l›rken,
eylemlere sol partiler ve ö¤renci-
ler de destek verdiler.

BM’nin KDHC’ye “nükleer si-
lah denemesi” yapt›¤› gerekçesiyle
yapt›r›m uygulama karar› ald›¤›
günlerde, ‹talyan televizyonunda
yay›nlanan bir haber, Siyonist vah-
fleti ve emperyalistlerin ikiyüzlülü-
¤ünü gözler önüne serdi.

“Rai24” televizyonu Gazze fieri-
di’nde doktorlar, hastane yetkilileri
ve halkla yapt›¤› görüflmeleri aktar-
d›¤› haberinde, ‹srail ordusunun
Gazze fieridi’ndeki sald›r›lar›nda
“yeni bir silah kulland›¤›n›” bildir-
di. Daha sonra ‹ngiliz bas›n›nda da
yeralan haberde, ‹srail operasyonla-
r›nda, “efli görülmemifl yan›k ve
kopmalara neden olan deneysel bir
silah” kulland›¤› kaydedildi.

Kullan›lan silah›n, ABD ordusu-
nun, Felluce Operasyonu s›ras›nda
direniflçilere yönelik kulland›¤› ve
cesetleri kömürlefltiren silahlarla
büyük benzerlik tafl›d›¤› kaydedilen
haberde, “Söz konusu silah, Fellu-
ce’de kullan›lan ve DIME (S›k›flt›-
r›lm›fl Hareketsiz Metal Patlay›c›)
diye adland›r›lan deneysel bir silah.
Az miktarda radyum içeren bu silah,
kurbanlar›nda güçlü ve ölümcül ya-
ralanmalara neden oluyor” ifadeleri-
ne yer verildi.

Gazze’deki hastanelerde çal›flan
doktorlar da, yaralanlarda ‘efli gö-
rülmemifl yan›k ile kopmalar’ oldu-
¤unu belirterek, bu tip yaralanmala-
r›n, metal flarapnel parçalar›ndan
kaynaklanamayaca¤›n› ifade edi-
yorlar ve vücuttan ç›kard›klar› baz›
yabanc› maddelerin röntgen filmle-
rinde dahi görünmedi¤ini belirtiyor-
lar.

Deir El Balah’taki fiuhada El
Aksa Hastanesi doktorlar›ndan Ha-
bas El Vahid, “Yaral›lar›n, kol ve
bacaklar› sanki testereyle kemikle-
rinden s›yr›lm›fl gibiydi” sözleriyle
gözlemlerini aktar›rken, Gazze’deki
fiifa Hastanesi doktorlar›ndan Cuma
Saka da, “birçok yarada farkl› bir
barut izine rastlad›k. Sözkonusu ba-

rut, normalden farkl› olarak mikros-
kobik flarapnel içeriyor ve yaralan-
malara da as›l bu barut neden olu-
yor” diye konufltu.

Rai24 ayr›ca, ‹srail Hava Kuv-
vetleri Komutan› ve eski silah gelifl-
tirme flefi Yitzhak Ben-Israel’in ifa-
delerine de yer verdi. Deneysel si-
lahlar›n kullan›ld›¤›n› kabul eden
Ben-Israel, amaçlar›n›n, “baflkalar›-
na zarar vermeden hedefin vurulma-
s›” oldu¤unu söylüyor. 

Öte yandan ‹srail’in Gazze’ye
yönelik sald›r›lar› geçen hafta bo-
yunca da devam etti.

14 Ekim sabaha karfl› Gazze fie-
ridi'nin Cebaliye Mülteci Kamp›’-
na ard› ard›na at›lan befl füze ço¤u
genç alt› kiflinin ölümüne 15 kifli-
nin yaralanmas›na yol açt›. Kafas›,
elleri ve kollar› kopmufl, vücutlar›
parçalanm›fl Filistinliler’in Hamas
militan› olduklar› kaydedilirken,
son üç günde ikisi çocuk 20 kifliyi
katleden ‹srail, sald›r›lar›n› sürdü-
rece¤ini ilan etti. ‹srail Savunma
Bakanl›¤›’n›n üst düzey yetkilisi
Amos Gilad, Gazze’ye yönelik sal-
d›r›lar›n artaca¤›n› söyledi. Gilad,
“Siyasetimiz aç›k: Bu at›fllar› ve si-
lah kaçakç›l›¤›n› önlemek için her
türlü çabay› sarf edece¤iz. Güçle-
nen Hamas, ‹srail’in güvenli¤i için
bir tehdittir. Bundan böyle önceli-
¤imiz, terörizmin devam ettirilme-
sini giderek daha da zorlaflt›rmak-
t›r” dedi.

