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● Salih Sevinel’in

Katledilmesi Davas›

Tarih: 28 Aral›k 2006, Pazartesi
Yer: Tekirda¤ 2. ASL. CZ. 
Saat: 11.00

- ‹zmir Gençlik Derne¤i:
www.izmirgenclikdernegi.com 

- Uflak Gençlik Derne¤i:
usakgenclikdernegi@gmail.com

● ‹KM Sinema Günleri

Her Cuma: 19.00
Her Cumartesi: 18.15, 

Her Pazar: 18.15 

Sinema günlerinde buluflal›m!

Adres: Mahmut fievket Pafla 

Mahallesi, Mektep Sokak No; 4

Telefon; 253 78 88 - 258 78 81

Temel Haklar Federasyonu Yeni Y›l› Etkinli¤i

Yer: Okmeydan› Destan Dü¤ün Salonu

Saat: 18.00

TAYAD’l›lar
Her Pazar

Galatasaray
Meydan›’nda

Tutsak 
mektuplar›

tecriti 
anlatacak... 

Tarih: Her
Pazar 
Yer:

Galatasaray
Lisesi Önü 
Saat: 13.00

19 Aral›k katliam›n›n ve o katliam
karfl›s›nda yarat›lan Büyük Direnifl
destan›n›n bir cephesi daha kitap-
laflt›. 

2000 y›l›n›n 19-22 Aral›k günleri,
ülkemiz tarihi aç›s›ndan çok özel ve
çok önemli günlerdi.
Bu dört günü, Ümrani-
ye Hapishanesi cephe-

sinden anlatan “Can›m
Feda” kitab›, Boran Ya-
y›nevi taraf›ndan ya-
y›nland›. 

Kitap, Boran Yay›-
nevi’nin “Hapishaneler
Dizisi” bafll›¤› alt›nda
yay›nlan›rken, kitab›n
önsözünde flöyle deni-
yor:

“Yine mi hapisha-
neler?” diyenlere kulak
asmadan devam edi-
yoruz; çünkü, 20 hapis-
haneye ayn› anda dü-
zenlenen operasyon-
larda 28 tutsa¤›n katle-
dildi¤i 19-22 Aral›k kat-
liam›, aradan y›llar
geçse de unutulmama-
s› ve unutturulmamas›
gereken bir olayd›r.
Unutturmamak tarihi
yazanlar›n görevidir. 

“Hapishaneler Dizi-
si”ne devam ediyoruz;

çünkü 19 Aral›k
2000’de F Tipi hapis-
hanelerin aç›lmas›y-
la fiilen yürürlü¤e

konulan ve ad›na “tecrit” denilen
zulüm, hapishaneleri Türkiye’nin
gündeminde tutmaya devam edi-
yor. 

Unutulmas›n; 19 Aral›k hâlâ de-
vam eden bir tarihtir.”

Halk›n Sesi Radyosu yay›nda!
Hergün 08.00 ile 00.00 aras› dinleyebilirsiniz.

http://www.halkinsesi-tv.com/
halkinsesiradyo@yahoo.com

TAR‹HE B‹R KAYIT DAHA!

BÜTÜN K‹TAPÇILARDA

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin 28 Aral›k

3 Ocak

14 Kas›m 2004... Ölüm orucunda 113.
Günüm... Genel Direniflte 1487. Gün... 

Bugün BAYRAM!

Erkenden kalkt›m; ... "Günayd›n" deyip
karfl›lad›k bu bayram sabah›nda da halk›m›-
z›, karfl›lad›k umudumuzu!

Ve Uflak'ta bayram karfl›laman›n coflku-
suyla, kucaklaflt›k yoldafllar›m›z›n her biriyle.
Gözlerimiz dolmad›, hay›r! Niye dolsun ki?
“Bayram bizim neyimize?" diyenlerden de¤i-
liz. Biz bu coflkumuzu neye borçluyuz? 117
kez öldük, yaraland›k, sakat kald›k. yüzler-
ce. Ama gülüfllerimiz hiç eksilmiyor, niye ki? 

Çünkü; biz halk›z! Ve ölürken gülmeyi,

gülerken ölmeyi bilenlerdeniz... 

Çünkü, biz halk›z! Bir zulüm varsa orta-
da, iflte o zulme, tüm öfkemiz, tüm kalbi-
mizle karfl› koymas›n› biliriz. 

... Bu bayramda aç ve yoksul b›rak›lm›fl
halk›m›z nas›l e¤lenceler düzenleyerek kutla-
yam›yorsa, biz de öyle kutlayam›yoruz ama
elimizdekiyle-yüre¤imizdekiyle kutluyoruz.
Yani HER fiEY‹M‹ZLE!

AÇLI⁄IMIZLA...

SEVG‹M‹ZLE...

"Ço¤u olan az, az› olan hepsini vermifl"...
‹flte can›m›z› veriyoruz... Çocuklar›m›z için, o
boncuk gözler, o kara kara gözlü çocuklar›-
m›z›n gelece¤i için... Gelecek evet! Gelecek
için yürüyoruz... ‹flte bizi bunca coflkun k›lan
da budur! Ac›m›zla bunca rahat ve huzurlu
gülmemizi sa¤layan budur! 

Bu huzurumla;

HALKIMIZIN GELENEKSEL BAYRAMINI
KUTLUYORUM! ÇOK DAHA GÜZEL BAY-
RAMLARI KUTLAYACA⁄IMIZ GÜNLER DE
GELECEK diyorum.

Halk›m› çok seviyorum!

Onlardan...
Sergül ALBAYRAK’›n Günlü¤ü’nden

28 Aral›k
2002’de Tokat
k›rsal alan›nda oli-
garflinin askeri
güçleriyle ç›kan
çat›flmada flehit
düfltü. Celalettin
25 y›ld›r devrim
kavgas›n›n için-

deydi. Kesintisiz devrimcili¤in temsilci-
siydi. 1960 ‹stanbul do¤umlu Celalet-
tin, at›l›m y›llar›nda Ege Bölgesi Siyasi
Sorumlulu¤u’nu üstlendi. Tutsak düfl-
tü, Buca Hapishanesi’nden dört Cephe-
li olarak firar ettiler. Özgürlük eylemi-
nin ard›ndan y›llard›r kaybetmedi¤i
coflku ve kararl›l›¤›yla da¤lara kofltu.

Direniflin 118. flehidiydi Sergül, ‹stanbul’un göbe¤inde, Taksim’de
“Tecriti Kald›r›n!” diyen bir hayk›r›flla flehit düfltü. 

Sergül Albayrak, 1978'de Almanya'da do¤du. Emperyalizmin da-
yatt›¤› yaflam› reddederek devrimcileflti. 1997’de bir görevle ülke-
ye geliflinde tutsak düfltü. ‹flkencede tecavüze u¤rad›. 7 y›l süren
tutsakl›¤› boyunca hep direnifl mevzilerinde oldu. En son Uflak Ha-
pishanesi’ndeydi. 25 Temmuz 2004'te ölüm orucuna bafllad›. Ölüm
orucunu sürdürürken tahliye edildi. Ölüm orucunu 28 Aral›k
2004’te Taksim’de gerçeklefltirdi¤i feda eylemiyle bitirdi. 

Eylemiyle zulmün sansür duvar›n› delip geçen bir mermi oldu. 

Büyük
Direniflte fiehit

Düfltüler

1970, Ordu do¤um-
luydu. Ö¤renci hare-
keti içinde yeralarak
örgütlü bir devrimci
oldu. 1996’da tut-
sak düfltü. T‹KB da-
vas›ndan yarg›-
land›.
19 Aral›k katliam› sonras›nda Ölüm oru-
cu gönüllüsü oldu. Süresiz açl›k grevinin
35. gününde, 2. Ölüm Orucu Ekibi’nde
yeralarak eylemini sürdürdü. Buca Ha-
pishanesi’nden K›r›klar F Tipi’ne sevk
edildi. Daha sonra kald›r›ld›¤› Yeflilyurt
Devlet Hastanesi’nde zorla müdahaleyi
reddetti. 265 gün boyunca sürdürdü¤ü
ölüm orucunda 2 Ocak 2002’de ölüm-
süzleflti.

Sergül ALBAYRAK Ali ÇAMYAR

Hesap sorman›n, adaletin ad›
olarak ölümsüzleflen bir dev-
rimcidir Gültekin. 
9 Nisan 1977 Erzincan-Çay›r-
l› do¤umludur. 1995’te ör-
gütlü bir devrimci oldu, genç-
li¤in mücadelesine kat›ld›. 1
May›s 1996’da tutukland›,
Eskiflehir Hücre Tipi Hapishanesine götürüldü. De-
falarca gözalt›lar, tutsakl›klar yaflad›, her tahliye
sonras›nda mücadelenin içindeydi. 
19-22 Aral›k katliam›nda d›flar›dayd›, ama yüre-
¤iyle diri diri yak›lan, kurflunlanan yoldafllar›n›n
yan›ndayd›. O andan itibaren öfkesiyle, kiniyle
yoldafllar›n›n hesab›n› sormaktan baflka bir fley
düflünmedi. 19-22 Aral›k katliam›na misilleme
olarak 3 Ocak 2001’de, fiiflli Emniyet Müdürlü-
¤ü’nde feda eylemi gerçeklefltirerek flehit düfltü.

Gültekin KOÇ

Celalettin Ali
GÜLER

1959 Fatsa
do¤umlu ‹çp›-
nar,1975'ler-
de bafllad›
mücadeleye.
‹stanbul ve
Karadeniz'de
görevler ald›.

12 Eylül koflullar›nda 5 y›l tutsak-
l›¤›n ard›ndan kavgaya devam et-
ti. 1990’da, 1994’te yeniden tut-
sakl›klar yaflad›. Oligarflinin ha-
pishanelerde, iflkencelerde y›prat-
t›¤› bedeni onu daha fazla tafl›ya-
mad›. Almanya’ya gidiflinden bir
y›l sonra, 1 Ocak 2004’te ara-
m›zdan ayr›ld›.

Turgut ‹ÇPINAR

12 Ey-
l ü l
ö n c e -
s i n d e
D E V -
G E N Ç
sa f l a -
r › n d a

mücadele etti. 12 Eylül’de
Lübnan’a geçerek Filistin
Halk Cephesi saflar›nda sa-
vafla kat›ld›. Hareketle ye-
niden iliflkiye geçme afla-
mas›nda, 2 Ocak
1987’de Filistin kampla-
r›nda ç›kan bir çat›flmada
flehit düfltü.

Ali SABAN

T u t -
sakl›k-
tan ön-
ce t›p
fakül-
tesi ö¤-
r en c i -
s i y d i
ve bir

devrimciydi. Tutsakl›¤› dö-
neminde kanser teflhisi ko-
nulmas›na ra¤men tedavisi
sürekli engellenip ölümcül
noktaya geldi¤inde tahliye
edildi. 3 Ocak 1996’da
tahliyesinden dört gün son-
ra flehit düfltü.

Kalender
KAYAPINAR

‹stanbul Mecidiye-
köy’de 2 Ocak
1979’da faflistlerin
kurdu¤u pusuda
katledildi. Gülte-
pe’de içtenli¤iyle,
dürüstlü¤üyle, çal›fl-
kanl›¤›yla tan›nan
bir devrimciydi. 

Yüksel EROL



7y›ld›r süren tecrite karfl› direniflin
çeflitli aflamalar›nda uzun ve kor-

kutucu suskunluklar yafland›. Bu
aflamalar yaflan›rken de hücrelerde
ölüm orucuna son vermeyen, d›flar›-
da hiçbir koflulda susmayanlar var-
d›. ‹flte o büyük suskunluk zamanla-
r›nda, oligarflinin sözcüleri, “tecrit

yok, öyle olsa, herkes eylem yapar,

ama bak›n bir örgüt ölüm orucu ya-

p›yor, onlar›n amac› baflka” dema-
gojisini yap›yor, susanlar ise, sus-
kunluklar›n› bununla gerekçelendi-
riyorlard›. 

7y›l›n her an›n› direniflle sürdüren
sab›r ve tahammül, suskunluk

duvar›n›n alt›n› da sab›rla oydu ve
flimdi o duvar›n gümbür gümbür y›-
k›ld›¤› günlerdeyiz. Bu duvar›n y›-
k›lmas›, herkesin kendi yalan ve de-
magojilerinin, bahanelerinin alt›nda
kalmas› demektir. 

Duvar›n alt›nda kalan en baflta
Adalet Bakanl›¤›’d›r. “Tek bir

örgüt talep ediyor bunlar›” diyordu-
nuz. Buyurun, ülkemizin en büyük

demokratik kitle örgütleri, en büyük
barolar› talep ediyorlar tecritin kal-
d›r›lmas›n›. Yap›lan çeflitli aç›kla-
malara, gazetelere verilen ilanlara
bak›ld›¤›nda görülür ki, imzalayan-
lar aras›nda ülkemizin en büyük de-
mokratik kitle örgütleri vard›r; ül-
kemizin ayd›nlar›n›n, sanatç›lar›n›n
önemli bir bölümü vard›r. 

‹stanbul Barosu’nun 15 Aral›k’ta
‹stiklal Caddesi’nde bini aflk›n

avukat›n ve ‹stanbul d›fl›nda baflka
illerin baro baflkanlar›n›n da kat›l›-
m›yla düzenledi¤i görkemli yürü-
yüfl, hukukçular›n iktidara tarihi
uyar›s› ve sesleniflidir. Ony›llard›r
bu kadar avukat, bu kadar baro,
böyle bir konu için belki ilk kez bir
araya geliyor. Kendi tarihlerinin en
radikal eylemlerinden birini gerçek-
lefltiren hukukçular, bir tek talebi
dile getiriyorlar: Tecrite son verin!
Dünyan›n en büyük barolar›ndan
biri, meslektafllar› Behiç Aflc›’n›n
talebini sahiplendi¤ini aç›kl›yor... 

AKP iktidar› ve
burjuva medya-

n›n bir k›sm›, bu ses-
lenifli sansür ve mu-
hatap almama politi-

kas›yla bo¤maya çal›fl›yorlar hala.
Adalet Bakanl›¤› sözcüleri kâh “tec-
rit yok” aç›klamalar›yla, kâh “üç ka-
p› üç kiliti açmak, hapishanenin
anahtar›n› tutuklulara vermektir” gi-
bi gerçe¤i yans›tmayan aç›klamalar-
la, tecrite karfl› direniflin hakl› ve
meflru talebini çarp›tmak istiyorlar.
Sansürde, inkârda ›srar ederek var›-
lacak hiçbir yer kalmam›flt›r. Dev-
rimci tutsaklara tecrit karfl›s›nda bo-
yun e¤diremediniz. 7 y›l›n ç›plak
gerçe¤i budur. ‹ktidar, yetkililer ar-
t›k ne yaparlarsa yaps›nlar, bu ger-
çekten kaçamazlar. 7 y›l›n bir baflka
ç›plak gerçe¤i 122 tabuttur. “Tecrit
yok” aç›klamalar›n›, en gerici ke-
simler içinde bile kaale alacak kim-
se pek yoktur bu yüzden.

Direnifl, karar›n› daha 2000 y›l›-
n›n 19 Aral›k sabah›nda ver-

mifltir. Tecrite direnilecektir. Tecrit
sürdü¤ü müddetçe, direnenler aç›-
s›ndan “yeni bir durum” yoktur. Bir
karar vermesi gereken, AKP iktida-
r› ve Adalet Bakanl›¤›’d›r. Evet,
ölüm orucu direniflçileri Av. Behiç
Aflc›, bir ana Gülcan Görüro¤lu ve
bir tutsak Sevgi Saymaz, açl›¤›n
260’l›, 230’lu günlerindedirler.
Ölüm art›k direniflçilerin çok daha
yak›n›ndad›r. Fakat, Tayyip Erdo-
¤an ve Cemil Çiçek, gerçekte vere-

Hukukçular›n tarihi seslenifli 
ve ‹ktidar›n tarihi sorumlulu¤u

Ölüm art›k direniflçilerin çok daha yak›n›ndad›r. Fakat, Tayyip
Erdo¤an ve Cemil Çiçek, gerçekte verecekleri kararla, Behiç,
Gülcan ve Sevgi’nin kaderine de¤il, kendi kaderlerine karar 

verecekler: Adlar›n› Pinochetler’in yan›na 
yazd›r›p yazd›rmamaya karar verecekler... 

3   Hukukçular›n tarihi seslenifli ve

iktidar›n tarihi sorumlulu¤u

5   Meslektafl›m›z›n yan›nday›z

8   Vahfleti gördü gözleri

10  Hesap sorulmadan bu öfke

asla dinmeyecek

14  Ayd›nlar ilan

15  TAYAD’l›lar Cemil Çiçek’e ‘Tecriti Kald›r’

ça¤r›s› yapt›

16  Faflist terör t›rman›yor

18  Söz Gençlikte: Emir polisten 

uygulama rektörden

19  Röportaj: Gülcan Görüro¤lu

22  Gerçe¤e gelin! Sadede Gelin!

Çözüme gelin!

24  Sabr›n çiçeklerini açt›¤› yer buras›

25  HÖC Blair’i protesto etti

26  Ozan Yay›nc›l›k bask›n›

30  Ekonomi: Ücret “Asgari” Vergi “Azami”

32  Emek: ‹GDAfi iflçileri fabrikaya kapand›

34  14 Aral›k ve KESK

35  Röportaj: Kamu Emekçileri Cephesi

36  Hayat›n ‹çindeki Teori: Hukuk ve Faflizm

40  Ankara’daki muhattap ve 

Ankara’n›n çözümsüzlü¤ü

42  “Siz beni nas›l dinlemezsiniz”

44  Bas›ndan: Bas›nda 19 Aral›k ve Direnifl

45  19-22 Aral›k katliam›na yurtd›fl›nda öfke

46  Yurtd›fl›: ‘Özel uygulamalara’

mahkemeden red!

47  Yürüyüfl: Hakikatin sesidir

48  Filistin’de iktidar savafl›

50  Katliamc›lar katledilenleri yarg›l›yor

ç i n d e k i l e r



cekleri kararla, Behiç, Gülcan ve
Sevgi’nin kaderine de¤il, kendi ka-

derlerine karar verecekler: Adlar›-
n› Pinochetler’in yan›na yazd›r›p
yazd›rmamaya karar verecekler... 

Tecrit sorunu, aç›k ki, politik, ah-
laki, insani birçok boyutu içinde

tafl›yan bir sorundur. Tecrite karfl›
direnenler aç›s›ndan bu sorun insan-
lar›n kendi kimlikleriyle ve düflün-
celeriyle yaflayabilmeleri sorunu-
dur. ‹çeride ve d›flar›da tecrite karfl›
direniflte bunun için öldü 122 insan.
Bunun ad› “ölüm üzerine siyaset

yapmak de¤il”, düflünceleri, inanç-
lar› için can bedeli direnmektir.
“Ölüm üzerine siyaset”, oligarflinin
siyasetidir. Ölümle tehdit ederek ve
19 Aral›k’ta oldu¤u gibi, hücrelerde
oldu¤u gibi öldürerek sonuç almaya
çal›flan oligarflik devlettir. Bunun si-
yasetteki ad› ise, katliamc› politi-

ka’d›r. AKP hükümetinin Adalet
Bakanl›¤›, iflte bu politikay› sürdü-
rüp sürdürmemeye karar verecektir.
Bu anlamda tecrit meselesi, AKP
aç›s›ndan bir “pazarl›k” sorunu de-
¤il, katliam politikas›na devam edip
etmeme sorunudur. 

Behiç Aflc›, son yapt›¤› bir aç›k-
lamada, çok net olarak flunu

söylüyor: "Eylemin bitmesi için

Adalet Bakanl›¤› tecrit sorununu

çözmeli. Biz, insan›n insanlaflmas›-

n› istiyoruz. Bunun pazarl›¤›n›n ya-

p›ld›¤›n› görmek bile utanç verici".
Evet, “insanca yaflam koflullar›”n›n
pazarl›k konusu yap›lmas› utanç ve-
ricidir gerçekten. Bu utanç, AKP ik-
tidar›n›n ve Adalet Bakanl›¤› yetki-
lilerinindir. Verilecek karar, bu utan-
ca son verip vermeme karar›d›r. 

Tecrit, hiç kuflkusuz bir “mücade-
le konusu”dur. Oligarfli F Tipi

hapishaneleri durduk yerde yapma-
d›. 19-22 Aral›k Katliam›’yla birlik-
te F Tipi hapishaneleri açman›n bir
amac› vard›. Bu amaç, en özet ifa-
deyle bu topraklardan devrimi ve
devrimcili¤i silmekti. Oligarfli, bu
amaca ulaflabilirim hesab›yla, vah-
flette ve katliamc›l›kta bu kadar tefl-
hir olmay› göze ald›. Ama gelinen
noktan›n gösterdi¤i gibi, oligarfli bu
amac›na ulaflamam›flt›r. Hesab› bofla

ç›km›flt›r. Tecrit politikas›n› sürdür-
mek art›k oligarfli için yaln›zca daha
fazla teflhir olmak demektir. 

Böyle bir noktada “örgüte zafer

kazand›k dedirtmeyiz” demek,
safsatayla u¤raflmakt›r. “Örgüt”, za-
ten zaferi kazanm›flt›r. Zafer, tecrite
boyun e¤memekti. E¤diremediniz.
Üç ay, befl ay, bir y›l, iki y›l de¤il,
tam yedi y›ld›r sürdürüyorsunuz bu
zulmü ve yine sonuç alamad›n›z.
Yedi y›l daha sürdürseniz, yine so-
nuç alamayacaks›n›z. Ama zulmü-
nüz, tecrit politikas›n› uygulamakta-
ki insanl›k d›fl›l›¤›n›z daha fazla afli-
kâr olacak halklar›n gözünde. Bu
aç›dan bak›ld›¤›nda da gelinen nok-
tada karar vermek, çözüm bulmak
durumunda olan iktidard›r: Zafer
kazanamayaca¤›n›z› bile bile, yeni
insanlar›n ölümünün sorumlulu¤u-
nu da üstlenmeyi göze alarak tecriti
sürdürecek misiniz, yoksa bu insan-
l›k d›fl› dayatmadan vaz m› geçecek-
siniz? ‹flte AKP ve Adalet Bakanl›¤›
için sorun budur. 

AKP iktidar› art›k “örgüt” üze-
rinden yapaca¤› demagojilerin

Emin Pazarc›lar gibi iktidar yalaka-
lar› d›fl›nda kimseyi etkilemeyece¤i-
ni de görmek durumundad›rlar.
Evet, bu ülkede TBMM Baflkan› bi-
le, ölüm oruçlar›ndan, F Tiplerinden
sözetti diye “teröre destek vermifl

olmakla”, hem de Adalet Bakan› ta-
raf›ndan suçland› ve bu ülkenin
TBMM Baflkan›, bu kadar ucuz bir
gözda¤›na karfl› duramay›p boyun
e¤di... Tecrite karfl› ç›kman›n Mark-
sist-Leninist bir örgütle “ayn›” gibi
görünmeye yolaçabilece¤i kayg›s›
ve korkusu etkili oldu bir süre. Kimi
ayd›nlar›m›z böyle düflünülmesinin
tecriti gündemden ç›karmalar›nda
belirleyici nedenlerden biri oldu¤u-
nu aç›kça ortaya da koydular. Nite-
kim hâlâ az da olsa, böyle düflünen-
ler de vard›r. Bu koflullar alt›nda,
barolar›n, ülkemizin ayd›nlar›n›n,
demokratik kitle örgütlerinin önem-
li bir k›sm›n›n bu demagojilerin et-
ki alan›ndan ç›km›fl olmas›, demok-
ratik mücadele aç›s›ndan önemli bir
geliflmedir. 

Halk›n muhalafetinin gücü, belli
bir dönem boyunca, iflçileri,

memurlar› kölelefltiren yasalar› en-
gellemeye, IMF programlar›n›n uy-
gulanmas›n› durdurmaya, TMY gi-
bi faflist yasalar›n ç›kar›lmas›n› ön-
lemeye yetmedi¤i gibi, tecrit zul-
münü geriletmeye de yetmedi. Fa-
kat bir düflünürün dedi¤i gibi: "Ada-

letsizli¤i engelleyecek gücünüzün

olmad›¤› zamanlar olabilir, ama iti-

raz etmeyi beceremedi¤iniz bir za-

man asla olmamal›...” 

Olmad›. Tecrit zulmünün karfl›-
s›nda flehitlerimizle, sakatlar›-

m›zla, büyük fedakârl›klar›m›zla
afl›lmaz bir barikat ördük. Bazen ba-
rikat›n arkas›nda yaln›z kald›¤›m›z
oldu, ama asla terketmedik barikat›;
koyacak tu¤la yoksa, cesetlerimizle
yükseltiriz bu barikat› diyerek de-
vam ettik direnifle. Bugün “tecriti
kald›r›n” diye hayk›ran, talep eden
herkesin bir parças› oldu¤u barika-
t›n temellerinde 122 flehidimiz var.
AKP’ye, sadece AKP’ye de¤il, em-
peryalizmin ve oligarflinin tüm güç-
lerine 122 flehidimizden ald›¤›m›z
güçle bir kez daha diyoruz ki, 7 y›l-
d›r bu barikat› aflamad›n›z ve hiçbir
zaman da aflamayacaks›n›z. 

Bu barikat, 7 y›ld›r gelen geçen
iktidarlar›n zulmüne tutulmufl

bir aynad›r. 122 flehit zulmünüzün
resmidir. E¤er bu zulmü sürdür-
mekte ›srar ederseniz, 123’ncü,
124’ncü, 125’nci ve 126’nc›... fle-
hitlerle barikattan yans›yan resmi-
niz, Pinochetlerle, Kenan Evrenler-
le, burjuva bas›nda a¤›zlar›nda
vampir diflleriyle çizilen Ecevitler-
le, Sami Türklerle daha fazla özdefl-
leflecek demektir. 

Gün AKP için karar günüdür.
AKP iktidar› kendilerini tarih

önünde kimlerle özdefl k›laca¤›na
karar verecektir. 

Gün tüm devrimciler, ilericiler,
vatanseverler ve demokratik

kurumlar için, mücadele günüdür;
tecrit zulmüne son vermek, en yi¤it-
lerimizin ölümlerini durdurmak için
elimizden gelen her fleyi ortaya
koymak günüdür. 

Gün bizim, zafer direnenlerindir!
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Yaz›l› aç›klamalar yapt›lar, Ada-
let Bakanl›¤› ile görüflme talebinde
bulundular, adli y›l aç›l›fllar›nda ko-
nufltular; tecritin insan haklar› ihlali
oldu¤unu söylediler, kald›r›lmas›n›
istediler, Behiç Aflc› ölmemeli dedi-
ler. Halk›n hiçbir kesimini dinleme-
yen, ülkenin en büyük ve en sayg›n
meslek örgütlerinin elefltiri ve öne-
rilerine kulak asmayan iktidar tüm
bu ça¤r›lara kulak t›kad›. 

Ve barolar da soka¤a ç›kt›lar. 

Baflta ‹stanbul olmak üzere kimi
kentlerde duyarl›, demokrat, dev-
rimci avukatlar zaten sürecin bafl›n-
da bu yana meydanlardayd›lar. Ku-
rumsal olarak ise, barolar ilk kez
tecrite karfl› soka¤a ç›kt›lar. ‹stanbul
Barosu taraf›ndan 15 Aral›k günü
düzenlenen yürüyüfle, 1000’e yak›n
avukat cüppeleri ile kat›ld›. 

8 Kentin Baro Baflkan› 
Tecrite Karfl› Yürüyüflte
Yürüyüfle; ‹stanbul Barosu Bafl-

kan› Kaz›m Kolcuo¤lu’nun yan›s›ra
Ankara, Diyarbak›r, Artvin, Tekir-
da¤, Sakarya, Van, Ayd›n illeri baro
baflkanlar› ve temsilcileri de kat›ld›-
lar. ‘Tecrit ‹nsan Haklar› ‹hlalidir’

yaz›l› pankart açan ve ‘Tecriti Kal-
d›r›n Ölümleri Durdurun’, ‘Üç Kap›
Üç Kilit Aç›ls›n’, ‘Savunma ve Adil

Yarg›lanma Hakk› K›s›tlanamaz’
dövizlerinin, Behiç Aflc›’n›n resim-
lerinin tafl›nd›¤› yürüyüflte s›k s›k
Aflc›’ya destek sloganlar› at›ld›. 

F Tipi hapishanelerdeki tecrit,
keyfi uygulamalar ve hak ihlallerine
son verilmesi, Behiç Aflc›’n›n ölme-
mesi için, ‹stanbul Barosu önünde
toplanan bin avukat, cüppeleriyle
Taksim Cumhuriyet An›t›’na yürü-
dü. Sa¤ kollar›na k›rm›z› bant takan
avukatlar›n önü, meydana ulaflma-
dan polis barikat› ile kesildi.

Konu Tecrit ‹se, Taksim’e 
Yürüyüfl Yasak!
Baflta Baro Baflkan› Kaz›m Kol-

cuo¤lu olmak üzere hukukçular, ba-
rikat karfl›s›nda biraz da flafl›rm›fllar-
d›. ‹stanbul Valisi’ni arayan Kolcu-
o¤lu, daha önce de Taksim An›t›’na
kadar yürüdüklerini, herhangi bir
sorun olmad›¤›n› söyledi. Ancak
fark fluydu ki, tecrit büyük bir hu-
kuksuzlukla sürdürülüyor-
du, bu konuda hukukçula-
r›n önüne barikat kurulma-
s› da faflizme yak›fland›.

Behiç, iflte bu hukuk-
suzlu¤a dikkat çekerek,
hukukun olmad›¤› bir ül-
kede adalet savafl› veriyor-
du. Polisin bu tavr› avu-

katlar›n "Avukata De¤il Çetelere
Barikat" sloganlar›yla karfl›land›.
‹stanbul Valisi ile yap›lan görüflme-
ye ra¤men, avukatlar›n önündeki
barikat kald›r›lmad›. Bunun üzerine
avukatlar Tramvay Dura¤›’nda
aç›klamada bulundular. 

“Tecrit Kald›r›lmal›, 
Ölümler Durdurulmal›d›r”
‹stanbul Barosu ad›na aç›klama-

y› Kaz›m Kolcuo¤lu yapt›. Kol-
cuo¤lu, F Tipi hapishanelerde de-
vam eden tecrit uygulamas›na son
verilmesini istediklerini belirtti.

Kolcuo¤lu, F Tipi hapis-
hanelerinde tutuklu ve
hükümlülerin en do¤al
gereksiniminin bile kar-
fl›lanmad›¤›n› vurgula-
yarak flöyle dedi: "Tecrit

bir insan haklar› ihlalidir. Asla ka-

bul edilemez. Tecride maruz b›rak›-

lan kiflinin tutuklu veya hükümlü ol-

mas› da bu gerçe¤i de¤ifltirmez. En

k›sa zamanda tecride son verilmeli

ve ölümler durdurulmal›d›r."

Çözüme iliflkin de düflüncelerini
aç›klayan Kolcuo¤lu, mevzuatta de-
¤ifliklik öngörmeyen, hiçbir mimari
tadilat gerektirmeyen, güvenlik
kayg›lar›ndan uzak bir biçimde, in-
sanca muamelenin bafllat›lmas› için
talimat verilmesini istedi. Kolcuo¤-
lu, kal›c› çözümün sa¤lanmas› için,
Adalet Bakanl›¤›, barolar ve ilgili
meslek odalar›n›n oluflturaca¤› bir
çal›flma grubu ile sorunun kapsam›-
n›n ve çözüm olanaklar›n›n araflt›-
r›lmas›n› ve savunma ile adil yarg›-
lama hakk›n›n k›s›tlanmas› önünde-
ki tüm engellerin kald›r›lmas›n› is-
tediklerini sözlerine ekledi.

Aç›klaman›n ard›ndan sadece
baro baflkanlar›n›n an›ta çelenk b›-
rakmalar›na izin verildi. 
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Hukukçular 
tecrite karfl› 
yürüdüler

‘Meslektafl›m›z›n yan›nday›z’



Antalya Barosu Avukatlar›
“Aflç›’ya Kulak Verilmeli”

Av u -
kat la r ›n
B e h i ç
Aflc› için
s o k a ¤ a
ç › k t › ¤ ›
yerlerden
biri de
A n t a l -

ya’yd›. 15 Aral›k günü Antalya Ba-
rosu’na kay›tl› avukatlar, Adliye Sa-
ray› önünde aç›klama yapt›lar.
30’dan fazla avukat›n kat›ld›¤› aç›k-
lamay›, Antalya Barosu ‹nsan Hak-
lar› Merkezi Baflkan› Münif Ermifl
okudu. Tecritin 122 insan›n can›n›
ald›¤›n› kaydeden Ermifl üç insan›n
ölüme gitti¤ini söyledi. 

Kamuoyunun sessizli¤ini eleflti-
ren Ermifl, Behiç Aflc›’n›n sesinin
de ancak ölümün efli¤ine geldi¤inde
yank› buldu¤unu söyledi. Ermifl
flunlar› belirtti: “Bir hukukçunun,

bir avukat›n hukuktan umudunu ke-

sip Ölüm Orucu’na bafllamas› her-

kesi düflündürmeli, beyinlerdeki

sessizlik ve ilgisizlik duvarlar› y›k›l-

mal›d›r... Avukat Behiç Aflc›’n›n se-

sine kulak verilmelidir. Çünkü bu

talepler son derece insanidir.”

Tecrite dayal› sistemin sona er-
dirilmesini isteyen Ermifl, “bu soru-

nun çözüm adresi de, ölümleri dur-

duracak olan da Say›n Adalet Baka-

n› Cemil Çiçek’tir. Behiç Aflc› için

“üzüldüm” demesi yetmemektedir.

Art›k somut bir ad›m atmal› tecriti

kald›rmal›d›r” diye konufltu.

Diyarbak›r Barosu:
“Diyalog Bafllat›lmal›”

Adalet Bakanl›¤›'na tecrit soru-
nunu gözard› eden tutumuna son
vermesi ça¤r›s› yapan Diyarbak›r
Barosu, çözüm için meslek örgütle-
riyle diyalog bafllat›lmas›n› istedi.
15 Aral›k günü bas›n toplant›s› dü-
zenleyen Baro Baflkan Vekili Av.
Zülal Erdo¤an, tecrite dikkat çeke-
rek tecrit uygulamas›n›n tutuklular
üzerinde fiziki ve ruhsal tahribatlar

yaratt›¤›n› kaydetti. 122 kiflinin ya-
flam›n› yitirdi¤ini ifade eden Erdo-
¤an, “meslektafl›m›z Av. Aflc›, bu so-

runa dikkat çekmek amac›yla baflla-

d›¤› eylemin 255. gününü geride b›-

rakt›. Sa¤l›k durumu yaflam›n› ciddi

derecede tehdit eden boyuta ulafl-

m›flt›r” dedi. Erdo¤an, yeni ölüm-
lerin önlenmesini istedi. 

Adana Tecrite Karfl› 
Hukukçular Komitesi’nden 
Meflaleli Eylem

Adana’da ise, Tecrite Karfl› Hu-
kukçular Komitesi üyeleri, 14 Ara-
l›k’ta ‹nönü Park›’nda meflaleli ey-
lem yapt›lar. Buradan, Kültür Soka-
¤›’na do¤ru yürüyüfle geçen avukat-
lar “Tecriti Kald›r›n Ölümleri Dur-
durun” sloganlar› att›lar.

Kültür Sokak’ta aç›klama yapan
Asuman Salman, yurtiçi ve yurtd›-
fl›ndan Aflc›’ya verilen deste¤i hat›r-
latarak, buna karfl›n iktidar›n sa¤›r
ve dilsiz rolü oynamaya devam etti-
¤ini söyledi. Salman flöyle devam
etti:

“Sayg›de¤er meslektafl›m›z,

kardeflimiz Av. Behiç Aflc›’n›n

sadece müvekkillerinin

de¤il, bütün mahkûmla-

r›n ‘yaflam hakk›’n› sa-

vunmak ad›na kendi

yaflam›n› ortaya koy-

du¤u bu onurlu eyle-

minin ard›ndaki bütün

talepleri destekledi-

¤imizi ilan ediyor, ta-

leplerimizi baflta

Adalet Bakanl›¤› ol-

mak üzere siyasi oto-

ritenin bütününe ve

kamuoyuna bir kez

daha iletiyoruz:

- Tecrit-Tred-

man uygulama-

s›na derhal son

verilmelidir -

Tecrit-Tredman

uygulamas›n-

dan zarar gören

mahkûmlar ive-

dilikle tedavi

edilmelidir. -

Cezaevlerindeki bütün insanl›k d›fl›

uygulamalardan vazgeçilmelidir. -

19 Aral›k 2000 ölüm operasyonu

baflta olmak üzere cezaevlerinde

operasyon ad› alt›ndaki katliamla-

r›n sorumlular› yarg›lanmal›d›r.”

Aç›klamaya, TAYAD, ‹HD,
KESK, ESP, THAY-DER de destek
verdi.
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Hukukun ve adaletin yok edil-
di¤i bir ülkede yaflam hakk›

için bafllad›¤› ölüm orucunun 

263. gününde



Zonguldak Barosu:
“Diyalog Bafllat›lmal›”

Zonguldak Baro Baflkan› Erol
Mekik, 15 Aral›k günü yapt›¤› aç›k-
lama ile, tecritin insan haklar› ihlali
oldu¤unu bildirdi ve F Tipi cezaev-
lerinde tutuklu ve hükümlülerin en
do¤al gereksinimlerden uzaklaflt›r›l-
d›¤›n›, tecrit modelinin havaland›r-
ma, görüflme, okuma ve sa¤l›k gibi
temel vazgeçilmez haklar›n kulla-
n›lmas›na engel oldu¤unu söyledi.
Behiç Aflc›’n›n durumunu hat›rlatan
Mekik, sorunlar›n çözümü nokta-
s›nda baro olarak katk› sunmaya ha-
z›r olduklar›n› ifade etti. 

Sendikalar, Odalar, 
DKÖ’ler ve Ayd›nlar 
‘Tecrite Son’ Diyor!

◆ Antalya KESK fiubeler

Platformu 16 Aral›k günü K›fllahan
Meydan›’nda yapt›¤› eylemde, F
Tipi cezaevlerinin, “ça¤›m›z›n ay›-
b›” oldu¤unu ifade ederek, “bu ay›-
ba art›k son verilmesi gerekti¤ini”
kaydetti. Platform ad›na Kadir Zey-
bek’in yapt›¤› aç›klamada, “F Tip-
leri ve tecrit” ülkemizin en yak›c›
sorunu olarak nitelendirilirken, üç
kiflinin halen ölüm orucunda oldu¤u
hat›rlat›ld›. Zeybek, “Üç kap› üç ki-

lidin aç›lmas› hükümet görevi ve so-

rumlulu¤udur” dedi. Eyleme;
D‹SK Emekli-Sen, Antalya Temel
Haklar, Gençlik Derne¤i, SDH,
EMEP, ÖDP, TAYAD'l›lar, DHP ve
Devrimci Hareket de destek verdi. 

◆ Tunceli Belediye Baflkan›

Songül Erol Abdil, 14 Aral›k’ta dü-
zenledi¤i bas›n toplant›s› ile tecrite
son verilmesini istedi ve bu amaçla
ölüme yürüyen Behiç Aflc›'ya des-
tek verdi. Adalet Bakan› Cemil Çi-
çek'e ça¤r›da bulunan Abdil, “Ba-
kanl›k yanl›fltan dönmeli, yetkileri-
ni do¤ru kullanmal›d›r” dedi.

◆ D‹SK Ege Bölge Temsilcili-

¤i, KESK ‹zmir fiubeler Platfor-

mu, TMMOB ‹zmir Koordinas-

yon Kurulu, Türk Tabipleri Birli-

¤i ve ÇHD ‹zmir fiubesi taraf›ndan
19 Aral›k’ta ‹zmir Adliyesi önünde
düzenlenen aç›klamada, 19 Aral›k
Katliam› lanetlenirken, Behiç Afl-
c›’ya destek verildi ve tecritin kald›-
r›lmas› istendi. 

◆ ‹slamc› ayd›nlar ile kitle ör-

gütleri, Sirkeci Postanesi’nde
biraraya gelerek, hükümete gönder-
dikleri mektupla, tecrit sorununun
acilen çözülmesini talep ettiler.

Burada aç›klamada bulunan, Öz-
gür-Der, Mazlum-Der üyeleri ile ay-
d›nlar, “F Tipine Hay›r Tecrit Öldü-

rüyor (D)uyuyormusunuz” yaz›l›
dövizler ile Behiç Aflc›’n›n resmini
tafl›d›lar. Özgür-Der Baflkan› Hülya
fiekerci, “3 kap› aç›larak hücreler 9

kiflilik hale getirilmelidir. Adalet Ba-

kan› Cemil Çiçek sesimizi duymad›.

Biz de ‘F tipi sorununa duyarl›l›k ve

sorumluluk’ ça¤r›s›n› içeren mektu-

bumuzu buradan Tayyip Erdo¤an ve

Bülent Ar›nç’a gönderiyoruz” diye
konufltu. Mazlum- Der Baflkan›
Mustafa Ercan, ‹SRA Kültür Merke-
zi ad›na Nurettin fiirin, Av. Gülden
Sönmez, yazar Y›ld›z Ramazano¤lu
ile Abdurrahman Dilipak da yapt›k-
lar› konuflmalarda hükümete ayn›
ça¤r›y› yapt›lar. Nurettin fiirin, F
Tipleri’ni “Türkiye’deki SS kampla-
r›” olarak nitelendirdi. 

◆ Türkiye ‹nsan Haklar› Vakf›

(TÎHV) Baflkan› Yavuz Önen, yap-
t›¤› aç›klamada, 19 Aral›k Kat-
liam›’n›n sorunlar› büyüttü¤ünü ha-
t›rlatarak, “baflta hükümet olmak
üzere tüm taraflar› cezaevlerinde ya-
flanan tecrit sorununun çözülmesi
için çaba harcamaya davet ediyo-
ruz” dedi. KESK Baflkan› ‹smail

Hakk› Tombul ve Elektrik Mü-

hendisleri Odas› (EMO) taraf›ndan
19 Aral›k’›n y›ldönümünde yap›lan
aç›klamalarda da 122 kiflinin yafla-
m›n› yitirdi¤ini hat›rlatarak, tecrit
sorununun bitmesi ve açl›k grevleri-
nin sona ermesi için "3 kap› 3 kilit"
önerisinin kabul edilmesi istendi.

◆ DTP Kars ‹l Baflkan› Mah-

mut Al›nak, Avukat Behiç Aflc›’n›n
durumundan sorumlu tuttu¤u Bafl-
bakan ile Adalet Bakan› hakk›nda,
“adam öldürmeye tam teflebbüs”

suçundan dava aç›lmas› istemiyle
suç duyurusunda bulundu. Devlet
ad›na hükümetin, yurttafl›n yaflam
hakk›n› gözetmek ve kollamak zo-
runda oldu¤unu hat›rlatan Al›nak,
“E¤er onlar bu görevlerini yerine
getirmifl olsalard› Av. Behiç Aflc›, bu
eyleme giriflmezdi. Av. Behiç Afl-
c›’n›n ölümüne neden olacak Baflba-
kan ve Adalet Bakan›’d›r.”  dedi.

◆ ‹nsan Haklar› Derne¤i ‹stan-
bul fiubesi Cezaevi Komisyonu
üyeleri, 15 Aral›k’ta Galatasaray Li-
sesi önünde yapt›klar› eylemde, tec-
ridin kalkmas›n› istediler.

◆ KESK Mersin fiubeler Plat-

formu, Genel-‹fl, Emekli-Sen ve

Halkevleri üyeleri, 19 Aral›k’ta
Taflbina önüne yapt›klar› aç›klama-
da, yetkililere seslenerek, “Bu tür
ça¤ d›fl› yöntemlerin art›k çözüm
olmad›¤›n› görmelisiniz” dediler.
Eylemde, “Behiç Aflc›, Sevgi Say-
maz, Gülcan Görüro¤lu Onurumuz-
dur” sloganlar› at›ld›. 

◆ Bursa Temel Haklar ve Ba-
¤›ms›z Tekstil ‹flçileri Sendikas›
BAT‹S taraf›nan düzenlenen tecrit
konulu panele kat›lanlar, tecritin
kald›r›lmas› gerekti¤i konusunda
hemfikir oldular. Panele konuflmac›
olarak; Gazeteci-yazar Abdurrah-
man Dilipak, fiair Arif Damar, ÇHD
Genel Baflkan› Hüseyin Yüksel Bi-
çen, Tecrite Karfl› Mücadele Komi-
tesi üyesi Avukat Taylan Tanay,
TTB ‹nsan Haklar› Komitesi üyesi
Dr. Saffet Ercan ve eski bir tutsak
olan Mehmet Do¤an kat›ld›lar. Ya-
p›lan konuflmalarda, tecritin emper-
yalizmin sald›r›s› oldu¤u, a¤›r bir
insan haklar› ihlali olarak de¤erlen-
dirildi¤i üzerinde duruldu. 

