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Yürüyüfl Befliktafl’ta...
30 May›s’ta çal›flanlar›m›z ve okur-
lar›m›zdan oluflan 60 kifli, Yürüyüfl
önlükleri ile Befliktafl’ta dergimizin
tan›t›m ve sat›fl›n› yapt›lar. 

"Tereddütle ihanet
aras›ndaki çizgi san›ld›¤›
kadar kal›n de¤ildir." 

Haydar Baflba¤

"Güçlüklerin göbe¤inde
f›rsatlar yatar."

Einstein

"Eline diken batmadan
gül toplayamazs›n."

Benjamin Franklin

"Cesaret korkuya 
direnmek ve korkuyu alt
etmektir. Korkusuzluk
de¤ildir."

Mark Twain

BORAN YAYINEV‹, Anadolu
direnifl tarihini anlatan yeni bir
kitap yay›nlad›. 

Kitab›n yazar› Hüseyin Çu-
kurluöz. Yazar, 27 y›ld›r bu kav-
gan›n içindeki bir devrimciydi.
Çukurluöz, içeride ve d›flar›da
geçen uzun mücadele y›llar›n›n
bir noktas›nda,  F tiplerine karfl›
direniflte, k›z›l band›n› kuflana-
rak ölüm orucu direniflçisi oldu. 

Çukurluöz, Efsanelerden
Destanlara adl› çal›flmay›, hücre
hücre eriyerek ölüme yürüyüflü-
nü sürdürdü¤ü bu günlerde ka-

leme ald›. O hücre hücre erirken
destan, sat›r sat›r ço¤ald›. 

Kitapta düzyaz› fleklindeki
öyküler, anlat›mlar ve fliir içiçe
kullan›l›yor. Anadolu bilgelerinin
gözünden, dilinden halklar›n
yüzlerce y›ll›k kavgas›n›n mant›-
¤› irdeleniyor. Anadolu’nun bir
köyünden bafllayan efsaneler,
Bedreddin’den, Celaliler’den,
Baba ‹shaklar’dan Kurtulufl Sa-
vafl›na ve oradan Suphiler’e, K›-
z›ldere’ye kadar uzan›p,
2000’lerin dünyas›ndaki en bü-
yük destana, büyük ölüm orucu
direnifline kadar geliyor. 

Kitab›n son bölümü ise, Çu-
kurluöz flehit düfltükten sonra,
yoldafllar› taraf›ndan eklendi ki-
taba. Çünkü art›k, Tarih Ba-
ba’n›n anlataca¤› bir destan da-
ha vard› ve bu destan›n yarat›c›-
lar›ndan biri, bu kitab›n yazar›n-
dan baflkas› de¤ildi. 

Efsanelerden Destanlara, gün
olup isyana duran, gün olup kan
deryas›na dönüflen Anado-
lu’nun hikayesidir. 
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Metin KESK‹N‹pek YÜCEL 

14 Haziran 2003 - Tokat Refladiye il-
çesi Küngür (Yuvac›k) Köyü k›rsal›nda oligar-
flinin askeri güçleriyle ç›kan çat›flmada flehit
düfltüler. Armutlu direnifllerinin ö¤rencisi ‹pek,
1994’te, Okmeydan›’nda Nurtepe’de devrim-
cileflen Metin 1998’de gerillaya kat›lm›flt›.

Dursun ÇAKIR

Songül ERKUfi

Alp ASLAN

15 Hazi-
ran 1998 -
Dersim Hozat Ar-
d›ç Köyü’nde oli-
garflinin askeri
güçleriyle girdik-
leri çat›flmada,
saatlerce direne-
rek teslim olma-
ma gelene¤ine
bir halka daha
ekleyerek ölüm-
süzlefltiler. Üçü
de mücadeleye
DEV-GENÇ safla-
r›nda kat›ld›lar,
gecekondular-
dan, hapishane-
lerden geçen
devrimci müca-
delelerini da¤lar-
da sürdürüyor-
lard›. 

Can yoldafl›m. K›r çiçeklerini çok
severdin. Görsen flimdi Anadolumuz’u,
flimdi bütün Anadolu'yu sard› k›r çiçek-
lerimiz. 

Gülümsüyorsun flimdi da¤lar›m›z›n doruklar›nda. Zaten
hep güleçti yüzün. Bir türlü kopam›yordun da¤lar›n sevdas›n-
dan. fiehre geldi¤inde gözlerin hep arkada kal›rd›. Hep bir an
önce köye dönmek ister, gerillalar›m›zdan ayr›lmak istemez-
din. Gözün arkada kalsa da sana bir ifl verildi¤inde ikiletmez,
her fleye ra¤men o ifli yapmadan edemezdin. 