17 Ekim günü de 5 Filistinli yine
füzelerle katledildi. 

Filistin halk›n› ambargolar, ku-
flatmalar ve tecrit politikalar› ile kö-
lelefltirmeye, katliamlarla diz çök-
türmeye, iç çat›flmalarla güçsüzlefl-
tirmeye, sahte bar›fllarla kifliliksiz-
lefltirmeye çal›flan ABD-‹srail politi-
kas› baflar›ya ulaflamayacak. Filistin
halk›n› içine yuvarlamak istedikleri
uçurumun önünde direnenler duru-
yor. Direniflin kurdu¤u barikat› afla-
mayacaklar.

‹srail ‘yeni silahlar›n›’ 
Filistin halk› üzerinde deniyor

dünya
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“Demokrasi” ve “özgürlük”... Burjuva
politikac›lar›n, iktidarlar›n dilinden düflme-
yen iki kelime. Bu iki kavram›n bu kadar
s›k kullan›lmas›na ihtiyaç duyulmas›ndan
da anlafl›laca¤› üzere, asl›nda alt› bofl, karfl›-
l›¤› olmayan bu nedenle de nutuklar›n en
süslü yerinde duran iki kavram› diline pele-
senk edenlerin siciline, 12 Ekim günü bir
suç daha eklendi. 

92.9 frekans›ndan yay›n yapan Anadolunun Sesi
Radyosu'na RTÜK taraf›ndan 30 günlük kapatma ceza-
s› verildi. 

17 Ekim tarihinden itibaren uygulanmaya bafllanan
karara gerekçe olarak, 7 Ekim-25 Aral›k 2003 tarihleri
aras›nda yay›nlanan “Müzik fiiir, Objektif, Halk›n Sesi,
Haber Bülteni ve Gün ‹zi” programlar›nda, "Toplumu
fliddete, etnik ayr›mc›l›¤a sevketti¤imiz, halk› s›n›f, ›rk,
dil, din, mezhep ve bölge fark› gözeterek kin ve düfl-
manl›¤a tahrik etmek, toplumda nefret duygular› olufltu-
ran yay›nlara izin vermek” gösterildi. 

RTÜK karar› 15 Eylül 2004 tarihinde verilmifl, rad-
yonun itiraz› ile yürütmesi durdurulmufltu. Ankara 12.
‹dare Mahkemesi'nin de, türkülerde, Türkiye gerçe¤inin
sansürsüz anlat›lmas›nda, RTÜK ile ayn› “tehlikeyi”
görmüfl olmas› sonucu, yay›n durdurma kesinleflti. 

Konuya iliflkin aç›klama yapan Anadolunun Sesi,
kuruluflundan bu yana Anadolu kültürünü yaflatma ve
tan›tma perspektifi ile hareket ettiklerini ve yay›n anla-
y›fl›n›n da buna uygun oldu¤unu hat›rlatarak, “Yay›nc›-
l›k anlay›fl›m›z, bu topraklar üzerinde nesiller boyunca
yaflam›n› sürdüren Anadolu insan›n›n kültürünü koru-
mak ve gelifltirmektir. Bunlarla birlikte radyomuz, bu
ülkenin muhalif kimliklerine de söz hakk› vermifl, med-

ya tekellerinin görmezden geldi¤i olaylar› ve konular›
ele alm›flt›r” ifadelerine yer verdi. Yay›n ilkelerinden ta-
viz vermeyeceklerini ifade eden Anadolunun Sesi’nin
bask›larla ilk kez karfl›laflmad›¤›n›n da alt› çizildi.