◆ TAYAD’l›lar, TKP, EMEP,

HKM, Emekli-Sen, ÖDP, Al›nte-

ri, Ser-Çeflme, Devrimci Demok-

rasi okurlar› taraf›ndan 20 Aral›k’ta
Manisa’n›n Salihli ilçesinde düzen-
lenen eylemde, Adalet Bakanl›¤›’na
“tecrite son ver” ça¤r›s› yap›ld›.

◆ E¤itim-Sen Samsun fiube

Baflkan› Alpaslan Çepni, 20 Aral›k
günü sendika binas›nda yapt›¤› ba-
s›n toplant›s›nda, üç kap› üç kilidin
aç›lmas›n› istedi. 

7

24 Aral›k 2006 / 84



“Hapishanede yaflanan katli-

am›n ard›ndan aileler Adli T›p’da

evlatlar›n›n yanm›fl cesetlerini tefl-

his ediyorlard›. ‹ki aile cenazeleri

tamamen yanm›fl oldu¤u için teflhis

edemedi. Ve birbirlerine ‘birini sen

al birini ben. Zaten ikisi de bizim

evlad›m›z’ dediler.” 

Ölüm orucuna bafllad›¤›nda yap-
t›¤›m›z bir röportajda böyle anlat›-
yordu Behiç Aflç› 19 Aral›k Kat-
liam›’n›. Bir insan›n ölüm orucuna
girme nedenlerini ortaya koyan ger-
çeklerden sadece birisi... Ard›m›zda
b›rakamad›¤›m›z, yoksayamad›¤›-
m›z, unutamayaca¤›m›z günler ola-
rak haf›zam›za kaz›lan yaflanm›fll›k-
lard›r bir geceye s›¤d›r›lan vahflet.
Her bakt›¤›m›zda yüre¤imizdeki
ac›y› perçinler Seyhan Do¤an’›n kül
olmufl görüntüsü. 19 Aral›k denince
hâlâ yanan yak›lan hapishaneler ge-
lir gözümüzün önüne ve ‘6 kad›n›

diri diri yakt›lar’ ç›¤l›¤›-
n› duyar›z yüreklerimi-
zin en derininde. Her ne
kadar gizlenmeye çal›fl›l-
sa da vahfletin boyutu, bu
görüntülerde anlat›r bir-
çok fleyi. 

“‹nsan olan yere at›l-
mas› yasakt›” 19 Ara-
l›k’ta tutsaklar›n üzerine
at›lan bombalar›n. Elbi-
seleri sa¤lamken etleri
yand›, derileri döküldü.
Ve analar-babalar çocuk-
lar›n› tan›yamad›lar.
Analara, kömürleflmifl
bir cesedi “çocu¤undur”
diyerek vermifl bir ülke-
dir Türkiye. “Sen birini
al, ben de di¤erini ala-
y›m, ne de olsa hepsi ev-
latlar›m›z” dedirten bir
ülke... Bir avukat›n ölüm
orucuna girmesine neden
olacak kadar hukuku
ayaklar alt›na alan bir ül-
kedir Türkiye. Analar›
evlatlar›n›n yanan bede-
nine ac›yla bakarken
gördü Behiç... Onlar›n
ac›lar›yla yand› yüre¤i...
Kömüre kesmifl beden-
lerde; görüfllerde gülen

gözlerle kendilerini karfl›layan ev-
latlar›n› arad› analar. Zulüm kömür-
leflmifl bedenler verdi onlar›n nas›r-
l› ellerine. Ve bu derin izler b›rakt›
bir avukat›n vicdan›nda. 

Halklar›n kurtulufl umuduna yö-
nelik bir sald›r›yd› bu. 19 Aral›k ge-
cesi kanla, katliamla, yang›nlarla
susturmak istediler halk›n umutlu
sesini... Kanla bo¤mak istediler.
Bombalarla, kurflunlarla, kimyasal
gazlarla yoketmek istediler. Ama
yapamad›lar. Bir kez daha teslim
alamad›lar devrim düflüncesini, sos-
yalist bir gelece¤i. Kömürleflmifl
bedenlerdeki onurlu yürekler teslim
olmad› zulme. Alev topuna dönüfl-
türdükleri bedenleriyle korudu dev-
rimci tutsaklar umudun sesini. “Bir
can›m var o da halk›ma feda olsun”
dediler ‹bili gibi, aleve dönüfltürdü-
¤ü bedeniyle kurflunlar›n üstüne yü-
rüyerek. Dört duvar aras›nda kur-

flunlarla bombalarla teslim al›nma-
ya çal›fl›lan›n onur oldu¤unu bili-
yorlard›. Halk›n adalet özlemiydi
yokedilmek istenen, ba¤›ms›z bir
vatan özlemiydi. Emperyalizme
parsel parsel sat›lmak istenen Ana-
dolu’ydu o gün savunulan. 

Ve Behiç Aflc› bu vatan› ölümü-
ne savunanlar›, onurun ve erdemin
tarihini yazanlar› gördü. Yan› baflla-
r›ndayd› yak›ld›klar›nda. Kanla zu-
lümle aç›lan F Tipleri’nde ilk gö-
renlerdendi tutsaklar›. Yaralar›n›
sarmak için oradayd›. Bir gülüflün,
bir sesin, bir dokunuflun çok önemli
oldu¤u anlar vard›r. O anlarda ses
oldu müvekkillerine ya da gülüfl.
Katliam 7. y›l›na girerken hukukun
ayaklar alt›na al›nd›¤› davalarda ka-
tiller sürüsünü aklamak için her fley
yap›l›yor. Nas›l silecekler halk›n
belle¤inden bedenleri kömüre dön-
müfl, kurflunlarla delik deflik edilmifl
28 insan›. Nas›l aklayacaklar halk›n
gözünde katilleri? Nas›l so¤utacak-
lar evlatlar›n›n tan›nmayacak halde
bedenlerini ‘hepsi bizim evlad›m›z’
diyerek sahiplenen analar›n yürek-
lerindeki atefli. 19-22 Aral›kta kanla
aç›lan F Tipleri’nde 7 y›ld›r sürüyor
direnifl. 7 y›ld›r umudun sesi yank›-
lan›yor hücrelerde. Tekirda¤ 2
No’lu F Tipi’nden gelen kartta, “F

Tipleri’nin kanl› kurdelas› 19 Ara-

l›k’ta kesilirken karfl›lar›nda teslim

olmufl tutsaklar› bekleyenleri bir

kez daha yan›ltt›k. Diri diri yak›l›p

gazlarla bo¤ulurken kurflun ve

bombalar bedenimizi delip geçer-

ken bir an olsun savundu¤umuz de-

¤erlere s›rt çevirmedik. Aksine bir

can›m var halk›ma vatan›ma feda

olsun deme onuruyla karfl›lad›k ölü-

mü. O gün her fleyin bitti¤ini düflü-

nenlere, B‹Z ‘bitti’ demeden hiçbir

fleyin bitmeyece¤ini hayk›r›rken ta-

fl›d›¤›m›z inanc›n, sahip oldu¤umuz

kararl›l›¤›n gücüne inan›yorduk.

B‹Z karanl›¤a kurflun s›kmak yerine

karanl›¤› ayd›nl›¤a çevirmenin so-

rumlulu¤uyla umudu yar›nlara tafl›-

yoruz. Bu inanç bu güven ve bu so-

rumluluk bilinciyle bir kez daha di-

yoruz ki; B‹Z KAZANACA⁄IZ! 19

Aral›k’tan bugüne bugünden yar›na

meflale olup karanl›¤› ayd›nlatanla-
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Vahfleti gördü gözleri



ra selam olsun!” deniliyor. 

7 y›ld›r hücrelerde hâlâ Biz Kazana-
ca¤›z kararl›l›¤›yla direniyor tutsaklar.
Av. Behiç Aflc› da fiiflli’den ses oluyor
onlara. T›pk› Gülcan Görüro¤lu gibi. 

Behiç’in direnifli koyu sansürü k›r-
maya devam ediyor ve tecriti birçok ke-
simin gündemine sokuyor. 15 Aral›k’ta
‹stanbul Barosu’na ba¤l› 1000 avukat
Behiç’in taleplerine sahip ç›kt›, birçok
kurumdan, ayd›nlardan, sanatç›lardan
destekler gelmeye devam ediyor. 

Aflc›’ya ziyaretçiler de ayn› yo¤un-
lukta sürüyor. Özellikle meslektafllar› ve
ayd›nlar, “yan›nday›z” diyorlar. Bu hafta
içinde Eski ‹st. Baro Baflkan› Yücel Say-
man, Ankara Barosu Yay›n Kurulu’ndan
Bülent Turhan Gündüz ziyarete gelen-
lerden. Ayd›nlar sanatç›lar ise hiç yaln›z
b›rakm›yorlar. Yaflar Kemal, Gencay
Gürsoy, Arif Damar, Hasan Salt›k, Cahit
Berkay bunlardan baz›lar›. 

18 Aral›k günü Direnifl Evi’ne gidi-
yoruz ama Behiç çok yorgun oldu¤u için
göremiyoruz. Kanal 24 diye bir TV ka-
nal› röportaj yapm›fl, bu nedenle bitkin
düflmüfl. Bugün Radikal gazetesi man-
fletten verdi Aflc›’n›n direniflini, Yeni fia-
fak tam sayfa röportaj yay›nlad›. 7 y›ll›k

koyu bir sansürün k›r›ld›¤› büyük bir di-
renifli yaratman›n huzuruyla yat›yor Be-
hiç... Ve liselilerden mahallelerdeki ka-
d›nlara kadar bu sesi duyan herkes Be-
hiç’in sesine ses katmaya çal›fl›yor. 12
Aral›k günü fiiflli Endüstri Meslek Lise-
si’nden liseli gençlik 11 kifliyle ziyarete
gelmifller. Genç yafllar›yla bu büyük di-
renifli kavramaya çal›fl›yorlar. Gazi Ma-
hallesi’nden kad›nlar ise 10 kifliyle ziya-
rete gidiyorlar Behiç’i. Gecekondu ma-
hallelerinden yoksullu¤un ac›s›n› yükle-
nip gelmifller... Behiç’in halk›n avukat›
oldu¤u bilinciyle ziyaret ediyorlar. Dire-
niflten ald›klar› güçle daha çok insana
tecriti duyurmaya çal›fl›yorlar. Ve daha
birçok insan birçok kurum ziyaret ediyor
Behiç’i, eylemlerle etkinliklerle destek
olmaya ve direnifli büyütmeye çal›fl›yor-
lar. 

19 Aral›k günü yüreklerinde diri diri
yak›lanlar›n ac›s›yla Bayrampafla Hapis-
hanesi önünde hayk›racak analar, baba-
lar, kardefller, yoldafllar. Bir kez daha ka-
tillerden hesap soracaklar, adalet iste¤ini
hayk›racaklar. 28 insan›n kurflunlarla
bombalarla katledildi¤i 6 kad›n›n diri di-
ri yak›ld›¤› 19-22 Aral›k Katliam›’n›n 7.
y›l›nda yüre¤imizde yang›nla, adalet öz-
lemimizi bir kez daha hayk›r›yoruz. 
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“Yoldafllar›m vuruldu
gözlerimin önünde. Fidan
gözlerimin önünde ope-
rasyonun durdurulmas›
için kendini feda etti.
Alevleri benim de yüre¤i-
mi yakt›, öfkemi biledi.
Bu 15 y›ll›k tutsakl›¤›mda
ö¤rendi¤im en önemli
fleyse (... karalanm›fl) Di-
renirken zafer coflkusunu
hep içinde hisseder. Ben
de bu inanç ve coflkuyla
bafllad›m yürüyüflüme...”

Ayn› inanç ve 
coflkuyla 
direniyor

Sevgi Saymaz 
(Uflak Hapishanesi) 

ölüm orucunun 
237. gününde Frans›z Avukatlardan Adalet Bakan›’na Ça¤r›

150 Frans›z avukat›n imzas›n› tafl›yan, tecritin kald›r›lmas› talebini içeren bir
metin, Türkiye Adalet Bakan›’na gönderildi. 

Öte yandan, 29 Kas›m - 2 Aral›k tarihleri aras›nda direnifle destek vermek ve bil-
gi almak için ‹ngiltere’den gelen heyet, gözlemlerini, 18 Aral›k günü ‹ngiltere’de
Anadolu Halk Kültür Merkezi’nde düzenledi¤i bas›n toplant›s› ile duyurdu. TAYAD,
HHB, Temel Haklar Federasyonu, HÖC gibi kurumlar› ziyaret ettiklerini belirten he-
yet, direniflin bütün dünyadan izole edilmek istenmesine dikkat çekti. Haz›rlayacak-
lar› raporu ‹ngiliz Medyas›’na da¤›tacaklar›n› kaydeden heyet üyeleri, ayr›ca çeflitli
uluslararas› kurumlara da Türkiye’deki hapishaneler sorununu tafl›may› amaçlad›kla-
r›n› ifade ettiler. Heyet üyeleri, “Meslektafl›m›z Av. Behiç Aflc›’n›n mücadelesi destek-

lenmeli” dediler. 

Aflc›’n›n Eylemi TBMM Kürsüsünde
CHP ‹stanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, 18 Aral›k’ta TBMM kürsüsünde büt-

çe görüflmelerine iliflkin yapt›¤› konuflmas›na Behiç Aflc›’ya seslenerek bafllad›. 

7 y›ld›r yaflanan bir sorunu “yeni” yaflanan bir durummufl gibi de¤erlendiren ve
122 insan›n ölümüne ra¤men sorunu çözmeyenlerin, Behiç’in eylemi b›rakmas›yla
çözece¤ini iddia eden Sevigen flunlar› söyledi: “Behiç arkadafl›m, lütfen sen amac›na

ulaflt›n. Gazetelere manflet oldun, ben de parlamento kürsüsüne tafl›d›m. Milletvekili

arkadafllar›m beni duyuyorlar. E¤er bu ölüm orucuna son verirsen, inan›yorum ki sa-

y›n Adalet Bakan› bu dediklerimi duyuyor, aran›zdaki ihtilaf çözülür.”



Burada yaflanm›flt› en büyük zu-
lüm, burada diri diri yak›lm›flt› ka-
d›nlar, burada kurflunlanm›flt› alev
topu bedenler. Ve oligarfli, 19-22
Aral›k Katliam›’nda en vahfli yüzü-
nü burada sergilemiflti. Buradan ya-
y›lacak görüntülerle tüm halka göz-
da¤› vermeyi hedeflemifllerdi. 

Atefl içinde yarat›lan direnifl,
kurflunlar ve bombalar alt›nda çeki-
len halaylar bu amac›n gerçeklefl-
mesinin önüne daha o günden bari-
kat kurmaya bafllad›. Barikat› yedi
y›ld›r cesetlerimizle tahkim ettik,
her beden halka s›k›lan kurfluna kar-
fl› çelik bir z›rha dönüfltü.

‹flte bu yüzden, TAYAD’l› Aile-
ler 19 Aral›k Katliam›’na karfl› öf-
kelerini Bayrampafla Hapishanesi
önünde hayk›rd›lar. 

“19 Aral›k Katillerinden Hesap
Sorulmal›” pankart›n›n aç›ld›¤› ve
yüzlerce ”Diri Diri Yakt›lar” yaz›l›
dövizlerin tafl›nd›¤› eyleme 400 kifli
kat›ld›. TAYAD Baflkan› Mehmet
Güvel, katliamda hayat›n› kaybe-
denler için sayg› duruflu ça¤r›s›nda
bulunurken, ard›ndan TAYAD ad›na
Süleyman Acar bir konuflma yapt›. 

Acar flöyle seslendi: “Sizi ara-

m›yor gözlerimiz desek yalan olur.

Ama biliyorsunuz kömür karas›

gözleriniz bizde kald›. Hani gecenin

karanl›¤›nda y›ld›z gibi parlayan,

isyanl› günlerde y›ld›z gibi bakan

gözleriniz, bizde kald›.

Bilirdik yüre¤inizin yar›s› biz-

deyse di¤er yar›s› yurdumuzun da¤-

lar›nda flahan, ovalar›nda ›rgat, de-

nizinde bal›k, yeflilinde ormand›r.

Duymad›k gördük... Yüre¤inizi

yüre¤imizle dinledik. 19 Aral›k sa-

bah› 28’ler ölümsüzleflirken hep

birlikte yüreklerinizin sevdayla,

umutla, öfkeyle çarpt›¤›n› gözleri-

mizle, yürek gözümüzle gördük.

Gördük, hayata ve insana, iyiye ve

güzele bize ve hepimize nas›l da

sevdal› oldu¤unuzu... Bombalar,

kurflunlar ya¤mur gibi ya¤arken

nas›lda birbirinizin üzerine kapan-

d›¤›n›za tan›k olduk. Gördük zulme-

denlere, analara babalara sald›ran

zulmün bekçilerine olan öfkenizi. 

Evet gördük öfkeyle çarpan yü-

reklerin nas›l ölümsüzleflti¤ini.”

Katliamc›lar›n “hayata döndür-
me” ad›na gerçeklefltirdikleri vah-

fletten kareler aktaran Acar, “28’le-

rimizi her zaman oldu¤u gibi bu-

gün de özlemle, sevgi ve ba¤l›l›kla

an›yoruz” diye konufltu.
Tecrite Karfl› Sanatç›lar ad›na

Gamze Mimaro¤lu, 19 Aral›k Kat-
liam›’n› fliirsel bir dille anlat›rken,
ayn› esnada ‹dil Tiyatro Atölyesi
Oyuncusu Alev Akgün, Bayrampa-
fla’da katliamdan sa¤ kurtulan ve
‘bizi diri diri yakt›lar’ diyerek katli-
am› dünyaya duyuran Birsen Kars’›
canland›rd›. 

‹lgiyle izlenen gösterinin ard›n-
dan Grup Yorum Korosu “Diri Diri
Yakt›lar” ve “Bize Ölüm Yok” flar-
k›lar›n› seslendirdi. Eylem boyunca
yüzlerce insan›n gözlerindeki öfke
at›lan sloganlara yans›rken, Bay-
rampafla önünden ayr›lan TA-
YAD’l›lar, geride üzerlerinde “Diri
Diri Yakt›lar” yazan ve Birsen
Kars’›n sembol görüntüsünün oldu-
¤u 250 adet resmi hapishane önüne
b›rakt›lar. 

Katliama öfke ve 
adalet iste¤i her yerde
◆ Ankara’daki anma etkinlikle-

ri günler öncesinden bafllad›. 

16 Aral›k günü ilk anma, Ma-
mak fiirintepe Mahallesi’nde faali-
yet yürüten ‹dilcan Kültür Merke-
zi’nde düzenlendi. 19 Aral›k’a ilifl-
kin film gösteriminin ard›ndan ya-
p›lan konuflmada, direniflin kararl›-
l›¤›na vurgu yap›l›rken, fliirlerle ve
türkülerle 19–22 Aral›k flehitleri se-
lamland›. 

Ayn› gün
A n k a r a
G e n ç l i k
Derne¤i’nde
de anma
vard›. Sald›-
r›n›n tüm
halka yöne-
lik oldu¤u
vurgulanan
konuflman›n
a r d › n d a n ,
G e n ç l i k
D e r n e ¤ i
Müzik Gru-
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Hesap Sorulmadan Bu 
Öfke Asla Dinmeyecek!

‘19-22 Aral›k Katillerinden 
Hesap Sorulmal›’



bu marfllar›n› Büyük Direnifl’in
kahramanlar› için söyledi. 19 Aral›k
anmalar› Ankara Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i ve Dikmen Te-
mel Haklar ve Özgürlükler Derne-
¤i’nde de yap›ld›. 

Ayr›ca, Ankara HÖC’lüler; Dik-
men, Mamak, Hüseyingazi, Bostan-
c›k Feridun Çelik, Çaml›k, Beflikka-
ya mahallelerinde yaz›lamalar yap-
t›lar ve Yüksel Caddesi’nde bildiri-
ler da¤›tarak katliamlara ve tecrite
sessiz kalmamaya ça¤›rd›lar.

HÖC’lüler 19 Aral›k’ta ise, Kar-
fl›yaka Mezarl›¤›’nda ve Ulucanlar
Hapishanesi önünde düzenledikleri
etkinliklerle flehitleri and›lar ve kat-
liam› unutmayacaklar›n› hayk›rd›-
lar. 

◆ Kars E¤itim-Sen flubesinde
anma etkinli¤i düzenleyen Gençlik
Federasyonu üyeleri, katliam›n ya-
ratt›¤› öfkenin asla dinmeyece¤ine
dikkat çektiler. Büyük Direnifl’in
flehitlerinin selamland›¤› etkinlikte
direniflin sürdü¤ü vurguland›. Genç-
lik Federasyonu üyeleri 19 Aral›k’ta
da Faikbey Caddesi’nde yapt›klar›
aç›klamada, katliam›n hesab›n›n so-
rulmas›n› istediler. Aç›klamay› oku-
yan Senem Pehlivan, “katliam›n so-
rumlusu ABD, AB ve onun iflbirlik-
çisi oligarflidir. Unutmad›k, unuttur-
mayaca¤›z” dedi. Tecritin kald›r›l-
mas› istenen aç›klaman›n ard›ndan
halka bildiriler da¤›t›ld›.

◆ Uflak’ta TAYAD'l›lar 17 Ara-
l›k günü Tirito¤lu Park›’nda yapt›k-
lar› eylemde, “Adalet istiyoruz.
Katliamc›lar›n, iflkencecilerin yar-
g›lanmalar›n› ve cezaland›r›lmalar›-
n› istiyoruz” dediler. Ayr›ca Uflak
Gençlik Derne¤i'nde düzenlenen
anma etkinli¤inde, direnifl marfllar›
efli görülmemifl vahflete karfl› dire-
nen kahraman flehitler için söylendi. 

◆ Artvin 1 May›s Meydan›’nda
toplanan HÖC üyeleri, “19–22 Ara-
l›k Katillerinden Hesap Sorulmal›-
d›r” pankart› açarak, öfkelerini hay-
k›rd›lar. Halkevi, E¤itim-Sen, SHP
ve YDG’nin de destek verdi¤i ey-
lemde konuflan ‹brahim Bay›r, katli-
am› ve F Tipleri’nin nas›l aç›ld›¤›n›
anlatarak, devrimcilerin bu ülkenin

umudu ve kokuflmufl dü-
zenin alternatifi oldu¤u
için katledildi¤ine dikkat
çekti. Direniflin sürdü¤ü-
nü belirten Bay›r’›n ko-
nuflmas› s›k s›k “Tecriti
Kald›r›n Ölümleri Dur-
durun, Yaflas›n 19-22
Aral›k Direniflimiz” slo-
ganlar›yla desteklendi. 

◆ Hopa ilçesinde de
19 Aral›k günü Cumhu-
riyet Meydan›’nda aç›k-
lama yapan HÖC Temsilcili¤i, ka-
tillerden hesap sorulmas›n› istedi.
“Yaflas›n Ölüm Orucu Direniflimiz,

6 Kad›n› Diri Diri Yakt›lar Adalet

‹stiyoruz” gibi dövizler tafl›nan ey-
lemde konuflan Kenan Ustabafl, kat-
liama ra¤men direniflin k›r›lamad›-
¤›na dikkat çekti. Eyleme, ESP ve
Halkevi destek verdi. 

◆ Mersin’de HÖC üyeleri Tafl
Bina önünde gün boyu açl›k grevi
yaparak katliam› protesto ettiler.
“19 Aral›k Katliamc›lar› Yarg›lan-
s›n” pankart› tafl›yan grup ad›na Ha-
san Biber, cezaevlerini temsilen
tahtadan yap›lm›fl kafesin içinde
aç›klama yapt›. Biber, katliam›n so-
rumlular›n›n halen yarg› önüne ç›-
kar›lmad›¤›n› kaydetti ve tecritin
son bulmas›n› ve sorumlular›n yar-
g›lanmas›n› istedi. Bu arada; tecriti
protesto eden KESK fiubeler Plat-
formu, Genel-‹fl, Emekli-Sen ve
Halkevleri üyeleri de HÖC’ün eyle-
mine destek verdiler.

◆ Erzincan Gençlik Derne¤i,
17 Aral›k günü dernek binas›nda bir
anma etkinli¤i düzenlerken, 19 Ara-
l›k günü de Ordu Caddesi’nde yap-
t›¤› eylemle, katliamc›lardan hesap
sordu. 

◆ Hatay’da devrimciler ortak
eylem düzenleyerek katliama karfl›
öfkelerini bir kez daha dile getirdi-
ler. HÖC, ESP ve BDSP taraf›ndan
ilk olarak kent merkezinde yap›lan
aç›klamada, “19–22 Aral›k Kat-
liam›n› Unutmad›k Hesab›n› Sora-
ca¤›z” pankart› aç›ld›. Seher Do¤ru
taraf›ndan okunan ortak aç›klama-
da, 19 Aral›k Katliam› ile aç›lan F
Tipi hapishanelerin t›pk› Guantana-

mo’da Irak’ta Ebu Gureyb’te oldu-
¤u gibi Amerikan patentli oldu¤u,
siyasi muhalefeti yoketmeyi hedef-
ledi¤i dile getirildi. 

Tecritin kald›r›lmas› talebini de
dile getiren devrimci yap›lar, Temel
Haklar Federasyonu’na yönelik
bask›nlar› da k›nad›lar. Daha sonra
Merkez Postanesi’ne “Behiç Aflc›
Yaln›z De¤ildir, Sevgi Saymaz Yal-
n›z De¤ildir, Gülcan Görüro¤lu Yal-
n›z De¤ildir” sloganlar›yla yürüne-
rek tutsaklara kart gönderildi. 

Bu aç›klaman›n ard›ndan, 19
Aral›k’ta Bayrampafla Hapishane-
si’nden diri diri yak›lan alt› kad›n-
dan biri olan Yazgülü Güder Öz-
tük’ün Harbiye Beldesi’nde bulu-
nan mezar› ziyaret edildi. Yazgülü
Güder Öztürk’ün devrimci yaflam›-
n› anlatan bir konuflma yap›l›rken,
onun flahs›nda tüm 19 Aral›k flehit-
leri an›ld›. Direnifl türküleri söyle-
yen devrimciler, ayn› mezarl›kta
bulunan efli Ahmet Öztürk ile Ha-
mide Öztürk’ün mezarlar›na da ka-
ranfil b›rakt›lar. 

◆ 14 Aral›k’ta dernek binas›nda
etkinlik düzenleyen Eskiflehir

Gençlik Derne¤i, 19 Aral›k’ta da
Adalar Migros’ta meflaleli yürüyüfl
gerçeklefltirdi. Ekim Gençli¤i, EHP,
Mücadele Birli¤i’nin destek verdi¤i
eylemde, “19-22 Aral›k Katillerin-
den Hesap Sorulmal›d›r” yaz›l› pan-
kart aç›ld› ve temsili bir tabut tafl›n-
d›. Sloganlarla Migros önüne gelen
kitle, burada yapt›¤› aç›klamada,
ölüm orucu direnifline destek slo-
ganlar› da hayk›rd›. 

◆ Zonguldak HÖC’lüler, Ma-
denci An›t›'nda düzenledikleri ey-
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Ankara Karfl›yaka Mezarl›¤›



lemde, katliam› unutturmayacakla-
r›n› belirterek, 19-22 Aral›k direni-
flini selamlad›lar. "19-22 Aral›k Ka-
tillerinden Hesap Sorulmal›” pan-
kart› açan HÖC’lüler, tecritin kald›-
r›lmas›n› istediler. Aç›klamaya
SGD, EMEK ve DGH destek verdi. 

◆ Katliam›n protesto edildi¤i
yerlerden biri de ‹zmir’di. HÖC
Temsilcili¤i üyeleri, Buca Hapisha-
nesi önünde yapt›klar› aç›klamada,
“19-22 Aral›k Katillerinden Hesap
Sorulmal›” pankart› ile “Diri Diri
Yakt›lar” dövizleri açt›lar. 

Zeliha Koyup›nar taraf›ndan ya-
p›lan aç›klamada, katliam›n sorum-
lular›n›n aç›k oldu¤u ve suçlar›n›n
belgelerle kan›tland›¤› ortaya konu-
larak, buna ra¤men katillerin ceza-
land›r›lmad›¤›n›n alt› çizildi. Koyu-
p›nar, “Biz alt› y›l sonras›nda bir

kez daha 19-22 Aral›k 2000 günü

yap›lan bu katliam›n emrini veren,

katliam› uygulayan tüm sorumlula-

r›ndan hesap sorulmas›n› istiyoruz.

Katliamc›lar yarg›lanmad›¤›, onlar-

dan hesap sorulmad›¤› sürece de¤il

alt› y›l, bir yüz alt› y›l daha geçse yi-

ne ayn› talebi dile getirece¤iz” dedi.

Pablo Neruda’n›n “Bir Ceza ‹sti-
yorum” fliirinin okundu¤u eyleme,
çeflitli devrimci kurumlar da destek
verirken, polisin barikat kurdu¤u
hapishane önüne 28 karanfil polisin
üzerinden f›rlat›ld›. 

◆ Malatya’da HÖC, DHP, ESP
ve Partizan düzenledikleri eylem ve
etkinliklerle katliamc›lardan hesap
soracaklar›n› hayk›rd›lar. 

19 Aral›k akflam saatlerinde Ke-
mal Özalper ‹lkö¤retim Okulu
önünde toplanan devrimciler, Umut
K›raathanesi’ne kadar meflalelerle
yürüdüler. Yürüyüfl s›ras›nda s›k s›k
‘Katiller Halka Hesap Verecek, 19-
22 Aral›k fiehitleri Ölümsüzdür,

Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun
Tecrite Son” sloganlar› at›ld›. 

20 Aral›k’ta ise Malatya Postane-
si önünde yap›lan eylemde “19 Ara-
l›k Katliamc›lar›ndan Hesap Sorul-
mal›” pankart› ile Büyük Direnifl’te
flehit düflenlerin resimleri ve “Diri
Diri Yakt›lar” dövizleri tafl›nd›. Ya-
p›lan aç›klamada, “tecrit sald›r›s›-

na, zulme, katliama, iflgale karfl› di-

renmek, hakt›r! Görevdir!” denildi.
Devrimci yap›lar›n bir baflka et-

kinli¤i ise, 20 Aral›k’ta Munzur Ka-
fe’deki paneldi. Panele HÖC ad›na,
19 Aral›k Katliam›’n› Uflak Hapis-
hanesi’nde yaflayan Sakine ÖGE-
Y‹K kat›l›rken, Feride Harman’›n
babas› Asaf Harman ile ESP ad›na
Mehmet Akgün konufltular. Yap›lan
konuflmalarda, katliam›n F Tipleri
ile sürdü¤ü ve bugün direniflin de-
vam etti¤i vurguland›. 

◆ Elaz›¤ HÖC üyeleri, 20 Ara-
l›k günü Hozat Garaj› önünde yap-
t›klar› eylemde “19 Aral›k Katliam-
c›lar›ndan Hesap Sorulmal›” pan-
kart› açarak, katliam› protesto etti-
ler. HÖC üyesi Efkan›l Atasever ta-
raf›ndan yap›lan aç›klamada, “Kat-
liamc›lar cezas›z kald›, katliam ört-
bas edilmeye çal›fl›yor. Ancak bu
Büyük Direnifl sayesinde katliamc›-
lar amaçlar›na ulaflamad›lar. Çünkü
amaçlar› devrimcileri teslim almak-
t› ve bunu baflaramad›lar. Devrimci
tutsaklar teslim olmad›lar ve 7 y›l-
d›r direniyorlar” denildi. 

HÖC’lüler ayn› gün Temel Hak-
lar’da düzenledikleri etkinlik ile de
19 Aral›k flehitlerini and›lar.

◆ Kocaeli HÖC üyeleri, ‹nsan
Haklar› Park›’nda yapt›klar› eylem-
le katliam› unutturmayacaklar›n›
hayk›rd›lar. 

Bu eylemin öncesinde
HÖC’ün de destek verdi¤i bir
baflka eyleme ise, faflistler sal-
d›rd›lar. Kocaeli TMY Karfl›t›
Platform’un 19 Aral›k Katliam›
ile ilgili eyleminin yap›ld›¤› s›-
rada 30 kiflilik faflist grup, tek-
birler getirerek kitleye sald›rd›.
Devrimciler kararl› bir flekilde
faflistleri püskürtürken, her za-
man oldu¤u gibi polisin çok geç

müdahale etti¤i görüldü. 
HÖC ad›na aç›klamay› yapan E.

Günefl Sayg›l›, bu sald›r›y› da hat›r-
latarak, faflist sald›r›lar›n ve devlet
terörünün mücadelelerini engelle-
yemeyeceklerini dile getirdi. Aç›k-
lamaya 100 kifli kat›ld›. 

1 May›s ve Sar›gazi’de 
Sald›r› ve Direnifl
‹stanbul’un Sar›gazi ve 1 May›s

Mahallesi’nde 19 Aral›k’ta düzenle-
nen eylemlerle sald›ran polis ve jan-
darma, 29 kifliyi gözalt›na ald›. 

1 May›s Mahallesi’nde HÖC,
ESP, Al›nteri, Partizan, SDP, SO-
DAP ve Köz taraf›ndan düzenlenen
ortak bir eylemle katliam lanetlen-
di. Karakol dura¤›nda toplanarak
“Yaflas›n 19-22 Aral›k Direniflimiz”
yaz›l› ortak pankart tafl›yan kitle,
“19 Aral›k Katliam›n›n Hesab›n›
Soraca¤›z, Behiç Aflc› Onurumuz-
dur, Yaflas›n Ölüm Orucu Direnifli-
miz” sloganlar›yla yürüyüfle geçti.
Yürüyüflte direniflçilerin resimleri
de tafl›nd›. Ancak katliamc›lar, suç-
lar›n›n protesto edilmesine taham-
mül edemediler. 200 metre kadar
yürüyen grubun önü Çevik Kuvvet
ve panzerlerle kesildi ve polis, kitle-
yi gördü¤ü anda hiçbir uyar› yap-
madan biber gaz› ile sald›r›ya geçti.

Plastik mermi s›kan ve insanla-
r›n üzerine panzerleri süren polise,
devrimciler molotoflarla karfl›l›k
verdiler. Ara sokaklarda ve caddede
yer yer kurulan barikatlarda direnen
devrimciler, tafllarla, sloganlarla
ç›kt›lar panzerlerin karfl›s›na. 

Üç saat süren sald›r› ve direniflin
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Malatya’da karanl›k, direniflin atefliyle
ayd›nland›



ard›ndan 4 kifli gözalt›na al›nd›. Po-
lisin direnifl karfl›s›nda aciz kalma-
s›n›n ard›ndan mahalleye jandarma
sevkiyat› yap›ld›¤› görüldü. Dev-
rimciler sloganlarla eylemlerine son
verdiler. HÖC’ün 80 kifliyle kat›ld›-
¤› yürüyüflte 200 kifli yer ald›.

Ayn› saatlerde Sar›gazi’de 19
Aral›k Katliam›’n› protesto eden çe-
flitli devrimci yap›lara mensup kitle-
ye de jandarma taraf›ndan sald›r›ld›.
Sald›r›da, liselilerin de bulundu¤u
25 kiflinin darp edilerek gözalt›na
al›nd›¤› bildirildi. 

Feda Savaflç›lar›ndan 
Korkuyorlar
Adana TAYAD’l›lar, 19 Aral›k’ta

adliye önünde yapt›klar› aç›klama
ile katliam› protesto ettiler ve katil-
lerden hesap sorulmas›n› istediler. 

TAYAD’l›lar bu eylemin ard›n-
dan, yoldafllar› için kendini feda
eden Halil Önder'i mezar› bafl›nda
anmak istediler. Düziçi ‹lçesi'ndeki
Asri Mezarl›¤›'na gitmek isteyen
TAYAD’l›lar jandarma taraf›ndan
mezarl›¤a sokulmak istenmedi. Sav-
c›l›¤›n hukukd›fl› üst aramas› karar›-
n› kendine gerekçe yapan jandarma,
daha da ileri giderek, ancak tek tek
girifle izin verece¤ini belirtti. Bu da-
yatmay› kabul etmeyen TAYAD’l›-
lar ertesi günü ö¤le saatlerine kadar
mezarl›k giriflinde oturma eylemi
yapt›lar ve marfllar söylediler. 

Oligarflinin 19 Aral›k’ta feda ge-
lene¤ini yaratanlardan duydu¤u
korku Adana ile s›n›rl› de¤ildi. 19
Aral›k’›n direnifl sembollerinden bi-

ri haline gelen Fidan Kalflen’in
Dersim’in Aktuluk (Turuflmek)
Köyü Puluçay›r Mezras›’nda bu-
lunan mezar› tam anlam›yla ablu-
kaya al›nm›flt›. 

Buna karfl› HÖC’lüler mezara
ulaflarak 19 Aral›k direniflinin kah-
raman flehidini selamlad›lar. Yap›-
lan konuflmada, Fidan Kalflen’in
operasyonun durdurulmas› için
bedenini tutuflturarak kendini feda
etti¤i hat›rlat›larak, son nefesine ka-
dar direndi¤i belirtildi. 

Yayg›n protestolar
19 Aral›k Katliam› birçok yerde

düzenlenen anma ve eylemlerle
protesto edilirken, flehitler an›ld›. 

60 kiflilik TUYAB’l› grup Bay-
rampafla Hapishanesi önünde eylem
yaparken, Mücadele Birli¤i Platfor-
mu katliam› Taksim Tramvay Dura-
¤›’nda protesto etti. 

ÇHD’li avukatlar ise, Ankara
Yüksel Caddesi’nde ve ‹stanbul
Sultanahmet Adliyesi önünde yap-
t›klar› aç›klamalarla katliam› ger-
çeklefltirenlerin yarg›lanmas›n› iste-
diler ve tecritin kald›r›lmas›n› talep
ettiler. 

Çeflitli devrimci yap›lar, ‹stan-
bul, Adana ve ‹zmir’de düzenledik-
leri mitinglerle katliam› lanetlediler.
‹stanbul’da düzenlenen mitingte;
BDSP, EKD, ODAK, ÖMP, ESP,
HKM, PART‹ZAN, TUYAB, EHP,
Kald›raç, Halkevleri, SDP, ‹HD,
ÇA⁄RI, SODAP, TÖP, Limter-‹fl,
‹flçi Mücadelesi ve Ö¤renci Kolek-
tifleri biraraya geldiler. 1500’e ya-
k›n kiflinin kat›ld›¤› mitingte, ‹lkay
Akkaya, Grup Vardiya ve Grup Di-
yar da dinleti sundu. Adana U¤ur
Mumcu Meydan›’nda düzenlenen
mitingte ise, 500’e yak›n kifli katli-
am› protesto etti ve tecritin kald›r›l-
mas›n› istedi. Ankara’da ise, ‹HD,
ÇHD, KESK fiubeler Platformu,
Tabip Odas› ve Ankara 78'liler Der-
ne¤i'nin de bulundu¤u gruplar
YKM önünden, “19 Aral›k Kat-
liam›n› Unutmad›k, Unutturmaya-
ca¤›z” pankart› açarak, Adalet Ba-
kanl›¤› ek binas›na kadar yürüdü ve

siyah çelenk b›rakt›.

Pankartlar ‘Adalet’i 
Hayk›r›yor
Birçok kentte HÖC taraf›ndan

as›lan pankartlarla da 19 Aral›k ka-
tillerinden hesap sorulmas› istendi.
Samsun’da Modern Pazar Köprü-
sü’ne, Antalya’da Güllük Caddesi
ve Yüzüncü Y›l Bulvar›’na olmak
üzere iki adet, Sar›gazi ve Samand›-
ra’da üç adet. Gazi Mahallesi’nde,
Esenyurt’ta de Bal›kl› Minübüs Du-
ra¤›’nda, Bal›kl› Yolu Mahalle-
si’nde, Yeni Kent Mahallesi Nihat
Deli Balta ‹lkö¤retim Okulu’nda,
Yeflilkent Mahallesi’nde as›lan pan-
kartlarda, “19-22 Aral›k Katillerin-
den Hesap Sorulmal›d›r” slogan›
yerald›¤› ö¤renildi. Ayr›ca Antalya,
Ankara, ‹stanbul ve daha birçok
yerde yayg›n olarak yap›lan yaz›la-
malarla katliam unutturulmad›.
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Bak›rköy Adliyesi
Bombaland› 

19-22 Aral›k Katliam›’na yöne-
lik öfkeli sloganlar ülkenin mey-
danlar›nda hayk›r›l›rken, dergimizi
DHKC ad›na telefonla arayan bir
kifli, 19-22 Aral›k Katliam›’n›n he-
sab›n› sormak ve tecriti protesto et-
mek amac›yla, 18 Aral›k günü saat
22.45'te Bak›rköy Adliyesi'nin
bombalanmas› eylemini üstlendi. 

Feride Harman An›ld›
Büyük Direnifl’in kahraman flehit-

lerinden Feride Harman, Malatya’n›n
Dumuklu Köyü’ndeki mezar› bafl›n-
da 17 Aral›k’ta an›ld›. HÖC’lülerin
ve Harman ailesinin kat›ld›¤› anma-
da, “Kahramanlar Ölmez Halk Yenil-
mez” pankart› aç›ld› ve Feride’nin
devrimci yaflam›, mücadelesi anlat›l-
d›. HÖC’lüler, “O, mücadelesi ve fle-
hitli¤iyle bizlere bir örnektir” derken,
annesi Hatice Harman, “Ben bugün
Behiç’ten, Gülcan ve Sevgi’den se-
lam getirdim Feride’ye” diye konufl-
tu. Jandarma köy giriflinde kimlik
kontrolü yaparak anmay› engelleme-
ye çal›flsa da baflar›l› olamad›. Mezar
anmas›n›n ard›ndan, ailesi taraf›ndan
Malatya Temel Haklar’da anma ye-
me¤i verildi.