Ne kadar özenle yapard›n sana söylenenleri. Komutan›m›z
Maksut hep böyle derdi senin için: "Sone yapt› m› en iyisini ya-
par." Büyük bir güven ve huzurla ifl verirdi sana. "‹natç›" di-
yorduk sana. Evet inatç›yd›n. Sana ne verilirse verilsin onu so-
nuna kadar inatla yerine getirirdin. 

Köyde seni evde, tarlada, yaylada hep çal›fl›rken görür-
düm. Okulda da öyleydin. Kuryelik görevinde ise... 'Duyup da
durmak olur mu'; da¤dakilerin ihtiyaçlar› var. Bunu duyar
duymaz ne yap›p edip onlar›n ihtiyaçlar›n› karfl›lar, hatta du-
yars›z davrananlara çok k›zard›n. K›zd›¤›nda yüzünün ne ka-
dar k›zard›¤›n› söyleyip seni k›zd›rsak da... Duyduk ki Sone il-
legaldeki arkadafllar için ev eflyalar› ar›yor. "Arkadafllar›n bat-
taniyeleri yokmufl, nas›l olur" deyip bize k›zm›fl, hemen yor-

gan, battaniye vb. bulup gönder-
mifltin. 

Buldu¤un her fleyi de¤erlen-
dirmeye çal›fl›r, "kesin bizimkile-

rin ifline yarar" der ve götürür ya da¤dakilere, ya illegaldeki-
lere teslim ederdin. Köyde eline geçen en ufak fleyleri bile bir
fleye benzeterek onu kullan›l›r hale getirip, yarat›c›l›¤›n› kulla-
n›r ve bunu da bizimkilere veririz derdin. 

'94'te birlikte tutsakl›¤› da yaflad›k. Komüncülük yapt›¤›n
zamandaki halini de hiç unutmuyorum. Hapishane koflullar›n-
da yarat›c›l›¤›n› daha çok kullan›r, en ufak eflyam›z› korur ve
bize hep örnek olurdun. Sabun mu suyun içinde kalm›fl, onu
kesin görür ve bizleri uyar›rd›n. Senin nezdinde küçük ifller
büyük ifller ayr›m› yoktu. En küçük bir parça da olsa bu hare-
ketin mal› der ve hemen ilk koflanlardan olurdun. 

Tutsakl›k koflullar›nda gözlerindeki ifadeyi hiç unutam›yo-
rum: "Da¤lara... da¤lara yine gidemedim" der gibi bak›yor-
dun... fiimdi gidiyordun onlar›n bast›¤› izlerden. Her dokun-
du¤un tafl, her bast›¤›n toprak, her suyunu içti¤in çeflmeye
de¤miflti onlar›n elleri. Seni gönderiyorduk da¤lar›m›za. ‹lk
verdi¤in söz "sizin yerinize de selamlar›m da¤lar›" olmufltu.
Kafana koymufltun. Maksutlar’›n, Behiyeler’in, Hasanlar’›n
bayra¤›n› tutacakt›n s›ms›k›...

����������	�



Songül EErkufl

Sibel YALÇIN

9 Haziran 1995 - DYP ‹stanbul
‹l Merkezi’ne yönelik eylem sonra-
s›nda kuflat›ld›klar›nda, di¤er yol-
dafllar›n›n kuflatmadan ç›kmas›n›
sa¤lad›, Okmeydan›’nda girdi¤i bir
evde çat›flarak flehit düfltü.

Süleyman ÖRS

9 Haziran 1997 - SPB üye-
siydi. ‹stanbul Gaziosmanpafla’da
helikopter deste¤indeki yüzlerce
polis taraf›ndan kuflat›ld›, son mer-
misine kadar direnerek flehit düfltü.

Düzgün AKSAKAL

15 Haziran 1993 - Paris’te,
iki mafyac› taraf›ndan kiflisel bir ne-
den sonucu katledildi. 1991’den iti-
baren aktif bir flekilde yurtd›fl›ndaki
mücadelede yeralm›flt›. 

Hamit KAYA

Haziran
1979

Kemal CAMEKAN

11 Haziran 1980 - ‹stan-
bul’da faflist bir oda¤› da¤›tmak için
eylem haz›rl›¤›ndayken jandarma
taraf›ndan katledildi. Eyüp-Y›ld›z-
tabya’dand›. 