Temel Haklar Federasyonu da 15 Ekim tarihinde bir
aç›klama yaparak, karar› k›nad› ve “Halk›n ve Hakl›n›n
Sesi Susturulamaz” dedi. Federasyon halk›n de¤erlerini,
kültürünü yaflatmaya çal›flan Anadolunun Sesi’ne veri-
len 30 günlük kapatma cezas›n› ülkemizde nas›l bir de-
mokrasinin oldu¤unun da aç›k bir göstergesi olarak ka-
bul ederek flöyle dedi: “Bu ceza ayn› zamanda düzene
muhalif yay›n yapan radyo ve tv’lere de bir gözda¤›d›r.
Sistem kendine muhalif olan her sesi susturmak istiyor,
‘muhalifseniz susacak, sinecek sesinizi ç›kartmayacak-
s›n›z’ diyor. Susmayal›m, çünkü bu ses halk›n sesidir.”

Anadolunun Sesi Susmaz!

Ahmet Kaya’n›n ‘Gururla Bak›yorum Dünyaya’ flark›s›n›n sözleri-
ni tahrif ederek suç sayan, Grup Baran’›n “kavga kavga yürüyo-
ruz...” diye bafllayan flark›s›n› da kapatma gerekçesi haline getiren
RTÜK, sistemin korkusunun hangi konularda oldu¤unu da gösteriyor.
Yay›n durdurma gerekçelerinden biri, Kürt halk›na uygulanan bask›-
lar›n ifade edilmesi, di¤er üçü ise, 19 Aral›k Katliam›’na dair.

19 Aral›k’ta yaflananlar›n tan›k anlat›mlar›yla aktar›ld›¤› ya da
ÇHD ‹stanbul fiubesi’nin bir aç›klamas›n›n haberlefltirilmesi yoluyla
gerçeklerin ifade edildi¤i bu programlar, düzenin kendi suçlar›n› ört-
bas etme gayretini de yans›t›yor. Örne¤in yasak gerekçesi yap›lan
programlardan biri, 25 Aral›k 2003 tarihinde yay›nlanan Gün ‹zi
isimli programdaki flu ifadeler: “… Gözümüzün önünde ifl makinele-
ri duvarlar› y›k›yor, duvar›n ard›ndakilere ulaflmaya çal›fl›yordu. Ama
ulaflt›klar›n›  yirmisekizi, bir de beraber geldi¤i askerlerden ikisi ya-
flam›n› yitirmifl olacakt› ifl makinesi iflini bitirdi¤inde. Yaralanan ve
Cerrahpafla Hastanesi’ne kald›r›lan tutuklulardan Birsen Kars ambu-
lanstan indirilirken ba¤›r›yordu, 6 kad›n› diri diri yakt›lar diye”.

Yalan, yanl›fl tek kelime olmad›¤› art›k belgelerle kan›tl› olsa da,
devlet “hay›r kimse bilmeyecek” diyor bu gerçekler için.

Grup Yo-
rum Uflak
Gençlik Derne-
¤i’nin organize
etti¤i bir etkin-
likte yeralarak

Uflak’ta sevenlerine seslendi.

13 Ekim günü ‹stanbul 1 No'lu
Dü¤ün Salonu'nda düzenlenen kon-
ser öncesi, Uflak Gençlik Derne¤i
Baflkan› Eda fiiflman bir konuflma
yapt›. Derne¤in faaliyetleri hakk›n-
da verilen bilginin ard›ndan, Grup
Yorum alk›fllarla sahneye ç›kt›. 

Uflak'ta ilk kez düzenlenen Grup
Yorum konserine 1000’den fazla ki-

fli kat›larak, coflkulu türkülerle efsa-
neyle tan›flma mutlulu¤unu yaflad›.
Salonda herkesin hep bir a¤›zdan
Yorum flark›lar›n› söylemesi dikkat
çekerken, 3 saat süren konserde,
TAYAD, tutsak ürünleri ve ‹dil Kül-
tür Merkezi'nin standlar› yerald›.
Konserin ikinci bölümünde ölüm
orucunda olan Behiç Aflc› ve Sevgi
Saymaz ile Kand›ra 1 No'lu F Tipi
Hapishanesi tutsaklar›n›n mesajlar›
alk›fllar ve sloganlarla karfl›land›. 