A. Naci Kurt, A. R›fat Yazgan, Abdi Ifl›k, Abdurrahman Deniz,
Abdülaziz Akyol, Adil Ön, Adnan Gerger, Adnan Keskin, Adnan
Özyalç›ner, Adnan Sat›c›, Ahmet Atalay, Ahmet Bozat, Ahmet
Olgun, Ahmet Telli, Ahmet Tiflkaya, Ahmet Tulgar, Ak›n Birdal,
Ak›n fiiflman, Akif Oktay, Ali Atefl, Ali Ay, Ali Balk›z, Ali Bu¤dac›,
Ali Ekber Eren, Ali Erifl, Ali Günel, Ali ‹hsan Kayalar, Ali Naz›m
Altunkafl, Ali Orhan, Ali Poyrazo¤lu, Ali Sönmez, Ali fientürk,
Arif Ali Cang›, Arif Damar, Arma¤a Öztürk, Atanur Gökbulak,
Ataol Behramo¤lu, Atilla Dorsay, Atilla Meriç, Ayça Özyi¤it,
Ayd›n Ayd›n, Ayd›n Çubukçu, Ayd›n Dere, Ayd›n fiimflek, Avni
Sa¤lam, Ayla Algan, Aynur Diz, Aynur Do¤an, Aynur Günayd›n,
Ayfle Batumlu, Ayfle Düzkan, Ayfle Nur Doksat, Aytekin
Yazgan, Bahri Deniz, Baki Ayd›n, Barbaros Tantan, Bar›fl
Ertaflo¤lu, Bar›fl Pirhasan, Bask›n Oran, Bayar fiahin, Bediye
Y›ld›zeli, Behçet Gök, Belk›s Akkale, Berrin Tafl, Besime Akyol,
Betül Ar›m, Beyhan Demir, Bilgesu Ataman, Bilgesu Erenus,
Bilsen Baflaran, Birkan Özey, Birol Koyuncu, Birol Topalo¤lu,
Bora Özçoban, Burhan Ça¤lar Usta, Burhan Erdo¤an, Bülent
Bilgiç, Bülent Çal›k, Bülent Köfle, Bülent Ortaçgil, C. Serdar
Sönmez, Cahit Berkay, Cahik Çakc›l, Canan K›z›laltun, Cavit
Ifl›kyavuz, Celal Bafllang›ç, Celal Özdo¤an, Celal Turna, Cem
Coflkun, Cemal ‹lgün, Cemil Özen, Cengiz Durmufl, Cengiz
Gündo¤du, Cengiz O¤uz Gümrükçü, Ceyhun Erim, Ceylan
Özerengin, Cezmi Ersöz, Cihan Çelik, Cihan Koçer, Coflkun
Ova fieyho¤lu, Cuma Boynukara, Ça¤r›fl›m Tiyatrosu Oy.,
Çayan Demirel, Çetin Erdolu, Çetin Güzel, Çi¤dem Sar›özlü,
Deniz Do¤an, Deniz Gezgin, Deniz Güney, Deniz Keskin, Deniz
Koçak, Deniz Menemenci, Deniz Sonat Öztürk, Dentan Erkunt,
Dervifl Lermi, Derya Aç›kel, Desal Sayko, Deste Günayd›n,
Dinçer Sezgin, Do¤a Aslan, Ece Temelkuran, Edayi Kelefl, Edip
Akbayram, Edip Polat, Efkan fieflen, Ekin Ya¤mur Bora, Elif
Eser, Elif Taflk›n, Emek Bayrak, Emel Gümüfl, Emine Dal,
Emirhan O¤uz, Emrah Cilasun, Emre Akçiçek, Emre Salt›k,
Engin Korkmaz, Enver Çelik, Eralp Atabek, Ercan Ayd›n, Erdal
Bayrako¤lu, Erdal Güney, Erdal Karakufl, Erdem Nefes,
Erdo¤an Yalç›nkaya, Erdo¤an Karakafl, Erdo¤an Sevencan,
Erol Keskin, Erol Özkoray, Erol Toy, Ersin Y›ld›z, Esat Korkmaz,
Eser yi¤itufla¤›, Esin Afflar, Eflber Ya¤murdereli, Eflref Ural,
Ezel Akay, Fahrettin Dede, Fahrettin Kaya, Faruk Demirel,
Fatma Akkoyun, Fatofl Çal, Fehmi Timur, Ferhat Aslan Argun,
Ferhat Tunç, Fevzi Timur, Feyyaz Yaman, Fikret Baflkaya, Fikri
Yazkili, Galip Özdemir, Gaye Yurteli, Gazanfer Seyhan, Gökçer
Tahincio¤lu, Gökhan Birben, Göksel Özerkan, Gönül Saygan,
Grup Ç›¤, Grup Hazal, Grup K›v›lc›m, Grup K›z›l›rmak, Grup
Y›rt›k Uçurtma, Grup Yorum, Grup Gün›fl›¤›, Grup Yürüyüfl,
Gülçin Çayl›gil, Gülsen Tuncer, Gülten Kaya, Günay Kosova,
Güngör Gençay, Gürol Güçlü, Güven Bak›rezer, H. Ali Tacim,
Hakan Özdemir, Hakan Çolako¤lu, Hakan Eren, Hakan
Yeflilyurt, Hakk› Bulut, Halil Duman, Halil Ergün, Halil Nebiler,
Halim Y›lmaz, Haluk Çetin, Haluk Gerger, Hamdi Genç, Hamit
Demir, Hazma Aksoy, Harun Turgan, H.Hüseyin K›rm›z›toprak,
Hasan Balc›, Hasan Erkek, Hasan Gürelliler, Hasan Sa¤lam,
Hasan Salt›k, Hasan Turanl›, Haflmet Özkan, Hatice Tuncer,
Hayri Türky›lmaz, Hrant Dink, Hulusi Yazar, Hülya Gülbahar,
Hüseyin Arma¤an, Hüseyin Atabafl, Hüseyin Camk›ran,
Hüseyin Çakar, Hüseyin Çak›r, Hüseyin Karabey, Hüseyin
Mükan, Hüseyin Turan, Hüseyin Usta, ‹brahim Akkaya, ‹brahim
E. fiener, ‹brahim Karaca, ‹brahim Kayan, ‹dris Özyol, ‹hsan
Berkhan, ‹lhami fiaflmaz, ‹lhami Zobu, ‹lkay Akkaya, ‹lkay
Saran, ‹lyas Salman, ‹lyas fiimflek, ‹lke Türkdo¤an, ‹nan

Karak›fl, ‹rfan Gerçek, ‹rfan fiahin, ‹smail Ak›n, ‹smail Dede,
‹smail Do¤an, ‹smail Olufl, ‹smail fiiriner, Kadir Ayd›n, K.Cihan
Kezer, Kamer Durdu, Kamer Konca, Kamile Y›lmaz, Kaz›m
Akal›n, Kemal Aslan, Kemal ‹kisivri, Kemal Kocatürk, Kemal
Kök, Kemal Özer, Kenan Koç, Keramettin Gençtürk, Kerem
Deniz, K›smet Y›ld›z, Kibar Aslan, Konuralp ‹lbay, Laser Fidan,
Leman Sam, Levent ‹nan›r, Mahir Günfliray, Mahmut Gökgöz,
Mazlum Çimen, Mehmet Arslan, Mehmet Bekaro¤lu, Mehmet
Ça¤ça¤, Mehmet D. Büyük, Mehmet Esato¤lu, Mehmet Esen,
Mehmet Gümüfl, Mehmet K›l›ç, Mehmet Kartal, Mehmet Özer,
Mehmet Talay, Mehmet Tosun, Menderes Samanc›lar,
Meryem Y›ld›z fieyho¤lu, Mete Çubukçu, Mete Gönültafl,
Metin Atmaca, Metin Burak,  Metin Coflkun, Metin Kahraman,
Metin Karatafl, Metin Ye¤in, Mihri Belli, Muharrem Biçer, Murat
Kaya, Murat Kalayc›o¤lu, Murat Özdemir, Murat Tosuno¤lu,
Mustafa Bak›r, Mustafa Bozbey, Mustafa Koç, Mustafa Özars-
lan, Mustafa fierit, Mustafa Özkan, Mustafa Takmaz, Mustafa
Turan, Mustafa Tüm, Mustafa Ya¤c›, Mustafa Uysal, Müberra
Gülen, Müge ‹plikçi, Müjdat Gezen, Mürsel Yaylal›, Naciye
Çokbilir, Nazl› Lermi, Nazl› Özkan, Nazmiye Çal›flkan, Necla
Akgökçe, Necmiye Alpay, Nejat Yavaflo¤ullar›, Neslihan Acar,
Nesrin Usta, Nefle Karel, Nevzat Karakafl, Nezahat Coflkun,
Nihat Çapar, Nihat Genç, Nihat Geyik, Nihat Toklu, Nilay Etiler,
Nilbanu Engindeniz, Nilüfer Akbal, Noyan Özkan, Nurdan ‹pek,
Nuri Erkal, Nurettin Çal›flkan, Nurettin Güleç, Nurettin Kurtulufl,
Nurettin Rençber, Nurhan Alkafl›, Nurhan Dalk›l›nç, Nurullah
Göçer, Nusret Yaka, O¤uz Ar›k, O¤uz Tunçyürek, Oktay
Etiman, Onur Ak›n, Onur Hamzao¤lu, Onurhan Kolo¤lu, Orhan
Alkaya, , Orhan Ayd›n, Orhan Bak›r, Orhan ‹yiler, Orhan
Kahyao¤lu, Orhan Karabulut, Orhan O¤uz, Osman Çolako¤lu,
Ozan Telli, Ö¤ünç ‹nan, Özcan Yaman, Özcan Bayraktar,
Özgen Seçkin, Özgür Kocaman, Özgür Sat›, Özgür Y›ld›r›m,
Özkan Ünal, Özlem Güler, Öznur Koyuncular, Perihan Ma¤den,
Rag›p Zarakolu, Rahim Dede, Rahmi Saltuk, Ramazan Durak,
Ramazan Karaçal, Recep fiekersoy, Refika Kad›o¤lu, Reis
Çelik, Remzi Eriflmez, Remzi Özkan, R›fat Gököz, Rojin, Ruhan
Mavruk, Ruhi Çelik, Ruflen fiümbülo¤lu, Rutkay Aziz, S. Nazl›
Kaya, Sabri ‹bifl, Sad›k Kavak, Sait Çakmak, Salih karada¤,
Salih Y›ld›r›m, Salim Dö¤er, Salim Kan, Salim Y›lmaz, Samet
Beyza, Sefa Seyito¤lu, Seher Tacim, Selçuk Avar, Selim Çiçek,
Selma A¤abeyo¤lu, Selma Koçiva, Semih Sergen, Sennur
Sezer, Serap Sönmez, Serbay Ceylan, Serdar Keskin, Serdar
fiimflek, Serhat Girgin, Serhat Kol, Servet Kocakaya, Sevda
Kesin, Seval Deniz Karahalilo¤lu, Sevim Belli, Seyfi Yerlikaya,
S›rr› Öztürk, Sibel Özbudun, Sinan Ceviz, Soner Soyer, Songül
Bak›r, Suavi, Sungur Savran, Süheyla Kaya, fiaban Akbaba,
fiadi Özdemir, fianar Yurdatapan, fiebnem Korur Fincanc›,
fiefik Ça¤ur, fiehri Aslan, fieyhmus Diken, fiükrü A¤arman,
fiükrü Erbafl, Taci Alpaslan, Taha Ceyhan, Talip Çak›r, Taner
Akar, Tar›k Akan, Tar›k Günersel, Tiraje Baflaran, Tiyatro Evi
Oy., Tiyatro Simurg Oy, Tolga Sezgin, Tora Pekin, Tu¤ba
Çaml›bel, Tuncay Akgün, Tülay Özçar›kç›, Ufuk Karakoç, U¤ur
Erdo¤an, Ulafl Erdo¤an, Utku Coflkun, Ümit A. Ekmekçi, Ümit
Biçer, Ümit Ça¤lar, Vedat Küçük, Vedat Sakman, Vedat
Türkali, Vedat Ülger, Veysel Demir, Vicdan Kay›r, Vildan Yaka,
Yalç›n Ergündo¤an, Yasemin Göksu, Yaflar Sakar, Yavuz
Bingöl, Y›lmaz Demiral, Y›lmaz fienol, Y›lmaz Topaktafl, Yunus
Yaflar, Yusuf Çetin, Yücel Demirer, Yüksel Tuncer, Zafer
Adaletsever, Zafer Çetin, Zafer Diper, Zeki Yaka, Zerrin
Taflp›nar, Zuhal Olcay

123.ÖLÜME ‹Z‹N VERMEYEL‹M
Av. Behiç Aflc› 256 gündür ölüm orucunda. Onu kaybetmemiz an meselesi. Sevgi Saymaz ve

Gülcan Görüro¤lu da ölüm s›n›r›na dayand›lar. Biz bu ülkenin ayd›n ve sanatç›lar› olarak insanl›k
d›fl› bir uygulama olan “tecrit”in daha fazla insan öldürmesini istemiyoruz. F Tipi hapishanelerde

belirli düzenlemeler yap›larak tecrit sorununun çözüme kavuflturulmas›n› istiyoruz, bu sorunu çöze-
biliriz.



TAYAD’l› Aileler her hafta dü-
zenledikleri oturma eylemlerine bu
hafta da devam ettiler. ‹stanbul, An-
kara, ‹zmir, Samsun, Adana, Mer-
sin, Elaz›¤, Malatya, Hatay ve An-
talya’da yap›lan eylemlerde, “Behiç
Aflc›, Gülcan Görüro¤lu, Sevgi Say-
maz Onurumuzdur”, “Yaflas›n
Ölüm Orucu Direniflimiz” ve “Tec-
riti Kald›r›n Ölümleri Durdurun”
sloganlar› at›ld›. “Tecrite Son” pan-
kartlar›n›n ve direniflçilerin resimle-
rinin tafl›nd›¤› eylemlerde, ‹stan-
bul’da yaflanan bask›nlar da dile ge-
tirilirken, Adalet Bakanl›¤› ve AKP
hükümetine ça¤r›lar yap›ld›. Ayd›n-
lardan sendikalara, DKÖ’lerden
meslek örgütlerine kadar toplumun
tüm kesimlerinin tecrite son veril-
mesini istedikleri hat›rlat›l›rken,
Adalet Bakanl›¤›’n›n bu ça¤r›lara
kulak vermesi istendi. 

Ankara’da Cuma günü düzenle-
nen meflaleli yürüyüfle kat›lan yüz
kifli, Yüksel Caddesi’nde yürüdü.
fiair Mehmet Özer yapt›¤› konufl-
mada, “E¤er o¤ullar›n›z› k›zlar›n›z›

ve yoldafllar›n›z› korumak istiyorsa-

n›z tecrit duvarlar›n› y›kmal›y›z. Bu

da ancak ayak seslerini-

zin sokaklarda duyulma-

s› ile olacakt›r” dedi.

Antakya Ulus Mey-
dan›’ndaki eyleme ise,
Halkevleri, BDSP, Dev-
rimci Demokrasi ve
Al›nteri okurlar› da des-
tek verdiler. 17 Aral›k
günü Elaz›¤ Hozat Ga-
raj›’nda toplanan TA-
YAD’l›lar daha fazla
tecritin saklanamayaca-
¤›n› kaydederek, “bu

sorun tüm iflçilerin, ay-

d›nlar›n, memurlar›n,

yazarlar›n, ö¤rencilerin,

sanatç›lar›n ve kendini devrimci de-

mokrat olarak gören herkesin, en

net ifadeyle kendine insan›m diyen-

lerin sorunudur” dediler.

Antalya’daki eylemde ise, 19-
22 Aral›k Katliam› hat›rlat›ld› ve
katliam›n tecritle sürdü¤ü ifade
edildi. Katliamc›lar için “bir ceza
isteyen” TAYAD’l› Aileler, “Üç ka-
p› üç kilit aç›ls›n” dediler. Devrimci
Hareket ve E¤itim-Sen’in destek
verdi¤i eylemde, Sevgi Saymaz’›n
19 Aral›k Katliam›’n› anlatan mek-
tubu da okundu. Bu arada, son iki
haftad›r, eylem yap›lan yerdeki es-
naflar›n polisler taraf›ndan, yüksek
sesli müzik çalmalar› konusunda
zorland›klar› ö¤renildi. 

‹zmir Konak Kemeralt› Giri-
fli’ndeki eylem ise, 45. haftas›na
girdi. 16 Aral›k’ta bir kez daha
biraraya gelen TAYAD’l›lar, tek çö-
zümün tecritin kald›r›lmas› oldu¤u-
nu söylediler. ESP ve BDSP’nin de
destek verdi¤i oturma eyleminde,
Grup Gün Ifl›¤› da direnifl türküleri
söyledi.

Samsun TAYAD’l›lar 17 Aral›k
günü de oturma eylemine devam
ederken, polisin, eylemi izleyen
halk› da¤›tt›¤› görüldü. ESP, BDSP,
Halkevleri ve Kald›raç üyelerinin

de kat›larak destek verdi¤i eylemin
ard›ndan Çiftlik Caddesi’nde bildiri
da¤›t›ld›. Malatya’da ise, HÖC
üyeleri taraf›ndan AKP il binas›
önünde tecrite son verilmesi ça¤r›s›
yap›ld›. 17 Aral›k günü düzenlenen
eylemde, 19 Aral›k Katliam› da ha-

t›rlat›ld› ve “Haftalard›r oldu¤u gibi
yine sesleniyoruz Adalet Bakanl›-
¤›’na ve AKP hükümetine; tecriti
kald›r›n ölümleri durdurun” denildi.

‹stanbul'da da Galatasaray Li-
sesi önünde biraraya gelen TA-
YAD’l›lar, Kand›ra F Tipi’nden ge-
len tutsak mektubunu okudular. An-
cak bu kez mektupta tecritin tutsak-
lar›n sa¤l›¤› üzerindeki etkileri an-
lat›lam›yordu. Çünkü, tecritin varl›-
¤›n› inkar eden hapishane idaresi,
“olmayan bir  fleyi anlatan” mektup-
lar› da imha ediyordu. Bunun bile
tecritin bir kan›t› oldu¤unu hat›rla-
tan TAYAD’l›lar, tecritin kald›r›l-
mas›n› istediler. Tutsaklar mektup-
lar›nda, “hayatta kalmalar›n›n tek
güvencesi olan, gönül ve vicdan
duygusunun tecrit alt›na al›namad›-
¤›n›” ifade ederek, yaflad›klar› so-
runlar› Avukat Behiç Aflc›'n›n ölüm
orucuyla kamuoyuna anlatmaya ça-
l›flt›¤›n› yazd›lar.

Mersin’de ise, 18 Aral›k’ta dü-
zenlenen eylemde, “Tecritin Kalk-
mas› ‹çin Ölüyorlar” yazan pankart
aç›ld› ve “Tecrite Son” dövizleri ta-
fl›nd›. 44. haftas›na giren eylemde,
Cihan Güler temsili hücre içinden
yapt›¤› konuflmada, tecritin kald›r›l-
mas›n› istedi. 
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TAYAD’l›lar Cemil Çiçek’e 
‘Tecriti Kald›r’ Ça¤r›s› Yapt›

Yurtd›fl›nda destek 
açl›k grevleri

TAYAD Komite’nin bafllatt›¤›
açl›k grevleri, birer hafta arayla,
kentlerde ve Avrupa ülkelerinde de-
vam ediyor. 

Köln TAYAD Komite 2 günlük
destek açl›k grevini 17 Aral›k günü
sonland›r›rken, Stuttgart TAYAD
Komite üyeleri 18 Aral›k’tan baflla-
yarak Stuttgart Anadolu Kültür ve
Sanat Evi’nde 7 günlük Açl›k Grevi-
ne bafllad›lar. 

‹sviçre'nin Schaffhausen flehrin-
de de, her y›l düzenlenen yabanc›lar
haftas›nda yap›lan festivalde bildiri-
ler da¤›tan TAYAD Komite üyeleri,
yüzlerce insana tecriti anlatt›lar.



‹stanbul, Mersin, Malatya, ‹z-
mir, Ankara ve di¤erleri; faflist sal-
d›r›lar her geçen gün t›rman›yor.
AKP’nin polisi taraf›ndan destekle-
nen ya da organize edilen, üniversi-
te yönetimlerince göz yumulan sal-
d›r›lar, devrimci demokrat yurtsever
ö¤rencileri sindirmeyi, okullarda si-
yasi faaliyet yapmalar›n› engelle-
meyi hedefliyor. Ancak, gençli¤in
anti-faflist direniflleri gösteriyor ki,
bu amaçlar›na ulaflamayacaklar.

Mersin: Sald›r›ya Cevap
Mersin Üniversitesi’nde özellik-

le Kürt ö¤rencilere yönelik yo¤un-
laflan ›rkç›, faflist sald›r›lar geçen
hafta daha da t›rmand›. Bir süredir
yaflanan gerginlik ve çat›flmalar, 19
Aral›k günü yeniden ortaya ç›kt›.

Faflist sald›r›lar› protesto etmek
için bildiri da¤›tan ö¤renciler, faflist
bir grubun sald›r›s›na maruz kald›-
lar. B›çak ve sopalarla ö¤rencilere
sald›ran faflist grup, Ahmet Cebbe
adl› ö¤renciyi bacaklar›ndan ve yü-
zünden b›çaklad›. Daha sonra Mes-
lek Yüksek Okulu’na giren grup, bi-
nan›n camlar›n› k›rarak, afla¤›da
toplanan devrimci demokrat yurtse-
ver ö¤rencilere sandalye f›rlatt›. 

Polisin müdahale etmedi¤i fa-
flistler, çevik kuvvet korumas›nda
kampüsü terk ederken halen ellerin-
de b›çak ve sopalar bulunuyordu. 

Olaylar ertesi günü devam etti.
Sald›r›y› protesto etmek için Çift-
likköy Kampüsü Rektörlük binas›
önünde toplanan 200 kadar ö¤renci,
bir gün önce kendilerine sald›ran
U¤ur Cingöz isimli faflisti yakalad›-
lar. Üzerindeki ‘rambo b›ça¤›na’ ve
kimli¤ine el koyan ö¤renciler faflisti
döverek cezaland›rd› ve ard›ndan
polise teslim ettiler. Faflistlerin her
gün bu b›çaklarla kendilerine sald›r-
d›klar›n› ifade eden ö¤renciler, Rek-
tör Süha Ayd›n'› istifaya ça¤›rd›lar.

Faflistlerin
yuvaland›-
¤› Meslek
Y ü k s e k
O k u l u ’ n a
do¤ru yürü-
yüfle geçen

devrimci demokrat ö¤renciler, eli
b›çakl› sald›rganlar› durdurmayan
polisi karfl›lar›nda buldular. 

Bir yandan faflistlerle, öte yan-
dan polisle çat›flan, tafllarla direnen
ö¤renciler, “Mersin Faflizme Mezar
Olacak” sloganlar› att›lar. Yüzlerce
çevik kuvvetin, panzerin kampüse
girdi¤i olaylar uzun süre devam
ederken, polis solcu ö¤rencilerden
80’e yak›n›n› gözalt›na ald›. Çat›fl-
malar üzerine rektörlük, okulu bir
gün tatil etme karar› al›rken, okul
binalar›nda hasar meydana geldi.

Cumhuriyet Meydan›'nda topla-
nan bir grup ö¤renci de sald›r›lar›
protesto etti. 

YTÜ: Sald›r›p ‘‹nlerine’ 
S›¤›nd›lar
Faflist sald›r›n›n yafland›¤› yer-

lerden biri de ‹stanbul’du. Y›ld›z
Teknik Üniversitesi ö¤rencileri 12-
13 Aral›k günlerinde iki kez faflist-
lerin sat›rl›, b›çakl› sald›r›s›na u¤ra-
d›. ‹lk sald›r› 12 Aral›k akflam› ya-
fland›. Ö¤rencilere sald›ran 50 kifli-
lik faflist grup ellerinde sat›rlarla çe-
vik kuvvet polislerini de tehdit et-
mekten çekinmediler. 

Sald›r›lar› protesto için yap›lan
yürüyüflte, “Eli Sat›rl› 50 Kifli Y›l-
d›z’da Ne Ar›yor?, Faflist Sald›r›lara
Geçit Vermeyece¤iz” pankartlar›
aç›ld› ve ana girifl kap›s›na yüründü.
YTÜ Devrimci Demokrat Yurtsever
Ö¤rencileri ad›na aç›klama yapan
F›rat Atman, önceki gün Befliktafl
otobüs duraklar›nda 10 ö¤rencinin,
faflistlerin sat›rl› sald›r›s›na u¤rad›k-
lar›n› hat›rlatt› ve ülke genelinde ar-
tan sald›r›lara de¤indi. 

Sald›r›lar bitmemiflti, 13 Aral›k’-
ta yeniden ortaya ç›kan faflistler, bir
kez daha sat›r ve b›çaklarla ö¤renci-
lere sald›rd›. Polisin müdahale et-
mek zorunda kald›¤› grup, geldikle-
ri yere, ‹stanbul Ülkü Ocaklar› ile

Befliktafl Ülkü Oca¤›’n›n bulundu¤u
binaya girdiler. Polis, kendilerine de
sat›rla tehdit savrulmas›n›n da etki-
siyle, binada arama yapt› ve 2 kifliyi
gözalt›na ald›. Polisin aç›klamas›na
göre, olaylarda toplam 11 faflist, el-
lerinde sat›rlarla gözalt›na al›nd›lar. 

Ayn› gün ‹stanbul Üniversite-
si'nde faflistlerin gitti¤i Türkçe Ya-
flam Kulübü bas›ld› ve befl faflist dö-
vülerek cezaland›r›ld›. 

Malatya: Irkç› Sald›r›
14 Aral›k günü, Malatya ‹nönü

Üniversitesi kampüsünde Kürtçe
konuflan ö¤rencilere sald›ran ›rkç›
faflist grup ile yurtsever devrimci
demokrat ö¤renciler aras›nda çat›fl-
ma yafland›. Bir faflist ö¤rencinin
yaraland›¤› ve Yurt-Kur'a ait erkek
ö¤renci yurdunda, daha sonra da
Hürriyet Park›'nda devam eden
olaylarda, 3 yurtsever ö¤renci jan-
darma taraf›ndan gözalt›na ald›. 

‹zmir: Sald›r›y› Protesto
Ege Üniversitesi'nde geçen hafta

yaflanan faflist sald›r›lar, 13 Ara-
l›k’ta 200 ö¤rencinin kat›ld›¤› bir
eylemle protesto edildi. Edebiyat
Fakültesi önünde toplanan ö¤renci-
ler "Ege Faflizme Mezar Olacak, Fa-
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Buras› Mersin!
Sald›rgan faflist solcu ö¤rencilere
elindeki b›ça¤› sallarken, yan›nda-
ki polislerden en küçük bir çekin-
cesi yok. Polisler de bu görüntüde
bir gariplik görmüyorlar. Tüm üni-
versitelerde faflist sald›r›lar›n nas›l
yafland›¤›n› anlat›yor bu resim.
Faflistler her yerde polisle yanya-
na, omuz omuza devrimci demok-
rat ö¤rencilere sald›r›yorlar

Faflist terör t›rman›yor
Gençlik sald›r›lara anti-faflist direniflle 
karfl›l›k veriyor



flizme Karfl› Omuz Omuza, Faflizme
Hay›r, Okulda Silah ‹stemiyoruz''
sloganlar› atarak ve ellerindeki ka-
lemleri sallayarak sald›r›n›n yaflan-
d›¤› G›da Cafe'ye kadar yürüdüler.

G›da Cafe önünde yap›lan aç›k-
lamada, 1 Aral›k’ta ‘Türk ‹ntikam
Tugay›’ amblemli takvim da¤›tan
faflistlerle yaflanan tart›flma sonras›,
4 Aral›k’ta 2 ö¤rencinin faflistlerin
sald›r›s›na u¤rad›¤›, bu esnada oku-
lun polislerce kuflat›lmas›na karfl›n
faflistlerin yeni sald›r› haz›rl›¤›n› ra-
hatça yapt›klar› hat›rlat›ld›. “Ancak
üniversite yönetimi bu faflist güruha
de¤il, yine solcu ö¤rencilere müda-
hale ederek ve okula çevik kuvvet

sokarak bir ö¤rencinin gözalt›na
al›nmas›n› sa¤lam›flt›r” denilen
aç›klamada, polis-idare ve faflistle-
rin iflbirli¤inin bir kez daha gözler
önüne serildi¤i kaydedildi. 

Gençlik dernekli ö¤rencilerin de
kat›ld›¤› aç›klamada, sald›r›lar›n
gençli¤in mücadelesini sindireme-
yece¤inin alt› çizildi. 

Biga: Sald›r› ve Tehdit
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 19

Aral›k günü Gençlik Federasyonu
üyesi 2  ö¤renciye faflistler sald›rd›.
Sald›r›dan yar›m saat sonra bir ara-
ya gelen Gençlik Federasyonu üye-

si ö¤renciler, ikinci kez faflistlerin
sald›r›s›na u¤rad›lar. Faflistler, “Bu
gece sizi Biga'dan silece¤iz'' gibi
tehditler savurdular.

Bu arada, Biga Halk-Bilim Top-
lulu¤u faflist sald›r›lara karfl› gençli-
¤i dayan›flmaya ça¤›rmak amac›yla
bir konser düzenledi. Toplulu¤un
müzik ekibi 'Grup Gündo¤du'nun,
Kültür Saray›’nda verdi¤i konsere
600’den fazla kifli kat›ld›. 
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Ö¤renci Yurtlar›nda eylemler
Eskiflehir ve Kars’ta ö¤renci yurtlar›nda kalan genç-

ler yapt›klar› eylemlerle yaflam koflullar›n› protesto etti-
ler ve düzeltilmesini istediler. 

Eskiflehir’de Yunus Emre Devlet Yurdu ö¤rencile-
ri, 14 Aral›k’ta yurt önünde eylem
yapt›lar. 300 kiflinin kat›ld›¤›
aç›klamada ö¤renciler, 2 gün yurt
yemekhanesi ve kantinini boykot
ettiklerini duyurdular. Aç›klama-
y› yapan Demet Bolat yurtta ya-
flanan sorunlar› anlatt› ve sessiz
kald›kça, yurt idaresinin ö¤renci-
leri mevcut k›s›tl› olanaklara

mahkum etmeye devam edece¤ini söyledi. “Ö¤renciyiz

Hakl›y›z Kazanaca¤›z, ‹nsanca Beslenmek ‹stiyoruz”

sloganlar› at›lan aç›klamada, ö¤renciler taleplerini flu fle-
kilde s›ralad›lar: Yurt kapasiteleri artt›r›ls›n, yemek fi-
yatlar› düflürülsün, yemek kuponlar› hiçbir s›n›rlamaya
tabi tutulmadan farkl› ürünler alabilmek için de kullan›l-
s›n; yaflad›¤›m›z tüm mekanlarda hijyen sa¤lans›n.

Kars Özel Ayten Soylu Ö¤renci Yurdu ö¤rencileri
de 11 Aral›k’ta düzenledikleri eylemle, yurttaki yaflam
koflullar›n› ve yöneticilerin zorbal›klar›n› protesto etti-
ler. Kars Gençlik Derne¤i üyelerinin de kat›ld›¤› eylem-
de, yemeklerin yetersizli¤i ve temizli¤i, s›cak su, yöne-
ticilerin sorunlara duyars›zl›¤› ve ö¤rencilere yönelik
“sert” yaklafl›mlar› anlat›ld›. Kay›t s›ras›nda imzalat›lan
senet nedeniyle ö¤rencilerin yurttan ç›kmalar›n›n da en-
gellendi¤i kaydedilen aç›klamada, ö¤rencilerin imza
toplay›p Milli E¤itim Müdürlü¤ü’ne verdiklerini ancak
sorunlar›n çözülmedi¤i dile getirildi. 

Bu protestonun ard›ndan, yurt yönetimi ertesi günü
bir ö¤renciye sald›rarak gözda¤› vermeye çal›flt›. Bunun
üzerine yaz›l› aç›klama yapan Gençlik Derne¤i, yurtta
kalan arkadafllar›n›n yan›nda olduklar›n› ifade ettiler.

Trabzon Gençli¤i Haklar›n› ‹stiyor
Gençlik Federasyonu’nun yürüttü-

¤ü “Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz”
kampanyas› kapsam›nda, Trabzon
Meydan Park’ta yap›lan aç›klamada,
gençli¤in en temel haklar›n›n gasbe-
dildi¤i kaydedildi. 

Trabzon Temel Haklar Gençlik
Komisyonu üyeleri, 14 Aral›k günü
yapt›klar› eylemde, “Gelece¤imiz ‹çin
Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz” yaz›l› pankart açt›lar ve
“F Tipi Üniversite ‹stemiyoruz, Ö¤renciyiz, Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” sloganlar› att›lar. Aç›klamada gençli¤in
bask›lar›n yan›s›ra ciddi bir gelecek kayg›s› tafl›d›¤› vur-
guland›. Ö¤rencilerin birçok hakk›n›n gasbedildi¤i be-
lirtilen aç›klamada, “Ulafl›m, bar›nma, mediko-sosyal
gibi hizmetler ya yok ya da göstermelik, Laboratuarlar-
da 30 y›ll›k malzemelerle çal›fl›yoruz. Kapasitesi ö¤ren-
ci say›s›n›n çok alt›nda ve sa¤l›ks›z koflullarda olan
yurtlar da bunun bir örne¤i.” denildi. Karadeniz Teknik
Üniversitesi’nde yaflanan sorunlara da yer verilen aç›k-
lamada, harç paras›n›n yan›s›ra, 80-100 YTL etkinlik
paras› al›nmas› örnek olarak verildi ve “Bu paralar›n
nereye harcand›¤› konusunda en ufak bir fley ö¤reneme-
di¤imiz gibi kimin cebine girdi¤ini de bilmiyoruz” denil-
di.

Kars Gençlik Derne¤i’nden; Kars Gençlik
Derne¤i üyeleri, 12 Aral›k’ta kentin merkezi caddelerin-
de tecrit konulu bildiriler da¤›tt›lar. Ertesi günü ise, ö¤-
renciler taraf›ndan dergimizin toplu sat›fl› yap›ld›. 

Antalya Gençlik Derne¤i’nden; Antalya
Gençlik Dernekli liseliler 17 Aral›k’ta aileleri ile birlikte
kahvalt›da bir araya geldiler. ‘Paral› e¤itime hay›r’ diyen
liseliler, bu amaçla velileriyle bulufltuklar›n› söylediler.
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Üniversitelerde devrimci-de-
mokrat ö¤rencilere yönelik sür-
dürülen soruflturma açarak y›ld›r-
ma ve di¤er ö¤rencilerden tecrit
etme politikas› sürüyor. 

12 Eylül generalleri aç›k fafliz-
mi her alanda kurumlaflt›rarak,
bir daha darbelere gerek olmaya-
cak bir düzenlemeye gitmiflti.
Üniversite gençli¤i üzerine sürekli
olarak bask› politikas› üretecek
ve yürütecek olan faflist kurum
olarak YÖK’ü kurdular.

12 Eylül öncesi var olan k›smi
özerklik, 12 Eylül'ün ard›ndan ta-
mamen yok olmufltur. Üniversite
yönetimleri demokrasiden, bilim-
sellikten bir nebze de olsun nasip
alamam›flt›r. Biz ne yaz›k ki ülke-
mizde üniversiteleri bilim üreten
yerler olarak tan›mlayam›yoruz.
Ancak üniversitelerimizde ayr› bir
‘üretimleri’ var; bilim için, halk
için ifllerli¤i olan bir fley üretmez,
ama örne¤in son alt› ay içinde,
devrimci ö¤renciler baflta olmak
üzere, iki binden fazla muhalif
ö¤renciye soruflturma açmak ve
okuldan atmak için onlarca saç-
ma gerekçe üretebilmifltir. 

Soruflturmalar›n aç›lmas› için
rektörlüklere talimatlar ise polis,
valilik gibi resmi devlet kurumlar›
taraf›ndan veriliyor. 

Hedef Devrimci Demokrat
Ö¤renciler. Uygulaman›n
Ad›: Tecrit

Hedef; gençli¤in en dinamik,
politik unsurlar›n›, devrimci genç-
leri okullardan uzak tutmakt›r.
Ya düflüncelerinden vazgeçer ya
da gençlik kitlesinden tecrit olur! 

Bunun en kaba ve aleni örne¤i
Türkiye'nin en önemli üniversite-
lerinden biri olan ‹Ü'de yaflan›yor.
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nün
emir ve istekleri do¤rultusunda
devrimci ö¤rencilere soruflturma
aç›l›yor. Polis emrediyor, rektör
uyguluyor. Soruflturman›n sonucu
dahi beklenmeden, soruflturma
aç›lan ö¤renci okula al›nm›yor,

devrimci ö¤rencilere kat›lmad›k-
lar› eylemlerden dahi soruflturma

aç›l›yor. 

F Tipi
hapis-
haneler-

de slogan atmaya görüfl, havalan-
d›rma ve mektup yasa¤› gibi ce-
zalar verilir. Bizlere aç›lan sorufl-
turma nedenlerine bakt›¤›m›zda
da; ‘türkü söylemek’, ‘ideolojik
halay çekmek’, ‘bas›n aç›klamas›-
na kat›lmak ve izlemek’, ‘solcu
ö¤renciye selam vermek’ gibi ne-
denlerle ‘uyar›’, ‘uzaklaflt›rma’ gi-
bi cezalar› alan onlarca ö¤renci
vard›r. Yani soruflturma aç›lmas›
için solcu olmak de¤il, solcu ö¤-
rencilerle arkadafl olmak dahi ye-
terli! Eminiz ki Kenan Evren, ‹Ü
Rektörlük koltu¤una oturdu¤un-
dan beri ö¤rencilere açt›¤› sorufl-
turmalar nedeni ile Mesut Par-
lak'la gurur duyuyor, polis ve
YÖK'ten iltifatlar al›yordur. 

Son olarak ‹Ü'de yaflanan bir
örnek, polis-idare iflbirli¤inin bo-
yutunu gösteriyor. ‹Ü ö¤rencisi
ve ‹stanbul Gençlik Derne¤i üyesi
olan ö¤rencilerle konufltu¤u ge-
rekçesi ile bir ö¤renci polis tara-
f›ndan “onlar örgütlü, onlarla gö-
rüflürsen sana soruflturma açt›r›-
r›z" denilerek tehdit edildi. Ki,
benzeri örnekler daha önce de
yaflanm›flt›. 

Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde
yemekhane boykotuna kat›ld›¤›
için, yemekhane fiyatlar›n›n dü-
flürülmesi talebiyle eylem yapt›¤›
için, daha yeni 30 ö¤renciye so-
ruflturma aç›ld›. Bu durumu bas›n
aç›klamas› ile teflhir etmek iste-
yen ö¤rencilere de soruflturma
aç›ld›. Rektör Durul Ören’e, bu

durum soruldu¤unda son derece
umursamaz bir tav›r ile "aaa so-
ruflturma m› aç›lm›fl, hiç haberim
yok" dedi! ‹flte okuluna, ö¤renci-
lerine, bilime ne derece de¤er
verdi¤i görülen, okul sorunlar›na
çözüm üreten bir rektör! Üretti¤i
çözüm ise soruflturma! 

Peki, suç mudur; gençli¤in
yozlaflt›r›lmas›na karfl›; sosyal,
duyarl›, kendisinin ve halk›n›n so-
runlar›n› düflünen, çözümler üre-
ten; bilimsel, kültürel, düflünsel
yeterlili¤e sahip bir gençlik ve
buna imkân sa¤layan bir e¤itim
sistemi istemek.

Hay›r, suç de¤il! Çünkü bu ol-
mas› gereken e¤itim modelidir.
Her genç kendisinin ve ülkesinin
sorunlar›na karfl› çözüm yollar›n›
düflünmelidir. Ve görecektir ki
çözüm sistemin de¤iflmesindedir. 

Oligarfli; düflünen insan› ya-
flamdan soyutlayaca¤›m, düflün-
celerini de¤ifltirene dek tecrit
edece¤im, gerekirse öldürece¤im
diyor. Üniversitelerde ise gençli¤e
soruflturma ve bask›larla genel ve
aç›k bir mesaj veriliyor; hak arar,
vatansever ve anti-emperyalist
olur ve mücadele edersen ceza-
land›r›r, okuldan atar, olmad› F
Tipine göndeririz deniliyor. 

Tüm bu sald›r›lar devrimci ö¤-
rencileri sindiremez. Daralmalar
yaflanabilir, soruflturmalar daha
da boyutlanabilir ama asla tepki-
siz, suskun olmaz devrimci genç-
lik, ülkesine ve dünyaya duyars›z
kalamaz. Mesele, bu tepkilerin
örgütlü bir mücadele içinde olma-
s›d›r, ancak böyle sonuç al›nabilir. 

Gençlik Federasyonu

Emir Polisten Uygulama Rektörden

gS ençlikte:öz

Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi’nde 6 ö¤renciye, Ö¤-
renci fienli¤i’nde ‘bölücü müzik eflli¤inde halay çeke-
rek okul içinde düzen ve huzuru bozduklar›’ gerek-
çesiyle 15 gün okuldan uzaklaflt›rma cezas› verildi. Cezalar
13 Aral›k’ta, Adalar Migros önünde protesto edildi. “'Sorufl-
turmalara ve Cezalara Son” pankart› açan ve “F Tipi Üni-
versite ‹stemiyoruz, Soruflturmalara Son” sloganlar› atan
ö¤renciler, cezalar›n geri çekilmesini istediler.

Erzincan’da ise, E¤itim Fakültesi’nde 31 ö¤renciye ve
Erzincan Atatürk Lisesi’nde de 4 ö¤renciye, YÖK’ü protesto
eylemine kat›ld›klar› gerekçesiyle soruflturma aç›ld›. 

Soruflturma
Terörü
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Yürüyüfl: Bazen "art›k bu dire-

niflle ilgili söylenecek yeni bir söz

kalmam›flt›r" diye düflünülüyor, ama

sonra direnifl sürdükçe, ilklere, ye-

niliklere, yeni coflkulara ve duygu-

lara tan›k oluyoruz. 220'li günler-

desin. fiu anki duygular›n›, düflün-

celerini ö¤renebilir miyiz?

GÜLCAN GÖRÜRO⁄LU: 7
y›ld›r süren bir direnifl var. Direnifl
ilkleri yarata yarata bugünlere geldi.
Direnifl dura¤an, tekdüze de¤il, ya-
flam dura¤an de¤il çünkü. Direniflin
her aflamas›nda yeni fleylerle karfl›-
lafl›yoruz.. Sonuçta mücadele etti¤i-
miz fley tecrit ve bu bir devlet poli-
tikas›. Yani ciddi bir soruna karfl›
mücadele ediyoruz. Bu yüzden hep
ilklere imza att›k. Tecrite karfl› mü-
cadele de bu aflamalardan geçerek
sürüyor. Mesela bugün hukukçula-
r›n kitlesel bir flekilde sokaklara
ç›kmas›, ayd›n-sanatç›lar›n bu soru-
na karfl› yaratmaya çal›flt›¤› kamu-
oyu çal›flmas›, uzun bir süreden
sonra tecriti tekrar tart›fl›l›r hale ge-
tirdi. Bugün Adalet Bakanl›¤› d›fl›n-
da kimse tecriti savunmuyor.

De¤iflik fleylerle karfl›laflmak,
yenilikler hepimizde heyecan yara-
t›r. Ziyaretime yeni gelen bir insan
da öyle. DKÖ’lerin sahiplenmeleri-
nin, heyet fleklinde her siyasi kesi-
min toplu ziyaretlerinin ayr› bir
önemi var.

Yürüyüfl: Behiç'le, seninle, Sev-

gi'yle direniflin gerçeklefltirdi¤i bu

hamle, sansür duvarlar›nda büyük

gedikler açt›. Direnifl tart›fl›lmaya

baflland›. Tabii devlet de bofl dur-

muyor; son haftalarda TAYAD'l›la-

ra sald›r›lar artt›. Geçen hafta da

dergimize ve Temel Haklar'a yö-

nelik sald›r›lar yap›ld›... Dire-

niflin geldi¤i noktay› ve sald›-

r›lar› nas›l de¤erlendiriyor-

sun?

GÜLCAN GÖRÜRO⁄LU: Ön-
celikle geçmifl olsun dileklerimi ile-
tiyorum. Geçen hafta siz de sald›r›-
ya u¤rad›n›z. Büronuz talan edildi. 

Direnifl, bugün itibariyle tecrit
sorununun tart›fl›lmas› boyutunda
çok ilerleme kaydetti. Bu y›llard›r
ulafl›lamayan bir nokta. Bu sesi
bo¤mak için devlet bir “örgüt dire-

nifli” havas› verdirmeye çal›fl›yor.
Sanki sorun sadece bir örgütün so-
runu gibi gösterilmeye çal›fl›l›yor.
Oysa sorun baflta tutsaklar›n olmak
üzere tüm halk›n sorunu. Tecrite
karfl› direnenlerin sahiplenilmesini
istemiyorlar. Ama bugün bu büyük
ölçüde afl›ld›. 

AKP iktidar› mücadeleyi yürü-
ten her kesime sald›r›yor. Bu sald›-
r›lar bir tepki ölçme sald›r›lar› gibi.
Geçenlerde Behiç Abi’nin ailesini
kullanmaya çal›flt›lar. Bu tutmay›n-
ca örgütlü kesimlere yap›lan sald›r›-
larla muhaliflere gözda¤› verilmeye
baflland›.

Ama çözüm bu de¤il. Dedi¤iniz
gibi bofl durmuyorlar. Umursamaz
görünüyorlar ama eminim ki onlar
da gece gündüz düflünüyor ve “ne
yapal›m”› hesapl›yorlar. Ama bu
çözüm de¤ildir, çözüm tecritin kal-
d›r›lmas›. 

Yürüyüfl: Uyumakta zorland›¤›-

n› biliyoruz. Ayr›ca 200 günü aflk›n

gündür aç bir bedenin güçsüzleflme-

si, dayan›ks›zlaflmas› tahmin edile-

bilir. Ama yine de soka¤›n bafl›nda

slogan at›ld›¤›n› duydu¤unda f›rla-

y›p var gücünle o sloganlara kat›l-

d›¤›n› da biliyoruz. Bu kadar za-

mand›r aç olan bir beden, enerjisini

nereden al›r? 

GÜLCAN GÖRÜRO⁄LU: Bu-
nun birçok kayna¤› var. Örneklerle
anlatacak olursam. Mesela ziyaret-
çiler bana öyle bak›yorlar ki, onla-
r›n umudu oldu¤umuzu görüyorum.
Sa¤l›k anlam›nda bir sorun yaflad›-
¤›mda ziyarete gelenleri bu güçle
karfl›lamaya çal›fl›yorum. Özellikle
flehit ailelerinin ziyareti, beni kendi
k›zlar›n›n, kardefllerinin yerine koy-
malar› bana ayr› bir güç veriyor.
Mesela flehit ailesi olan Kezban
Ana’n›n onca yafl›na ra¤men gelip
yan›mda destek açl›k grevinde bu-
lunmas›, eylemler yapmas›, tutuk-
lanmas› beni ayr›ca etkilemifltir.
Tecrit alt›nda bulunan tutsaklar›n
mektuplar›, fakslar›yla sürekli ya-
n›mda olmalar›, onlar›n sevgisini
sürekli hissetmem, Behiç Abi’nin
beni her arad›¤›ndaki kadife sesi…

Mesela geçenlerde Filistinli ka-
d›nlar›n direniflçileri kurtarmak için
kendi canlar›n› ortaya koymalar›.
Sonras›nda 64 yafl›ndaki Fat›ma Ni-
ne’nin feda eylemi beni çok etkile-
mifl ve bir anne olarak bana güç ver-
miflti... 

Yürüyüfl: Bu Direnifl Evi’nden

içeri ad›m›n› atan, seni gören her-

kes çok etkileniyor. Peki bu süreçte

seni en çok etkileyen fley ne? 

Sanki sorun sadece bir örgütün

sorunu gibi gösterilmeye çal›fl›l›-

yor. Oysa sorun baflta tutsakla-

r›n olmak üzere tüm halk›n so-

runu. Tecrite karfl› direnenlerin

sahiplenilmesini istemiyorlar.

Ama bugün bu büyük ölçüde

afl›ld›. 

AKP fluraya buraya sald›rarak, 

68 yafl›ndaki analar› tutuklayarak 

bu sorunu çözemez!



20

24 Aral›k 2006 / 84

GÜLCAN GÖRÜRO⁄LU: Di-
renifle bafllad›¤›m ilk dönemlerde
k›zlar›m öfkelerini yüzüme karfl›
belirtmeseler de tepkiliydiler. Otu-
rup saatlerce konufluyorduk. Betül
çok a¤l›yordu, duygusald›. “Biz sa-

na kavuflmuflken, sen nas›l gidecek-

sin?” diyorlard›. Sonras›nda onlarla
bu konuda sorun yaflamad›k.

Mersin’den s›k s›k ziyaretime
gelen bir abinin bana sar›lmas›, ba-
k›fllar› ve sevgisini ifade ediflini de
unutam›yorum. Saçlar›ma dokunur-
ken bile sanki k›r›lacakm›fl gibi has-
sasl›kla yaklaflmas› ve ellerinin tit-
remesi beni çok etkilemiflti. Bu du-
rum direniflin ilk gününden bugüne
tekrarlan›yor. Yani burada halk›m›-
z›n sahiplenmesi, flefkati ve o has-
sasl›¤›n›n bir ifadesi olarak gösteri-
yor kendini.

Geçenlerde ziyaretime bir nine
geldi. Buraya gençler de geliyor.
Ço¤u afiflleri gördü¤ü halde uzun
bir süre gelmemifl olabiliyor. Baflka
bir mahalleden gelen yafll› ninemiz
de bugüne kadar gelmeyiflini flöyle
aç›klam›flt›: “Sa¤l›k durumum kötü.

Beni buraya getirecek biri olmad›¤›

için gelemedim. Ben de bir anne-

yim, nineyim. Bir annenin yavrular›

üzerine nas›l titredi¤ini iyi bilirim.

Direniflin çok onurlu bir davran›fl-

t›r. Umar›m kazan›rs›n›z. Art›k bafl-

ka kimsenin ölmesini istemiyorum.”

“Çok fazla zaman›m›z 

kalmad›.”

Yürüyüfl: Çok uzun süredir dire-

nifli kendi d›fl›nda bir olgu gibi dü-

flünen çeflitli kesimlerin bu süreçte

yeniden bir flekilde sürecin içine

girdiklerine tan›k olduk. Sanki k›s-

men benzer bir durum Adana'da da

var. 150, 200 gün sonra da olsa,

DKÖ'lerden di¤er gruplardan ziya-

retler oluyor... Nas›l de¤erlendiri-

yorsun bu durumu? 

GÜLCAN GÖRÜRO⁄LU: Geç
de olsa bunu alg›lamalar› ve destek-
lerini sunmalar› güzel bir fley. Ama
bu ad›m› daha önce de atabilirlerdi.
Behiç Abi’nin ayd›n kimli¤i onlar›
sorgulatan bir ifllev gördü. Sonuçta
at›lan ad›m olumlu bir ad›m. Tabii
onlar› flu yönden elefltiriyorum. Ya-
ni bir insan hayat›n›n de¤eri olmas›
için illa ki bir kariyer sahibi olmas›
m› gerekir? Att›klar› ad›mlar olum-
lu olmakla beraber bunu da sorgula-
malar›n› isterim. Mesela aç›klama-
lar›nda, yaz›lar›nda tutsak arkadafl›-
m›z Sevgi Saymaz ve beni fazla
geçmemeye ya da az geçmeye çal›-
fl›yorlar. Sonuçta sorun tecrit sorunu
ve buna direnenler var.

Yürüyüfl: Gelinen noktada de-

mokratik kurumlar›yla, siyasi hare-

ketleriyle solun ne yapmas› gereki-

yor, mevcut durum, bugün gelinen

noktaya denk düflüyor mu? 

GÜLCAN GÖRÜRO⁄LU:
Önemli aflamalar katetti¤imiz halde
sorunun çözümü noktas›nda sürecin
gerisindeyiz.Yap›labilecek daha bir-
çok fley var. Bugüne kadar yap›lan-
lar tecrit sorununu çözmüfl de¤il.
Ama önemli bir kamuoyu olufltur-
du. Mesela geçenlerde ‹stanbul Ba-
rosu’nun düzenledi¤i yürüyüfl
önemli bir eylemdi. Bu konuda her-

kes kendi cephesinden üretken ve
yarat›c› olmal›. Yani sorunun çözü-
mü noktas›nda ›srarc› olmak zorun-
day›z. Art›k yeni ölümler yaklafl›-
yor. Çok fazla zaman›m›z kalmad›.

Yürüyüfl: AKP iktidar›na söyle-

mek istediklerin neler?

GÜLCAN GÖRÜRO⁄LU: Çö-
züm konusunda bu kadar aciz dav-
ran›lmamal›. Direnifl karfl›s›nda çok
aciz görüyorum. Bir siyasi iktidar
bir sorun karfl›s›nda bu kadar aciz
davran›yorsa, kendini sorgulas›n.
Yukar›da da de¤indi¤im gibi, bu so-
runu çözmeleri için yeni bir platfor-
ma gerek yok. Biz ne zaman tecrit
dediysek “yok” dediler, “AB stan-

dartlar›” dediler... Cemil Çiçek tec-
rit yok diyor, ama onun d›fl›ndaki
toplumun bütün kesimleri onunla

farkl› düflünüyor. 

AKP fluraya buraya sald›ra-
rak, tutuklamalarla, 68 yafl›nda-
ki analar› tutuklayarak bu soru-
nu çözemez. Tek çözüm tecritin
kald›r›lmas›d›r.

“Bu bayrama da 

ölümle yaflam aras›nda

girece¤iz.”

Yürüyüfl: Son olarak ekle-

mek istedi¤in bir fley var m›?

Okurlar›m›za, tutsaklara ve an-

nelere özel olarak söylemek is-

tediklerin varsa, her birini ayr›

ayr› dinlemek, dergimizin say-

falar›ndan aktarmak isteriz. 

GÜLCAN GÖRÜRO⁄LU: Ül-
kemizde oldu¤u gibi dünyan›n bir-
çok yerinden Yürüyüfl okurlar› beni
ar›yor. Ço¤unun sordu¤u sorulardan
biri de bu süreçte tecritin kalk›p
kalkmayaca¤›. Sonuçta bu bizim
elimizde. Her bir Yürüyüfl okuru
“ben bugün tecritin kald›r›lmas›

için ne yapt›m, daha neler yapabili-

rim?” diye düflünmeli. ‹ktidar›n
tecrit politikas›na kafa yordu¤un-
dan, bu politikadaki ›srarc›l›¤›ndan
daha fazla kafa yormal› ve ›srarc›
olmal›y›z.

Eski bir tutsak olarak tutsakl›¤›

‹çerdeki insanlar›n, tutuklula-

r›n annelerden beklentileri çok. Ab-

di ‹pekçi’deki direnifl güzel bir ör-

nektir. Bize yaflat›lan ac›lara gömü-

lüp yas tutmayal›m. Bu ac›lar bizi

bilemeli, her yerde hakk›m›z› ara-

mal›y›z... Onlara güveniyorum. 
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çok iyi biliyorum. O koflular› ben de
yaflad›m. Sonuçta birçok insan hak-
s›z yere a¤›r cezalara çarpt›r›lm›fl.
Çok zor koflullarda olmalar›na ra¤-
men mektuplar›n›, aileleri arac›l›¤›y-
la selamlar›n› sürekli ald›m, beni hiç
yaln›z b›rakmad›lar. Bu süreci onlar-
la beraber aflt›k. Fiziken birbirimize
uzak olsak da buluflaca¤›m›z nokta
tecritin kalkt›¤› nokta olacak. Onlara
s›cac›k sevgilerimi gönderiyorum.

Anneler... anneler... Bu 8 ayl›k
zaman zarf›nda en büyük destekçile-
rim anneler oldu. Kimisi telefonla
arayarak, kimi ziyarete gelerek, kimi
destek açl›k grevleriyle hep yan›m-
dayd›lar. Onlar da evlat sevgisini bil-
dikleri için desteklerini esirgemedi-
ler. Ve buradan Adalet Bakanl›¤›’na
diyorum ki; hiçbir annenin umuduy-
la, hayalleriyle oynamaya hakk› yok.
Sonuçta her anne gibi benim de iki
evlad›mla, gelecekleriyle ilgili kur-
du¤um hayallerim var. Onlarla oy-
namaya hakk› yok. Önümüzde y›l-
bafl› ve Kurban Bayram› var. Adalet
Bakanl›¤›’n›n tecrite karfl› sessiz ka-
l›fl›ndan dolay› bu bayrama da ölüm-
le yaflam aras›nda girece¤iz. Buna
ra¤men bayrama yönelik, gelece¤e
yönelik hayallerimiz var. Sonuçta
her anne çocu¤unun güzel bir gele-
ce¤i olmas› için yaflar. Ben de ço-
cuklar›m›n tecritin olmad›¤› bir ge-
lecekte yaflamalar›n› istedi¤im için
direniyorum. 

Bizler anneler olarak gün yüzü
görmeyen evlatlar›m›z için “neler

yapmal›y›z?” diyerek daha fazla da-
yan›flmay› büyütmeliyiz. ‹çerdeki
insanlar›n, tutuklular›n annelerden
beklentileri çok. Mesela Ankara Ab-
di ‹pekçi’deki direnifl buna güzel bir
örnektir. Bize yaflat›lan ac›lara gö-
mülüp yas tutmayal›m. Bu ac›lar bi-
zi bilemeli, her yerde hakk›m›z› ara-
mal›y›z. Buradan onlara da sevgile-
rimi gönderiyorum. Onlara güveni-
yorum. 

Yürüyüfl: Teflekkür ediyoruz.

GÜLCAN GÖRÜROGLU : Ya-
flad›¤›n›z sald›r›lara ra¤men zaman›-
n›z› bana ay›rd›¤›n›z için çok teflek-
kür ederim.

Adana Direnifl Evi’nden

Ceyhan Meslek Yüksekokulu’ndan ö¤ren-
ciler, 15-16 Aral›k’ta iki günlük açl›k grevi
yapt›lar Adana Direnifl Evi’nde. 

O gün Gülcan’›n ikinci kez ölüme yatt›¤›
ölüm orucu direniflinin 225. günüydü. Destek
için gelen ö¤rencilerden Deniz Tok’un ise, ilk
açl›k grevi olacakt› bu iki günlük açl›k... Deniz
Tok, “Gülcan ablaya destek olmak için bura-

day›m” derken  “‹çerdeki tecrite karfl›y›m ama

daha çok d›flar›daki tecritedir eylemim” diye
de ekliyordu. 

Mustafa Çetinkaya, Mehmet Arac›, Huriye Göze, Ayhan K›l›ç, Adem
Sald›ran açl›klar›yla oradayd›lar ve orada olmaktan, direniflin havas›n› so-
lumaktan, tecrite karfl› kavgan›n içinde olmaktan mutluydular. Buras› bir
Direnifl Evi’ydi. Ve Direnifl Evleri’nde birbiriyle çeliflir gibi gözükenler de
dahil, pek çok duygu, birlikte yaflan›rd›. Ceyhan Meslek Yüksekokulu ö¤-
rencileri de ölüme yürüyen bir direniflçiye efllik ediyor olman›n heyecan›-
n› ve hüznünü ve zulme hergün bir darbe daha vurman›n coflkusunu birlik-
te yafl›yorlard›. 

*

Aralar›nda Mersin, ‹skenderun ve Malatya’dan gelenlerin de oldu¤u 6
kiflilik ESP’li bir grup 14 Aral›k’ta Direnifl Evi’ndeydiler. ESP’li grup o
gün rahats›zl›¤›ndan dolay› Gülcan’la görüflemediler. “Ölüm orucunda

olan ve tecritin kalkmas› için direnen insanlarla gurur duyuyoruz” diyen
ESP’liler, Görüro¤lu’na yaz›l› bir mesaj b›rakarak Direnifl Evi’nden ayr›l-
d›lar. 17 Aral›k’ta ise Mersin DHP Direnifl Evi’ni ziyaret etti. 20 kiflilik bir
grup olarak gelen DHP’liler de sa¤l›k sorunlar›ndan dolay› Görüro¤lu ile
görüflemezken DHP’liler Görüro¤lu’nun yaln›z olmad›¤›n› vurgulad›lar. 

*

Dersim, Malatya ve Elaz›¤’dan Temel Haklar üyeleri geliyor ziyarete.
‹çlerinde flehit yak›nlar› da var ve biri flehit kardeflinin son kulland›¤› pan-
tolonu getirip veriyor Gülcan’a... 

Polisin ‹stanbul’da HÖC’lülere yönelik sald›r›lar› Direnifl Evi’nin de
gündeminde. ‹stanbul’da gözalt›lar›n devam etti¤ini konuflurken, Ada-
na’dan da bir gözalt› haberi geliyor. TAYAD’l›lardan 3 kifli, Gülcan’›n
afifllerini asarken gözalt›na al›n›yorlar.

*

‹lkokul 4. s›n›fa giden bir destekçisi daha var Gülcan’›n. “Ben de açl›k

grevine geldim” diyerek giriyor Direnifl Evi’ne. Ve ›srar edip, açl›k grevi-
ne bafll›yor. Yar›m günün sonunda di¤er yar›m günü de daha sonra tutaca-
¤›na ikna edilerek küçük k›z›n destek açl›k grevine son vermesi sa¤lan›-
yor.

*

Direnifl Evi de, direniflçinin kendisi de yo¤un. Gülcan, açl›¤›n art›k bir-
çok fleyi yapmas›na engel olmaya bafllamas›na ra¤men, Yürüyüfl’le, Ev-
rensel’e röportajlar yap›yor peflpefle. Çeflitli yerlere mesajlar›n› yaz›yor.
Gücü yetti¤i ölçüde ziyaretçilere, telefonlara ç›k›yor... 

*

Direnifl Evi’nde her gün, yeni bir umutla bafll›yor. Her gün hücre hüc-
re eriyen bir bedenden yükselen irade, direnifli büyütüyor. Eriyen her
hücre, fiakirpafla’dan ülkemizin dört bir yan›na yükselen bir ça¤r› oluyor... 
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Gerçe¤i kabul etmek zordur. He-
le ki o gerçek, gizlenmek ve unuttu-
rulmak istenen bir gerçekse. Hele ki
o gerçek kanl› bir gerçekse. Hele ki
o gerçek, büyük bir mücadelenin
konusu olmuflsa...  

19-22 Aral›k Katliam›’n›n ve F
Tipleri’nin “mimarlar›ndan” eski
Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk,
ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Mü-
dürü Kenan ‹pek, 19 Aral›k ve F
Tipleri gerçe¤ini hâlâ kabul etme-
yip, gizlemeye, çarp›tmaya çal›fl-
maktalar. Gazetelere yapt›klar›
aç›klamalarda, katliam ve tecrit ko-
nusunda, halka karfl› büyük suçlar
ifllemifl olan hemen herkesin yapt›¤›
gibi “inkar” kalesine s›¤›n›yorlar.
Tüm katliamc›lar gibi, yalanda ›srar
ediyorlar. 

Eski Bakan Hikmet Sami

Tak›lm›fl bir plak gibi 

Bak›n, Birgün gazetesinden Gül-
flen ‹fleri ve Özgüç Çeçi’nin “Haya-

ta Dönüfl ad›n› verdi¤iniz operas-

yon gerekli miydi?” sorular›na ne
cevaplar veriyor H. S. Türk. 

“Yap›lmas› gereken fleydi yap›l-

d›. Cezaevlerinde terör örgütleri-

nin bask›s› ile insanlar ölüm orucu-

na zorlanm›fllard›. ... Bu açl›k grev-

lerine ve ölüm orucuna zorlanan

gençleri kurtarmak için yap›lm›fl bir

müdahaledir. Ama direniflle karfl›la-

fl›ld›, maalesef a¤›r can kay›plar›

oldu. Hem içerde olan tutuklular

aras›nda hem de jandarmalarda.

Ateflle karfl›l›k verilmeyen yerlerde

böyle bir olay olmad›. ... O müda-

hale yap›lmas› gereken zorunlu bir

müdahaleydi. Onun sonucunda da

cezaevlerinde devlet egemenli¤i

sa¤land› bir yandan da cezaevlerin-

de insanca, insan onuruyla yaflama

sa¤land›.

- Haaaala, “terör örgütlerinin

bask›s›yla” ölüm orucu yap›yorlar-
d› diyor; Alemi sa¤›r, herkesi kör
mü san›yor dersiniz, yoksa, hem kör
hem sa¤›r olan kendisi mi? O çok
övdü¤ü, “devlet egemenli¤inin sa¤-

land›¤›n›” söyledi¤i hapishanelerde
de hâlâ ölüm orucu sürdü¤ünü bil-
miyor mu? Biliyor da böyle konu-
fluyorsa, o zavall›, aciz bir yalanc›-
d›r... Gerçek, onu ezmifl geçmifl, o
süründü¤ü yerde hâlâ eski ezberin-
dekilerle konufluyor... 

- Haaaala, “içeriden atefl edilme-

yen yerlerde” böyle bir olay olmad›
diyor... Mermi izlerinin içeriden d›-
flar›ya de¤il, d›flar›dan içeriye  oldu-
¤unu gösteren keflif raporlar›ndan da
haberi yok anlafl›lan bu bakan eski-
sinin.. Veya var, ama baflka türlü ko-
nuflam›yor.. “Ölüm mangalar›”n›n
veya “devletin” bask›s› ile yalan ko-
nuflmaya zorlan›yor olmal›...

Röportaj›n devam›nda Birgün
yazarlar› “Yani flimdi tecrit yaflan-

mamaktad›r m› diyorsunuz?” diye
soruyor. Cevap veriyor “devlet bas-
k›s›” alt›ndaki Hikmet Sami:

“Tecrit falan yok, lütfen. Kendi

kendilerine yap›yorlar.” 

Soruyor gazeteciler: “Peki 3 ki-

flilik hücreler de tek kifli kal›yor...

Bu tecrit de¤il mi?

Cevap veriyor
“devlet bask›s›” alt›n-
daki Hikmet Sami:
“Lütfen hücre de¤il

oda. Dubleks oda.

Alt kat› oturma odas›

üst kat› yatak odas›.”

Sonra iflte malum,
salon, salomanje...
Önünde yüzme havu-
zu, arkas›nda bow-
ling salonu... Yani
anlayaca¤›n›z klasik

“5 y›ld›zl› otel” hikayelerine devam
ediyor. 

H. S. Türk’ün ifli zor. Çünkü o
büyük katliam›n bir dakika öncesi-
ne kadar söylediklerinden farkl› tek
bir kelime etti¤i anda, o büyük suçu
itiraf etmifl olaca¤›n› biliyor. O yüz-
den tak›lm›fl plak gibi Sami Türk, o
günkü sözleri tekrarlay›p duruyor...
Oysa ortada 122 tabut var; Yüzyir-
miiki tabut! Her tabut, Sami
Türk’ün hâlâ söylemeye devam etti-
¤i sözlerin yalan oldu¤unu hayk›r›-
yor... 

Taleplere, klasik 

zindanc› cevab›

Yeni fiafak Gazetesi’nde, 18
Aral›k’ta Behiç Aflc›’yla yap›lm›fl
bir röportaj yay›nland›. Mehmet
Gündem imzal› bu röportaja, ertesi
gün, Cezaevleri Genel Müdürü

Kenan ‹pek taraf›ndan bir cevap
verildi. 

Genel Müdür, beklenece¤i üze-
re, tecrit uyguland›¤›n› inkar etti¤i
aç›klamas›nda, Behiç Aflc›’n›n ne-
den ölüm orucuna gitti¤ini de “an-

layamad›¤›n›” söylüyor: 

“Hukuk devletinde mücadele

yollar› bellidir. Bu kadar hak ara-

ma yolu var iken, ölüm orucu gibi

asla tasvip edilmeyecek bir eylemi

seçmeyi gerçekten anlamakta zor-

luk çekiyorum."

Kenan ‹pek de çok iyi bilir ki, 7

Gerçe¤e gelin! 
Sadede gelin! 

Çözüme gelin!

Hâlâ ‘hayat kurtarma’dan söz
ediyorlar... Hâlâ ‘hücre de¤il oda’
demagojisini sürdürüyorlar... Hâlâ
‘tecrit’i inkardan geliyorlar...
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y›lda, baflvurulmad›k herhangi bir
hak arama yolu kalmam›flt›r. Kimse,
o yolla de¤il, bu yolla mücadele
edin demagojisini yapamaz. Kenan
‹pek, sözlerinin devam›nda Behiç
Aflc›’ya flöyle diyor:

“Önce ölüm orucuna son ver.

Sonra sorunlar› konufluruz. ... kap›-

lar›m›z sonuna kadar aç›k. Görüfl-

mek isteyip de bizimle görüflemeyen

olmam›flt›r flimdiye kadar.”

Öncelikle flunu belirtelim ki;
Kenan ‹pek, görüflme konusunda
do¤ru söylemiyor. Aylard›r randevu
isteyen demokratik kitle örgütleri-
nin, tutsak ailelerinin, hatta baro
baflkanlar›n›n taleplerine ne cevap
verildi¤i ortadad›r. 

Öte yandan, “önce eylemi b›-

rak” sözü, klasik bir zindanc› deyi-
flidir. Bunu Adalet Bakanl›¤›’n›n bir
bürokrat› da söylese böyledir, bir
gazeteci veya bir milletvekili de. 

“Devlet taviz vermez, devlet pa-

zarl›k yapmaz...” nakarat›n› ezber-
lemifl zindanc›, her talebe  bu naka-
ratla cevap verir. Bir “eylem”; bir
“direnifl” varken, eylemciyi asla
muhatap almaz zindanc›. Zinhar!
Eskaza al›rsa, devlet “zaafiyet için-

de” gösterilmifl olur ki, zindanc›
için e¤er sorun eylemi bitirmek, ya-
ni direnifli k›rmak de¤ilse, e¤er ger-
çekten sorun çözülecekse, o zaman
“önce bitir” dayatmas› niye? Çö-
zün, o zaman zaten bitirecek!

Kenan ‹pek’le yap›lan konuflma-
ya iliflkin gazetede kullan›lan bafll›k
aynen flöyle. “Aflc› eylemi b›raks›n

sorunlar› konufluruz.” E¤er konufla-
caksan, önce konufl, flart koflmadan
konufl. 

Yalanla var›lacak yer yok!

Kenan ‹pek diyor ki, “cezaevle-

rinde tecrit dahil, kötü muamele ve

iflkence kesinlikle söz konusu de-

¤il... 10 ayr› ulusal ve uluslararas›

kurulufl taraf›ndan sürekli denetim

alt›nda tutulan cezaevlerinde, böyle

bir fley mümkün olabilir mi?" 

Evet mümkün!

fiahit gösterdi¤iniz uluslararas›
kurumlardan CPT’nin son haz›rla-
d›¤› rapor, aç›k bir tecrit uyguland›-
¤›na iflaret ediyor. AB de F Tipleri’ni
onayl›yor deyip duruyordunuz, ama
sözkonusu rapor karfl›s›nda susu-
yorsunuz... 

Tecrit gerçe¤ini inkar etmek, ar-
t›k sadece bir kara mizaht›r. 122 ta-
but karfl›s›nda Hikmet Sami gibi
“cezaevlerinde insanca, insan onu-

ruyla yaflama sa¤land›.” diyebil-
mek, demagoji olarak bile adland›-
r›lamayacak kadar bir acizlik ve gü-
lünçlüktür... Daha fazla gülünç ol-
may›n. Tarihte ad›n›z›n yan›nda
“katliamc›, yalanc› ve aciz...” diye
yazmas›n› istemiyorsan›z, yapaca-
¤›n›z tek fley tecrit gerçe¤ini kabul
etmek ve çözmektir. 

Adalet Bakanl›¤› ve AKP iktidar›, tecriti, iflkenceyi
inkar ededursun, dört duvar›n ard›ndaki, hücrelerdeki
gerçekler, onlar› yalanl›yor. 

‹zmir Ceza ve Tutukevleri Ba¤›ms›z ‹zleme Gru-
bu’nun haz›rlad›¤› Kas›m 2005 - Ekim 2006 cezaevi iz-
leme raporu, özellikle ‹zmir K›r›klar 1 ve 2 No'lu F Ti-
pi Hapishaneleri’ndeki tecrit ve iflkencenin boyutlar›n›
da gösteriyor. 

‹zleme Grubu ad›na Avukat Aysun Koç, geçen hafta
ÇHD Konak Bürosu’nda raporun sunumu s›ras›nda
yapt›¤› konuflmada, çal›flmalar›nda en çok tecrit yak›n-
mas› ile karfl›laflt›klar›n› belirterek, "pek çok uygula-

man›n da tecridin parças› ve destekleyicisi olarak ta-

n›mland›¤›n›" vurgulad›.
Rapordan anlafl›l›yor ki, iflkence ve kötü muamele-

den, disiplin cezalar›na, Kürtçe konuflma yasa¤›ndan,
savunma hakk›n›n k›s›tlanmas›na kadar, F Tiplerinin
karakteristik uygulamalar›, K›r›klar’da da yürürlükte.
Rapordaki bir bölüm ise, “dört duvar arkas›ndaki” hüc-
relerde neler oldu¤unu ve neler olabilece¤ini tüm veha-
metiyle herkese gösterecek nitelikte. 

Söz konusu bölümde, F T‹PLER‹NDE D‹S‹P-

L‹N’in domuzba¤›yla, aç b›rakmayla, tuvalet izni ver-
memeyle sa¤land›¤›...” anlat›l›yor. ‹lgili bölüm flöyle:

“Gruba baflvuran mahkumlar›n iddialar›na göre ‹z-

mir K›r›klar 1 ve 2 No'lu F Tipi Cezaevleri'nde mah-

kûmlar zaman zaman bulunduklar› hücreden ‘Ani Mü-

dahale Mangas›’ ad› verilen birim taraf›ndan al›narak

kaba dayak ile 'Süngerli Oda' ad› verilen 8-10 metreka-

relik, içinde sadece tuvalet tafl› bulunan ve duvarlar› ta-

mamen süngerle kapl› tek kiflilik bir hücreye götürülü-

yorlar. 

Mahkûmlar, ayna ve yatak bulunmayan odada ayak-

lar›n›n ve ellerinin birlefltirilmesi, sonra ise el ve ayak-

lardaki ba¤›n vücuda ba¤lanmas› ile oluflturulan ve

'domuz ba¤›' olarak tan›mlanan pozisyonda yere yat›r›-

larak bekletildiklerini belirtiyorlar. 

Ba¤lama s›ras›nda ise kelepçe, bez, koli band›, ya-

tak çarflaf› gibi materyaller kullan›ld›¤›n› vurgulayan

mahkûmlar, uzun süre aç b›rak›ld›klar›n›, yemek veril-

mesi s›ras›nda ise elleri aç›lmayan ve gardiyanlar tara-

f›ndan beslenen arkadafllar› oldu¤unu belirttiler. 5 sa-

atten 7 güne kadar uzayabilen uygulama süresince tu-

valet ihtiyaçlar›n› gideremeyen mahkûmlardan birinin

hemoroid oldu¤u, tutulma s›ras›nda dilekçe verme, gö-

rüfl ve doktora ç›kma istemlerinin de reddedildi¤i ifade

edildi.”

Eski Adalet Bakan› Sami Türk, Cezaevleri Genel

Müdürü Kenan ‹pek, yeni Adalet Bakan› Cemil Çiçek,
ne diyorsunuz bunlara? Raporda daha pekçok ayr›nt›
var. TAYAD’›n 7 y›ld›r haz›rlad›¤› F Tipi hapishaneler-
le ilgili raporlarda çok somut gerçekler var. Ne diyor-
sunuz? “Lütfen, hücre de¤il oda” demekle, “tecrit

yok” demekle bunlar “yok” olmuyor! 

‘Lüks Oda’larda Domuz Ba¤l› ‹flkence

Tecrit Yoksa Bunlar Ne?
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Akhisar'dan Halit ve Selahaddin
Forbes'te gece nöbetindedirler. Se-
lahaddin, Halit’in kendi kendine bir
fleyler konufltu¤unu duyar.
Merak edip sorar: 

– Ya Halit Abi, ne diyon

sen? Kime konufluyon?

– Biz devrimi mutlak yap-

cez deyyom bizim o¤lan. 

– Hay›rd›r, ne oldu Halit

Abi? Nerden ç›kt› flimdi bu?

Halit abi eliyle biraz öte-
lerinde duran polis ekip
otosunu ve içinde uyuyan
polisleri gösterir: 

– Bak onlar uyuyup du-

ru. Biz ise uyumayyoz. O

yüzden diyom, biz devri-

mi kesin yapcez diyom... 

***

Öyle diyor Forbes'te
gece nöbetindeki Halit.
Yenilmeyen bir iradeyi
anlat›yor asl›nda. Vazgeçmeyen bir
kararl›l›k ve hiç tükenmeyen bir
umut var dilinde... ‹flte zaten onun
için gecenin o saatinde ‹zmir’in
Forbes meydan›nda duruyor. 

***

Forbes’te 200. gün k›nas› yak›ld›
geçen hafta. O k›na da bir irade kav-
gas›n›n sonucunda yak›lm›flt› asl›n-
da. O gecenin öncesinde bir irade
kavgas›na tan›kt› Forbes. 

Forbes’in 3-4 gece öncesine de
tan›k olan TAYAD’l›lar flöyle anla-
t›yor:

“Forbes’e girince, 3-4 gün önce-
ki harabe hali gözümüzün önüne
geliyor. Çiçekler, bal›klar ezilmifl,
pankartlar y›rtarcas›na indirilmifl,
açl›k grevindekilerin kulland›¤›
çaylar, flekerler etrafa da¤›t›lm›fl...
Cam k›r›klar› ve parçalanm›fl bir
masa her flekilde talan halini göste-
riyordu. Daha sonra sald›rganlar›n
gelip, pankart›n ufac›k parças›na,
çad›rdan kalan ip parçalar›na kadar
toplay›p götürmelerine de tan›k ol-
mufltuk. Ard›ndan da yapt›klar› sal-
d›r› ve talan›n izi kalmamas› için iki
defa tazyikli su ile y›kam›fllard›
meydan›. Ve ama iflte bu gece; 

Her taraf bir dü¤ün evi gibi. O

sald›r›lar›n izi as›l direnifl ile silinip
at›lm›flt›. TAYAD’l›lar, “Tecrite
Son” yazan pankartlar›n›n her defa-
s›nda gasp edilmesinden sonra, he-
men bir yenisini yerine ast›lar. Son
sald›r›dan sonra ise “Siz ‹ki kelime-

den oluflan talebimizden anlam›yor-

sunuz madem”, dercesine ondan
fazla “Tecrite Son” talebinin yaz›l›
oldu¤u pankart öncekilerin yerine
as›lm›flt›. Forbes’in sald›r› sonras›
halinin resimleri de yerlefltirilmiflti
bir köfleye. Devrimci-demokrat, du-
yarl› kurum ve insanlar›n getirdi¤i
eflyalarla da Forbes yine eski Forbes
haline gelmiflti. TAYAD’l›lar Bu ge-
ceye özgü olarak, Forbes’in anfisini
Behiç, Gülcan ve Sevgi’nin yeni re-
simleri ve çiçeklerle, meflalelerle
süslemifller. Forbes ›fl›l ›fl›l direniflin
görkemi ile gecenin karanl›¤›n› ay-
d›nlat›yor.

Forbes’te oturma eylemini sür-
dürenler, sade bir program haz›rla-
m›fllar. Birkaç kilometre ötemizde
ki K›r›klar F Tipi’ndeki özgür tut-
saklar›n mesaj› okunurken o anda,
aradaki mesafe de kapan›yor. Onla-
r› anfinin s›ralar›nda aram›zda his-
sediyoruz. Onlar›n coflkulu, sevgi
dolu selamlar›na bizler de ayn› s›-
cakl›kla, Forbes’te zafer k›nas›n›

da yakaca¤›m›z›n sözü ile ce-
vap veriyoruz. 

Halaylar›n coflkusundan
sonra k›na yakmaya
bafll›yoruz. Kimi
avuç içini, kimi ser-
çe parma¤›n› uzat›-
yor. “Bizim oralar-

da erkekler k›na

yakmaz, ben yakma-
sam...” diyerek geri
durmaya çal›flanlar
da var. Onlara bu k›-
nan›n kendilerinin
emek verdikleri 200
günün, sald›r›lar›
püskürtmenin k›na-
s› oldu¤u hat›rlat›l›-
yor. Eller uzan›yor

bunun üzerine... For-
bes çevresinde ayak-
kab› boyac›l›¤› yapan
bir çocuk geliyor. K›-
nan›n nedenini soru-
yor. Anlat›yoruz. Bana

da yakar m›s›n›z, diyerek parma¤›n›
uzat›yor. Gelemeyenler ise, k›nam›-
z› ay›r›n, diye haber göndermifl. On-
lar›n k›nas› da ayr›l›yor... 

Kavgada onlara da bir yer var
çünkü. Kavgada herkese yer var. Ve
her yerde kavga var... 

***

Sabr›n çiçeklerini açt›¤› yer ora-
s›. Ayn› Abdi ‹pekçi gibi... Ayn› Ha-
tay’daki Büyük Park gibi... 

‹zmir Buca’n›n Forbes’inde ve
Hatay’›n Büyük Park’›nda 200’lü
günlere ulaflt›lar. Yani, dile kolay, 7
ayd›r gece gündüz oralardalar.
1000’li günlerini aflan Abdi ‹pek-
çi’nin yolundalar... Bu direniflin bü-
tününde rakamlar art›k dile bile ko-
lay gelmiyor. Yüzler yüzlere, aylar
aylara ekleniyor.. Sab›r; ki, son sö-
zü söyleyebilmenin tarihsel zorun-
lulu¤udur.  

‹flte Forbes’te, Abdi ‹pekçi’de,
Büyük Park’ta ve direnifl evlerinde,
tüm sald›r›lara, engellemelere ra¤-
men susmayan, dinmeyen, bulundu-
¤u mevziyi terketmeyenler, bu tarih-
sel sabr›n, kararl›l›¤›n ve fedakarl›-
¤›n temsilcisi olarak ilmek ilmek ör-
meye devam ediyorlar destan›...

Sabr›n çiçeklerini
açt›¤› yer buras›
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Haklar ve
Özgürlükler
Cephesi ‹s-
tanbul Tem-
silcili¤i üye-
leri, ‹ngiltere
B a fl b a k a n ›

Tony Blair'in Türkiye'ye geliflini protesto etmek için 16

Aral›k gü-
nü Taksim
Tr a m v a y

Dura¤›'nda aç›klama yapt›lar. HÖC ad›na aç›klamay›
yapan Mehmet Yayla, Blair’in Irak halk›n›n katili oldu-
¤unu kaydederek, “katilleri ülkemizde istemiyoruz” de-
di. "Kahrolsun Emperyalizm Yaflas›n Mücadelemiz"
fleklinde sloganlar at›lan eylemin bitiminde, Yayla polis
taraf›ndan gözalt›na al›nd›. Olay› görüntülemek isteyen
Cumhuriyet Gazetesi muhabiri fiule Köktürk de polisler
taraf›ndan tartakland›.

HÖC Blair’i Protesto Etti

Lübnan’a asker gönderilmesine
iliflkin tezkereyi protesto ettikleri
için tutuklanan anti-emperyalist
devrimcilerle dayan›flmak amac›y-
la, ‹zmir’de Emperyalizme ve Siyo-
nizme Karfl› Birlik taraf›ndan eylem
düzenlendi.

16 Aral›k’ta, Konak Kemeralt›
giriflinde biraraya gelen Birlik bile-
flenleri, anti-emperyalist tutsaklarla
dayan›flma içinde olduklar›n› hay-

k›rd›lar. “Anti-Emperyalist Tutsak-
lara Özgürlük” pankart›n›n aç›ld›¤›
eylemde aç›klamay› okuyan Ahmet
Subafl›, ‹srail’in Lübnan sald›r›s›n›
hat›rlatt› ve Lübnan’a gönderilen
askerlerin de ‹srail’in politikalar›na
hizmet etti¤ini vurgulad›. Subafl›
flöyle devam etti:

“5-6 Eylül’de Lübnan tezkeresi-
ne karfl› ç›kan, yani komflu halklar›-
m›z›n topraklar›n›n bu kez BM eliy-

le iflgaline ortak olmay›z diyen dev-
rimciler vahflice sald›r›ya u¤ram›fl
ve içlerinden 18’i tutsak edilmifller-
dir. Henüz hiçbir mahkemeye dahi
ç›kart›lmadan 18 devrimcinin ak›-
beti de, iflgal ortakç›lar›n›n emper-
yalist dünya düzeninden nas›l ne-
maland›klar›n› göstermifltir.” 

Eylem, “Filistin’de ‹ntifada
Irak’ta Direnifl Kazanacak, Emper-
yalizm Yenilecek Direnen Halklar
Kazanacak, Katil ABD Ortado¤u-
dan Defol, Zindanlar Y›k›ls›n Tut-
saklara Özgürlük” sloganlar› ile so-
na erdi. 

Anti-emperyalistler yarg›lanamaz!

Hizbullah, Lübnan Komünist Partisi,
Ulusal Birlik Platformu ve Halk Hare-
keti’nin tüm dünyaya ça¤r›s› üzerine
Lübnan’a giden Türkiyeli Anti-Emper-
yalistler 16 Aral›k günü Leman Kül-
tür’de yapt›klar› bir bas›n toplant›s›yla
Lübnan Konferans›’ndan izlenimlerini
anlatt›lar. 

Heyette yeralan; HOP Koordinasyo-
nu (HÖC, EHP, ODAK, Anti-Kapitalist,
SDP, ‹flçi Mücadelesi), EMEP ve ESP;
ad›na ortak aç›klamay› Zafer Ülger oku-
du. Yolculu¤u anlatan slayt gösterimi-
nin ard›ndan okunan aç›klamada, Türki-
yeli Anti-Emperyalistler ve savafl karfl›t-
lar›n›n, konferansa kat›lan en kalabal›k
heyet oldu¤u kaydedildi. Bu durumun,
Ortado¤u’ya ve direnifle “gecikmifl” bir
duyarl›l›¤›n ifadesi oldu¤unu belirten
Ülger, devam›nda flu de¤erlendirmeler-
de bulundu: “Çünkü binlerce y›ld›r bir-
likte yaflad›¤›m›z bu co¤rafyayla öylesi-
ne kopar›lm›flt›k ki, bizim için Lüb-

nan’da bulunmak yaflad›¤›m›z mahalle-
nin, foto¤rafta y›rt›lm›fl eksik parças›yla
karfl›laflmak, y›llard›r uzak kald›¤›m›z
“komflular›m›z›” görmek gibiydi; ya-
banc›l›k hissetmedik.

‹srail’in y›k›m›na tan›k olduk. Siyo-
nist sald›rganl›k Lübnan’›n zengin mer-
kezlerini de¤il, güneydeki yoksul ma-
halleleri ve köyleri hedef alm›flt›.

Lübnan halk›, küçücük bir ülkede
birli¤in ve direniflin gücünü gösterdi, bu
gücü büyütmek elimizde. Arap, Türk,
Kürt, Acem, Ermeni, Sünni, fiii, Alevi,
H›ristiyan, Musevi ve di¤erleriyle ‘Eflit
bir direnifl kardeflli¤i ve birli¤i’, Ortado-
¤u’daki ac›lar› ve barbarl›¤› durdurup
yeni bir dünyan›n kap›s›n› açabilir.”

Siyonistlerin Lübnan’a sald›rd›¤› 12
Temmuz’da dünya çap›nda direnifle des-
tek eylemleri yap›laca¤›n›, yine Beyrut
Konferans›’n›n toplanaca¤›n› belirten
Ülger’in konuflmas›n›n ard›ndan, heyet-
te yeralanlar izlenimlerini anlatt›lar. 

Direnifl Konferans› Heyetinin Lübnan ‹zlenimleri

“Direniflin gücüne tan›k olduk”
AB, diktatörü 
desteklemiflti!
fiili diktatörü Pinochet’nin ölü-
münü ‘kutlamak’ ve kay›plar›n he-
sab›n› bir kez daha sormak için, 10
Aral›k günü Brüksel’de bir eylem
düzenlendi. Latin Amerikal›lar’›n
yan›s›ra eyleme, HÖC ve CLEA üye-
leri de kat›ld›lar. fiili bayraklar›n›n
tafl›nd›¤› ve mumlar›n yak›ld›¤› ey-
lemde s›k s›k, “Katil Pinochet Öldü
Kay›p ‹nsanlar›m›z Nerede”, “Pi-
nochet ‹flkencede Binlerce ‹nsan›-
m›z› Öldürdü” fleklinde sloganlar
at›ld› ve Avrupa Birli¤i’nin Pinoc-
het’yi destekledi¤i hat›rlat›ld›. 
Bu arada, dünyan›n lanetledi¤i
diktatörün ard›ndan “sayg›” du-
yanlar da vard›. El Salvador mecli-
sinin sa¤c› Ulusal Cumhuriyet ‹tti-
fak› üyesi milletvekilleri diktatör
için sayg› duruflunda bulunurken,
FMLN milletvekilleri meclisi terk
ettiler.



Ozan Yay›nc›l›k, Yürüyüfl Dergisi, TAYAD, Temel
Haklar Federasyonu ve ‹stanbul’un çeflitli mahallelerin-
de faaliyet yürüten, federasyona ba¤l› Temel Haklar
Dernekleri’nin bas›larak onlarca kiflinin gözalt›na al›n-
mas› ve 16 kiflinin tutuklanmas›n›n ard›ndan, hukuksuz-
luklar birer birer gün ›fl›¤›na ç›k›yor. Ve, bu ülkede po-
lisin çal›flma yöntemini, oligarflik devletin niteli¤ini bi-
lenler olarak rahatça söyleyebiliriz ki; bugün ortaya ç›-
kanlardan çok daha fazla hukuksuzluk yaflanm›flt›r bu
bask›nlarda ve tüm bunlar mutlaka deflifre edilecektir.

7 Aral›k Bask›nlar› Gayrimeflrudur!

Bu bask›nlar bir bütün olarak gayrimeflrudur, hukuk-
tan yoksundur. 

Gerekçesi nedeniyle gayrimeflrudur. AKP’nin polisi,
yozlaflt›rma politikalar›n› sürdürebilmek için devrimci-
lere sald›rm›fl ve bugün de yeni gözalt› ve tutuklamalar-
la bu sald›r›y› sürdürmektedir. 

Bu ülkenin yasalar›na göre kurulmufl ve buna göre
faaliyet gösteren kurumlar›n “yasad›fl›” gibi lanse edi-
lip, hukuksuzlu¤un “terör” demagojisi ile perdelenmesi
nedeniyle gayrimeflrudur. (Bu arada, polisin ba¤l› oldu-
¤u ‹çiflleri Bakan› Abdülkadir Aksu’nun, dernekleri ar-
t›k takip edilecek kurumlar olarak de¤il, demokrasiyi
gelifltiren kurumlar olarak gördüklerini aç›klad›¤› ko-
nuflmas›n› hat›rlat›r›z!) 

Bask›na gerekçe yap›labilecek, “kopar›lan f›rt›naya”
denk düflecek hiçbir kan›ta dayanmad›¤› için gayrimefl-
rudur. 

Aç›k bir flekilde, halk›n örgütlenmesine karfl› ger-
çeklefltirildi¤i için gayrimeflrudur. Polis, yapt›¤›n›n gay-
rimeflru oldu¤unu, hukukta yeri olmad›¤›n› bildi¤i için
gerekli yasal prosedürleri dahi yerine getirmemifltir.

Polis, Ozan Yay›nc›l›k Bask›n›nda 
Kendi Yasalar›na Dahi Uymad›

Evet, bas›lan tüm kurumlar haks›z yere, gayrimeflru-
luk ve hukuksuzluk içinde, tam bir polis devletine yak›-
fl›r yöntemlerle bas›lm›flt›r. 

Ancak, 7 Aral›k’ta bask›n düzenlenen kurumlardan
Ozan Yay›nc›l›k’ta yaflananlar, tüm bunlar›n da ötesinde
yasad›fl›l›¤›n, komploculu¤un kan›t›d›r.