Etkinlik, ö¤rencilerin Ege yöre-
sinden türkülerle zeybek oynamala-
r› ve halaylarla sona erdi. 

Yorum Bademler Köyü’nde
Ege kentlerinde söylefliler ger-

çeklefltiren Grup Yorum, Yakap›nar
Köyü ve Bay›nd›r ‹lçesi’nin ard›n-
dan, 11 Ekim tarihinde ‹zmir’in Ur-
la ‹lçesi’ne ba¤l› Bademler Köyü
halk›yla bulufltu. 

Bademler Kültür ve Sanat Der-
ne¤i’nin davetlisi olarak köye giden
Grup Yorum elemanlar›, köy halk›-
n›n yo¤un ilgisiyle karfl›laflt›. Türki-
ye’nin ilk köy tiyatrosu olan Ba-
demler Köy Tiyatro Salonu’nda
gerçekleflen söyleflide Grup Yorum
yeni albümü hakk›nda bilgi verdi ve
k›sa bir dinleti sundu. 

Grup Yorum elemanlar› ayn› gün
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
bahçesinde de ö¤rencilerle bir söy-
lefliye kat›ld›. 

Uflak’ta ilk konser

kültür



Erdo¤an Elmas’a 
özgürlük!
Türkiye'ye iade edilmek için tu-

tuklanan Erdo¤an Elmas için her
hafta Perflembe günü düzenlenen,
bildiri da¤›t›m›, imza toplama ve ses-
siz gösteri, 12 Ekim günü yinelendi.
‹sviçreli anti-kapitalistler, Aufbau,
anarflistler ve TAYAD Komiteliler’in
kat›ld›¤›  eylemde, Erdo¤an'›n iade-
sinin durdurulmas› istendi.

TAYAD Komite üyeleri, hapis-
hane önünde yap›lan eylemin ard›n-
dan Erdo¤an Elmas’› da ziyaret et-
ti. ‹ade karar›n›n politik oldu¤una
de¤inen Erdo¤an Elmas, tutuklan-
d›¤›ndan bu yana 7 ayd›r tecritte tu-
tuldu¤unu ifade etti ve “‹sviçre de-
mokrasisi”nin nas›l bir aldatmaca
oldu¤unun görüldü¤ünü kaydetti. 

Antifaflist Barikat
Naziler’in yarg›land›¤› Nürnberg

Davalar›’n›n 60. y›ldönümünde, 14
Ekim günü gösteri düzenlemek iste-
yen Neonaziler anti-faflistlerin öfke-
siyle karfl›laflt›. 

Nürnberg’de 5 bin antifaflist slo-
ganlar ve pankartlarla ›rkç›l›¤a karfl›
öfkelerini dile getirirken, antifaflist
gençler polisle çat›flt› ve gösteri için
toplanan birkaç yüz Neonazi, eylem
yapamadan da¤›lmak zorunda kald›. 

Ayn› gün Hamburg’da ise, ›rkç›-
lar›n gösterisini protesto eden sol
gruplar yollara barikat kurarak çöp
bidonlar›n› atefle verdiler. ‹lk gösteri
sendikalar taraf›ndan gerçeklefltiril-
di. Binlerce emekçi faflistlere geçit
vermeyeceklerini hayk›r›rken, Ham-
burg’un anti-faflist mücadele tarihi-
ne at›f yap›ld›. ‹kinci yürüyüfl, yine
emekçilerin de kat›l›m› ile, ›rkç›la-
r›n yürüdü¤ü bölgede gerçeklefltiril-
di. 200 kadar Nazi’nin yürüyüflünü
da¤›tmak için harekete geçen, yolla-
ra barikat kuran antifaflistlere polis
sald›rd›. Do¤a Almanya’n›n Chem-
nitz kentinde de ›rkç›lara karfl› bin-
den fazla emekçinin kat›ld›¤› bir
gösteri düzenlendi. 
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Politik Kad›nlar Konferans›
Almanya Marksist Leninist Partisi’nin (MLPD)

kad›nlar komisyonu taraf›ndan düzenlenen “7. Ulus-
lararas› Politik Kad›nlar Tavsiyesi” konferans›na ka-
t›lan Uluslararas› Tecritle Mücadele Platformu
(UTMP) Temsilcisi, direnen Türkiyeli devrimci ka-
d›nlar›n mücadelesini anlatt›. 

Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi’nde ger-
çeklefltirilen konferans iki gün sürdü ve yaklafl›k 3
bin kifli izledi. Onlarca ülkeden delegenin kat›ld›¤›
konferansta Türkiye-Kürdistan’› temsilen UTMP ile EKD kat›ld›lar. Birçok
ülkeden delegeler kendi ülkelerinde kad›nlar›n yaflad›¤› sorunlar için su-
numlar yapt›lar, mücadelelerini anlatt›lar. Kongo delegesine, Alman asker-
lerinin kendi ülkesini “bar›fl” ad› alt›nda iflgal etti¤ini söylemesi nedeniyle
vize verilmemesi delegeler taraf›ndan protesto edildi. 

Konuflmalarda kad›n sorununun devrimle çözülece¤ine, erkek ile kad›-
n›n ortak mücadelesine vurgular yap›l›rken, EKD ile UTMP temsilcilerinin
kat›ld›¤› oturumu 500 kifli izledi. EKD temsilcisi, töre cinayetleri, kay›plar,
emekçi kad›nlar hakk›nda konuflurken, UTMP Temsilcisi Sandra Bakutz ise
devrimci tutsaklar›n direniflini anlatt›. Bakutz, Büyük Direnifl üzerine bilgi
verirken, Fatma Koyup›nar’›n resmini tutarak, “Bu bayan art›k yaflam›yor”
dedi ve Koyup›nar’›n öyküsünü anlatt›. Gülcan Görüro¤lu ve di¤er kad›n di-
reniflçilerden de söz eden Bakutz, özellikle Avrupa solunu, tecrit iflkencesi-
ni Ebu Gureybler’de, Guantanamo’da görüp F Tipleri’ni görmemekle elefl-
tirdi. Irak, Lübnan, Filistin’de veya dünyan›n herhangi bir ülkesinde kad›n-
lar›m›z›n gözyafllar›na bakmay› b›rak›n diye seslenen Bakutz, “Bu kad›nla-
r›n gözyafllar› bedel ödemekten de¤il emperyalizme olan nefretlerinden ak›-
yor. Sizde bu nefreti büyütün” dedi ve yo¤un alk›fl aras›nda “Yaflas›n Ulus-
lararas› Dayan›flma” slogan›yla sözlerine son verdi. 

Çeflitli konularda çal›flma gruplar›n›n oluflturuldu¤u konferansta, ilk gü-
nün sonunda tüm delegeler sahneye ç›karak beraber enternasyonal kad›n
marfl›n› söyleyerek güzel bir izlenim b›rakt›lar.

Tecrite karfl› mücadele
Avrupa TAYAD Komite kampanyas›, açl›k grevleri ve çeflitli etkinlik-

lerle devam ediyor. 

Avusturya’da Viyana’da yap›lan bir haftal›k açl›k grevinin ard›ndan 9-
15 Ekim günleri aras›nda da Graz flehrinde 22 kiflinin kat›l›m› ile devam
etti. Anadolu Kültür Merkezi’nde düzenlenen açl›k grevi d›fl›nda bildiri da-
¤›t›m›, standlarla tecrit konusunda kamuoyu bilgilendirilirken, Komünist
Partisi ve Yefliller Partisi ile de görüflmelerde bulunuldu ve dayan›flma ta-
lep edildi.

Köln TAYAD Komite taraf›ndan da tecrite karfl› direniflin 7. y›la girme-
si dolay›s›yla, Anadolu Halk Kültür Evi'nde ‘Tecrit ve Biz’ isimli bir etkin-
lik düzenlendi.

15 Ekim günü yap›lan etkinlikte tecrit ve direnifl anlat›ld›ktan sonra, 2
kifli temsili tecriti yaflayarak, bu süre içinde neler hissetti¤ini anlatt›. 

16 Ekim günü ise TAYAD Komite Köln Dom Meydan›'nda bir protes-
to eylemi düzenledi. Pazartesi gösterileriyle birlefltirilen eylemde bildiriler
da¤›t›larak tecrit anlat›ld›.