ARAMA KARARINA NE GEREK

VAR! Dergimiz ile ayn› binada bulunan ve Yürü-
yüfl’ün teknik ifllerini de üstlenen ticari bir kurum olan
Ozan Yay›nc›l›k; yasal bir kurumun aranabilmesi için
gerekli olan “arama karar›” olmadan, böyle bir karar ya-
y›nevinin sorumlular›na gösterilmeden bas›lm›flt›r. Ya-
sad›fl›l›¤› do¤allaflt›ran polis, burjuva bas›n›n “terör ör-
gütüne yönelik operasyon” haberleri yapaca¤›ndan, hu-
kuksuzlu¤un üzerinin böylece örtülece¤inden emin ola-
rak gelmiflti oraya. Böyle bir karar almaya gerek bile
duymad›. 
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OOzzaann   YYaayy ››nncc ›› ll ›› kk
BBaasskk ››nn ››

YASADIfiILIK
(Arama karar› olmadan ve avukatlar
bulunmadan girdiler)

EfiK‹YALIK
(Hiçbir uyar› yapmadan do¤rudan
kap›lar› k›rd›lar, büroyu da¤›tt›lar)

KOMPLOCULUK
(Avukatlar gelene kadar, büroya için-
de ‘suç unsuru’ olabilecek ‘Flash’
kart vb. çeflitli aletler yerlefltirdiler
ve “iflte! ‹çinde örgütsel döküman
olan ‘Flash’ kart bulduk” dediler)



DO⁄RUDAN KAPILARI KIRMAYA

BAfiLADILAR! Ellerinde, yetkili mahkemece ve-
rilmifl bir “arama karar›” bulunmad›¤› gibi, kurumun ça-
l›flanlar›na hiçbir uyar›da bulunmadan, hatta “zile bas-
ma” gere¤i bile duymadan balyozlarla kap›ya vurmaya
bafllad›lar. Balyozlar yetmedi, kaynak makinalar›, spi-
raller girdi devreye. Amaç ne “arama” idi, ne de baflka
bir fley. Do¤rudan da¤›tmak, k›r›p dökmek, çal›flamaz
hale getirmek istemifllerdi. 

Daha sonra bas›na “klibi” da¤›t›lan bu görüntüleri
tüm Türkiye izledi. O görüntülerde eksik olan ise, yap-
t›klar› yasad›fl›l›klard›. 

POL‹S AVUKATLARI HEP ‘GEREK-

S‹Z’ GÖRMÜfiTÜR! Gözalt›na al›nanlar›n yan-
lar›nda avukat bulundurma hakk›na iliflkin polisin rahat-
s›zl›¤› kimse için s›r de¤ildir. Özellikle siyasi davalarda
tümüyle elinin serbest olmas›n›, yani hukukd›fl›l›kta
pervas›zl›k istiyor. Ayn› zihniyet, bask›nlarda da ortaya
ç›km›flt›r. “Niyetleri”, hak ve özgürlükler mücadelesi
veren kurum ve kiflilere komplo kurmak olan polis,
Ozan Yay›nc›l›k çal›flanlar›n›n taleplerine karfl›n, avu-
katlar›n gelmesini beklemeden girmifltir. Avukatlar olay
yerine geldi¤inde, polis içeride “iflini” çoktan bitirmiflti.
Bu iflin “arama” olmad›¤› daha sonra anlafl›ld›. 

KOMPLO ‹Ç‹N “MALZEMEY‹” PO-

L‹S KEND‹S‹ YERLEfiT‹RD‹! Avukatlar›n
gelmesinin ard›ndan, onlarca polis arama kararlar› bu-
lunmad›¤› için Ozan Yay›nc›l›k’tan avukatlar taraf›ndan
ç›kar›ld›lar. Sözkonusu arama karar›, bu olaylar›n ya-
flanmas›ndan yaklafl›k 4 saat sonra, yani saat 17.00’da
ç›kar›ld›. Ve yeniden arama için Ozan Yay›nc›l›k’a giren
polis, ilk girdi¤inde yerlefltirdi¤i iki adet Flash kart›
“bulduk” deyiverdi. Üstelik birkaç dakika içinde! ‘Eliy-

le koymufl gibi’ deyiminin “cuk” diye oturdu¤u bu olay,
polisin yabanc›s› olmad›¤› bir yöntemdir. 1 Nisan’da
sahte belgeler haz›rlayan, özürlü insanlar›n tekerlekli
sandalyelerine “uyuflturucu” yerlefltirip hak ve özgür-
lükler mücadelesinden koparmaya çal›flan, ayn› polistir.

Polis de elbette bu kadar hukuksuzlu¤un, yasad›fl›l›-
¤›n yafland›¤› bir bask›nda, “delil” diye ortaya ataca¤›
materyallerin birço¤unun geçersiz olaca¤›n› tecrübeyle
bilmektedir. 1 Nisan operasyonlar›nda polisin birçok
“delili”, bu nedenle geçersiz hale gelmiflti. Polisin,
Ozan Yay›nc›l›k bask›n›na iliflkin tuttu¤u tutanak da, bu
hukuksuzlu¤u bertaraf etmeye yöneliktir. Tutana¤a gö-
re; Yürüyüfl’ün üst kat›ndaki Ozan Yay›nc›l›k’a “yanl›fl-

l›kla” girilmifl, ‘...arama yap›lmak istenmifl. Ancak bu-

ran›n arama izni olmad›¤› için arama izni beklenilmifl-

tir. Bu süre içinde ise yukar›ya kimsenin ç›kmamas› için

üst kat merdivenlerinde mahalle muhtar› bekletilmifl...’

Yalan! Balyozlarla, kaynak makinalar› ile saatlerce
kap›lar›n› k›racaks›n›z ve “yanl›fl yer oldu¤unu” anla-
mayacaks›n›z! ‹çeri girdi¤inizde de yine yar›m saate ya-

k›n süre anlafl›lmayan yanl›fll›k, avukatlar›n olay yerine
gelip, “hani arama karar›n›z nerede” diye sordu¤unda
anlafl›lacak! Ve “aaa! yanl›fl gelmifliz, biz gidip arama
karar› alal›m” dercesine, dört saat sonra arama karar› ç›-
karacaks›n›z. Sonra da tüm bu hukuksuzluklar› bir yalan
tutana¤› ile aklayacaks›n›z! Böyle bir senaryoyu ancak

oligarflinin polisi yazabilir! 

Minare çal›nm›fl ancak k›l›f›n› haz›rlayamam›flt›r

polis. Avukatlar arama karar› sormasa, böyle bir ihtiyaç
da duymayacaklard›. Daha önemlisi, bu süre içinde bü-
roya, içinde “suç unsuru” olabilecek malzemeler yerlefl-
tirmifl olmalar›d›r. Polis, sadece flu soruya bile cevap ve-
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“Bask›n, Komplo 
Amaçl› Yap›ld›”

Bask›nda yaflanan hukuk-
suzluklara iliflkin, 18 Aral›k günü
Temel Haklar Federasyonu bi-
nas›nda bas›n toplant›s› düzen-
lendi. Aç›klamay› okuyan Fede-
rasyon Baflkan› Asuman Özcan Akça, yine bildik sah-
neler yafland›¤›n› kaydederek, yasal derneklerin yasad›-
fl› gösterildi¤ini, hukukun ayaklar alt›na al›nd›¤›n›, poli-
sin yine ali k›ran bafl kesen kesildi¤ini, gazetelerin polis
ne dediyse onu yazd›¤›n›, TV’lerin polisin haz›rlay›p ser-
vise sundu¤u kasetleri izletti¤ini söyledi. 

Özcan flöyle devam etti: “Arama izinleri, yozlaflmaya
karfl› mücadeleyi gerekçe göstererek al›nm›flt›r. 'Cep-
he' imzas›yla fuhufl, uyuflturucu merkezlerine yönelik
üstlenilen eylemlerin sorumlusu olarak Temel Haklar
Federasyonumuz bas›lm›flt›r. Nereden bakarsan›z ba-
k›n, polis aç›s›ndan aç›klamaya muhtaç bir durum var-
d›r. Bask›nlar›n kendisinin gayrimeflru olmas› bir yana,
bafltan sona hukuksuzluk, yasad›fl›l›k içindedir.”

Özcan’dan sonra söz alan Ozan Yay›nc›l›k sahibi
Necla Can ise, aramalarda avukatlar›n bulunmamas›na
dikkat çekerek, Ozan Yay›nc›l›k ve federasyonun çok
say›da kar maskeli polis taraf›ndan kuflat›ld›¤›n› belirtti
ve flunlar› söyledi: “Hiçbir bildirimde ya da uyar›da bu-
lunmadan, arama karar›n› göstermeden do¤rudan kap›-
lara yöneldiler ve balyozlarla k›rmaya bafllad›lar. Bas›-
n›n ‘arama karar›n›n gösterildi¤i, içerdekilerin açmad›k-
lar›’ haberleri tümüyle yaland›r. Özellikle Ozan Yay›nc›-
l›k ve Yürüyüfl’te do¤rudan k›r›p dökmeye, talan etme-
ye geldiler. Bas›n sahibinin sesi olarak, bir bas›n kuru-
lufluna yap›lan bu sald›r› meflrulaflt›r›lmaya çal›flt›.” 

Bask›n esnas›nda Ozan Yay›nc›l›k’ta bulunan Demet
fiahin de, polisin komplo kurmaya çal›flt›¤›na dikkat çe-
kerek, “arama karar› dahi olmadan avukatlar›m›z›n gel-
mesini beklemeden kap›lar›m›z k›r›larak içeri girdiler.
Dört saat boyunca aramada bulunan polise avukatlar›-
m›z arama esnas›nda nezaret etmemifltir. 4 saat boyun-
ca büroda polisin ne yapt›¤› meçhuldür” dedi. 

Ayr›ca, Temel Haklar Dernekleri’nden gözalt›na al›-
nan Sezgin Çelik, Özgür Türk ve Aysu Baykal da polisin
komplo peflinde oldu¤unu söylediler.



remez; Yanl›fll›kla kap›lar›n› k›r›p girdiniz diyelim; peki
bu yanl›fll›k görüntülerinden ‘klip’ yap›p neden TV’ler-
de yay›nlat›yor ve buna da “teröre darbe” diyorsunuz? 

Ortada yanl›fll›k yok, ancak büyük bir hukuksuzluk,
yasad›fl›l›k, gayrimeflruluk ve komploculuk var!

‹zinsiz kap›lar› k›rmak, arama yapmak suçtur! Bu

suç devletin polisince pervas›z flekilde ifllenmifltir. 

Gözalt› ve Tutuklama Terörü Sürüyor

Öte yandan gayrimeflru yasad›fl› bask›nlar›n ard›n-
dan gözalt› terörü estiriliyor. T›pk› 1 Nisan komplosun-
da oldu¤u gibi, polis, yine haklar ve özgürlükler müca-
delesi içinde yer alan, demokratik kurumlarda çal›flan-
lardan oluflan bir liste haz›rlayarak, gözalt›na al›yor, tu-
tuklat›yor, tam anlam›yla terör estiriyor. 

Demokratik kurumlara yönelik bask›nlarda tam ola-
rak amac›na ulaflamayan ve direnifllerle birlikte hesab›
bozulan polis, flimdi devrimci demokrat insanlar›n üze-
rinde gözalt› tehdidini sürekli hale getirmeye çal›fl›yor.
Demokratik eylemlerden, evlerden, sokaktan, iflyerle-
rinden insanlar› gözalt›na al›yor, kimilerini tutuklat›yor.
Polis aç›kça “Her an her yerde gözalt›na alabilir, ister-
sem sizi tutuklat›r›m” diyor. Bu tehdidi Demokles’in k›-
l›c› gibi hak ve özgürlükler mücadelesi yürütenlerin
üzerinde sallamaya devam ediyor. 

Gözalt› terörü, ayn› zamanda bask›nlara karfl› kuru-
lan barikatlar, sergilenen direnifl ile or-
taya ç›kan devrimci havay› da¤›tmay›
da hedefliyor. Yasad›fl›l›k, hukuksuz-
luk karfl›s›nda meflru direnme hakk›n›
kullananlara gözda¤› veriliyor. 

Geçen hafta boyunca; 

Sar›gazi’de; 13 Aral›k gecesi baflla-
yan ve sabah saatlerine kadar devam
eden ev bask›nlar›nda; Sar›gazi Temel
Haklar Yönetim Kurulu üyesi Kenan
Eren ile dernek üyeleri gözalt›na al›n-
d›lar. 7 Aral›k’ta Sar›gazi’deki gösteri-
ye kat›ld›klar› gerekçesi ile gözalt›na
al›nan 8 kifliden; Eren Ç›lg›n, Deniz

Külek, Orhan Gül, Burhan Gül, Sercan Sar›tafl ve

Serkan Sülü tutukland›lar. 

15 Aral›k günü; Temel Haklar Federasyonu üyeleri;
Özgür Özer Kartal'dan, Emin Aslan Nurtepe'den, ‹nan
Ünlü 1 May›s Mahallesi’nden ve Ali Haydar Do¤an ile
Pembe Özlem Olgun Gülsuyu Mahallesi’nden gözalt›na
al›nd›lar. ‹nan Ünlü ve Pembe Özlem Olgun ç›kar›ld›-
¤› mahkeme taraf›ndan tutuklan›rken, “Komplolar› Bo-

fla Ç›karaca¤›z” fleklinde slogan att›lar. 

16 Aral›k’ta, Blair’in geliflini protesto amaçl› bas›n
aç›klamas› sonras› Mehmet Yayla; akflam saatlerinde de
Ba¤c›lar’da Tayfun Güzeller gözalt›na al›nd›lar. Gazi
Temel Haklar üyesi Mehmet Yayla, ç›kar›ld›¤› mahke-
mece tutukland›.

Gözalt› terörünün yafland›¤› yerlerden biri de, bask›n-
lara karfl› en büyük direniflin gösterildi¤i, saatlerce bari-
katlarda çat›flmalar›n yafland›¤› Gazi Mahallesi’ydi. 17
Aral›k’ta Gazi Mahallesi’nden gözalt›na al›nan; Temel
Haklar üyeleri; Oktay Kelebek, Zeynel Ertürk, Mesut

Ömür, ‹nan ‹kiz, Bülent Pelit ve Metin Kandemir tu-
tuklanarak Bayrampafla Hapishanesi’ne götürüldüler.
Alt› kifli için mahkeme tutuklama gerekçesi olarak, "Fu-
hufla Yozlaflmaya Son" kampanyas› çervesinde “baz› ki-
flileri tehdit ve darp ettikleri”ni gösterdi.

14 Aral›kta yine Gazi Mahallesi’nden gözalt›na al›-
nan Orhan Ero¤lu ile Düzgün Ali ise serbest b›rak›ld›lar.

Temel Haklar Federasyonu yapt›¤› aç›klama ile gö-
zalt› terörünü k›nad› ve flöyle dedi:

“Gerçekleri aç›klamam›zdan, yozlaflmaya karfl› mü-

cadele etmemizden rahats›zl›k duyuyorlar. Ancak biz

vazgeçmeyece¤iz. Çünkü biz halk›z!”

Polisin Tan›¤›: Uyuflturucu Taciri
Bask›nlarda ve daha sonra gözalt›na al›nan, tutukla-

nan yaklafl›k 50 kifli için polisin tan›¤› dikkat çekici:
Uyuflturucu satt›¤› gerekçesiyle bundan bir süre önce
Cepheliler’in cezaland›rd›¤› Kardefller Market’in sahibi.

Polisle anlaflmal› olarak pusu kurup, Birol Karasu’yu
da katleden market sahibi, flimdi polisin bafl tan›¤› duru-
munda. Polis, cinayetten yarg›lanmas› gereken uyufltu-
rucu sat›c›s›na, yaklafl›k 50 kifliyi “teflhis” ettiriyor.
Bunlar›n bir k›sm› “marketi basmak”la suçlan›rken, bir
bölümü de, bask›ndan önceki günlerde Armutlu Ceme-
vi önünde yaflanan olaya iliflkin. Bu olayda da, uyufltu-
rucu satmamas›, halk›n yozlaflt›r›lmas›na hizmet etme-
mesi, polisle iflbirli¤i yapmamas› konusunda uyar›lan
market sahibi ve adamlar›, s›rt›n› polise dayaman›n gü-
vencesi ile cemevi önünde insanlara sald›rm›flt›. Bu ko-
nuda onlarca tan›k bulunmas›na karfl›n, polis bunlar› bir
yana b›rak›p, uyuflturucu sat›c›s›n›n, “beni evimden

kamyonetle al›p cemevi önüne götürdüler, burada toplu-

ca dövdüler” yalan›n› esas almakta, bunun üzerinden de
“suç” üretip operasyon yapmaktad›r. 7 Aral›k bask›nla-
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‘Dosya gizlili¤i’ komplonun perdesi

Bask›n ve “operasyonlara” iliflkin, ACM taraf›ndan
“soruflturman›n gizli yürütülmesi” karar› al›nd›. Bu ka-
rar do¤rultusunda, savunma avukatlar› dosyan›n tü-
münü inceleyemiyor. Böylece, polis hangi komplolar›
nas›l kurdu, hangi sahte belgeleri dosyaya yerlefltirdi,
hangi “deliller” polis taraf›ndan yarat›ld› ve bulunmufl
gibi gösterildi; tüm bunlar› flu aflamada ö¤renmenin
önüne geçilmifl olunuyor. 

Yeni TMY ile birlikte uygulamaya konulan “gizlilik”,
komploculu¤u meslek edinmifl polisin her türlü hukuk-
suzlu¤unun perdelenmesinin arac›d›r.



r›nda gözalt›na al›nan 10 kifli “Kardefller Market” olay›
ile suçland› ve bunlardan 9’u, bir uyuflturucu tacirinin
ifadeleri ile tutukland›.

Senaryoya bak›n: Bu öyle bir “teflhisçi” ki, dayak
yerken bile 50 kiflinin birden yüzlerini haf›zas›na kaz›-
yor ve üstelik resimlerden teflhis edebiliyor!!! 

Süper insan! Süper bir yetenek! 
‹flin asl› ise, tahmin edilece¤i üzere; polis listeleri ha-

z›rlar, resimleri albümlefltirir ve zaten iflbirlikçisi olan
uyuflturucu taciri “teflhis” etmifl olur! 

Yozlaflmaya Karfl› Mücadele Sürecek!
Yaflanan tüm bu hukuksuzluklar, bask› ve terör pro-

testo edilmeye devam ediliyor. 

‹zmir HÖC Temsilcili¤i, 13 Aral›k günü Kemeralt›
giriflinde yapt›¤› eylemle, bask›nda tutuklananlar›n ser-
best b›rak›lmas›n› istedi. HÖC ad›na aç›klamay› okuyan
Yurdagül Gümüfl, tutuklanan 15 kiflinin, yaflad›klar›
mahallelerinde uyuflturucuya, fuhufla, yozlaflmaya karfl›
mücadele verdikleri için tutukland›klar›n›n alt›n› çizdi.
Gümüfl; “Uyuflturucu satan, fuhufl yapt›ran, çete kuran,

yozlaflman›n ön aya¤› olanlar tutuklanmad›, ama bunla-

ra karfl› mücadele edenler  bugün hapishanedeler” diye
konufltu. Nakliyat-‹fl'in destek verdi¤i eylemde, “Tutuk-
lananlar Serbest B›rak›ls›n, Örgütlenme Hakk›m›z En-
gellenemez, Uyuflturucuya, Fuhufla, Yozlaflmaya Hay›r"
sloganlar› at›ld›.

Sar›gazi’de yaflanan gözalt›lar, 15 Aral›k günü lise-
liler taraf›ndan protesto edildi. 200 ö¤rencinin kat›ld›¤›
eylemde Sar›gazi Liseli Gençlik, Odak, SDG, Kald›raç,
YDG yer ald›lar. Gençlerin yürüyüflü, sokaklara barikat
kuran jandarma taraf›ndan engellenmek istendi. Ovac›k
soka¤a ç›kan bütün yollar› kuflatan yüzlerce kalkanl›
jandarma karfl›s›nda gençler kararl› bir flekilde yürüyüfl-
lerine devam ettiler. Ancak, kendi hukuksuzlu¤unun
protesto edilmesine tahammül edemeyen jandarmalar,
kalkanlar, kalaslar ile ö¤rencilere sald›rd›lar. Sald›r›n›n
ard›ndan ö¤renciler ara sokaklara girerek da¤›ld›lar. 

Temel Haklar Federasyonu, 15 Aral›k günü fiiflli
Cami önünde bask›nlar› protesto etti. ‘Haklar ve Öz-

gürlükler Mücadelemiz Engellenemez’ pankart›n›n
aç›ld›¤› eylemde
aç›klamay› Gözde
fiahin okudu. fia-
hin, polisin “örgüt
operasyonu” ola-
rak yans›tt›¤› bas-
k›nlar›n, yozlafl-
maya karfl› verilen
mücadeleden du-
yulan rahats›zl›¤›n
bir sonucu oldu¤u-
nu söyledi. Dev-
rimcilerin ve bas›-

lan kurumlar›n çok hakl› ve
meflru bir zeminde mücadele yü-
rüttü¤ünü, yozlaflma kampanya-
s›yla devletin kolluk güçlerinin
niteliklerinin daha da aç›¤a ç›k-
t›¤›n›, bu kampanyan›n halk
nezdinde takdir toplad›¤›n› be-
lirten fiahin, bu mücadelenin sü-
rece¤inin alt›n› çizdi. ‘Komplo-
larla Tutuklananlar Serbest B›ra-
k›ls›n’ dövizlerinin tafl›nd›¤›
aç›klama sloganlarla sona erdi. 

Mersin Temel Haklar üye-
leri 15 Aral›k günü Tafl Bina
önünde yapt›klar› aç›klamada,
"Gözalt›lar Serbest B›rak›ls›n,
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Yoz-
laflt›rmaya, Fuhufla ‹zin Verme-
yece¤iz" pankart› açt›lar. Dernek
ad›na aç›klama yapan Cihan Gü-
ler, gözalt›lar›n sürdü¤ünü hat›r-
latarak, "Halk›m›z› örgütsüz ve

güçsüz b›rakmayaca¤›z. Örgüt-

lenme özgürlü¤ümüz için, hak ve

özgürlüklerimiz için mücadele

etmeye devam edece¤iz. Hakla-

r›m›z› ve özgürlüklerimizi savunaca¤›z” dedi. 

‘Yozlaflt›rmaya ‹zin Vermeyece¤iz’ slogan› at›lan
aç›klamaya, Halkevi de destek verdi. 

Gazi Temel Haklar üyesi 200 kifli, 17 Aral›k akfla-
m› düzenledi¤i yürüyüflle gözalt› terörünü, bask›nlar›
protesto ettiler. Dernek önünde toplanan kitle cemevi
önüne kadar, “Bask›lar Bizi Y›d›ramaz, Gözalt›lar Ser-

best B›rak›ls›n” pankart› ve sloganlarla yürüdü. Burada
aç›klama yapan Selçuk Karababa, üyeleri Mehmet Yay-
la’n›n tutuklanmas›n›n ard›ndan, polisin bir gün önce
de, alt› dernek üyesini evlerini basarak gözalt›na ald›¤›-
n› kaydetti. Karababa, “Bu bask›nlar›n ve gözalt›lar›n

amac› halka gözda¤› vermek, örgütlenme hakk›m›za

engel olmak, mahallemizde uyuflturucuya, kumara ve

fuhufla yönelik mücadele ve derne¤imize  yönelik bask›-

n›n protesto edilmesidir. B›rak›n gözalt› tutuklamalar›,

Gazi mahallesinde onlarca insan› katletmelerine ra¤-

men bu muhalefeti bitiremediler ve biteremeyecekler”

dedi. 

Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i Ankara fiubesi, 22
Eylül günü Yüksel Caddesi ‹nsan Haklar› An›t› önünde
düzenledi¤i aç›klama ile, 7 Aral›k bask›nlar›n› protesto
etti. Bas›lan kurumlar ve tutuklanan devrimcilerle daya-
n›flma sergileyen ÇHD üyeleri ad›na, Av. R›za Karaman
konufltu. Yeni TMY ile birlikte bask›lar›n artt›¤›na dik-
kat çekti. Bask›nlar›n devrimci demokratik muhalefeti
sindirmeyi amaçlad›¤›n› ifade eden Karaman, bu bas-
k›nlar›n ad›na ‘büyük operasyon’ denilerek kamuoyun-
da tedirginlik yarat›lmaya çal›fl›ld›¤›n› söyledi.
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‹zmir



Asgari Ücret Tespit Komis-
yonu 14 Aral›k’ta ikinci kez
topland›. Toplant›ya, hüküme-
tinyan›s›ra, iflçi kesimini temsi-
len Türk-‹fl Genel E¤itim Sek-
reteri Mustafa Türkel, patronla-
r› temsilen de T‹SK Genel Sekreter
Yard›mc›s› Ali Nafiz Konuk kat›ld›.

Türk-‹fl, sefalet ücreti olan 380
YTL’nin yükseltilmesini, açl›k s›n›-
r› alt›nda yaflayan milyonlarca
emekçinin insanca yaflayabilmesi
için, en az 605 YTL yap›lmas›n› is-
tiyor. 

Bugün kay›tl› 7 milyon çal›flan›n
yüzde 44’ü asgari ücretle çal›fl›yor.
Ki, buna kay›t d›fl› çal›flanlar da ek-
lendi¤inde, en az befl milyon emek-
çiyi ilgilendiriyor asgari ücret. Befl
milyon insan “aç›z” diyor, “sefalet
içindeyiz” diye hayk›r›yor. Taleple-
ri ise sadece açl›k s›n›r› olarak aç›k-
lanan ücret. D‹SK verilerine göre,
bugün bir asgari ücretli günlük 12.7
YTL ile hem ›s›nmak, hem giyin-
mek, hem bar›nmak, hem ifle gidip
gelmek zorunda. Bu ücretle bir gün-
de ancak 12 simit ve 12 bardak çay
alabilir.

Patronlar ise, bu toplant›da da
bir kez daha, “uluslararas› rekabet”
gerekçesiyle art›fl›n açl›k s›n›r›na

dahi yaklaflmas›na itiraz ediyor.
“Bölgesel asgari ücret” gibi, sefale-
ti daha da art›racak önerileri tart›fl-
t›rmak istiyor. 

AÇLIK ve REKABET!

Bir baflka deyiflle; 5 milyon insa-
n›n yaflama savafl› ve bir avuç tekel-
ci burjuvan›n daha fazla kâr›. Hükü-
metin bu “pazarl›k”ta, kimin saf›n-
da oldu¤u ise aç›k.

AKP Hükümetinin Yalan› 
ve Eriyen Asgari Ücret
‹flçi “aç›m” diyor, patronlar si-

mit-çay neyinize yetmiyor diye ç›-
k›fl›yor. AKP iktidar› ise, asgari üc-
reti ne kadar art›rd›klar› yalanlar› ile
gerçek saf›n› halktan gizlemeye ça-
l›fl›yor.

Oysa, asgari ücretteki erime or-
tada.

Birleflik Metal ‹fl Araflt›rma Da-
iresi taraf›ndan yap›lan çal›flmaya
göre asgari ücret, bir iflçinin sadece
kendisi için geçinmesi gereken en

alt düzeyi göste-
ren asgari geçim
haddi karfl›s›nda
son iki senede
yüzde 14 eridi. 

Birleflik Me-
tal ‹fl, söz konusu
dönemde asgari
ücretin enflasyon
karfl›s›nda kayb›
yokmufl gibi gö-
rünmesi ve gös-
terilmesinin, enf-
lasyon art›fllar›-
n›n emekçilerin
e n f l a s y o n u n u
yans›tmamas›n›n
sonucu oldu¤una
dikkat çekti.

Sonuçlar› de-
¤erlendiren sen-
dika, 2006 Aral›k
ay›nda asgari üc-

ret 380 YTL iken geçim haddi-
nin 589 YTL oldu¤unu ve ara-
daki 209 YTL’lik fark›n her y›l
büyüdü¤ünü hat›rlatarak flu
gerçe¤in alt›n› çizdi:

“AKP Hükümeti yoksulluk-

la mücadele etmek ad› alt›nda, in-

sanlar› açl›¤a mahkum edip, sonra

günü kurtarmak ad›na ‘hay›rse-

ver’lik uygulamalar›na baflvurul-

maktad›r. Yoksullukla mücadele için

öncelikle emekçilere eme¤inin kar-

fl›l›¤›n›n verilmesi bir zorunluluktur.

Asgari ücret bir sosyal politika ara-

c› olarak anlam›na uygun bir biçim-

de kullan›lmal›d›r. Emekçilere ya-

ratt›klar› de¤erden yani, rekorlar

k›ran ekonomik büyümeden pay ve-

rilmelidir.”

Asgari Ücret ve 
“Vergi Adaleti” 
Yap›lan tüm hesaplamalar, daha

önemlisi milyonlarca emekçinin ya-
flam›, asgari ücretin sefalet ücreti ol-
du¤unu ortaya koymaktad›r.

Dört kiflilik bir ailenin sa¤l›kl›
beslenebilmesi için yapmas› gere-
ken asgari g›da harcama tutar›
583.90 YTL. Asgari ücret ise, halen
net 380.46 YTL. Yani neredeyse üç-
te ikisi. Sömürü düzeni, yaflam stan-
dard›n›n asgarisini reva gördü¤ü
milyonlarca emekçiye, vergi sözko-
nusu olunca azamisini dayat›yor. 

Brüt 531 YTL olan asgari ücre-
tin 380.46 YTL’sinin iflçinin eline
geçmesinin nedeni, al›nan vergiler.
Bir asgari ücretli, vergi ve sigorta
primi olarak da devlete 264.71 YTL
ödüyor. Bir baflka deyiflle, asgari
ücretin net tutar›n›n yüzde 70'i ka-
dar da vergi ve sigorta primi ödeni-
yor. Öte yandan, “rekabet” gerekçe-
siyle, emekçilerin 12 de¤il de örne-
¤in 15 simit yiyebilmelerine karfl›
ç›kan tekelci burjuvazi birçok alan-
da vergiden muaf b›rak›l›yor ya da
ödememenin türlü yollar›n› bulu-
yor. Elbette, iktidarlar da bunu bili-
yorlar ve aç›¤› daha fazla vergi yü-
kü ile emekçilerin s›rt›na yüklüyor-
lar. ‹flte size; egemenlerin dilinden
düflürmedikleri, kapitalist sömürü
sisteminin “vergi adaleti”!

30

24 Aral›k 2006 / 84

D‹SK Bakanl›k 
Önünde Eylem Yapt›

Asgari Ücret Tespit Ko-
misyonu’nun topland›¤› 14
Aral›k’ta, D‹SK üyeleri, Çal›fl-
ma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanl›¤› önünde düzenledikleri
eylemle, hükümetin asgari
ücret tespit politikas›n›

protesto ettiler. D‹SK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun
Görgün yapt›¤› aç›klamada, komisyonun çal›flmalar›n›n
göstermelik oldu¤unu, asgari ücretin IMF ve Dünya Ban-
kas›'n›n haz›rlad›¤› flablon do¤rultusunda belirlendi¤ini
söyledi. “Sefalet de¤il, gerçek asgari ücret istiyoruz” di-
yen Görgün, komisyona, bütün çal›flanlar›n temsilcileri-
nin kat›lmas›, anlaflmazl›k durumunda da çal›flanlara
grev hakk› tan›nmas› gerekti¤ini kaydetti.

D‹SK, komisyonda iflçileri “temsil” eden Türk-‹fl'e de
komisyondan çekilerek emek örgütleriyle birlikte tüm as-
gari ücretlileri kapsayacak etkili ve hak al›c› bir mücade-
leyi önüne koymas› gerekti¤i ça¤r›s› yapt›. 

Ücret “Asgari”
Vergi “Azami”

D‹SK’liler ‹zmir’de de
eylem yapt›lar

ekonomi



AKP Hü-
k ü m e t i n i n
IMF’ye verdi-
¤i niyet mek-
tubu aç›kland›.
5’inci Gözden
G e ç i r m e y e
iliflkin mek-
tupta, halk›n en temel ihtiyaçlar›ndan
k›s›tlanaca¤› sözü verildi. IMF, teftifl-
leri sonucunda 1 milyar 132 milyon
dolarl›k kredi diliminin serbest b›ra-
k›lmas›n› onaylad›. Böylece, sadece
faizlerini y›llard›r ödedi¤imiz borçla-
ra 1 milyar 132 milyon dolar daha ek-
lenirken, ekonomisi IMF kredilerine
dayanan AKP hükümeti, bunun karfl›-
l›¤›nda IMF’ye yeni sözler verdi. Fa-
iz d›fl› fazla hedefini tutturmaya, yani
emperyalist tekellere “borç ödeme”
ad›yla para aktar›lmas›ndan baflka
hiçbir fley düflünmeyen hükümet, aç›-
¤› kapatmak için halk›n s›rt›na yeni
yükler bindirmeye haz›rlan›yor.  

‘Niyet Mektubu’ndaki söz-
lerden baz›lar› flöyle:

◆ SA⁄LIK: “Sa¤l›k har-
camalar› kontrol alt›nda
tutulacak.” Yani sosyal
güvenlik kapsam›ndaki
emekçilerin sa¤l›k giderle-
ri k›s›tlanacak. Bu amaçla,
hükümet, Sosyal Güvenlik Ku-
rumu’na, istedikleri zaman t›bbi teda-
vi ve ilaçlardaki katk› paylar›n› art›r-
ma yetkisi veren yasay› Aral›k sonu-
nda ç›karmay› hedefliyor. 

Mektupta sa¤l›¤a iliflkin bir baflka
nokta da, ilaç harcamalar›na iliflkin.
Harcamalar›n kontrol alt›na al›naca¤›
kaydediliyor ve ilaçlar›n (do¤rudan
zam yerine) daha küçük ambalajlarda
verilece¤i belirtiliyor. Ayakta tedavi-
lere getirilecek ‘ödeme sistemi’ de,
emekçiler için daha fazla sa¤l›k har-
camas› anlam›na geliyor. 

◆ MEMUR DAHA FAZLA SÖMÜRÜYE
TAB‹ OLACAK: Emekçilerin, sömürüyü
art›raca¤› gerekçesiyle karfl› ç›kt›¤›
“performans” de¤erlendirmesi, devlet
hastanelerindeki sa¤l›k emekçileri
için 2007’den itibaren yeni bir sis-
temle yaflama geçirilecek. 

◆ YEN‹ MEMUR ALINMAYACAK, ME-
MURA ZAM ASGAR‹ OLACAK: “Yeni

devlet memu-
ru al›nmaya-
ca¤›” sözü ve-
rilen mektup-
ta, memur ma-
afllar›ndaki ar-
t›fl›n da, IMF
istekleri do¤-

rultusunda düflük tutulaca¤›; “Kamu-
daki maafl/ücret yap›s›n› daha rasyo-
nel bir çerçeveye oturtmay› hedefle-
yen genifl kapsaml› bir kamu personel
reformunun uygulanmas›” ifadeleri
ile kaydediliyor

◆ K‹T ÜRÜNLER‹NE ZAM: Mektup-
taki bir baflka nokta ise, K‹T ürünleri-
ne zam sinyali olarak de¤erlendirile-
bilecek olan, “K‹T fiyatlar›n›n 2007
program varsay›mlar›yla uyumlu ol-
mas›n›n sa¤lanaca¤›” ifadesi.

◆ ÖZELLEfiT‹RME HIZLA SÜRECEK:
IMF’nin en önemli istekleri aras›nda
yeralan özellefltirmeler, önümüzdeki

y›l da doludizgin devam ede-
cek. TEDAfi Elektrik Da¤›t›m

fiebekeleri, elektrik üretim
tesisleri, Milli Piyango,
Halk Bankas› ve TEKEL
tütün birimi baflta olmak
üzere, özellefltirmeler

2007 y›l›nda da devam
edecek. 

Halktan al tekellere ver

Asgari ücretle çal›flan 5 milyon
emekçi “aç›z” diye hayk›r›yor; me-
murlar yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda,
ikinci ifl olmadan yaflayamaz durum-
dalar ve meydanlarda grevlerle talep-
lerini dile getiriyorlar; hububat, pan-
car, narenciye, üzüm, tütün... yani
tüm köylüler emeklerinin karfl›l›¤›n›
alamad›klar› için meydanlara ç›k›yor,
tarihlerinin en kitlesel ve radikal ey-
lemleri ile seslerini duyurmaya çal›fl›-
yorlar. Halk›n tüm bu taleplerine Bafl-
bakan›n cevab›, “baflkalar›n›n hakk›n›
size mi verelim?” oluyor. 

B›rak›n baflka verileri, IMF’ye ve-
rilen ‘Niyet Mektubu’ dahi, o ‘baflka-
lar›’n›n kim oldu¤unu gösteriyor;
emperyalist ve iflbirlikçi tekellerin
daha fazla kâr etmesi için halk›m›z
her geçen gün yoksullaflt›r›l›yor.
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IMF ‘niyet mektubu’

Sa¤l›ktan k›s›n 
tekellere verin!

ekonomi

Cargill’in ‘sorununu
çözme’ kararl›l›¤›!
AKP Hükümeti, kendi ülkesi-

nin yasalar›n› hiçe sayarak, Ame-
rikan tekeli Cargill’i kurtaracak
yasay› ç›karmakta kararl›. Mah-
kemelerden dönen yasa tasar›lar›-
na, kamuoyundaki tart›flmalara,
Cargill yasas›n› Bush’un istedi¤i-
nin bilinmesine karfl›n, emperya-
list tekellere hizmette “gemi az›-
ya alan” iktidar, bir kez daha Car-
gill yasas›n› gündeme getirdi.
Amerikan Cargill tekeline de af
getirecek olan tasar›, TBMM Ta-
r›m Orman ve Köyiflleri Komis-
yonu'nda kabul edildi. "Toprak
Koruma ve Arazi Kullan›m› Ya-
sas›"n›n görüflmeleri s›ras›nda,
Ziraat Mühendisleri Odas› Bafl-
kan› Gökhan Günayd›n, meslek
örgütlerinin konuflturulmamas›n›
protesto ederek salonu terk eder-
ken CHP'liler de görüflmelerden
çekildi.

ABD Baflkan› Bush, Tayyip
ile görüflmesinde, Cargill’in so-
rununun çözülmesini istemiflti. 

Özellefltirme s›ras›
‹ETT otobüslerinde
Her fleyi “babalar gibi satma”

felsefesi ile, yani IMF’nin önüne
koydu¤u talan program›n› taviz-
siz uygulama kararl›l›¤› ile hare-
ket eden AKP hükümeti, gözünü
‹ETT hatlar›na dikti. ‹stanbul’da
baz› hatlar ve 600 civar›nda oto-
büs 20 Aral›k’ta sat›fla ç›kar›ld›. 

Özellefltirme, tüm kapitalist
toplumlarda, tekellerin ç›kar›na
yaflama geçirilen bir uygulama.
Ancak belediyelerin (ya da dev-
letin) en temel ifllevlerinden biri
olan toplu tafl›mac›l›¤›n da bu
kapsama al›nmas›, özellefltirme-
nin dizginsiz bir talana dönüfltü-
¤ü yerlere özgü. 

1990 sonras›n›n Rusyas›’nda
kamu mallar› talan edilirken ayn›
dizginsizlik yaflanm›flt›.
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan ‹stanbul
Gübre Sanayi Afi'de (‹GSAfi) çal›flan 217 iflçi, fabri-
kan›n özellefltirilmesinin ard›ndan flimdi de kapat›l-
ma karar› al›nmas›na karfl› kendilerini 15 Aral›k’tan
itibaren fabrikaya kapatt›lar. Petrol-‹fl Sendikas› Ge-
nel Baflkan› Mustafa Öztaflk›n, iflçilere destek ziyare-
tinde bulunurken, fabrika önünde bir grup iflçi de ar-
kadafllar›na destek verdi ve patronu protesto etti.

‹flçiler, karar geri al›nana kadar eylemlerinin sü-
rece¤ini ifade ederken, mücadelelerinin sadece iflçi-

lerin kap› önüne konulmas› için de¤il, tek üre fabrikas›n›n kapat›larak d›fla
ba¤›ml› hale gelinmesine karfl› direndiklerini söylediler. 

Ayn› bölgede bulunan Tüprafl iflçileri, ifl ç›k›fl›nda ‹GSAfi önüne gelerek,
fabrikaya kapanan iflçilere destek verirken, 17 Aral›k’ta da iflçi aileleri ey-
lemdeydi. 

Fabrika önünde aileleri ile birlikte eylem yapan iflçiler, hükümete ça¤r›
yaparak, fabrikan›n yeniden üretime geçmesini sa¤lamas›n› istediler. Petrol-
‹fl Genel Baflkan› Mustafa Öztaflk›n, Maliye Bakan› Unak›tan’›n “Babalar
gibi satar›m” sözünü hat›rlattt› ve “fiimdi soruyoruz baban m› gelip bu fab-
rikay› çal›flt›racak? Bunlar fabrika bacas› tüttürmüyor, söndürüyorlar. Bizim
ocaklar›m›z› söndürüyorlar” diye konufltu. 

‹GSAfi, 2004 y›l›nda özellefltirilmifl, geçti¤imiz haftalarda da “do¤algaz
fiyatlar›ndaki art›fl” bahanesi ile patron, fabrikan›n kapat›lmas› karar›n› ala-
rak 217 iflçiyi iflten ç›karm›flt›.

Dikmen’de Bar›nma 
Hakk› ‹çin Mücadele

Dikmen Vadisi’ndeki gecekon-
dularda yaflayan halk, evlerinin y›-
k›lmak istenmesine karfl›, 16 Ara-
l›k’ta Ankara Büyükflehir Belediye
binas› önünde eylem yapt›lar. ‘Gü-

venlik Gelecek, Yaflanabilir Konut

istiyoruz’ pankart› açan ve ‘Gökçek

Elini Evlerimizden Çek’ dövizleri ta-
fl›yan 500 gecekondulu, evlerinin
“kentsel dönüflüm projesi” çerçeve-
sinde y›k›lmas›na karfl› ç›kt›lar.

‘‹flgalci de¤iliz’

“‹flgalci De¤il Hak Sahibiyiz”
sloganlar› atan emekçiler, Gökçek’in
kendilerini “çapulcu” olarak nitele-
misini, “Çapulcular Burada Gökçek
Nerede” diye protesto ettiler. Dik-
men halk› ad›na yap›lan aç›klamada,
Gökçek’in bir avuç rantiyecinin ç›-
karlar› için çal›flt›¤› söylendi. Bele-
diyenin almak istedi¤i arazi üzerine
8 bin 134 konut yap›laca¤›n›, bunun
1150’sinin gecekondu sahiplerine
verilece¤ini hat›rlatan halk, “7 bin
804’ünün ne olaca¤›n›” sordu. 

Mimarlar Odas› Ankara fiubesi
ad›na Yeflim Uysal da Gökçek’in
1990’lardan bu yana Ankara’y› nas›l
rant alan›na çevirdi¤ini anlatt› ve
“ranta karfl› hep birlikte mücadele”
ça¤r›s› yapt›. 

Dikmen halk›, mücadelelerinin
sürece¤ini kaydettikleri aç›klaman›n
ard›ndan, “Durdurun art›k bu ada-
m›!” bafll›kl› bildirileri K›z›lay’da
da¤›tt›lar.

Diyarbak›r’da bulunan Aky›l
Tekstil Fabrikas› grevi birinci ay›n›
geride b›rakt›. 

Grevin 29. gününde, 15 Aral›k
günü bas›n toplant›s› düzenleyen,
TEKS‹F Genel Baflkan› Zeki Polat,
grevi kazanan kadar sürdürecekle-
rini söyledi. Aky›l iflçileri ile Türk-
‹fl’e ba¤l› sendikalar›n flube bafl-
kanlar›n›n da kat›ld›¤› bas›n top-

lant›s›nda, Aky›l Patronu ile yap-
t›klar› görüflme hakk›nda da bilgi
veren Polat, patronun, fabrikay› ta-
flerona devrettik, ilgimiz yok, geri
alsak dahi sendikay› istemiyoruz”
dedi¤ini aktard›. Patronlar›n hiçbir
zaman sendika istemediklerini
kaydeden Polat, buna karfl›n örgüt-
lenmekte ve grevi baflar›ya ulaflt›r-
makta kararl› olduklar›n› belirtti. 

Polat, grevdeki 240 Aky›l iflçi-
sine g›da yard›m› yapt›klar›n› ve
dayan›flman›n sürece¤ini belirtti. 

‹GSAfi iflçileri fabrikaya kapand›

Aky›l Grevi Sürüyor

Antalya Temel Haklar üyeleri grevlerinin 77. günün-
de olan Novamed iflçilerini 11 Aral›k günü ziyaret etti-
ler. Patron, Antalya Serbest Bölge’de bulunan fabrikada
grevi sürdüren Novamed iflçilerine destek ziyaretlerini
k›s›tlamak için bask› uygularken, Temel Haklar üyeleri,
iflçilere destek verdiler. Petrol-‹fl’te iflyeri temsilcileriy-
le görüflen dernek üyeleri, geliflmeler hakk›nda da bilgi
ald›lar. 

Verilen bilgilere göre, patron 77 gündür süren greve
karfl›n, iflçilerin haklar›n› verme yönünde bir ad›m atm›fl

de¤il. Tersine, sendika üyesi olmayan
iflçiler aras›nda, “grev yapan iflçileri
iflten ç›karma” söylentileri yayarak

grevde bulunan iflçilerin kararl›l›¤›n› k›rmaya, halen
sendika üyesi olmayan iflçilerin sendikalaflmas›n›n önü-
ne geçmeye çal›fl›yor. 

Serbest bölgede bulunan di¤er fabrika patronlar› ise
Novamend iflçilerinin grevine karfl›, “kendi iflçilerini et-
kilece¤i” gerekçesiyle, Novamed patronu ile birleflmifl
durumda. 

Ancak tüm bunlara karfl›n, iflyeri temsilcileri, “grev
bafllamadan önce belirttikleri hak ve taleplerini al›ncaya
kadar devam ettireceklerini” belirttiler. 

Temel Haklar’dan Novamed Grevine Destek

emek
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KESK Genel Baflkan› ‹smail
Hakk› Tombul, 14 Aral›k'ta gerçek-
lefltirdikleri ifl b›rakma eylemlerini
de¤erlendirdi. 

Yüzbinlerce kamu emekçisinin
alanlarda kararl› ve gür bir sesle ta-
leplerini dile getirdiklerini söyleyen
Tombul, “Tüm Türkiye'de büyük bir

coflkuyla gerçekleflen eyleme ilginin

yo¤unlu¤u heyecan›m›z› art›rd›. Ey-

leme KESK üyesi olmayan emekçi-

lerin kat›l›m ve deste¤i gücümüze

güç katt›, ileriye dönük umutlar›m›-

z› yükseltti, pekifltirdi” dedi.

‹ktidar›n taleplerine kulaklar›n›
t›kamas› durumunda önümüzdeki
y›l yeni eylemler yapacaklar›n› be-
lirten Tombul, Kocaeli, Antalya,
K›rklareli, Van ve Gebze'de polisin
emekçilerin yürüyüfllerine engel ol-
mas›n› da elefltirdi. Kurulan barikat-
lar› “Emekçilere De¤il, Çetelere
Barikat” slogan›yla aflt›klar›n› kay-
deden Tombul, flunlar› söyledi: ‘Ka-

mu çal›flanlar›n›n insanca yaflaya-

bilmeleri için yoksulluk s›n›r›n›n

üzerinde bir ücret talep ediyor. Pa-

ras›z e¤itim paras›z sa¤l›k, eflit, nite-

likli kamu hizmeti istiyor. IMF ve

Dünya Bankas› direktifleriyle haz›r-

lanan bütçe, çal›flanlar› daha da

yoksullaflt›rmay› hedefliyor. AKP

Hükümeti iktidara geldi¤i günden

beri kamu hizmetlerini büyük bir

h›zla tasfiye ediyor. Her ne olursa

olsun kamu hizmetlerini piyasalaflt›-

ran bu anlay›fl› kabul etmeyece¤iz.’

E¤itim-Sen Baflkan› Alaattin
Dinçer de, ifl b›rakan ve alanlara ç›-
kan memur say›s›n›n 40 bini buldu-
¤unu, kat›l›m›n 1994 ve 2000 ey-
lemlerinin gerisinde oldu¤unu söy-
ledi. (15 Aral›k, Radikal)

KESK eylemine iliflkin ilk so-
ruflturma ise, memurlardan önce,
Çorum'da ö¤retmenlerine destek
veren ilkö¤retim okulu ö¤rencileri-
ne aç›ld›. Saat Kulesi Meydan›'nda

yap›lan eyleme kat›lan ‹lkö¤retim
Okulu 6. ve 8. s›n›f ö¤rencileri, E.
K., T. E, E. Ö. ve D. T. isimli ö¤ren-
ciler hakk›nda hem adli hem de ida-
ri soruflturma bafllat›ld›. 

AKP memuru yoksullaflt›rd›

KESK, memurlar›n durumuna
iliflkin yapt›¤› araflt›rmay› aç›klad›.
KESK aç›klamas›nda, ortalama ge-
lire sahip bir memurun, toplumun
en yoksul %40'l›k dilimi içinde yer
ald›¤›na dikkat çekildi ve memur
maafllar›n›n AKP iktidar›ndan sonra
her y›l biraz daha al›m gücünden
uzaklaflt›¤› belirtildi. KESK'e göre,
2002’de ortalama hane halk› geliri-
nin %74'ü kadar ayl›k alan memur-
lar›n, takip eden y›llarda maafl› söz
konusu oran›n %69'una kadar düfl-
tü. KESK Baflkan› ‹smail Hakk›
Tombul, araflt›rma sonuçlar›n›n,
"kamu çal›flanlar›n› yoksullaflt›rma-

ya, kamu hizmetlerini niteliksizlefl-

tirmeye odaklanan IMF güdümlü

politikalar›n baflar›s›'' olarak görü-
lebilece¤ini belirtti.

AKP Hükümetinin IMF’nin iste-
¤i do¤rultusunda ç›kard›¤› Sosyal
Güvenlik Yasas›'n›n baz› maddeleri,
Anayasa Mahkemesi taraf›ndan iptal
edildi. 

Kad›nlar için 58, erkekler için 60
yafl›n› doldurmufl olmalar› ve en az 9
bin gün primi bildirilmifl olmas› flar-
t›yla emeklilik ayl›¤›n›n ba¤lanaca-
¤›na iliflkin hüküm, "kamu görevlile-
ri'' yönünden iptal edildi. ‹flçiler ve
esnaf için ise, iptal talebi reddedildi. 

Bu kararla birlikte, yasan›n sade-
ce “birkaç” maddesi iptal edilmedi,
ayn› zamanda çat›s› da çökmüfl oldu.
Çünkü, yasan›n özü, “sosyal güven-
li¤i tek çat›da toplama” üzerine otu-
ruyordu. Memurlara iliflkin bölümün
iptali ile bu çat› y›k›ld›.

‹ptalin gösterdi¤i bir baflka ger-
çek ise, AKP Hükümetinin IMF ve

iflbirlikçi tekellerin iste¤i ile kendi

anayasas›na, hukukuna ayk›r› dü-

zenlemeler yapt›¤›n›n belgelenmesi
oldu. 

Anayasa Mahkemesi karar›n›n
bu “olumlu” yönlerine karfl›n, as›l
derdinin adalet, eflitlik olmad›¤› iflçi-
ler ve Ba¤-Kur’lulara yönelik dü-
zenmelerde mezarda emeklili¤e,
emeklilik ayl›klar›n›n düflürülmesini
onay vermifl olmas›ndan anlafl›lmak-
tad›r. 

Oysa, en büyük hak gasb›n› yafla-
yan, SSK’yi kaybeden, SSK hasta-
neleri sat›lan iflçiler olmufltu. 

Türk-‹fl ve D‹SK taraf›ndan yap›-
lan de¤erlendirmelerde de, iflçiler
için de iptal istemi dile getirildi ve
karar bu yönüyle elefltirildi.

Tekeller ve AKP Israrl›

Anayasa Mahkemesi’nin karar›-
na karfl›n, AKP Hükümeti IMF yasa-
s›n› nas›l kurtaraca¤›n›n yolunu ar›-
yor. Avrupa tekellerinin sözcüsü, Av-

rupa medyas›, “Türkiye’nin reform-
lar yolundan sapt›¤›” haberleri ile
tavr›n› ortaya koyarken, Anayasa
Mahkemesi’nin karar›n› elefltiren
TÜS‹AD, yasan›n seçimler beklen-
meden yeniden ele al›n›p ç›kar›lma-
s›n› istedi. 

AKP ise, yasay› geri çekmek ye-
rine, uygulanmas›n› 2008’e erteleme
gibi formüllerle, IMF’ye ve tekellere
yaranman›n yolunu ar›yor. 

Sa¤l›kta Dönüflüm 

Program›’na Son Verilsin

Bilindi¤i gibi, Sa¤l›kta Dönüflüm
Program› da, bu yasan›n üzerine otu-
ruyordu. ‹ptal karar›n›n ard›ndan ba-
s›n toplant›s› düzenleyen 

Türk Tabipleri Birli¤i Baflkan›
Gençay Gürsoy, SSGSS Yasas›’n›n
çöktü¤ünü, yasan›n uygulamadan
kald›r›laca¤›n›n ilan edilmesini iste-
di. Gürsoy, hükümeti yasay› kald›r-
maya ve Sa¤l›kta Dönüflüm Progra-
m›’na son vermeye ça¤›rd›.

KESK’ten eylem de¤erlendirmesi

‘Sosyal Güvenlik Reformu’ Çöktü

emek
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KESK, halktan yana bütçe, in-
sanca yaflam gibi taleplerle örgütle-
di¤i ‘üretimden gelen gücünü kul-
lanma’ eylemini 14 Aral›k itibariyle
geride b›rakt›. Eylem karar›n›n al›n›-
fl›ndan örgütlenifline, eylem alan›nda
yaflananlardan sonras›na kadar
KESK yönetiminin geri tavr›n› bir
kez daha ortaya koyufluyla, sonu ba-
fl›ndan belli olan bir eylemlilik süre-
cini hep beraber yaflad›k. 

A¤ustos ay›nda toplu görüflme
masas›ndan “bu oyunu bofla ç›kara-
ca¤›z” söylemiyle kalkan KESK, ay-
n› dönemde kas›m sonu aral›k bafl›n-
da ifl b›rakaca¤›n› aç›klad›. Bir emek
örgütü olarak KESK'in ald›¤› karar
emekçilerin sahip olduklar› tek ve en
büyük kart›n› masaya sürmesi anla-
m›n› tafl›yordu. Toplu görüflme son-
ras›nda hem taban›n örgütüne olan
güvenini tazeleme, hem de AKP'nin
devlet güdümlü sendikalarla yapt›¤›
iflbirli¤ini aç›¤a ç›kararak ideolojik
hegemonyas›n› k›rma ve emekçilere
güven verme noktas›nda örgüt için
at›lacak önemli bir ad›md›. fiimdiye
dek yerleflen genel iflleyiflin aksine
eylem karar›n›n 3 ay öncesinden
al›nmas›, örgütlenmesi için yeterli
süreyi sa¤lamas› yönünden de olum-
lu bir ad›m olarak de¤erlendirildi.
Bundan sonras› ise KESK'in bünye-
sindeki sendikalar›n çal›flmalar›na
ve emekçileri eyleme haz›r hale ge-
tirmelerine kal›yordu. Ve as›l prob-
lem de burada yafland›. 

14 Aral›k'a gelene dek KESK ve
alt örgütleri aras›nda birbirini karfl›-
l›kl› olarak etkileyen ve belirleyen
bir süreç yafland›. KESK'in yola ç›-
karken yakalad›¤› dinamizmi diline
yans›tamamas› kendisini ‘grev’ ye-
rine "üretimden gelen gücün kulla-

n›lmas›" söyleminde buldu. Bu söy-
lem, KESK'in art›k iyiden iyiye ken-
dini hissettiren sivil toplumcu anla-
y›fl›n› aç›¤a ç›kar›rken, kitlelerde de
eylemin flekli konusunda soru iflaret-
lerinin oluflmas›na neden oldu.
KESK'in dilindeki mu¤lakl›k eyle-
min örgütlenmesini zorlaflt›r›rken
inand›r›c›l›¤›n› da azaltt›. Eylemin

dilinden baflla-
yan bu karars›z-
l›k KESK çat›s›

alt›ndaki sendikalar›n kendi inisiya-
tiflerini belirlemelerine yol açt› ve
s›n›f mücadelesi aç›s›ndan vahim bir
tablonun do¤mas›na neden oldu.
KESK'in en büyük dinami¤i olan
E¤itim-Sen kendi baflkanlar kuru-
lunda, üst örgütünün ald›¤› eylem
karar›n› tart›flmaya açt›. ‹ç çekiflme-
ler, KESK'in sendikalar› üzerinde et-
kili olamamas›n› getirdi. Ve KESK,
bu iç çekiflmelerin üzerine gitmek
yerine genel merkezlere bir yaz›
göndererek asl›nda çoktan kaybetti¤i
inisiyatifi sendikalara "bahfletti".
Böylelikle E¤itim-Sen üretimden
gelen gücünü egemenlere ‘sevk ala-

rak’ göstermifl oldu! 

KESK'in taleplerini elde edene
kadar sonuç al›c› ve kararl› bir ey-
lem-etkinlik program› ile hareket et-
meyifli eylemin ak›fl›n› kendi haline
b›rakmas›n› getirdi. KESK, yönetim
kadrolar› arac›l›¤›yla eylemin ciddi-
ye al›nmad›¤› ve yeteri kadar çal›fl›l-
mad›¤› elefltirisini sendikalar›na ge-
tirirken -bir yan›yla hakl› olmakla
birlikte- bu ciddiyetsizli¤in kendi-
sinden kaynakland›¤›n› gözden ka-
ç›rd›. Oysa 15 y›ll›k mücadele tari-
hinde pek çok eylem deneyimi olan
bir örgüt, kadrolar›n› çal›flt›rmay›
bilmeli; afifliyle, broflürüyle, ajitas-
yonuyla, slogan›yla, etkinli¤iyle
sendikalar›n motive olmalar›n›n
önünü açmal›yd›. Ülke gündemini
emekçilerden yana de¤ifltirmek için
militan eylemlilikler sonras›nda bir
genel grev örgütlenmesi, talepler
hayata geçene kadar eylemin tutarl›
bir flekilde devam ettirilmesi bu ha-
vada kalm›fll›¤›n önüne geçebilirdi. 

Elbette bu söylenenlerin hayat
bulmas›, siyasi cüret ve irade gerek-
tirir. Önderlik ise tam da bu nokta-
da önem kazan›r. Arkas›na taban›n›n
gücünü alan bir s›n›f örgütü, bunu
yapacak cürete her zaman sahiptir ve
üretimden gelen gücün as›l anlam›
budur. Unutulmamal›d›r ki bugün si-

vil toplumcu anlay›flla masaya otur-
mak ve s›n›f›n ç›karlar›n› salt pazar-
l›kla korumaya çal›flmak tüm hatla-
r›yla sald›ran emperyalizm ve oli-

garflinin taktiklerine yenilmeyi bera-
berinde getirir. 

Egemen s›n›flar, sald›r›lar› ger-
çeklefltirirken, ayn› zamanda çal›-
flanlar›, emekçi s›n›flar›, halk güçle-
rini bölüp parçalama yöntemlerini
de devreye sokar. Nitekim bu süreç-
te oligarflinin bölme politikas› bafla-
r›l› oldu. Ona bu baflar› imkân›n› su-
nanlar, mevcut iflçi memur konfede-
rasyonlar›n›n, odalar›n yönetimleri
ve onlarla ayn› anlay›fltaki siyasal
örgütlenmelerdir. 

Hiçbir ekonomik, demokratik,

siyasal sonuç yarat›lamad›¤› gibi,

bir direnifl gelene¤i de olufltura-

mam›fllard›r. KESK y›llard›r izledi-
¤i çizgiyi gözden geçirirse bu ç›plak
gerçekle karfl›laflacakt›r.

Emperyalizmin topyekün sald›r›-
lar›na karfl›, s›n›f›n topyekün cevap
verebilece¤i eylemlilikler örgütlen-
medikçe varolan statükolar› sarsacak
bir tarzda, militan mücadele anlay›-
fl›na uygun perspektifte hareket edil-
medikçe, bu tür eylemlilikler kitlele-
rin enerjisini sa¤altmaktan öteye bir
anlam ifade etmeyece¤i gibi, kitleler
nezdinde örgütün inand›r›c›l›¤›n› da
sarsaca¤›, kaybettirece¤i aç›kt›r.

KESK organlar›n› çal›flt›rmayan,
bürokratik yap›s›, tabandan kopmufl
tablosuyla etkisini yitirmeye, kay-
betmeye mahkumdur. 

Sendikalarda, odalarda ve tüm
di¤er demokratik kitle örgütlerinde
as›l dinamik gücün hala devrimciler
oldu¤u da bir gerçektir. O halde, sal-
d›r›lar karfl›s›nda gerçekten ciddi bir
mücadele ve direnifl gelifltirilecekse,
ilerici konfederasyonlar ve odalar,
bir; halk›n mücadelesini birlefltirme
sorumlulu¤undan kaçmamal›, iki;

radikallikten, militanl›ktan korkma-
mal› ve üç; yüzlerini devrimcilere
dönmelidirler. Halk›n mücadelesi,

bu üç temelde geliflecektir. Bunlar
yap›lmad›¤›nda tüm "birlikte müca-
dele" ça¤r›lar›n›n alt› bofl kalmaya
mahkûmdur. Bunlar yap›lmad›¤›n-
da, oligarflinin çizdi¤i s›n›rlar›n d›fl›-
na ç›k›lamaz ve sald›r›lar püskürtü-
lemez. 

DEVR‹MC‹ MEMUR HAREKET‹

14 ARALIK VE KESK



Devrimci memurlar, geçti¤imiz

ay yeni bir dergi ile ç›kt›lar kamu

emekçilerinin karfl›s›na. Biz de,

‘Kamu Emekçileri Cephesi’ dergisi-

nin yetkilileri ile görüfltük.

◆ Böyle bir dergiye neden ihti-

yaç duyuldu?

Kamu Emekçileri Cephesi:

Tüm halk kesimlerinde oldu¤u gibi
kamu emekçileri aç›s›ndan da bir
kuflat›lm›fll›k, kendi sorununa sahip
ç›kamama, kendi ile ilgili al›nan ka-
rarlara taraf olamama sözkonusudur
ve bundan dolay› da zaten olumsuz
olan çal›flma koflullar› daha da
olumsuza gitmektedir.

Bir yanda iktidar›n örgütsüzlefl-
tirmeye dönük sald›r›lar› bir yanda
reformist anlay›fllar›n sendikalar›n
içini boflaltmas›, kamu emekçileri-
nin sendikalar›na güvensizleflmesi
sonucu onlar›n giderek mücadele-
den, sendikalardan uzaklaflt›¤›n›,
apolitik bir ortama evrildi¤ini, dün-
ya ve ülke gündeminin d›fl›nda kal-
d›¤›n› görmekteyiz.

Örgütlenmeye hizmet etmesi,
emekçileri bilinçlendirmesi, çarp›t›-
lan gerçeklerin yerli yerine oturtul-
mas› önemliydi. Memur alan›nda
bu anlamda uzun bir süredir bir ya-
y›n ç›km›yordu. Bugüne kadar ya-
p›lan toplant›larda periyodik bir ya-
y›n›n ç›kar›lmas› ihtiyac› dile geti-
rildi, bu toplant› ve öneriler böyle
bir derginin ç›k›fl›n› haz›rlad›.

◆ Derginizin bu anlamda iflle-

vi ne olacak, sendikalar›n mevcut

yay›nlar›ndan fark› nedir?

Biz alternatif olma iddias›nda-
y›z. Süreci, geldi¤imiz noktay› irde-
lemek, çözüm üretmek, kamu
emekçilerine bu politikalar› tafl›mak
hedefimiz var. Memurlarla ilgili, ül-
kemizle ilgili hemen her konuda bi-
zim de söyleyece¤imiz fleyler var.
Dergimiz bunun bir arac› olacakt›r.

Evet kamu emekçileri bünyesin-
de birçok yay›n ç›kmakta. Her kesi-

min bir süreci ele al›fl›, çö-
züm yöntemleri var. Memur
sendikalar›n›n yay›nlar›n-
dan fark›m›z, yay›n anlay›fl›-
m›zda ve temsil etti¤imiz si-
yasal anlay›flta yat›yor. Der-
gimiz devrimci sendikal anla-
y›fl›n nas›l olmas› gerekti¤ini
aç›kça vurgulayacak, hak alma
mücadelesinin nas›l olmas› ge-
rekti¤ini anlatacak ve bunun
mücadelesini verecektir.

◆ ‹lk say›n›z nas›l karfl›land›?

Henüz ilk say›m›z› ç›kard›k ve
da¤›t›m› yeni yap›ld›. Bast›¤›m›z
derginin hemen hemen tümünü da-
¤›tm›fl durumday›z. fiu ana kadar
gelen ilk tepkiler olumlu yönde. Bu
haline ek olarak kamu emekçileri-
nin de¤iflik iflkollar›ndaki sorunlar›-
na, iflyerlerindeki günlük sorunlar›
içeren konulara daha fazla a¤›rl›k
verilmesi önerileri geldi.

◆ Nas›l bir da¤›t›m›n›z olacak,

da¤›t›m flirketleriyle mi, sendikal

örgütlenme a¤›yla m› veya nas›l?

Mevcut yay›nlar›n en önemli ek-
siklerinden biri kitlelere ulaflt›r›lma-
s› noktas›ndaki çaba eksikli¤idir.
Kitlelere gitmek bir anlay›fl sorunu.
Örgütleme gibi bir hedefi olmayan
elbette kitlelere gitmeyi yak›c› bir
ihtiyaç olarak görmez. Sorunlar kar-
fl›s›nda çözüm, alternatif olmayan-
lar kitlelere gidemez. Bizim yüzü-
müz kitlelere dönüktür. Dergimizi
ayn› zamanda kitlelere ulaflman›n
bir arac› olarak gördü¤ümüz için bi-
rebir, elden da¤›tmay› düflünüyoruz.
Yani dergimizi bizzat kendi okurla-
r›m›z da¤›tacak, yeni insanlara ulafl-
t›racak. Kitlelerle yüzyüze gelecek-
ler. Buna ek olarak da¤›t›m flirketle-
ri kanal›n› da kullanaca¤›z. Da¤›t›-
m›n kendisi de bir örgütlülük, yay-
g›nl›k sorunu. Ne kadar örgütlü ve
yayg›nsan›z da¤›t›m›n›z da o ölçüde
yayg›n, genifl olur. Biz kamu emek-
çileri aç›s›ndan bir ayr›m yapm›yo-
ruz. Hedefimiz en genifl kamu

emekçisi kitlesine ulaflmak.

◆ Dergimizin okuru olan ka-

mu emekçilerine söylemek istedi-

¤iniz var m›?

Yay›n bir araçt›r. Bizce flu an en
önemli ifllevi de örgütlenmeye hiz-
met etmesidir. Bu anlamda kamu
emekçilerine sorunlar›m›z›n çözü-
münün örgütlenmekten geçti¤ini
söylemek istiyoruz.

Kamu emekçileri örgütlenme-
den, sendikalardan uzaklaflmak ye-
rine tam tersine örgütlenmelerine
sahip ç›kmal›d›r. Örgütlenmek, so-
rununa sahip ç›kmakt›r. Evet mev-
cut örgütlenmeler yetersizdir, ha-
kim mücadele anlay›fllar› kamu
emekçilerinin taleplerini çözmekten
uzakt›r. Bu noktada kamu emekçile-
rine güven verme, onlar› örgütlen-
menin gereklili¤ine ikna etme, ör-
gütlenmelerine sahip ç›kma, yeni
örgütlülük yaratma do¤rultusunda
devrimci memurlara büyük görev
düflüyor.

Her konuda üretti¤imiz politika-
lar›m›z var. Her koflulda do¤rulu¤u
kan›tlanm›fl bir çizgiye sahibiz. So-
run bu politikalar›, çizgiyi kamu
emekçisi kitleleriyle buluflturabil-
mek. Bu noktada daha fazla geniflle-
meliyiz, daha çok kitlelere gitmeli-
yiz, politikalar›m›z› götürmeliyiz.
Örgütlenmeli, örgütlemeliyiz.
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Kamu Emekçileri Cephesi:

Alternatif olma iddias›nday›z
Biz alternatif
olma iddi-
as›nday›z.
Süreci irde-
lemek, çö-
züm üret-
mek, kamu
emekçileri-
ne bu poli-
tikalar› ta-

fl›mak hedefi-
miz var. Memurlarla ilgili, ül-
kemizle ilgili hemen her konu-
da bizim de söyleyece¤imiz
fleyler var. 



Merhaba sevgili okurlar›m›z. Bu
haftaki sohbetimizde “hukuk” me-
selesi üzerinde duraca¤›z. Toplum-
sal yap›y› oluflturan her kurum, alt
yap›n›n ve üst yap›n›n her eleman›,
ayn› zamanda s›n›flar mücadelesi-
nin arenas› ya da bir arac› durumun-
dad›r. Dolay›s›yla hukuk da böyle-
dir. Bilindi¤i gibi, hukuk zemininde
k›yas›ya bir mücadele yürütüyoruz.
Adalet istiyoruz. Buna karfl› oligar-
fli de “hukuk”u bize karfl› kullan›-
yor, “hukuk”u kullanarak bizi ceza-
larla sindirmeye çal›fl›yor. 

Ülkemizde nas›l bir hukuk var?
Bu hukuk nas›l bir sistemin ifadesi-
dir? Bu hukukun mücadele içinde
oynad›¤› rol nedir?... Hukuk ba¤la-
m›nda sorabilece¤imiz ve tart›flabi-
lece¤imiz birçok yan mevcut. 

Hukukun niteli¤ini, rolünü do¤-
ru kavramak mücadele aç›s›ndan
çok önemlidir. Mevcut hukukun ni-
teli¤ini kavrayamamak, bir anlamda
düzenin niteli¤ini de kavrayama-
makla özdefltir. Bu anlamda hukuk
deyip geçmeyin. Üç befl kanun
maddesinden ibaret olmayan bu
kavram›n, güncel politikalardan
stratejik tesbitlerin belirlenmesine
kadar büyük bir önemi vard›r. Stra-
tejinin kayna¤› olan “sosyo-ekono-
mik” yap›n›n en önemli ve asl›nda
ekonominin, siyasetin de yans›mas›
olan bir parças›d›r.  

Özlem: Marks’›n teorik geli-
flim sürecini hat›rlayal›m. En kap-
saml› felsefi tezlerini, Hegel’in
“Hukuk Felsefesi”ni elefltirirken
gelifltirmeye bafllam›flt›r. Yani “hu-
kuk” onu alm›fl baflka yerlere, siste-
min özüne götürmüfltür. Çünkü di-

yordu Marks, “hukuksal iliflkiler...

ne kendi bafllar›na, ne de insan ak-

l›n›n sözde genel evrimiyle aç›kla-

namazlar. ... Kökleri yaflam›n mad-

di koflullar›ndad›r.” 

Bir anlamda girifl de yapm›fl ol-
dum ben konuya. Birkaç noktay›
daha ekleyim o zaman. Hukuk,
Marks’›n belirtti¤i gibi, toplumun

hakim üretim iliflkileri taraf›ndan

belirlenir. Baflka bir deyiflle, hukuk,
hakim s›n›f›n “yasa” haline geti-

rilmifl iradesidir. Bu yasalar, devlet
gücü taraf›ndan “cebren” güvence
alt›na al›nm›flt›r. Toplumsal gelenek
ve göreneklerden farkl› olarak “ya-
sa”lar, kurumsallaflm›fl bir gücün
fliddetine dayan›rlar. Böyle bir güç
olmasayd›, bu tür yasalar da olmaz-
d›, çünkü kimse onlara uymazd›. 

Mazlum: Mevcut hakim üre-
tim iliflkileri içinde, mevcut hakim
s›n›f›n yönetti¤i bir ülkede, hukuk
da bu “hakim” damgay› tafl›r do¤al
olarak. Bu anlamda mesela, bu ül-
kedeki iktidarlar›n faflist oldu¤unu
söyleyenlerin “ba¤›ms›z Türk yar-

g›s›na güveniyorum” sözünü söyle-
mesi kadar abes bir fley olamaz. Hu-
kuk bir yerde, verili güç iliflkilerinin
bir sonucudur. Oligarfli iktidar ol-
muflsa, hukukunu da kendi iktidar›-
n› sürdürecek flekilde düzenler.  

Bu yal›n gerçek gözard› edildi-
¤inde, salt “hukuksal” veya “yasal”
de¤iflikliklerin sonucu olarak ülke-
mizdeki siyasi rejimin de niteli¤inin
de¤iflebilece¤i san›l›r. AB’ye uyum
sürecinde bu yan›lg›ya çok daha s›k
rastlanm›flt›r. Oysa dedi¤im gibi,
yasalar asl›nda birer sonuçtur. Mev-
cut üretim iliflkilerini aflan, onun d›-
fl›na ç›kan bir nitelikte olamazlar. 

Kemal: Bu noktaya girmiflken,
“AB’ye uyum” süreci olarak adlan-
d›r›lan süreçle birlikte nas›l bir hu-
kuki sistem olufltu¤unu biraz daha

somutayal›m istersen....

Mazlum: Tabii. Son zaman-
larda devrimcilere karfl› gerçekleflti-
rilen sald›r›larda, soruflturma, iddi-
aname gibi tüm aflamalarda “dosya

gizlili¤i” diye bir uygulama var,
duymuflsunuzdur. “AB’ye uyumlu”
olarak ç›kar›lan yeni yasalarda geti-
rilmifltir bu uygulama. 

Ülkemizde y›llard›r AB’ye
uyum ad›na çeflitli ekonomik, siyasi
ve hukuki düzenlemeler yap›ld›. Pe-
ki ne oldu, ortaya nas›l bir yap› ç›k-
t›? Daha aç›k bir deyiflle kimilerinin
“yukar›dan demokratik devrim” de-
di¤i bu düzenlemelerle faflizm tasfi-
ye mi oldu? Ben bu soruya flöyle
özlü bir cevap vereyim öncelikle.
Mevcut hukuk, faflizmin huku-

kuyla AB müktesabat›n›n “sente-

zi”nden ortaya ç›kan bir ucube-

dir. Baflka bir deyiflle buna faflizmle
burjuva demokrasisi aras›nda bir
“kar›flt›rma” da diyebiliriz. Ancak
burada hangisinin hangisine uyum
sa¤lad›¤› önemlidir. Gerçek fludur
ki, oligarflik diktatörlük, ka¤›t üs-
tündeki düzenlemelerde burjuva de-
mokrasisine yaklafl›r gözükürken,
gerçekte AB emperyalizmi oilgarflik
diktatörlü¤e, yani faflizme “uyum”
sa¤lam›flt›r. AB emperyalistleri, ya-
p›lan de¤iflikliklerin gerçek bir de-
mokratikleflmeye tekabül etmedi¤i-
ni çok iyi bildikleri halde, “Türki-
ye’nin iyiye gitti¤i, h›zla demokra-
tikleflti¤i” yalanlar›yla faflizmi, fa-
flizmin hukukunu ve prati¤ini mefl-
rulaflt›ran bir rol oynad›lar. 

Bu hukuki yap›, bir anlamda da
biraz “ucube”dir tabii... AB emper-
yalizmi, bu ucubeye destek vermifl-
tir. Bugün Temel Haklar’a yönelik
operasyonda oldu¤u gibi veya F
Tiplerinde tecritin uygulanmas›nda
oldu¤u gibi, devrimcilere karfl› kul-
lan›lan da bu “uyum” sa¤lam›fl hu-
kuktan baflka bir fley de¤ildir. AB
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içindeki 
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Hukuk ve 
Faflizm

Mevcut hukuk, 
oligarflinin halka karfl› 

bask› ve tahakküm arac›d›r
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emperyalizmiyle oligarfli aras›nda
esas›nda bu alanda önemli bir çelifl-
ki yoktur. Müzakerelerin ask›ya
al›nmas› gibi geliflmeler, tamamen
bunun d›fl›ndaki nedenlerle yaflan-
maktad›r. 

Özlem: Burada flunu sormak
istiyorum: AKP ve oligarflinin söz-
cüleri, AB’yle müzakereler durdu-
rulsa bile bizim için süreç devam
eder,  “Kopenhag kriterlerini Anka-

ra kriterleri yapar, yolumuza devam

ederiz” diyorlar. Peki yapabilirler
mi bunu? Kopenhag kriterleri Anka-

ra kriterleri haline dönüflebilir mi? 

Mazlum: Dönüflemez. Çünkü
birincisi, AKP’nin ve oligarflinin
“hak ve özgürlükler”, demokrasi
anlay›fl› zaten buna engeldir... Ama
esas önemlisi, sistem de buna engel-
dir.  Kopenhag kriterlerini Ankara

kriterleri yapamazlar, çünkü ikisi
aras›nda nitelik fark› vard›r do¤al
olarak. Kopenhag kriterleri burjuva
demokrasisinin, Ankara kriterleri
faflizmin kriterleridir. Ve zaten
“AB’ye uyum, demokratikleflme...”
vb. demagojileri aras›nda görülmesi
gereken de budur. Bu temel ayr›m
noktas›ndan uzaklafl›ld›¤›nda, dev-
rim ve demokrasi mücadelesine
do¤ru bir bak›fl aç›s› de¤il, alt› bofl
aldat›c› beklentiler hakim olur.  

Faflizm bir yönetim biçimidir.
Faflizmin en ay›rt edici özelli¤i te-
kelci burjuvaziye dayanmas›, tekel-
ci burjuvazinin terörcü diktatörlü¤ü
olmas›d›r. Bu anlamdad›r ki ülke-
mizde olup bitenleri oligarflinin ha-
kim kesimini oluflturan iflbirlikçi te-
kelci burjuvalardan ba¤›ms›zm›fl gi-
bi düflünmek, say›s›z siyasi yan›lg›-
n›n da kayna¤› olur. 

Bask› uygulamayan, herhangi
bir devlet türü yoktur tarihte. Bir s›-
n›f›n baflka bir s›n›f üzerindeki bas-
k› ve tahakküm arac›d›r diye tan›m-
lanmas› bofluna de¤ildir. Devlet
böyle bir yap› oldu¤una göre, onun
hukukunun da kendi karakterine uy-
gun olaca¤›, hukukun da asl›nda
“bir s›n›f›n baflka bir s›n›f üzerin-

deki bask› ve tahakkümüne” hiz-
met edece¤i aç›kt›r. 

Bunun d›fl›nda mutlak bir eflitlik
ve mutlak adaleti sa¤layan soyut bir
hukuk yoktur; böyle bir hukuk ta-
hayyülü, s›n›fsal gerçe¤in reddidir. 

“S›n›f”; toplumsal zenginlikten
ald›klar› paya göre toplumsal ko-
num ve yerleri birbirinden farkl›
olan; dolay›s›yla ç›karlar› da farkl›
olan toplumsal gruplard›r. “Kanun-

lar önünde herkes eflittir” iddias› ve
söylemi de, iflte bu s›n›f gerçe¤iyle
da¤›l›p tuz buz olur. 

Kemal: Yukar›da da belirtildi-
¤i gibi, hukuk bir üst yap› kurumu-
dur ve alt yap› taraf›ndan, yani ha-
kim üretim iliflkileri taraf›ndan be-
lirlenir. Hakim s›n›f›n ç›karlar›n›
esas al›r. Ama tabii bu, mekanik bir
belirleme de¤ildir. Kapitalist üretim
iliflkilerinin hakim oldu¤u, faflizmle
yönetilen tüm ülkelerde hukuk ayn›
olur diye bir kural yok. Temelde ay-
n› olsa da, pek çok da farkl›l›klar
içerebilir. Yani hukuk da donmufl
bir üstyap› kurumu de¤ildir. S›n›flar
mücadelesindeki geliflmeler, flu ve-
ya bu flekilde hukuka da yans›r ve
onu ileriye ve geriye do¤ru yeniden
flekillendirir. Halk güçleri de, ege-
men s›n›flar da hukuku bu mücade-
le içinde birbirine karfl› kullanabile-
ce¤i elveriflli bir silah haline getir-
meye çal›fl›r. 

Yasalar›n ikide bir de¤iflmesi,
çeflitli s›n›f ve katmanlar›n yasalar
karfl›s›ndaki tutumunun dönem dö-
nem de¤iflmesi, bunun sonucudur. 

Faflizmin açmaz›, zorlu¤u fludur;
kendi hukuklar›yla bize karfl› müca-
dele edemiyorlar. Halk›n mücadele-
sinin geliflmesini engellemek, ege-
menlerin ç›karlar›n› sa¤lama almak
amac›yla belli bir dönemde belli ya-
salar ç›kar›yorlar. Fakat bir dönem
sonra bak›yorlar ki, halk›n örgütlen-
mesini, mücadelesinin geliflmesini
yine engelleyemiyorlar. Basit polis
kafas› ve s›n›f mücadelesi sözkonu-
su oldu¤unda onu aflamayan burju-
va kafa, o noktada sorunun “yasala-

r›n yetersizli¤i”nden kaynakland›-
¤›n› düflünür ve daha sert, daha bas-
k›c›, daha k›s›tlay›c› yasalar ç›kar-
t›lmas›n› ister. Tabii halk ve devrim-

ciler de bunun karfl›s›nda, hak ve
özgürlükleri daha fazla içeren bir
hukuk sistemi için mücadele eder. 

Bu böyle sürer gider. E¤er güç-
ler dengesi, ulusal ve uluslararas›
konjonktür müsaitse, egemen s›n›f
iktidar›, daha a¤›r bask› yasalar›n›
ç›karmakta hiç tereddüt etmez. E¤er
bunu yapam›yorlarsa, o zaman
“keyfilik” veya do¤rudan “kontrge-
rilla” politikalar› çerçevesinde dü-
zen güçlerinin kendi yasalar›n› çi¤-
nemesi gündeme gelir. 

Özlem: Bu da önemli bir nokta
gerçekten. Reformist, ayd›n kesim-
lerde, ve ayn› zamanda bilinçsiz ke-
simlerde devlet güçlerinin mevcut
yasalara uymas›, faflizmin olmama-
s›na kan›t olarak da gösterilebiliyor.  

Faflizm en genel anlamda bask›-
d›r, terördür. Fakat sonuçta onun da
bir “meflruluk” sorunu vard›r. Ve
faflizm de meflrulu¤unu “kanun

devleti” olmaktan al›r. Yani yürür-
lükte kanunlar olmas› ve devlet güç-
lerinin bu kanunlara uymas›, fafliz-
min oldu¤una veya olmad›¤›na kan›t
olamaz. Bu soyut yanl›fl bir tart›flma
olur zaten. Faflizmin mevcudiyetini
veya yoklu¤unu belirleyen “devletin
kendi yasalar›na uyup uymamas›”
de¤il, bizzat o yasalar›n muhtevas›-
d›r. Devletin kendi yasalar›n› bile
çi¤nemesi faflizmde s›k rastlanan bir
durumdur ve faflizmin teflhiri aç›s›n-
dan önemli bir noktad›r ama faflizmi
belirleyen tek olgu de¤ildir.

12 Eylül Cuntas›’n› hat›rlayal›m.
Mevcut anayasa yürürlüktedir diye
aç›klam›flt› iflbafl›na geldi¤inde. An-
cak ayn› günlerde “MGK’n›n karar

ve icraatlar›n›n anayasaya ayk›r›l›-

¤› ileri sürülemez” diye de bir ka-

openhag kriterlerini Ankara kri-
terleri yapamazlar, Kopenhag kriterleri
burjuva demokrasisinin, Ankara kriterleri
faflizmin kriterleridir. Ve zaten “AB’ye
uyum, demokratikleflme...” vb. demagojile-
ri aras›nda görülmesi gereken de budur. Bu
temel ayr›m noktas›ndan uzaklafl›ld›¤›nda,
devrim ve demokrasi mücadelesine do¤ru
bir bak›fl aç›s› de¤il, alt› bofl aldat›c› beklen-
tiler hakim olur.  

K
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nun ç›kard›. Dolay›s›yla 12 Eylül
yönetimi de “kanuna uygun” bir yö-
netimdi. Ama bu onun faflist olma-
d›¤›n› göstermiyordu de¤il mi!

Faflist bir devlet, s›k s›k kendi
yasalar›n› çi¤nese de sonuçta bunu
asgaride tutmak zorundad›r. Tekelci
burjuvazinin en gerici, en flovenist,
en sald›rgan ve en kanl› iktidar› ola-
rak faflizmin de bir “hukuk”u vard›r.
Bu hukuk do¤al olarak faflist bir hu-
kuktur. Çünkü iflbirlikçi tekelci bur-
juvazinin iktidar›n› gerekti¤inde en
gerici, en flovenist, en sald›rgan ve
en kanl› biçimlerde korumay› içeren
bir hukuktur. 

Mazlum: fiimdi bu noktada
fluna bakmak gerekiyor; AB’ye
uyum ad›na ç›kar›lan yasalar, oli-
garflik devletin “en gerici, en flove-

nist, en sald›rgan ve en kanl› biçim-

lere” baflvurmas›n› hukuken imkan-
s›z hale getiren, burjuva demokratik
hak ve özgürlükler d›fl›na ç›k›lma-
mas›n› güvence alt›na alan bir dü-
zenleme mi getirmifltir?

Bu sorunun cevab›n› hepimiz bi-
liyoruz. Oligarflinin mahkemelerin-
de görülen say›s›z infaz, katliam da-
valar›na bak›n; sonuçta hep “mevcut
yasalardan ald›klar› yetkileri kullan-
m›fllard›r” sonucu ç›km›yor mu? 

Mesela bak›n, düzene karfl› ç›-
kanlara yönelik olarak çok çeflitli
biçimlerde “adam öldürmeyi” ya-
sallaflt›ran düzenleme, ülkemizde
ceza yasalar›nda de¤il, bizzat Ana-

yasa’n›n kendisinde yap›lm›flt›r. 

Anayasa’n›n 17. Maddesi’nin 1.
F›kras› flöyle der: "Herkes yaflama,

maddi ve manevi varl›¤›n› koruma

ve gelifltirme hakk›na sahiptir." 

Ancaaak! Bu f›kran›n devam›n-
da da katliamc›lara, devletin silahl›

güçlerine yol gösterilir: Anayasa-
’n›n 17. Maddesi’nin tan›d›¤› “Ya-
flama Hakk›”, devam›nda “ama” de-
nilerek say›lanlarla ortadan düpe-
düz kald›r›l›r... Neyse uzatma-
yay›m, devam›nda da flöyle deni-
yor:

“Mahkemelerce verilen ölüm ce-

zalar›n›n yerine getirilmesi hali ve

meflru müdafa hali, yakalama ve tu-

tuklama kararlar›n›n yerine getiril-

mesi, bir tutuklu ve hükümlünün

kaçmas›n›n engellenmesi, bir ayak-

lanma veya isyan›n bast›r›lmas›, s›-

k›yönetim veya ola¤anüstü hallerde

yetkili mercinin verdi¤i emirlerin

uygulanmas› s›ras›nda silah kulla-

n›lmas›na kanunun cevaz verdi¤i

zorunlu durumlarda meydana gelen

öldürme fiilleri, birinci f›kra hük-

mü d›fl›ndad›r.”

Yani bu süreçte daha güncel ol-
du¤u için TMY’den, TCK’dan daha
çok sözediyoruz ama asl›nda ülke-
miz hukukunda daha enterasan olan
devletin öldürme yetkisinin bizzat
anayasada tan›nm›fl ve iflkencecile-
rin, katliamc›lar›n bizzat anayasa
arac›l›¤›yla bafltan “beraat” ettiril-
mifl olmas›d›r. 

AB’ye uyum sürecinde hat›rla-
aca¤› gibi, AB kurumlar›n›n müda-
halesi ve dayatmalar›yla birçok ya-
sa, bir gecede de¤ifltirildi. Ama o
kadar de¤ifliklik içinde, 1982 Faflist
Anayasas›’n›n de¤ifltirilmemesi,
AB’nin bunu sa¤lamamas› garip de-
¤il miydi sizce de?.. AB’ye göre
sanki cunta taraf›ndan haz›rlanm›fl
böyle bir anayasa yoktu... Bu da ay-
nen Susurluk gibi, AB’nin görmez-
den geldi¤i fleyler aras›ndayd›. 

Kemal: Ülkemizin burjuva po-
litikac›lar› “Türkiye laik, demokratik

bir hukuk devletidir” sözünü çok
kullan›rlar. Baz›lar› ise “Türkiye bir

kanun devletidir” sözünü tercih eder.
‹kisi de sonuçta demagoji olmakla
birlikte, hukuk devleti kavram›yla,
kanun devleti kavramlar›n›n ifade et-
ti¤i fleyler de farkl›d›r asl›nda.

Yukar›da verdi¤imiz 12 Eylül
örne¤inde oldu¤u gibi, her fley “ka-
nunlara uygun” yap›l›yorsa, o bir

kanun devletidir. Ama bu “hukuk
devleti” oldu¤unu göstermez. Çün-
kü ç›kar›lan kanunlar, hukukun en
temel kavram ve de¤erlerine ters
olabilir... Mesela, “suçsuzluk kari-
nesi” (yani bir kiflinin suçlulu¤u ka-
n›tlan›ncaya kadar masum say›lma-
s› gerekti¤i ilkesi) hukukun burjuva
anlamda da kabul edilen temel de-
¤erlerinden biridir. Veya tutuklu ve
hükümlülere insan onurunu afla¤›la-
yan hiçbir muameleye baflvurula-
mayaca¤› da böyle bir ilkedir. Ama
pekâla bu ilkeleri çi¤neyen kanun-
lar ç›kar›lmaktad›r. O kanunlar uy-
guland›¤›nda o ülke bir “kanun dev-
leti” olabilir, ama hukuk devleti sa-
y›lamaz... 

Hukuk, kanunlar, adalet, bunlar
birbiriyle iliflkili, ama birbiriyle öz-
defl kavramlar de¤ildir. Mesela, hu-
kuki olan her fley adil demek de¤il-
dir. Tam tersine, kapitalist üretim
iliflkilerinin bir tezahürü olan hukuk-
ta, veya faflizmin hukukunda, adalet-
sizlik, hukuki hale getirilmifltir. 

Özlem: Köleci toplumun da
bir hukuku vard›; kölelerin nas›l al›-
n›p sat›laca¤›n›, efendilerin köle
üzerindeki haklar›n›n neler olaca¤›-
n› belirliyordu bu hukuk. Köleci
toplumun egemen s›n›f› köle sahip-
leridir. Devlet, onlar›n elindedir.
Köleci devletin hukuku da do¤al
olarak onlar›n ç›karlar›n› yans›t›r. O
gün hukuki olan, adaletli de¤ildir...
‹nsan onuruna yarafl›r de¤ildir... O
hukuk ancak o dönemin de¤erleri
ve koflullar› üzerinde anlaml›d›r ve
kendi dönemi içinde bir rol oynar. 

Burjuva hukukunun “formu” ise,
eflitlik üzerine oturur. Daha do¤rusu
tarihsel olarak öyle olmak zorun-
dayd›. Burjuvazi feodalizme karfl›
mücadele edip iktidar› ele geçirmek
için iflçi s›n›f› ve belli ölçülerde de
yoksul köylülerle birlikte savaflm›fl-
t›r. Feodalizme karfl› nesnel olarak
ittifak içindedirler. Bu savafl “eflit-
lik, adalet, özgürlük” bayra¤› alt›n-
da sürdürülmüfltür. Feodalitenin
elinden iktidar› birlikte kan dökerek
alm›fllard›r. ‹flte bu flekillenmenin
zorunlu sonucu olarak, burjuvazi,
feodalizme karfl› savaflta bayra¤›na

ukuk, kanunlar, adalet, bunlar
birbiriyle iliflkili, ama birbiriyle özdefl
kavramlar de¤ildir. Mesela, hukuki olan
herfley adil demek de¤ildir. Tam tersine,
kapitalist üretim iliflkilerinin bir tezahü-
rü olan hukukta, veya faflizmin huku-
kunda, adaletsizlik, hukuki hale getiril-
mifltir. 

H



yazd›¤› “eflitlik, adalet, özgürlük”
taahhütlerine belli ölçülerde uymak
zorundad›r. (Ki bu dönem burjuva-
zinin tarihsel olarak ilerici bir rol
oynad›¤› dönemdir.)

Burjuvazi, iktidar›n› güçlendir-
dikçe, fiilen eflitli¤i, adaleti ve öz-
gürlü¤ü yoketmifltir. Emekçilere ta-
n›mak zorunda kald›¤› hak ve öz-
gürlükleri gücü yetti¤ince geri al-
m›flt›r. Ama bunu yaparken “for-
mel” olarak bunlar› korumufltur. Ya-
ni burjuva demokrasisi, biçimsel
olarak eflitli¤i içermeye devam et-
mifltir. Bu hukuk, ancak tekelci bur-
juvazinin faflizme baflvurdu¤u dö-
nemlerde hükmünü kaybetmifl ve
yerini faflizmin hukukuna, tekelci
burjuvazinin ç›karlar›n›n en ç›plak
ve en kanl› biçimde savunulmas›na
b›rakm›flt›r. 

Mazlum: Emperyalizmle bir-
likte burjuvazi gericileflmifl, sald›r-
ganl›¤› artm›flt›r. Bu gericili¤in en
uç biçimi de faflizm olarak karfl›m›-
za ç›kar. Burjuvazi gericilefltikçe
hukuk, o noktada çok daha önemli
bir mücadele mevzisi haline gelmifl-
tir. Bizim gibi ülkelerde ise, haklar
ve özgürlükler alan›n›n en önemli
parças› hukuk alan› olmufltur hep.  

Düzenin baflta gelen iddias›;
devletin demokratikli¤i, demokrasi-
nin varoldu¤u iddias›d›r. 

Öyle ya anayasa var, meclis var,
partiler var, mahkemeler var. Se-
çimler yap›l›yor. Herkes istedi¤ine
oy veriyor. Bas›n da istedi¤ini elefl-
tiriyor, muhalif kitaplar, dergiler,
gazeteler yay›nlan›yor. Bundan da-
ha demokratik bir ülke mi olur?!!!

Belirtmeliyiz ki, bu düflünce,
birçok kesimi etkiliyor. Mevcut hu-
kukun biçimsel olarak burjuva de-
mokrasisinin baz› kurum ve kuralla-
r›n› içermesi, büyük yan›lg›lara yo-
laç›yor. Demokrasi ve sosyalizm
için mücadelenin sadece ve sadece
“bar›flç›l demokratik” yollardan ol-
mas› gerekti¤i tezleri de buradan
do¤uyor. 

Hat›rlanaca¤› gibi, ölüm oruçla-
r› karfl›s›nda bile çeflitli kesimler
“demokratik mücadele verin” di-

yorlard›. Ölüm orucu sanki anti-de-
mokratik bir mücadele biçimi! Ney-
se bu bir yana; sorun flu ki, mevcut
devletin ve bu devletin hukukunun
niteli¤ini do¤ru tespit edemeyenler,
demokratik mücadelenin muhteva-
s›n› da do¤ru flekillendiremezler.
Nitekim, ülkemiz solunun belli bir
kesimi demokratik mücadeleyi “ya-
sal” mücadeleyle özdefllefltirmifltir.
Klasik burjuva demokrasisinin yü-
rürlükte oldu¤u ülkelerde demokra-
tik mücadeleyle yasal mücadele he-
men hemen ayn› fleyi dile getirebi-
lir. Ki onlarda bile, tam bir özdefl-
leflmeden bahsedilemez.  Haklar ve
özgürlükler mücadelesini gelifltir-
mek, orada da s›k s›k yasalar›n d›fl›-
na ç›kmay› gerektirir.

Bizim gibi ülkelerde ise, haklar
ve özgürlükler mücadelesini yasalar
içine hapsetmek demek, bu müca-
deleyi vermemeye dönüflebilir pe-
kâla. Çünkü bizim gibi ülkelerde,
burjuva demokratik hak ve özgür-
lükler, güvence alt›nda de¤ildir, ka-
¤›t üstünde biçimsel olarak varolan
haklar›n kullan›lmas›, tamamen
mücadeleye ve kararl›l›¤a ba¤l›d›r.  

‹flte bu noktada “faflizmin huku-

ku” denilince, bundan ne anlamak
gerekti¤i noktas›nda net olmak ge-
rekir. Bu sorunun cevab›, ayn› za-
manda ülkemiz somutunun da iza-
h›d›r zaten. 

Her ülkenin içinde bulundu¤u
koflullara, faflizmin iktidara gelifl bi-
çimine ba¤l› olarak, hukukun flekil-
lenifli de farkl›l›klar gösterir. Mesela
Ceza Yasas›, faflist ‹talya’dan da al›-
nabilir veya “burjuva demokrasi-
si”nin hüküm sürdü¤ü AB müktesa-
bat›ndan da. Ama son tahlilde belir-
leyici olan nereden al›nd›¤› de¤il,
somut olarak mevcut sistem içinde
nas›l flekillendirildi¤idir. Burjuva
demokratik hak ve özgürlüklerin ka-
¤›t üzerinde biçimsel olarak tan›nd›-
¤›, fakat her hakk›n devam›na “ama,
ancak” diyerek onun nas›l gasbedi-
lece¤inin yaz›ld›¤› bir “hukuk siste-
mi” yürürlüktedir. ‹flte bu yüzden
haklar ve özgürlüklerin darl›¤› veya
geniflli¤inin s›n›rlar›, yaz›l› metinle-
re göre de¤il, bizzat s›n›flar mücade-

lesinin fiili güç iliflkileriyle belirle-
nir. Bu anlamda bizim gibi ülkeler-
deki hukukun ayn› zamanda “izafi”

bir özellik tafl›d›¤›n› da belirtebiliriz.
Bu izafilik AB’ye uyum yasalar›yla
daha da pekiflmifltir. 

Kemal: Bu izafilik noktas›n-
dan toparlayay›m ben de. ‹zafilik,
asl›nda mücadelenin hukuk üzerin-
deki etkisini gösterir ayn› zamanda.

Bireylerle devlet aras›ndaki, bi-
reylerin kendi aralar›ndaki, çeflitli
toplumsal grup ve katmanlar›n di-
¤er grup ve katmanlarla iliflkilerini
belirleyen kurallar, yani hukuk, s›-
n›flar mücadelesindeki güçler den-
gesinden do¤rudan ve h›zla etkile-
nebilen ve bu anlamda h›zla de¤ifle-
bilen bir özelli¤e sahiptir. Belli bir
zamana kadar savc›lar›n oral› olma-
d›klar› herhangi bir uygulama, bir
bakm›fls›n›z ki, ertesi gün yüzlerce
davaya konu olur; o güne kadar suç
say›lmayanlar, bir MGK emriyle
suç say›labilir. Veya suç say›lan bir
direnifl biçimi, halk›n mücadelesi-
nin kararl›l›¤›yla suç say›lmaktan
ç›kar... Bu anlamda, hukuk aç›s›n-
dan iki önemli nokta ak›ldan ç›ka-
r›lmamal›d›r: Birincisi, ülkemizde-
ki hukuk, faflizmin hukukudur. Bi-
çimsel olarak kimi burjuva demok-
ratik haklar›n varl›¤›, bu hukuku
burjuva demokrasisinin hukuku
yapmaz. ‹kincisi, hukuk ve adalet
bir mücadele zeminidir; uygulanan
hukuk ne olursa olsun, halk bu ze-
minde bir mücadeleden asla geri
durmamal›d›r. Bu zemindeki müca-
dele, nihai anlamda burjuva huku-
kunu aflan bir perspektifle sürdürül-
melidir. Sevgili okurlar›m›z, hepini-
ze hoflçakal›n diyerek, sohbetimizi
burada noktal›yoruz. Haftaya gö-
rüflmek üzere... 
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izim gibi ülkelerde, haklar ve özgür-
lükler mücadelesini yasalar içine hapsetmek
demek, bu mücadeleyi vermemeye dönüflebi-
lir pekala. Çünkü bizim gibi ülkelerde, burju-
va demokratik hak ve özgürlükler, güvence
alt›nda de¤ildir, ka¤›t üstünde biçimsel olarak
varolan haklar›n kullan›lmas›, tamamen mü-
cadeleye ve kararl›l›¤a ba¤l›d›r.  

B
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Kürt halk›n›n talepleri Anka-
ra’da bir kez daha karfl›l›ks›z b›ra-
k›ld›. Ankara’n›n kulaklar› sa¤›rd›
yine. Ve DTP’liler bar›fl için geldik-
leri Ankara’da bir kez daha muha-
taps›z kalman›n hayal k›r›kl›¤›n› ya-
flad›lar. 

DTP’li Belediye Baflkanlar›, Be-
lediye Meclisi üyeleri ve önceki ge-
nel seçimlerde bulunduklar› illerden
seçilen ancak baraj nedeniyle mil-
letvekili olmalar› engellenen Kürt
temsilcilerin 16 Aral›k’ta Diyarba-
k›r'da bafllatt›klar› yürüyüfl, 18 Ara-
l›k’ta Ankara’da sona erdi. 

Yürüyüfl’ün sonunda TBMM
Baflkan› Bülent Ar›nç’la görüflmeyi
hedefleyen heyet, karfl›s›nda muha-
tap bulamad›. Geliflmeler, Ülkede
Özgür Gündem sütunlar›nda flöyle
yorumland›: “bar›fl yürüyüflü dün

Ankara'da sona erdi. Ancak arzu

edilen sonuç do¤mad›. TBMM Bafl-

kan› Bülent Ar›nç, uzat›lan bar›fl

elini havada b›rakarak, hem Kürtle-

rin sesinin duyulmas›n› önledi, hem

de sorunun çözümünü sistem içine

davet edecek jestte bulunmayarak...

Kürtleri muhataps›z b›rakt›.”

Gündem’deki sat›rlar flöyle de-
vam ediyor sonras›nda:

“Ortaya flu mesaj çok net ç›kt›.

3. kez Meclis kap›lar›n› Kürtler’e

kapatan Devlet ve hükümet, henüz

Kürt sorununu konuflmaya, henüz

Kürtler’i muhatap almaya haz›r de-

¤il. Kürt sorunu, Ankara'da uykuya

yat›r›lm›fl görünüyor...”

Görünen köy klavuz istemiyor. 

“Bar›fl yürüyüflü”, PKK taraf›n-
dan ilan edilen ateflkes sonras›nda
gerçeklefltirilen önemli demokratik
giriflimlerden biriydi. Ancak oligar-
fli, ateflkese “Son PKK'li kal›ncaya

kadar mücadeleye devam...” politi-
kas›yla, yani 80 y›ll›k katliamc›, in-
kar ve imha gelene¤iyle cevap ver-

mektedir. Bu politikay› belirleyen
ve dayatan her ne kadar esas olarak
Genelkurmay olsa da, AKP’nin de
farkl› bir politikas› yoktur esasta. 

Ankara, ‘inkar ve imha’da 

istikrarl› ve ›srarl›!

AKP’liler taraf›ndan ima edilen
“asl›nda biz daha farkl› düflünüyo-

ruz” söylemlerinin seçim hesaplar›-
n›n ötesinde bir plana, politikaya
dayanmad›¤› da, Bülent Ar›nç’›n
DTP’lilerle görüflmemesi ve son
olarak Tayyip Erdo¤an’›n New
York’taki son aç›klamas›yla bir kez
daha ortaya ç›km›flt›r. 

Tayyip Erdo¤an’›n sözleri
çok aç›kt›r: “Türkiye’de

Kürtler’in hak sorunu yok.”

Generallerin “Son PKK'li

kal›ncaya kadar mücadele”

sözleriyle, Baflbakan’›n
“Kürtler’in hak sorunu yok”
sözlerini alt alta yaz›nca, oli-
garflinin imha ve inkar politi-
kas› özetlenmifl olur. 

Dolay›s›yla bu tablo içinde
AKP ve Genelkurmay aras›n-
da oldu¤u varsay›lan “çeliflki-
ler”den medet ummak veya
Ankara’ya Bar›fl Yürüyüflü
güzergah›nda askerin sert, po-
lisin “yumuflak” davrand›¤›
üzerine yorumlardan sonuçlar
ç›karmaya çal›flmak, Kürt so-
rununu küçümsemektir asl›n-
da. 

18 Aral›k’ta Ankara’da gö-
rülen fludur. Oligarfli net. An-
kara’n›n gündeminde “bar›fl”
veya “Kürt sorununa çözüm”
yok. ‹nkar, imha ve asimilas-
yon politikas›nda ›srar var.
Dolay›s›yla, asl›nda oligarfli-
nin politikalar› ve siyasal sis-
tem aç›s›ndan PKK’nin orta-
ya ç›kt›¤› 1977’lerden, silahl›
mücadeleye bafllad›¤›
1984’lerden daha farkl› ko-
flullar yoktur ortada.   

Ankara’da karfl›m›za ç›kan
tablo, koflullar›n daha farkl›
oldu¤u, sistemin esas›nda de-
mokratik oldu¤u, zorun zama-
n›n› doldurdu¤u gibi tespitle-

rin isabetsizli¤ini de gösteren bir
tablodur. 

Bu devleti, bu sistemi tan›mak
gerekir. Do¤ru stratejiler, do¤ru tak-
tikler, sistemin do¤ru tarif edilme-
sinden ç›kar. Bu devletin, sistemin
karakteristik özelliklerini yok saya-
rak, ona kendisinde olmayan özel-
likler yükleyerek politika yürütüle-
mez. 

Sorun burada tek bafl›na ateflkes
ilan edilmesi veya demokratik mü-
cadele yöntemleri de¤ildir. Bunlara
baflvurulabilir. As›l sorun, bunlara
baflvururken de stratejik bak›fl›m›-
z›n ne olaca¤›d›r. Stratejik olarak flu

Ankara’daki Muhatap ve

Ankara’n›n Çözümsüzlü¤ü

Ankara’da kulaklar sa¤›r. 
Ankara’da ne Kürt halk›n›n,
ne di¤er ezilenlerin, ne
ayd›nlar›n, ne demokratik
kitle örgütlerinin sesini 
duyacak bir iktidar yok.
fiairin dedi¤i gibi;
Ankara’da hava kurflun gibi
a¤›r, Ankara’da yüreklerin
kulaklar› sa¤›r...
Ve flairin dedi¤i gibi; kurflun
eritmekten gayri yol var m›?
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görülmelidir ki, muhatab›n olmad›-
¤› Ankara’da çözüm de yoktur. Ve
ikinci olarak görülmesi gereken
nokta, bu “konjonktürel” bir durum
de¤ildir. Yani, “Ankara henüz haz›r

de¤il” ibaresi yanl›flt›r. Ankara Kürt
sorununda, demokratik muhtevas›y-
la gerçek bir çözüm için bugün ha-
z›r olmad›¤› gibi yar›n da olmaya-
cakt›r. 

Bar›fl, çözüm yok oligarflinin
gündeminde. Böyle bir soyutluk
üzerinde sürdürülmek istenen her
politikan›n t›kan›kl›klarla karfl›lafl-
mas› kaç›n›lmazd›r. Bülent Ar›nç
görüflebilirdi de. Nitekim daha önce
AKP’li yöneticiler DTP heyetleriy-
le görüfltüler de. Baflbakan ayd›nlar-
la görüfltü ve ayd›nlar›n aç›klamala-
r›na göre “çok olumlu fleyler” de
söyledi. Ama bunlar manevradan ve
Kürt halk›n› k›r›nt›lara raz› etme
planlar›ndan öteye bir anlam içer-
mez. Bu görülmelidir. 

Kendine güvenen bir burjuvazi,
en az›ndan görüflmekten kaçmaz.
Taleplere evet-hay›r demese de gö-

rüflür, dinler. Ama ülkemiz burjuva-
zisi korkak ve kendine güvensizdir.
Bu yüzden oligarfli çeflitli mücade-
lelerin, direnifllerin karfl›s›na “mu-
hatap almama” tavr›yla ç›kar. Ey-
lem veya direnifl sonucunda muha-
tap al›rsa, talepleri kabul ederse
“yol olur”, “kötü örnek olur” diye
iflah olmaz bir korkunun esiridir.

Kürt sorunundaki korkusu ve
kayg›s› ise, çok daha derindir. Öyle
oldu¤u içindir ki, ülkemizde Kürt
sorununun çözümü, sistem içinde
çözülebilir bir sorun durumunda de-
¤ildir.  

Evet, devrim d›fl›nda çözemezsi-
niz. 

Biz kimi temel karakterdeki so-
runlara iliflkin “devrim çözer” de-
di¤imizde, kimileri dudak büküyor-
lar, bizi, herfleyi “devrime ertele-

mek” kliflesiyle elefltiriyorlar. Oysa
“klifle” olan “devrim çözer” demek
de¤il, bunu elefltirmektir ve bu kli-
fle, burjuvazinin 80’lerden sonra he-
diye etti¤i bir klifledir.

Ba¤›ms›zl›k ve demokrasi soru-
nunu, ulusal sorunu devrim çözer
demek, tarihselliktir, bilimselliktir,
Marksist-Leninist teorinin yüzy›ll›k
birikiminin sonucudur. 

Kürt halk›n›n gasbedilen ulusal
hak ve özgürlükleri, elbette haklar
ve özgürlükler mücadelesinin bir
parças›d›r. Ama bir bütün olarak
Kürt sorunu, yasal, bar›flç›l alan›n
ve ekonomik-demokratik mücade-
lenin s›n›rlar›na s›¤mayacak kadar
da kapsaml› bir sorundur ve iflte bu
yüzden, bir devrim sorunudur. 

Gerek Türkiye Cumhuriyeti’nin
tüm tarihi, gerekse de Kürt milliyet-
çi hareketinin 1984’den bu yanaki
mücadele, taktikler ve politikalar
tarihi de, bunu kan›tlar. Düzen için-
de hiçbir çözüm gücü olmad›¤› de-
falarca görülmüfltür. 18 Aral›k’ta
Ankara’n›n gösterdi¤i de budur.
“Türkiye’de Kürtler’in hak sorunu
yok” diyen iktidar›n gösterdi¤i de
budur. Ve ateflkese ra¤men t›rmanan
katliamc› politikadan baflka bir so-
nuç ç›karmak da mümkün de¤ildir.

Diyarbak›r'a ba¤l› Pirinçlik Kö-
yü'nde, 16 yafl›ndaki fiemseddin
Yavuzkaplan gözalt›nda öldürüldü. 

Pirinçlik Jandarma Karako-
lu’ndaki askerler, 17 Aral›k günü,
köyde bir grup çocu¤u gözalt›na al-
mak istedi. Çocuklar›n kaç›flmas›
üzerine, askerler atefl açt›lar. Asker-
ler fiemseddin Yavuzkaplan’›n da
içinde oldu¤u 8 çocu¤u yakalay›p
döverek karakola götürdüler. 

K›sa süre sonra ise, fiemseddin

Yavuzkaplan’›n öldü¤ü duyuldu. 

Askerler taraf›ndan yap›lan
aç›klamada fiemseddin Yavuz-
kaplan’›n “kalp krizi” sonucu öl-
dü¤ü ileri sürüldü. 

‹HD Diyarbak›r fiube Baflka-
n› Selahattin Demirtafl, köyde
yapt›klar› incelemelerinde flu so-
nuçlara ulaflt›klar›n› aç›klad›:

"Çocuklar kaç›nca

önce karakol komu-

tan› rastgele atefl

aç›yor. Ard›ndan da

di¤er askerler atefl

ediyor. Yakalanan

çocuklar› ayaklar›n›n alt›na alan

astsubay, kafalar›na silah dayaya-

rak onlar› tehdit ediyor. Çocuklar-

dan biri karakolda ölüyor. Bunu

gören kardefli de floka girince has-

taneye kald›r›l›yor. Olaydan sonra

saatler geçmesine karfl›n çocuklara

karakolda ne yap›ld›¤› bilinmiyor.

Köylüler çocu¤un kalp hastas› ol-

du¤unun karakol komutan› taraf›n-

dan bilindi¤ini, yeflil kart için ge-

rekli onay› kendisinin verdi¤ini ifa-

de ediyorlar."

Diyelim ki, fiemseddin “kalp
krizi” sonucu öldü. Peki bu iflkence
suçunu ortadan kald›r›yor mu?

10-15 yafl›ndaki çocuklar›n üze-
rine kurflunlar ya¤d›r›l›yor, sonra
herbiri dövülerek, tartaklanarak ka-
rakola götürülüyor, d›flar›da, herke-
sin gözü önünde çocuklara bu mu-
ameleleri yapanlar›n karakol içinde
çocuklara çikolata ikram etmedi¤i
aç›k... 

Cumhuriyet Baflsavc›s› Durdu
Kavak da, "otopsi sonucunda ölüm

nedeninin kalp krizi olarak tespit

edildi¤ini" aç›klam›fl. 

Kurflunla, döv, tehdit et; kalp
krizi de olur, baflka fley de. Ama bu-
nun ad›na “ecelle gelen ölüm” den-
mez. Bunun ad› “gözalt›nda
ölüm”dür ve gözalt›ndaki her ölü-
mün sorumlusu, devlettir. 

16 yafl›ndaki fiemseddin Yavuz-
kaplan, “iflkenceci devlet”in  ifl-
kence kurbanlar› listesine eklenen
son isim olmufltur.

Pirinçlik Karakolu’nda 

‹flkence ve Cinayet!
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Birgün Gazetesi’ndeki “Hayata
Dönüfl, Tecrit, Ölüm Oruçlar›” bafl-
l›kl› yaz› dizisinde Oral Çal›fllar’›n
da görüflleri al›n›yor. 

Yaz› dizisini haz›rlayanlar, muh-
temel ki, ülkemizin ayd›nlar›ndan
biri olarak Çal›fllar’›n 19 Aral›k’›n
y›ldönümünde ve 7 y›ld›r süren tec-
rite ve ölüm orucuna iliflkin görüflle-
rini okuyucular›na aktarmak istiyor-
lar. Konufluyor Çal›fllar. 

Söze “Ben ölüm üzerinden siya-

set yap›lmas›n› do¤ru bulmuyo-

rum. Bu durumu desteklemedi¤imi

ilk günden bu yana söylüyorum”

diye giriyor. (19 Aral›k 2006, Bir-
gün)

Sanki 7’nci y›lda sorun buymufl
gibi... Sanki tart›flma buymufl gibi.. 

Sonra devam ediyor:

“fiu anda ölüm orucu sürdüren

insanlar› itekleyen arka ç›kan in-

sanlar var... Ama genifl bir kesim ar-

t›k bu iflin içinde yok. Neden yoklar

sorusunu bizlerden çok eylemleri

yürütenlerin kendilerine sormas›

gerekiyor.” 

Çal›fllar’a göre, “ben neden bu
mücadelenin içinde yokum” diye bir
soru lüzumsuz. Bunu eylemleri sür-
dürenler düflünseymifl!!!

Oral Çal›fllar, “genifl bir kesim

yok” derken, asl›nda “ben yokum”

diyor. O, “en genifl”, “en makul” ke-
simin mümtaz temsilcisi ya... E¤er o
varsa, ayd›nlar da var demek, e¤er o
yoksa, ayd›nlar da yok demektir:
“Kriter” kendisi. Yüzlerce ayd›n›n,
sanatç›n›n kaç kezdir gazetelere
ilanlar verdi¤i, sanatç›lar›n özel et-
kinlikler düzenledi¤i, barolar›n,
DKÖ’lerin uzun bir aradan sonra so-
runa sahip ç›kt›¤› bir aflamada, Oral
Çal›fllar, bu kadar ayd›n›, DKÖ’yü
yok sayma hakk›n› kendinde görü-
yor. Çünkü “merkez” o!  

Çal›fllar, neden bu kadar ayd›n›n
varl›¤›n›, flu anki tavr›n› inkar edi-

yor? Son dönemde yap›lanlara bak-
sa, ayd›nlar aç›s›ndan bu sürecin bü-
tünündeki en genifl kat›l›ml› döne-
min yafland›¤›n› görecek... Ama o
zaman “niye yoklar” sorusu yerine
“ben niye yokum” diye sormas› ge-
rekece¤i için, bu gerçe¤e gözlerini
kapatm›fl, ezberden, kendi teorileri-
ni do¤rulayacak bir tahayyül üzerin-
den konufluyor. 

Ezbere konufltu¤u özellikle flu
cümlede kendini çok aç›k biçimde
ele veriyor: “Direnifl giderek marji-

nallefliyor.”

Tecrite karfl› ç›kanlar›n saflar›n›n
geniflledi¤i bir süreçte o kendisine
uzat›lan mikrofona iflte bu cümleyi
söylüyor. 

En baflta aktard›¤›m›z o “ilk
cümle”sinden belli ki, Oral Çal›fllar,
halâ devletle de¤il, devrimcilerle

savafl›yor. Hâlâ devrimcilerin ne ka-
dar uzlaflmaz oldu¤unu, kendisini
dinlemediklerini bu yüzden böyle
oldu¤unu kan›tlamakla meflgul. 

Fakat flu sorunun cevab› yok Ça-
l›fllar’da. Diyelim ki “içeridekiler”
yanl›fl yapt›. Onlar yanl›fl yollar›nda
ölmeye devam ettiler. Peki ama bu
geçen zamanda sen ne yapt›n tecrite
karfl›? 19 Aral›k’›n hesab›n›n sorul-
mas› için ne yapt›n?

Köflende, her seferinde vallahi
billahi ben ölüm orucuna karfl›y›m
ön notuyla yay›nlad›¤›n üç befl mek-
tupla san›r›z “ayd›n olma sorumlu-
lu¤unu” yerine getirmifl sayamazs›n
kendini.  

Çal›fllar; tecrite karfl›, hilafs›z,
ikirciksiz, tecriti uygulayanlar› yar-
g›layan tek bir cümle, “adam gibi
bir cümle” kuram›yor. Her cümle-
sinde “ölüm orucunu sürdürenlere”
ne kadar karfl› oldu¤unu söylemez-
se, kendini rahat hissetmiyor. Ya oli-
garfli kendisini yanl›fl anlarsa?! 

Oysa hiç kayg›lanmas›na gerek
yok. Oligarflinin zekas›n› o kadar
küçümsemesine gerek yok. Belki

bin defa ayn› sözleri
tekrarlad›, art›k oli-
garfli de anlam›flt›r
Oral Çal›fllar’›n ölüm
orucuna ne kadar, ke-
sinlikle ve mutlak
karfl› oldu¤unu...

Bozuk plak gibi “ben karfl›y›m,

ben karfl›y›m, ben karfl›y›m...” deyip
durman›n alemi yok. 

Asl›nda ölüm oruçlar›na karfl›
olup olmamas›n›n da bir önemi yok
flu anda. Çünkü birincisi, tart›flma
bu de¤il, ikincisi kendisi öyle sansa
da, dünyan›n merkezi o de¤il. 

Ama Çal›fllar, kendisini öyle bir
yere koyuyor ki, kendisi desteklemi-
yorsa “direnifl marjinallefliyor” olu-
yor. “Ayd›nlar yok” oluyor. 

Herkes Çal›fllar’›n dedi¤ini yap-
s›n. Bunu istiyor, bu olmay›nca da
düflmanlafl›yor. Çünkü asl›nda tüm
“demokrat” görünümüne karfl›n,
baflka düflünceler, yollar, stratejiler,
mücadeleler karfl›s›nda tahammül-
süz ve sayg›s›z. 

“Siyaseti zaman›nda do¤ru yap-

mazsan›z böyle olur, böyle ölürsü-

nüz iflte” diye söylenen bir ruh hali-
nin dost oldu¤unu iddia edemez
kimse. 

Çal›fllar, 7’nci y›l›na giren ve bu
süre içinde baflvurulmad›k bir eylem
biçiminin kalmad›¤› bir direnifl kar-
fl›s›nda hâlâ “daha makul, daha ka-

bul edilebilir bir zeminde, daha ge-

nifl kitleyi içine katacak bir direniflte

çeflitli mücadele yöntemleri geliflti-

rilmesi”nden sözediyor.  

Herkes biliyor ki, “daha makul,

yumuflak, ›l›ml›” diye kastedilen ey-
lem biçimlerinin de hepsine baflvu-
ruldu. O eylemler hem de defalarca
yap›l›rken, neredeydi acaba Oral
Çal›fllar?

‹nsan 122 ölünün karfl›s›nda uta-
n›r. O da bir yana, 7 y›ld›r, parkta
karda k›flta oturmaktan, polis sald›-
r›lar› alt›nda Ankara yürüyüfllerine,
linç tehditleri alt›nda bas›n aç›kla-
malar›na, yüzbinlerce imza topla-
maya kadar onlarca mücadele yön-
temiyle tecrite karfl› direnifli sürdü-
renlerin eme¤inden, sabr›ndan, ta-
hammülünden utan›r bu sözleri söy-

“Siz beni nas›l dinlemezsiniz”

“Dinlemezseniz iflte böyle ölürsünüz...”
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lerken. 

Tutsak yak›nlar› 7 y›ld›r bunlar›
yaparken, o Ecevit’e dalkavukluk
yapmakla meflguldü! O düzenin so-
lunun dertlerine çare bulmakla mefl-
guldü. Kendine burjuva siyaset dün-
yas›nda da bir yer arayan Çal›fllar,
bunu kimsenin görmedi¤ini, bilme-
di¤ini varsay›p, hâlâ kendisinin bir
ayd›n olarak tecrite karfl› mücadele-
de sorumluluklar›n› yerine getirme-
yiflini “örgütün yanl›fllar›”yla aç›k-
lamaya kalk›yor.. 

Ayd›nlar, tecrite karfl› mücadele-
yi böyle bir mant›kla ele alman›n
tecrit karfl›s›nda savunulamaz bir
duyars›zl›¤›, sorumsuzlu¤u üretti-

¤inin ciddi muhasebesini ve öze-

lefltirisini yaparken, Oral Çal›fllar,
ayd›nlar›n bu çabas›ndan ve sorum-
lulu¤undan da uzak.   

Ece Temelkuran’›n “Ne Anlata-
y›m Ben Sana” adl› kitab›n› okudu
mu acaba Çal›fllar, bilmiyoruz, ama
okusayd› biraz kendini görürdü en
az›ndan ve bu kadar düflmanca ve
ukala olmazd› belki. 

Ece Temelkuran, siyasi tecrübe
aç›s›ndan  Oral Çal›fllar’›n yan›nda
hiç kuflkusuz “yeni” say›l›r. Ama -
ilahi tesadüf iflte- ikisinin tecrit me-
selesindeki konuflmas› da Birgün’de

yanyana gelmifl; bak›fl aç›lar›ndaki
farkl›l›k iyice göze çarp›yor. 

Temelkuran bir ayd›n sorumlulu-
¤uyla “tecrit ölüm orucuyla anlat›l-
mamal›, ama di¤er yandan ölüm
orucu yapmak zorunda b›rakacak
kadar da sessiz kal›nmamal›” der-
ken, hemen yan›nda Oral Çal›fllar
devrimcilerle u¤rafl›yor. 

Temelkuran “‹nsanlar ölüm oru-
cu yapanlar›n taraf›ndaym›fl gibi an-
lafl›lmaktan korkmamal›” derken,
bilmeden  yan›ndaki sütunda duran
“eski tüfe¤e” ders veriyor sanki.  

Karfl›m›zda tipik bir Ayd›nl›kç›
duruyor. Solcu geçinen ama devletin
ete¤inden ayr›lmayan, “büyük siya-

set” yapma ad›na burjuva politika-
c›larla hemhal olmaktan uzak dura-
mayan bir gelene¤in tipik temsilcisi
Çal›fllar. ‹nsanlar de¤iflip dönüflebi-
lirler. Bunu diyalektik olarak yads›-
yamay›z. Ama de¤iflmek de ciddi bir
muhasebeyle, özelefltiriyle olur. Oy-
sa Çal›fllar’da bunu göremiyoruz.
Dün ihbarc›yd›, bugün de Ecevit gi-
bi bir katliamc›ya dalkavukluk ya-
pabilecek bir çizgide dolafl›yor.. 

Dolaflt›¤› bu çizgi, ondan cüretli
bir ayd›n namusunu sergilemesini
beklemeyi de imkans›z k›l›yor.
“Ölüm üzerinden siyaset do¤ru de-

¤il... ben ölüm oruçlar›na karfl›y›m”

nakarat›n› tekrarlamak yerine, adam
gibi nas›l kullan›ld›¤›n› anlatsa hiç
kuflku yok ki, çok daha olumlu bir
rol oynam›fl olacak. Dalkavukluk
yapt›¤› Ecevit’in iktidar›n›n, övdü¤ü
Sami Türk’ün kendilerini nas›l al-
datt›¤›n› anlatmal›. Ayn› süreçleri
yaflayan Bekaro¤lu y›llard›r anlat›-
yor bunu. Çal›fllar niye anlatm›yor
acaba?

Bir nedeni olmal› elbette. Var da.
Çünkü anlat›rsa, o zaman burjuva
güçler içinde hüsnü kabul görmeye-
cek. Hem solcu geçinecek, hem oli-

garfliyle al gülüm ver gülüm ola-

cak. Oral Çal›fllar’›n bütün derdi,
gayesi bu. 

Direnifl nedir bilmez Oral Çal›fl-
lar. Tüm siyasi tarihinde de böyle
bir tecrübesi, çizgisi yoktur. Bask›-
larla, tutsakl›klarla karfl›laflm›flt›r
ama bir Ayd›nl›kç› olarak, o durum-
larda da hep uzlaflmay›, teslimiyeti
seçmifltir.. O yüzden yabanc›d›r di-
renifl olgusuna. Ama biz ondan za-
ten militanl›k de¤il, en az›ndan ay-
d›n namusuyla davranmas›n› bekli-
yoruz: Ve namuslu bir kalem, “ben

ne yapt›m 7 y›lda?” diye sorar. Da-
ha ilk cümlesinde devrimcilere sal-
d›rmaya bafllamaz.

✔✔ Susurlukçular›n Üssü KKTC
Girne’deki bir kumarhanede ç›kan çat›flmada iki kifli
öldü. Olaylar›n sorumlular›ndan biri olarak tutukla-
nan isim ise, son derece tan›d›k bir isimdi. Yaflar Öz.
Susurlukçu uyuflturucu kaçakç›s› Yaflar Öz. 

Bu olay vesilesiyle ö¤reniyoruz ki, Yaflar Öz flu anda
adada bir kumarhanenin sahibidir. Ha uyuflturucu
kaçakç›s›, ha kumarhaneci, ha kad›n sat›c›s›... Hep-
si ayn› meslek dal›ndan say›l›rlar.. Birini yapan öte-
kini de yapar. Susurlukçu ise zaten hepsini yapar. 

Geçen hafta dergimizde K›br›s’la ilgili yay›nlanan ya-
z›y› hat›rlay›n. (Bkz. “Fuhufl ve Kumarla Ayakta Du-
ran Bir Devletçik” bafll›kl› yaz›.) Fuhuflun, uyuflturu-
cunun, kumar›n cenneti. Y›llard›r bu durumda K›b-
r›s. Ve iflte ilginçtir; Susurlukçular gibi, flovenizmi kö-
rüklemek için K›br›s’› bol bol kullananlar, bu pis sek-
törlerde de en fazla pay sahibi olanlard›r.. Görülüyor
ki, flovenizmin rüzgarlar›; fuhufl, uyuflturucu, kumar

sektörünün çarklar›n› döndürmek için kullan›l›yor.
Art›k “yavru vatan” sözünü duyunca, mutlaka bir da-
kika düflünün. Söyleyenin kimli¤ine bak›n önce... 

✔✔ Küçük Kad›n Güzellik    
Yar›flmas›; Buras› Türkiye 

Çocuk pornosunun ülkemizde nas›l yayg›nlaflt›¤›na
dair haberler birbirini izlerken, Antalya Kemer’de 7-
8-9 yafllar›ndaki k›z çocuklar›n›n kat›l›m›yla “Küçük
kad›n güzellik yar›flmas›” düzenleniyor. Küçücük k›z
çocuklar›na mayolar, aç›k saç›k giysiler giydiriliyor,
makyajlar yap›l›yor, çocuklar dansözler gibi oynat›l›-
yor... 

Ve afl›r› makyajl›, dekolteli k›z çocuklar›n›n kat›ld›¤› bu
afla¤›l›k ve i¤renç “yar›flma”, Kemer Kaymakam›’n›n
huzurlar›nda gerçeklefliyor. 

Ondan sonra da oturup 17 ayl›k bebe¤e nas›l tecavüz
ediliyor diye bofl bofl tart›fl›l›yor... Çocuk pornosu
gizli, ama zihniyette ondan bir fark› olmayan bu
yar›flma aç›k... ‹flte sorular›n cevab›... 

not düflüyoruz
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Behiç Aflç›’dan
Ö¤rendiklerimiz

(Pakize Bar›flta, Gazetem Net)
“F Tipi hücrelerini protesto et-

mek için Türkiye’de yaflanan ölüm
oruçlar›n›, birbiri ard›na s›ralanm›fl
ölümleri ne çabuk unuttuk. 

Onlar›n hepsi birer insanl›k kah-
raman›yd›lar bence. Ölüm orucuna
girmifl ve hala yaflayan bir kahrama-
n›m›z daha var. ‹nsan› hukuk mari-
fetiyle koruyan bir avukat, bu sefer
can›n› ortaya koyarak insan› koru-
ma pefline düfltü. 

Avukat Behifl Aflç›,... Ölmesi bir
yana, o flimdiden evrensel manâda
büyük bir insanl›k kahraman›.. 

... Türkiye ve dünya gerçek bir
hukuk insan›yla tan›flt›. Adaletin pe-
fline düflmenin bir ifl olmad›¤›n›, hak
hukuk konular›n›n bir ticaret alan›
olmad›¤›n› gösterdi bize Behiç  Aflc›.

Uyusun da Büyüsün
(Hikmet Çetinkaya, Cumhuriyet)

Köylü, kentli "AB balonu" nun
patlad›¤›n› düflünüyor...

AKP, içeride baflka d›flar›da bafl-
ka bir siyaset izlemiyor mu?

301. maddeyi de¤ifltiremeyen, F
Tipi cezaevlerindeki "tecrit" i kal-
d›rmayan bir düflünce demokrasiyi
ve özgürlü¤ü nas›l savunur, söyler
misiniz?..

F Tipi cezaevlerinin tecrit hücre-
lerinde keyfi, onur k›r›c› uygulama-
lar yap›l›yor, tutuklu ve hükümlüler
ç›r›lç›plak soyularak aran›yor.

"Tecrit sorunu" alt› y›ld›r uygu-
lan›yor ve giderek a¤›rlaflt›r›l›yor...

‹stanbul Barosu bir aç›klama
yapt›, "tecrit" in insan haklar› ihlali
oldu¤unu, bunun asla kabul edile-
meyece¤ini duyurdu...

TV programlar›nda "dizi film-
ler", "s›f›r beden mankenler" tart›fl›-
l›yor ama bir insanl›k ay›b› olan
"tecrit hücreleri" tart›fl›lm›yor...

Avukat Behiç Aflc› ölüm orucun-
da... Ölümlere alk›fl tutulmaz el-
bet!.. Neden, niçin ölüm orucunda
Behiç Aflc›?

Çok fley istemiyor Behiç Aflc›.
Avukat-müvekkil iliflkilerinin sa¤-
l›kl› yürütülmesini; hücre kap›lar›-
n›n aç›lmas›n›; kitap-gazete, giyim
ve sa¤l›k gibi temel ve vazgeçilmez
haklar›n kullan›lmas›ndaki engelle-
menin kalkmas›n› istiyor...

Çok mudur istenilenler?.. Tüm
bunlar anayasal haklard›r. Çünkü
tutuklu ve hükümlünün suçlar› ne
olursa olsun devletin korumas› al-
t›ndad›r...

Bafll›¤› siz at›n ama için-
de biraz hayat da olsun

(Umur Talu, Sabah, 17.12.2006)

"Açl›k grevinin anavatan›" ‹rlan-
da'da, muhtemelen eksiksiz "ölüm
say›s›"n› veriyorum. Geçen yüzy›l›n
bafl›ndan bu yana: 1917: 1 ölü.
1920: 3 ölü. 1923. 2 ölü. 1940: 3
ölü. 1976: 3 ölü. 1981: 10 ölü. 

‘Bizde’ buna ‘ölüm orucu’ deni-
yor. ... ‘Bizde’, yani ‘sizde’ de, bi-
zim ülkemizde, 6 y›lda 122 kifli öldü.

Konuyu ne kadar bilirsiniz, bil-
miyorum. PKK tutuklular› yahut
mahkumlar› ölüm oruçlar›na kat›l-
m›yor. Kat›lanlar ve ölenler baz›
"sol" örgütlerden. Ço¤u içeride; ki-
mi ise cezaevinde bile de¤il.

... 122 kifli öldü! ... Devlet, gü-
vencesindeki insanlar›n böyle eriyip
gitmesine, idam yokken, onlar
idaml›k de¤ilken, bir bak›ma kitle-
sel infaz›na raz› olmaz.

O devlet demokrasi, hukuk gibi
s›fatlar› da tafl›yorsa. .... Mesele tas-
vip veya nefret de¤ildir; bunlar ko-
lay ifller hiç de¤ildir.

Kararl› bir insan›n art›k pamuk
ipli¤ine ba¤l› bedenini "dava dosya-
s›"ndan kaz›y›p yaflatamazs›n›z.
Hayat›n› yüceltip derdine hiç kulak
veya ses vermemek ise en az›ndan
ona çok tuhaf gelir!

Bir u¤ursuz y›ldönümü
ve insanl›k 

(Koray Düzgören, Yeni fiafak,
18.12.2006)

Yar›n u¤ursuz bir y›ldönümü.
Yak›n tarihimizde yüzleflmeye
korktu¤umuz, utand›¤›m›z, hat›rla-
mak bile istemedi¤imiz rezil bir gü-
nün y›ldönümü.

... Aradan 7 y›l geçti¤i halde ha-
len bu sorun sürüyor. Biri avukat üç
kifli halen ölüm orucunda. Art›k ge-
ri dönülmez bir yolda oldu¤u söyle-
nen Avukat Behiç Aflc›'y› vazgeçire-
bilmek için benim ne yaz›k ki yapa-
bilece¤im fazlaca bir fley yok. Buna
karfl›l›k Adalet Bakan› Cemil Çi-
çek'in yapabilece¤i baz› fleyler ol-
mal›.

Korkmaya gerek yok.

Bu insanlar da flu ya da bu ne-
denle suç ifllemifl ve hüküm giymifl
olsalar bile onlar›n da insan haklar›
ve hukuklar› var. Üstelik onlar da
bizim insanlar›m›z. Cezaevleri me-
selesi de bizim meselemiz. ... Ada-
let Bakan›, Prof. Sami Türk gibi
an›lmak istemiyorsa bir küçük
ad›mla ifle bafllayabilir.

Bunu yapabilirse, “‹nsan hayat›-
na önem veren bir bakand›” diye
an›laca¤›ndan emin olabilir.

19 Aral›k’a girerken...
(Mehmet Antmen, Birgün,

18.12.2006)

Ben dahil pek çok kimse yap›-
lanlar› do¤ru bulmayabilir, ölme-
nin, öldürmenin çözüm olmad›¤›n›
savunabilir, ama inançlar› u¤runa
ölenlerin ard›ndan hüzün dolu mek-
tuplar yazmak istemiyorsak bir fley-
ler yapmal›y›z. Uflak Cezaevi'nde,
‹stanbul'da ve Adana'da üç insan ay-
n› nedenlerle, ayn› inançla ölüme
gidiyor. ... Halil'in ard›ndan yaz›lan
hüzünlü mektuplar›, Behiç'in, Gül-
can'›n ard›ndan yazmayal›m. Onlar
soluk al›yorken bir fleyler yapal›m.
Gece yast›¤a bafl›m›z› koydu¤u-
muzda bugün Gülcan için ne yapt›m
diye kendimize soral›m.

Bas›nda 19 Aral›k ve Direnifl✍bas›ndan



19-22 Aral›k Katliam›, Türki-
ye’de oldu¤u gibi, yurtd›fl›nda da
düzenlenen eylemlerle protesto
edildi ve flehitler için anmalar dü-
zenlendi. 

‹SV‹ÇRE TAYAD Komite üye-
leri, 16 Aral›k’ta Basel’de düzenler-
dikleri yürüyüflle katliama öfkeleri-
ni hayk›rd›lar. “19-22 Aral›k–Türki-
ye Hapishanelerinde Katliam, Tec-
rit-Direnifl Sürüyor, Katliamlar›
Durdurun!” pankart›n›n aç›ld›¤› yü-
rüyüflte, direnifle destek sloganlar›
at›ld›. ‹sviçreli Aufbau ve anarflist-
ler ile Türkiyeli örgütlerin de des-
tekledi¤i eylemde, iade tehdidi al-
t›nda bulunan “Erdo¤an Elmas’a
Özgürlük” talebi de dile getirildi. 

‹NG‹LTERE TAYAD Komite,
16 Aral›k’ta Türkiyeliler’in de yo-
¤un oldu¤u Dolston Kingsland tren
istasyonu önünde yapt›¤› eylemde,
“19 Aral›k- Armutlu Katliamlar›, F
Tipleri!... 7.Y›l-Tecrit- 122
Ölüm...” ve “Kahramanlar Ölmez
Halk yenilmez!-Tutsak Yak›nlar›”
ve “AB Onay› ‹le 122 ‹nsan Öldü,
500 ‹nsan Sakat B›rak›ld›” yaz›l›
pankartlar açt›lar. Katliam flehitleri-
nin resimlerinin tafl›nd›¤› eylemde,
“Türkiye Hapishanelerindeki Faflist
Katliamlara Son” sloganlar› at›ld›.

Ayr›ca, katliam› protesto ve
ölüm orucuna destek çerçevesinde;
16-17 Aral›k günlerinde açl›k grev-
leri, 18 Aral›k’ta pankart ve yaz›la-
malar, Adalet Bakanl›¤›’na faks
çekme, Avrupa Komisyonu’na tec-

rite iliflkin dosyalar sunma gibi et-
kinlikler yap›ld›. 

ALMANYA: 16 Aral›k günü
Köln’de, Dom Kilisesi önünde dü-
zenlenen gösteride, "19 Aral›k Kat-
liam›n›n Sorumlular› Yarg›lans›n.
Tecriti Kald›r›n." pankart› aç›ld› ve
AB’nin sorumlulu¤una dikkat çe-
kildi. Ayr›ca Köln’de as›lan pan-
kartta da AB’nin sorumlulu¤u vur-
guland›. Tutsak yak›nlar› 19 Aral›k
günü Dortmund kenti Tren istasyo-
nuna ast›klar› pankartta, “122 ‹nsa-
n›m›z›n Ölümünden ve 19 Aral›k
Katliam›ndan Avrupa Birli¤i De So-
rumludur. Tecriti Kald›r›n” dediler. 

AVUSTURYA: TAYAD Komi-
te, Viyana, Graz ve Innsbruck’ta dü-
zenledi¤i anma etkinlikleriyle 19
Aral›k hapishaneler katliam›nda di-
renerek ölümsüzleflen kahramanlar›
and›. 19 Aral›k Katliam›’n› protesto
amac›yla 16-17 Aral›k günlerinde
açl›k grevi yapan TAYAD’l›lar, dü-
zenledikleri anma etkinli¤inde de,
“Hepsinin hesab› sorulacak, b›rak›-
lan bu direnifl miras› sürdürülecek”
dediler. Ayr›ca, Viyana’n›n 2 farkl›
yerine as›lan pankartlarla katliam
teflhir edildi. 

Viyana’da ki bir baflka eylem
ise, Türkiye Konsoloslu¤u önün-
deydi. 19 Aral›k günü Konsolosluk
önünde yap›lan eylemde, “19 Aral›k
Sorumlular› Yarg›lans›n, Kahra-
manlar Ölmez Halk Yenilmez” ya-
z›l› pankart aç›ld› ve oligarflik dev-
leti teflhir eden sloganlar at›ld›. 

FRANSA TAYAD Komite, iki
günlük açl›k grevi ile katliam› pro-
testo ederken, Paris’in en kalabal›k
alanlar›ndan Les Halles Meyda-
n›’nda 16 Aral›k’ta stand aç›ld› ve
bildiriler da¤›t›ld›. 17 Aral›k günü
Paris Anadolu Kültür ve Dayan›flma
Derne¤i lokalinde flehitler için an-
ma düzenleyen TAYAD Komite
üyeleri, Nancy kentinde de flehrin
merkezinde “19 Aral›k Katliam›’n›n
Sorumlular› Yarg›lans›n, Tecriti

Kald›r›n” yaz›l› pankart açarak gös-
teri düzenlediler. Ayr›ca as›lan iki
pankartla da AB’nin katliamdaki
sorumlulu¤u vurguland›. 

HOLLANDA’da tutsak yak›n-
lar› taraf›ndan 20 Aral›k günü Den-
haag kentinde as›lan, "19 Aral›k
Katliam›ndan, 122 ölümden AB'de
Sorumludur. Tecriti Kald›r›n" yaz›l›
pankart bütün gün as›l› kald›.

AVUSTRALYA’n›n baflkenti
Sydney’de, kent merkezine, "Türki-
ye’de Gerçeklefltirilen 19 Aral›k
Katliam›ndan ve 122 Ölümden,
AB'de Sorumludur- Tutsak Yak›nla-
r›" yaz›l› pankart as›ld›. Sydney
TAYAD Komiteliler, direnifle destek
vermek ve katliam› protesto etmek
için 17 Aral›k günü açl›k grevi ya-
parak, bildiriler da¤›tt›lar ve Avust-
ralya halk›na katliam› anlatt›lar. 

BELÇ‹KA: BAHKEM’de her
ay yap›lan halk toplant›lar›n›n üçün-
cüsünün konusu 19 Aral›k Katli-
am›’yd›. Halk toplant›s›nda flehitler
an›l›rken, 12 kifli de iki günlük pro-
testo açl›k grevi yapt›. 17 Aral›k gü-
nü ise, Liege pazar›nda bir köprüye
Frans›zca "19 Aral›k Katliam›’ndan
ve 122 Ölümden AB' de Sorumludur.
Tecriti Kald›r›n" yaz›l› pankart as›l›r-
ken, pazarda dolaflarak 3 dilde Fran-
s›zca, Flamanca ve Türkçe “Tecriti
Kald›r›n Ölümleri Durdurun" yaz›l›
önlüklerle bildiri da¤›t›ld›.
Brüksel’de ise, Avrupa Parlamentosu
ve Saint Jeos Mahallesi’nde pankart
asan devrimciler, 19 Aral›k Katliam-
c›lar›’n›n yarg›lanmas›n› istedi. 

Bu arada BAHKEM, Belçika’da
otomotiv tekeli VW ‘de direnen
iflçilerin düzenledi¤i eyleme
kat›larak, destek verdi.
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19-22 Aral›k Katliam›’na yurtd›fl›nda öfke

Unutmayacak, Unutturmayaca¤›z!

Londra

Basel
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Belçika’da 28 fiubat tarihinde
tutuklanan Musa Aflo¤lu, fiükriye
Akar ve Kaya Saz,  bulunduklar›
Bruges Hapishanesi’nde özel tecrit
uygulamalar› nedeniyle 5 kez mah-
kemeye baflvurmufllar, ancak mah-
kemelerin sözkonusu uygulamala-
r›n sona erdirilmesi yönünde ald›¤›
bütün kararlar, Adalet Bakanl›¤› ta-
limat› ile uygulanmam›flt›. 

‹çinde bulunduklar› durumu aç-
l›k grevi ile protesto etmenin yan›s›-
ra, alt›nc› kez mahkemeye baflvuran
DHKC Davas› tutsaklar› bir kez da-
ha davay› kazand›lar. Brüksel Tem-
yiz Mahkemesi, Adalet Bakan› ve
hapishane yönetiminin uygulamala-
ra son vermesine ve koflullar›n de-
¤ifltirilmesine iliflkin 12 Aral›k’ta
karar›n› aç›klad›. 

Mahkeme, Adalet Bakanl›¤› ve
hapishane idaresinin kendi yasalar›-
n› hiçe sayan prati¤ini de göz önün-
de tutarak, Belçika devletinin karar›
uygulamad›¤› her gün için tutsakla-
ra 250 Euro ödemesini kararlaflt›rd›.

Böyle bir karar›n al›nm›fl olmas›
dahi, sözde yasalar› uygulamakla

sorumlu Adalet Bakanl›¤›’na vuru-
lan bir tokat olarak de¤erlendirildi. 

Mahkeme karar›nda, tecritin as›l
önemli unsuru olan, tek kiflilik ha-
valand›rma uygulamas› kald›r›l-
mazken, kararda geçersiz say›lan
yasaklar flöyle s›raland›: 

- Yar›m saatte, gece ve gündüz
yap›lan özel kontroller. Gece 22.00
ile 06.00 aras› ›fl›¤›n aç›k b›rak›lma-
s›. Di¤er tutuklulardan farkl› olarak
uygulanacak herhangi bir denetle-
me çeflidi veya fazladan bir kontrol.
- Yak›n akraba olmayanlarla telefon
ve ziyaret yasa¤›. - Sosyal servise
baflvurma yasa¤›. - Avukatlarla ko-
nuflmalarda ve yaz›flmalarda, di¤er
tutuklulara göre farkl› bir uygula-
ma.

Mahkeme tüm bu yasaklar› kal-
d›r›rken, elimize ulaflan bilgilere
göre; hapishane idaresi ›fl›k iflkence-
sini ve görüflmelere getirdi¤i k›s›tla-
malar› kald›rm›fl durumda. 

Bu arada, Musa Aflo¤lu’nun
ölüm orucuna destek vermek için
bafllatt›¤› açl›k grevine de devam et-
ti¤i ö¤renildi. 

Cephe tutsaklar›na tecrit davas›

‘Özel uygulamalara’ mahkemeden red!

“‹fade Özgürlü¤ü ‹çin Türkü ve Söz” 
Belçika’da Cephe davas› nezdinde gündeme oturan Terörle mücadele ya-

sas›na karfl› etkinlikler ve Cephe tutsaklar›yla dayan›flma eylemleri geçti¤i-
miz hafta da sürdü. ‹nfo-Türk Vakf›, Belçika Demokrat Ermeniler Derne¤i,
Belçika Asuri Dernekleri ve Brüksel Kürt Enstitüsü 9 Aral›kta, ‘‹fade özgür-
lü¤ü için türkü ve söz’ ad› alt›nda “çok kültürlü” bir gece düzenlediler.
CLEA, AT‹K ve Halk›n Sesi TV’nin de destekledi¤i geceye, 400 kifli kat›-
l›rken; Dikran Avedisian, Sophie Servais, Baran G, Babylone, Mozaik, Se-
van, Kollasuyu-ñan-Bolivia, Nor Seront gibi, Ermeni, Asuri, Kürt, Bolivya-
l› Müzik gruplar›, sanatç› ve gösteri topluluklar› eserlerini sahnelediler. 

Konuflmalarda, ifade özgürlü¤ünün savunulmas› için destek ve özgürlük
karfl›t› yasalar›n ma¤durlar›yla dayan›flma dile getirildi. DHKC davas›na
iliflkin, Av. Paul Bekaert’›n bilgi verdi¤i gecede, tarih profesörü Anne Mo-
relli’nin konuflmas› dikkat çekti. Prof. Morelli, “Tarih denilince akla krallar,
saltanatlar gelir, ancak as›l tarihi yazan daima halk olmufltur, devrimciler ol-
mufltur. Bugün de böylesi günler yafl›yoruz“ diye konufltu. Salondaki Sosya-
list Partili siyasetçiye seslenen Morelli, “Partinizin Adalet Bakan› keflke, ta-
rihte örnekleri oldu¤u gibi, cesur ve onurlu bir bakan olabilseydi ve siyasi,
ekonomik ç›karlar için hak ve özgürlüklerden ödün vermeseydi“ dedi. Ayr›-
ca Belçikal› parlamenter, ayd›n ve sanatç›lar terör yasas›n› teflhir eden ko-
nuflmalar yapt›lar. 

‹talyan Mahkemesi
Faflizmi Sevindirdi 

1 Nisan 2004’te gerçeklefltirilen
operasyonlar kapsam›nda ‹talya’da
gözalt›na al›nan Avni Er ve Zeynep
K›l›ç'›n yarg›land›¤› dava, 20 Ara-
l›k’ta sonuçland›. 

1 Nisan operasyonlar›n›n;
komplolarla, sahte belgelerle dolu
oldu¤u ve siyasi, ekonomik ç›karlar
nedeniyle “uluslararas› DHKP-C
operasyonu” ad› alt›nda gerçekleflti-
rildi¤i ortaya ç›km›flt›. Buna karfl›n,
‹talyan mahkemesi, ayn› ç›karlar
do¤rultusunda karar ald›. Perugia
A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görülen
davada, Avni Er'in 7, Zeynep K›-
l›ç'›n ise 5 y›l hapis cezas›na çarpt›-
r›lmalar›na karar verilirken, g›yabi
olarak yarg›lanan Remzi Uçucu
hakk›nda ise beraat karar› ç›kt›.

Davan›n, Er ve K›l›ç'›n avukatla-
r›nca temyiz edilmesi bekleniyor.

Anti-terör yasas›na hay›r
Almanya-Stuttgart’ta 16 Ara-

l›k’ta biraraya gelen Alman, Arap,
Filistin ve Türkiyeli kurumlar, Al-
manyada’daki Anti-terör yasas›n›
ve son süreçte göçmenlerin kurum-
lar›na yönelik bask›nlar› protesto et-
tiler. Yap›lan ortak aç›klaman›n ar-
d›ndan tek tek söz alan kurumlar,
Almanya’da ve Türkiye’de yaflanan
hukuksuzluklara dikkat çektiler. 

Bask›nlar› Protesto
Almanya’da Anadolu Federas-

yonu ve derneklere, evlere yönelik
bask›nlar ile Türkiye’de ki 7 Aral›k
bask›nlar›; ‹sviçre’de HÖC taraf›n-
dan protesto edildi. 9 Aral›k’ta Tür-
kiye'nin Zürich Konsoloslu¤u'nun
önüne toplanan ‹sviçre HÖC üyele-
ri “Bask›, Yasak, Gözalt›, Tutukla-
ma Terörünüzle Ba¤›ms›zl›k, De-
mokrasi ve Sosyalizm Yürüyüflü-
müzü Durduramazs›n›z” yaz›l› pan-
kart açt›lar ve tutuklananlar›n ser-
best b›rak›lmas›n› istediler.

yurtd›fl›



7 Aral›k’ta büromuz polis taraf›n-
dan bas›ld›. Peki ne ar›yorlard›? Gizli
“örgütsel dökümanlar” m›? “Silah-
lar”, “bombalar m›? Hay›r. Arad›klar›
“ben”dim. Ben, yani kavgan›n ve ha-
kikatin sesi... 

Beni tan›man›z› istiyorum. Tan›y›n
ve ona göre bir hükme var›n! Dostu-
nuz muyum, düflman›n›z m›y›m? Söy-
lediklerim do¤ru mudur, yalan m›d›r?
Bak›n karar verin. Esasen lehime de
aleyhime de konuflanlar var. Siz ak ka-
¤›t üstünde kendi gördü¤ünüze göre
karar›n›z› verin. 

Gerçekler tek silah›md›r benim. Ve
umut en büyük cephaneli¤imdir. Bir
yan›mda gerçekler, bir yan›mda umut,
müthifl bir savafl veririm. Ben giderim
gerçekler yay›l›r, ben yürürüm umut
yürür... Umudumu hiç kaybetmedim.
Kime ulaflt›ysam bu topraklar üzerin-
de umudu paylaflt›m. Kuru gürültüye
pabuç b›rakt›¤›m görülmedi. Can›m›
da yaksalar, engeller de ç›kar›lsa önü-
me, ayn› kald›m. 

Vatan›m› kar›fl kar›fl geziyorum
desem yeridir. fiehir flehir, sokak so-
kak... Gidemedi¤im, ulaflamad›¤›m
yerler de var elbet. Ama hedefim hiç
küçülmedi. Kararl›y›m, ayak basma-
d›¤›m yer kalmayacak. Azimliyim,
her yere gerçe¤in ve umudun gücünü
tafl›yaca¤›m. 

Bazen beni al›p tan›mad›¤›m yer-
lere, henüz tan›flmad›¤›m ellere götü-
rür dostlar›m. Genç yafll›, kad›n er-
kek, iflçi, iflsiz, memur, ö¤renci... ye-
ni dostlar edinirim. Onlar›n da sesi,
dostu, dert orta¤›, umutlu gözlerinin
›fl›¤› olurum. Beni tan›y›nca, bilekle-
rine güç, bilinçlerine ayd›nl›k gelir,
mutlu olurum. 

Gücüm nereden gelir, merak edi-
yorsan›z söyleyeyim. Gücüm, saf›m›

halktan ve hakl› olandan yana belir-
lememdir. Ve iflte bundan dolay›, “öz-

gür” bir bas›n organ› olamam›fl›md›r.
Eksik olmad› bafl›mdan bask› ve zu-
lüm. Yasaklar, toplatmalar, bask›nlar
ve tutuklamalar ve kurflunlar eksik ol-
mad› bafl›mdan. Kaç devrimci muha-
bir can verdi, kaç› iflkencelerden geçi-
rildi, kaç› hücrelere at›ld›, saysam s›¤-
maz buraya.

Gerçeklerden vebadan kaçar gibi
kaçanlar, azrailden korkarcas›na kor-
kanlar vard›r. Onlar›n karfl›s›na ç›kt›-
¤›mda demokrasi, fikir ve vicdan
hürriyeti rafa kald›r›l›r, yerine sansür
duvarlar› dikilir. 

En çok da hapishanelerde yasak-
lan›r›m. En çok da hücrelerde... Der-
ler ki benim için; 

"Hakk›nda mahkemelerce veril-

mifl toplatma karar› bulanmamakta-

d›r"... "Ancaaak...." diye devam eder-
ler; "‹çeri¤inde ölüm oruçlar›na gi-

renlere ait resimler... ölüm oruçlar›n›

övücü, özendirici unsurlar bulundu-

¤u tespit edilmifltir."

Mahkemeler, bas›n savc›l›klara
yasaklamasa bile, gazete bayilerine
tehditler ya¤d›ran polis veya hapisha-
ne idareleri, “takmazlar” bu hukuku.
Engellerler, yasaklarlar beni.   

Çünkü yine hayk›rm›fl›md›r ger-
çekleri. Özgürlü¤ü elinden al›nan tut-
sa¤›, duygusal, düflünsel anlamda da
yaln›zlaflt›rmay›, d›fl dünyayla ba¤›n›
kopararak düflünmeyen, üretmeyen
kifliliksiz bireyler haline getirmeyi he-
defleyen tecrite karfl› sürmekte olan
onurlu ve fedakârca direnifli, dilimden
düflürmemiflim, sayfalar›mdan eksik
etmemiflimdir. Tecriti yaflayanlar›n
sözcüsü, tan›¤›, tarihiyimdir. Onlar di-
rendi¤i için anlatm›fl›md›r ve öylece
yazm›fl›md›r. 

Söyleyin, haks›z, yanl›fl, yasad›fl›,
gayrimeflru ne var bunda?

Derler ki mesela;

"as›ls›z bir flekilde

kad›nlar›n devlet tara-

f›ndan katledildi¤i iddi-

as›nda" bulunmufltur. 

2000 y›l›n›n 19 Ara-
l›k'›nda Bayrampafla Ha-

pishanesi'nde diri diri yak›l-
mad› m› 6 kad›n? Söyleyin
bunlar bir iddia m› sadece,

yoksa art›k devletin resmi belgelerin-
de de yeralan kan›tlanm›fl gerçekler
mi?.. Ben mi yalan›m, yasaklayan
m›?

Derler ki,

"fiu flu yaz›lar›nda bölücülük pro-

gapandas› yap›lm›flt›r..."

Bugüne kadar ne söylediysem,
vatan›m›z ba¤›ms›z, halk›m›z özgür
olsun diyedir. Türk’ü, Kürt’ü, Laz’›,
Çerkes’i, Arap’›, tüm halklar kardefl-
tir ve birleflmelidir demiflimdir. Halk-
lar›, ülkeleri, mezhepler-milliyetler
temelinde bölmeye çal›flan, bunun
propagandas›n› yapan emperyalistler
ve iflbirlikçileridir, ben de¤il. 

Derler ki; "ülkemizin huzur ve gü-

ven ortam›na ihtiyaç duydu¤u bir dö-

nemde ad› geçen yay›nda ülkenin hu-

zur ve güvenli¤ini tehlikeye düflüre-

cek resim ve yorumlar bulunmakta-

d›r"... Söyleyin huzuru ben mi boz-
dum?

Adaletsizli¤i ben mi yaratt›m?
Bankalar› ben mi soydum?
Halk›n gecekondusunu tepesine

y›kan ben miyim?
Milyonlar› iflsiz, afls›z b›rakan ben

miyim?
Ülkemizi emperyalistlerin savafl

üssüne ben mi çevirdim?

Dedim ya, vebadan kaçar gibi ka-
çarlar gerçeklerden. Gerçektir benim
silah›m. Özgürlük ve hürriyet de-

magojisinin hükmü, ben konuflun-

caya kadard›r.

Bilmek gerek; m›zrak nas›l çuvala
s›¤mazsa, gerçe¤e de sansür, tecrit ifl-
lemez. Bassalar da, komplolar yapsa-
lar da Yürüyüflüm sürer. Kim ki hak-
l›ysa, kim ki direniyorsa, kim ki haki-
kati savunuyorsa, ben o olmuflumdur,
binlerceyimdir. ‹flte tan›d›n›z beni; ki
ben, hakikatin sesi, kavgan›n nefesi-
yim. 
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‹srail iflgali ve zulmüne, emper-
yalist kuflatma ve siyasi-ekonomik
ablukaya karfl› direnmek durumun-
da kalan Filistin’de geçen hafta si-
lahlar susmad›. Ancak bu kez nam-
lular siyonist varl›¤a dönük de¤ildi,
kardefl kardefli vuruyor ve vurulan
her savaflç›n›n kan›, Filistin’in öz-
gürlü¤ü ve ba¤›ms›zl›¤› için seve-
rek ölümü kucaklayanlara tarifsiz
ac›lar› yaflat›yordu. 

Neler oluyor Filistin’de?

Hamas ve El Fetih neden çat›fl›-
yor, bu çat›flman›n zemini nas›l ya-
rat›ld›? 

Asl›nda Filistin direnifl tarihine
bak›ld›¤›nda, buna benzer “iç çat›fl-
malar” yafland›¤›n› görürüz. Ancak
hiçbirisi bunun kadar, “iç savafla”
evrilme potansiyelini güçlü flekilde
tafl›mam›flt›. Filistin’in BM yetkili-
sinin “iç savafl efli¤inin afl›ld›¤›”
sözleri bu yan›yla dikkat çekicidir.
Daha da önemlisi, geçmiflteki çat›fl-
malarda k›smen güç savafl› bir un-
sur olarak karfl›m›za ç›ksa da, as›l
olarak mücadeleye ihanet edip et-
meme, direniflçi olup olmama üze-
rinde yaflan›rd›. Yani bir yan›yla bir
ilerici sonuç do¤urma dinami¤i de
tafl›rd›. 

Oysa bugün yaflanan çat›flma ta-
mamen iktidar odakl›d›r. Filistin
cephesinden kazanan› olmayacakt›r.
Görece amac›na ulaflan ister Hamas
isterse El Fetih olsun yine onlar da
kaybedeceklerdir. 

fiu anda “ateflkes” sa¤lanm›fl ol-
sa da, bir hafta içinde bunun üçüncü
ateflkes oldu¤u düflünüldü¤ünde,
her an yeniden bozulmas›n›n an me-
selesi oldu¤u da görülecektir. Kald›
ki, çat›flmay› do¤uran nedenler ve
anlay›fllar halen orada canl› olarak
durmaktad›r. Her fleyden önce, Ha-
mas’› reddetmesine karfl›n, El Fetih
lideri ve Devlet Baflkan› Mahmut
Abbas’›n ald›¤› erken seçim karar›,
yeni çat›flmalar›n da objektif zemini
olarak önümüzde durmaktad›r. 

5 Filistinli’nin ölümüne, çok sa-

y›da yaral›ya malolan çat›flmalar›n
sürecini k›saca hat›rlayal›m:

Hamas’›n iktidar olmas› ile bir-
likte emperyalistler siyasi, ekono-
mik ambargo bafllatt›lar. Hamas’›
güçsüzlefltirip iç çat›flmay› körükle-
meyi hedefliyordu emperyalistler
ve siyonistler. 

Nitekim beklenen oldu. El Fe-
tih’in hakim oldu¤u güvenlik güçle-
ri baflta olmak üzere, maafllar›n› ala-
mayan memurlar gösteriler, iflgaller
ve protestolar yapt›lar. Hamas’›n
polis gücüne hakim olmak istemesi,
ulusal bir uzlaflma sa¤lama yönün-
deki ufuksuzlu¤u ve politikas›zl›¤›
buna eklenince, protestolar silahl›
çat›flmalara dönüfltü. 

El Fetih, emperyalistlerin am-
bargosunu, Hamas’› iktidardan
uzaklaflt›rma yönündeki politikalar›
da arkas›na alarak, yeniden güç ol-
may› hedeflemektedir. 46 y›ld›r ik-
tidarda olan ve as›l olarak toplum
içindeki gücünü de iktidar gücüne
dayand›ran El Fetih aç›s›ndan, ikti-
dar› kaybetmek büyük bir haz›ms›z-
l›¤› da beraberinde getirmifl, hatta
kendi iç çat›flmalar›n› da körükle-
miflti. Ambargo karfl›s›nda, kendi
halk›n›n açl›¤›n› da göze alarak Ha-
mas’› yaln›z b›rakan Mahmut Ab-
bas liderli¤indeki El Fetih, Ocak
2006’dan bu yana Hamas’›n güç
kaybetti¤ini hesap ederek, erken se-
çim ile yeniden iktidara gelmeyi he-
sap etmektedir. 

Hamas ise, bu bir y›l içinde ulu-
sal birlik gibi bir hedef gütmemifl,
böyle bir politikas› olmam›flt›r. Gi-
derek Filistin toplumuna hakim ol-
ma niyeti gizli sakl› olmayan Ha-
mas, bir y›l boyunca emperyalistle-
rin dayatmalar›na bir flekilde diren-
mesini bildi. Pratik olarak ne yapt›-
¤› ayr› olsa da, silahl› mücadeleyi
terketmedi. ‹srail’i tan›ma dayatma-
lar›na boyun e¤medi, Filistin’e em-
peryalistlerce dayat›l›p imzalat›lan
Oslo Anlaflmas›’n› reddetmeyi sür-
dürdü. Ancak, kuflatmaya karfl› poli-

tika üretemeyerek, bir bak›ma em-
peryalist-siyonist tuza¤a da ad›m
ad›m düflmüfl oldu. Yaln›zlaflt›r›lma-
s› karfl›s›nda, Fetih’in kaç›namaya-
ca¤› bir flekilde politik aç›l›mlar ya-
parak ulusal birlik sa¤lama nokta-
s›nda politika üretemedi. 

Elbette baflta belirtti¤imiz gibi,
Hamas-El Fetih çat›flmas›nda iç ik-
tidar kavgas› kadar, d›fl etkenler de
belirleyici, tetikleyici durumdad›r.
Ambargo bunlar›n aras›nda en baflta
gelmektedir. Bölgeye demokrasi
götürmekten sözeden emperyalist-
ler, bölgenin en demokratik seçim-
lerinden birinin sonucunu pervas›z
bir flekilde yoksayarak, bunun da
ötesinde ifllevsiz hale getirmek için
ellerinden geleni yaparak, sorunun
demokrasi sorunu olmad›¤›n› ortaya
koymufllard›. Lübnan sald›r›s›na ka-
dar BOP’un temelinin “demokrasi”
oldu¤unu söyleyen Amerika’n›n,
Lübnan’da ölen sivillerin cesetleri
üzerinde tepinerek, yaflananlar› “ye-
ni Ortado¤u’nun sanc›lar›” olarak
nitelendirmesi, tam da bu sürece
denk gelmektedir. Lübnan’da vahfli
bir sald›r› ile, Filistin’de ise “bizim
istedi¤imiz sonucu vermeyen de-
mokrasiyi tan›may›z” pervas›zl›¤›
ile kurulacakt› “yeni Ortado¤u!”

Evet bu bir iktidar mücadelesi.
Ancak bu mücadele, ‹srail ile iliflki-
lerden ba¤›ms›z de¤ildir. 

Hamas’›n ‹srail’i tan›mamas›.

Emperyalistlerin halk›n iradesini
yok sayarak Hamas hükümetini tec-
rit etmesi ve ambargo uygulayarak
halk› cezaland›rmas›. 

Hamas’a yap›lan “silahl› müca-
deleden vazgeç” bask›s›. 

‹flte tüm bu noktalar etraf›nda fle-
killenen bir iktidar mücadelesi ile
karfl› karfl›yay›z. 

Hamas’›n niyeti iktidar›n› koru-
mak olabilir, El Fetih kaybetti¤i ik-
tidar› yeniden ele geçirmek istiyor
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olabilir. Ancak tüm bu niyetlerden
ba¤›ms›z olarak, emperyalist politi-
kalar›n baflar›s› ya da baflar›s›zl›¤›
eksenindeki bir çat›flmad›r bugün
yaflanan.

El Fetih lideri ve Devlet Baflkan›
Mahmut Abbas, aç›k bir flekilde ar-
kas›na emperyalistlerin deste¤ini al-
m›flt›r. ‹ngiltere Baflbakan› Blair’in,
böyle bir süreçte Filistin’i ziyaret
ederek Abbas’a deste¤ini aç›kça or-
taya koymas›. ABD cephesinden
yap›lan Abbas’a destek aç›klamala-
r›, deste¤in aç›k hale gelen görü-
nümleridir. Ki, bu durum Abbas’›n

Filistin toplumu taraf›ndan “emper-
yalistlerin adam›” olarak görülmesi
riskini tafl›sa da, Abbas, iktidar› ele
geçirme u¤runa bu riski hiçe say-
maktad›r. Kald› ki, Filistin halk›n›n
direnifline düflman bütün güçlerin
Hamas’› güçsüzlefltirme, iktidardan
uzaklaflt›rma noktas›nda hemfikir
olmalar› ve bu nedenle de Abbas’a
destek vermeleri yukar›da say›lan
desteklerden çok daha boyutludur. 

Diflle t›rnakla, kanla canla yara-
t›ld› bu ülke, direniflle ayakta durdu,
hepimiz Filistinliyiz ruhu ile diren-
di. ‹ktidar hesaplar› ile direnifl ruhu-

na, halk›n birli¤ine vurulan her dar-
be, siyasi aktörlerine Filistin tarihi
içinde büyük veballer yükleyecek-
tir. Kurflunlar›n üzerine tafllarla yü-
rüyen genç kuflaklar› demoralize
eden, inançs›zlaflt›ran iç çat›flmala-
r›n durdurulmas›, krizin afl›lmas› el-
bette mümkündür. Krizi yaratan ko-
flullar› ortadan kald›rmak, uzlafl-
maktan geçmektedir. “Ba¤›ms›z,
özgür bir Filistin” bu uzlaflman›n en
güçlü temelidir. 

Bu, “iktidar h›rs›yla de¤il, Filis-
tin’in ç›karlar›” düflüncesiyle hare-
ket edilirse mümkündür. 
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Filistin’de yaflanan zulmü dilin-
den düflürmeyen, taban›n› ve tüm
halk› aldatmak için istismar eden
AKP iktidar›, o zulmü yaflatan savafl
makinas›n› beslemeye devam edi-
yor.

Türkiye, siyonist ‹srail devleti ile
yeni bir anlaflmaya daha imza att›. 

Türkiye ile ‹srail aras›nda imza-
lanan Karadeniz-K›z›ldeniz Boru

Hatt› projesiyle petrol, do¤algaz,
elektrik ve su birlikte tafl›nacak.
Böylece, Ortado¤u’da tecrit olmufl
durumda olan ve Ortado¤u ülkele-
rinden özellikle petrol ve su ihtiya-
c›n› karfl›layamayan, bunun için La-
tin Amerika’dan, Avrupa’dan çok
daha masrafl› tafl›ma yapmak duru-
munda kalan ‹srail’in imdad›na yine
Türkiye iktidar› kofluyor. 

Hem de “islamc›” bir hükümetin
yönetimindeki Türkiye!

Enerji Bakan› Hilmi Güler, gele-
cek tepkileri bildi¤i için, Filistin’in
de su ihtiyac›n›n karfl›lanaca¤› gibi
masallarla halk› aldatmaya çal›fl›yor.
Oysa, vanan›n bafl›nda ‹srail otur-
dukça, bunun da Filistin halk›n› dize
getirmek için bir araca dönüflece¤ini
herkes biliyor. Bugün, Filistin halk›-
n›n en temel ihtiyaçlar›, ürünü, alt
yap›s› bizzat ‹srail taraf›ndan yoke-
diliyor, halk açl›kla ve hastal›klarla
“terbiye” edilmek isteniyor. 

Ve bu zulüm makinas›n›n elin-
den tutan, ona güç veren Türkiye
hükümeti, “Türkiye bölgede önemli
bir enerji aktörü olacak... Filistin’in
de su ihtiyac› karfl›lanacak” gibi ma-
sallarla bu gerçe¤in üzerini örtmeye
çal›fl›yor. 

Takke düflmüfl kel görünmüfltür.

AKP iktidar›, dört y›ll›k icraatla-
r›nda oldu¤u gibi, bölgeye yönelik
ABD-‹srail-‹ngiltere ekseninin be-
lirledi¤i politikalar d›fl›nda en küçük
bir ad›m dahi atamaz. Bu proje de
“Türkiye’nin ç›karlar›” de¤il, ‹sra-
il’in ç›karlar› üzerine kuruludur.

Projenin arkas›ndaki isme bak-
mak bile yeterlidir bunun için. 

Irak iflgalinin kurmaylar›ndan,
‘karanl›klar prensi” dedikleri, Ric-
hard Perle. Petrol, do¤algaz, su ve
elektrik hatlar›n›n Ceyhan'dan ‹sra-
il'in Eilat Liman›'na uzanmas›n› ön-
gören proje, ABD'nin uygulama ça-
bas›nda oldu¤u Büyük Ortado¤u
Projesi'nin de en önemli ayaklar›n-
dan biri.

Mesele bu kadar aç›k ve net!

Su sorununun bölgenin, özellikle
‹srail’in en önemli sorunlar›n›n ba-
fl›nda geldi¤i ve bunun için savaflla-
r›n yafland›¤› hat›rlan›rsa, AKP ikti-
dar›n›n ‹srail’e sundu¤u bu deste¤in
‹srail aç›s›ndan önemi daha iyi anla-
fl›lacakt›r. 

‹srail ile yeni bir anlaflma daha Siyasi Suikaste 
Mahkeme Onay›
Emperyalizmin h›k deyicileri,

Ortado¤u’da da ‹srail’in gönüllü
propagandistidirler. Propaganda-
lar›n›n temelini ise, ‹srail’in bölge-
nin “en demokratik, hukuk devleti
oldu¤u” yönündedir. ‹flte size o
hukuk devleti yarg›s›n›n bir karar›!

Filistinliler’e yönelik suikastler
kan›ksat›lm›fl olsa da, savafl huku-
kunda gayri-meflrudur, suçtur. ‹s-
rail mahkemelerine bu konuda ya-
p›lan bir baflvuru, 14 Aral›k’ta so-
nuçland›. Yüksek Mahkeme, or-
dunun Filistinli militanlara ve siya-
si liderlere yönelik suikast düzen-
leme politikas›n› yasaklamay› red-
detti.

Oybirli¤i ile al›nan kararda, or-
dunun militan oldu¤undan “flüp-
helendi¤i” Filistinliler’e suikast dü-
zenlemesi yasal bulunurken, flöyle
denildi: “Tüm suikastlar›n ulusla-
raras› hukuka ayk›r› oldu¤una ön-
ceden hükmedemeyiz. Ayn› za-
manda bu suikastlar›n her birinin
uluslararas› hukuka uygun olmas›
da mümkün de¤ildir”. 

Aç›k bir “biz terörist devletiz”
itiraf›d›r asl›nda bu karar. ‹srail Sol
Meretz Partisi milletvekili Zehava
Galon’in de belirtti¤i gibi, “utanç
vericidir”. ‹srail’in terörist eylemle-
rine yasal k›l›f sa¤lamakt›r. 

‹srail, 2. ‹ntifada'n›n bafllad›¤›
2000 Eylül ay›ndan beri suikastlar-
da 210'unu militan, 129'u sivil ol-
mak üzere, 339 Filistinli’yi katletti.



50

24 Aral›k 2006 / 84

19-22 Aral›k Hapis-
haneler Katliam›n› akla-
mak amac›yla oligarfli-

nin çeflitli hapishanelerdeki tutsaklar hakk›nda açt›¤› da-
valardan biri de Ümraniye Hapishanesi’ndeki tutsaklara
aç›lan davayd›. Davaya 18 Aral›k’ta Üsküdar 1. A¤›r Ce-
za Mahkemesi’nde devam edildi. 

Mahkemeye hapishanelerdeki tutsaklardan san›k ola-
rak Okan Tüm, Ferhat K›yak ve Tuncay Bozkurt getirilir-
ken, Serdar Güzel ve Azmet Ceyhan da duruflmaya kat›l-
d›lar. Mahkeme heyeti duruflma salonuna avukatlardan

baflka kimseyi almayarak teflhir olmaktan korktuklar›n›
aç›kça gösterdi. 

Duruflmada “san›klar›n” savunmas› soruldu. Tutsaklar,
“bizler silah sesleriyle uyand›k ve birçok insan sald›r› so-

nunda yaraland› burada zarar gören bizlerdik” diyerek
Umut Gedik’in nas›l katledildi¤ini anlatt› ve katledenlerin
yarg›lanmas› gerekti¤ini dile getirdiler. Bu mahkemede de
heyet de¤iflikli¤i yafland›. Kand›ra 1 No’lu F Tipi ile Tekir-
da¤ F Tipi’nde bulunan tutsaklar›n ça¤r›lmas›na, ifl maki-
nelerini kullananlar›n kimliklerinin tespit talebinin reddi-
ne karar verilen duruflma 28 Mart 2007’ye ertelendi.

Yürüyüfl Dergisi’nin da¤›t›m› ve sat›fl›
16-17 Aral›k günlerinde ‹zmir Kemeralt›,
Narl›dere ve Ball›kuyu mahallelerinde
gerçeklefltirildi. Okurlar›m›z›n kitlesel bir
flekilde, “Yürüyüfl” önlükleriyle kat›ld›¤›
da¤›t›mda, megafonla konuflmalar yap›la-
rak derginin içeri¤i anlat›ld›. Uyuflturucu-
ya, fuhufla ve yozlaflmaya karfl› verilen
mücadeleyi, ölüm orucu direniflini anlatan
konuflmalar yap›ld›. 

Narl›dere 2. ‹nönü Mahallesi’nde der-
gi tan›t›m› ve sat›fl› yap›l›rken, polisin “izin ald›n›z m›? Burada yüksek sesle dergi sa-
t›fl› yapamazs›n›z, gözalt›na al›r›z...” gibi tehdit ve engellemeleriyle karfl›lafl›ld›, an-
cak okurlar›m›z demokratik haklar›n› kullanmakta kararl› davranarak bu keyfili¤e
izin vermediler. 

Üç semtteki dergi sat›fl› ve da¤›t›m›nda 145 dergi halka ulaflt›r›ld›. Yürüyüfl okur-
lar› her Cumartesi- Pazar dergi tan›t›m ve sat›fl›na devam edeceklerini belirttiler. 

Dersim’de bir itirafç›n›n
verdi¤i ifadeler gerekçe gös-
terilerek 12 kifli gözalt›na
al›nd› ve alt›s› tutukland›. 

Tutuklananlar›n aralar›nda Dersim Temel Haklar Ve
Özgürlükler Derne¤i Yönetim Kurulu üyesi Elif Akkurt
ve Derne¤in üyesi Ayten Anlafl da bulunuyor. 

Benzer her operasyonda oldu¤u gibi, polis tutuklanan-
lara bol bol “sorumluluk” da¤›tarak bu komployu da
“DHKP-C’ye darbe” propagandas›na dönüfltürmeye çal›-
fl›yor. 

Polis yönlendirmesiyle, dikte ettirmesiyle haz›rlat›lan
“itirafç› ifadesi”, polisin bölgedeki devrimci demokratik
faaliyetlerinden rahats›z oldu¤u devrimcileri tutuklamak
için bir gerekçe yap›lm›flt›r. Yani 1 Nisan ve benzeri tüm
komplolarda oldu¤u gibi, polis kimleri tutuklatmak isti-
yorsa, itirafç› onlar› “tan›m›fl” ve “onlar›n sorumlulukla-
r›” hakk›nda ifadeler vermifltir... 

Dersim Temel Haklar Derne¤i taraf›ndan yap›lan aç›k-
lamada devlet terörünün çeflitli biçimlerde sürdü¤ü vur-
gulanarak, bu komployu da bofla ç›karacaklar› belirtildi. 

Elaz›¤’da mücadelenin ge-
liflmesine karfl› tahammülsüzlü-
¤e bu hafta da bir yenisi eklen-
di. Temel Haklar çal›flanlar›, 17

Aral›k günü derneklerine geldiklerinde gece dernek bina-
s›n›n camlar›n›n taflla  k›r›ld›¤›n› gördüler. Manzara flafl›rt-
mad› dernek çal›flanlar›n›. Daha bir hafta önce apartman
kap›s›na tehdit anlam›nda “Türk bayra¤›” çizilmifl, daha

önce de dernek binas› önüne molotof kokteyli at›lm›flt›.
Bu sald›r›lar›n nedenleri anlafl›lmaz de¤il. Haz›ms›zl›k,
yürütülen hakl› mücadeleyedir.

Elaz›¤ Temel Haklar taraf›ndan Hozat Garaj›’nda  17
Aral›k’ta bir bas›n aç›klamas› yap›larak, sald›r› teflhir edi-
lip lanetlendi. Aç›klaman›n ard›ndan Temel Haklar bina-
s›na kadar da sloganlarla bir protesto yürüyüflü yap›ld›.

Mersin TAYAD üyesi Gülbeyeaz
Kareer, 14 Aral›k günü evine yap›-
lan bask›nda gözalt›na al›narak tu-
tukland›. Mersin E Tipi Hapishane-

si’ne konulan Karaer’e, 2003 y›l›nda “Tecrite Son” kam-

panyas› dahilinde imza toplarken gözalt›na al›n›p, "suç ifl-
leyebilir" diye 2 milyar tutar›nda para cezas› kesilmiflti.
Karaer’in tutukluluk nedeninin, para cezas›n› ödememifl
olmas› gösterildi. Para cezas› mahkeme taraf›ndan 20
günlük hapis cezas›na çevrildi.

Katliamc›lar Katledilenleri
Yarg›l›yor

Gazi Dörtyol’da 20 Aral›k
saat 20.00 civar›nda yolu molo-
toflar ve lastiklerle trafi¤e ka-
patan Cepheliler “Bask›lar ve
Gözalt›lar Bizi Y›ld›ramaz
Cephe” imzal› bir pankart ast›-
lar. “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz,
Polis fiafl›rma Sabr›m›z› Tafl›r-
ma, 19 Aral›k Katliam›n›n He-
sab›n› Soraca¤›z, Umudun Ad›
DHKP-C” sloganlar›n› atan
grup Postane yönüne do¤ru bir
süre yürüdükten sonra eylemle-
rine son verdi.

Dersim’de
Polis-‹tirafç› Komplosu

Gülbeyaz Karaer 
Tutukland›

Elaz›¤ Temel Haklar’a 
Sald›r›

Gazi’de Bask›lara Karfl›
Korsan Gösteri

Yürüyüfl, ‹ZM‹R’inYürüyüfl, ‹ZM‹R’in
Gecekondular›ndaGecekondular›nda