B
az› kesimler, yasaklamalar›, yeni

faflist yasalar›, flovenist zihniyeti

“Cemil Çiçek vakas›” olarak tart›fl-

ma e¤ilimindeler. Sorun Cemil Çi-

çek sorunu de¤ildir; Cemil Çiçekle-
r’in devleti sorunudur. Önceki say›-

m›zda, sivil faflist sald›r›lara, provo-

kasyonlara iliflkin bir noktaya dikkat

çektik; “sald›r›lar devlet politikas›-

d›r.” fiimdi de meclis kürsüsünde Çi-

çek’in a¤z›ndan dile getirilen zihni-

yete ve ç›kar›lan yeni yasalara iliflkin

ayn› fleyi söyleyece¤iz: “Yasalar,
devletin yasalar›, mant›k devletin
mant›¤›d›r”.

‹
slamc› bas›nda kimileri sorunu

flöyle ortaya koyuyor: “Bu madde-

ler, Cemil Çiçek'in olmazsa olmaz

gördü¤ü maddeler midir, yoksa ‘dev-

let’ taraf›ndan olmazsa olmaz görü-

lüp de Çiçek'e mutlaka ç›kar›lmas›

ihsas edilen maddeler midir?” Böy-

le bir ikilem yoktur. Soru yersizdir.

Ancak buna benzer ikilemler, solun

çeflitli kesimleri taraf›ndan da kuru-

luyor; kimi AKP’ye, kimi AB karfl›t-

l›¤›na ba¤l›yor bu sald›r› ve yasalar›.

Yasalara AB’nin temelde bir itiraz›

olmam›flt›r. Bunun nedeni üzerinde

herkes düflünmelidir. Faflizm ve de-

mokrasicilik oyunu, AB’yle de

uyumlu oland›r. AB’nin de Türkiye

için istedi¤i sistem, bundan baflkas›

de¤ildir. Türkiye gibi bir ülkede bur-

juva demokrasisini uygulayarak sö-

mürü ve talan› sürdüremeyecekleri-

ni, emperyalizm de, oligarfli de bili-

yor. Bunu bilmeyen, bir türlü kabul

etmek istemeyen bir tek tatl› su ay-

d›nlar› ve iflah olmaz reformistlerdir.

Onlar ›srarla, yeni-sömürge Türki-

ye’de burjuva demokrasisinin olabi-

lece¤ini söyleyip duruyorlar. 

C
emil Çiçek, TBMM kürsüsün-

den büyük bir cüretle, hezeyan

içinde kendileri gibi düflünmeyen

herkesi “vatan haini” ilan ediyor.

Peki Cemil Çiçek’e bu cüreti kim na-

s›l verdi? Kürsüde ba¤›ran, kendileri

gibi düflünmeyenleri vatan haini ilan

eden Çiçekler’in devletidir ve Çiçek-

ler’e bu cüreti veren, baflkalar› vatan

haini, terörist diye suçlan›rken, sesi-

ni ç›karmayanlard›r. Cemil Çiçek’in

devleti, insanlar› “ya benim gibi dü-
flüneceksin, ya öleceksin” diyerek

katlederken, bunu elefltirmeyenler-

dir. Çiçek’in AB’cili¤i, onun faflist

yüzünü örttü. AB’ci perdeye kan›p

katliamlar yok say›ld›. F tiplerindeki

ölümler yok say›ld›. Sadece F tiple-

rindeki ölümler de¤il, AB’cilerin

halka karfl› tüm uygulamalar› yok sa-

y›ld›. AB’ci ise iyiydi. AB sürecini

ilerletiyorsa, desteklenmeliydi. ÖDP

gibi reformistler bile, AKP’nin “AB

süreci do¤rultusundaki ad›mlar›n›n”

desteklenmesi gerekti¤ini savunabil-

diler. K›sacas›, AB her fleyi örtmeye

yeter hale gelmiflti. AKP, Genelkur-

may, “AB bizi bölmek istiyor” diye-

rek “uyum sürecinde” frene basma-

salard›, bu kesimlerin ülke gerçekle-

rini yine görece¤i yoktu. 

H
ep söyledik, hep uyard›k! Bu

suçlamalar ve bask›lar önce “en
tehlikelilere” yönelir, ama orada

kalmaz; sonra daha az tehlikelilere,

sonra daha da az tehlikelilere yönele-

rek devam eder; sonuçta, muhalif

olan herkes bu suçlamalardan ve

bask›lardan pay›n› al›r! Çiçek’in

“vatan haini” diye suçlad›¤› Ermeni

Sorunu Konferans›’n›n kat›l›mc›lar›-

na bak›n. S›ran›n “en az tehlikelile-

re” kadar geldi¤ini görürsünüz. Söz-

konusu konferans›n kat›l›mc›lar››n

büyük bölümü, bu düzeni savunan-

Çiçekler’e bu cüreti veren, baflkalar› vatan haini, terörist diye

suçlan›rken, sesini ç›karmayanlard›r. Cemil Çiçek’in devleti, 

insanlar› “ya benim gibi düflüneceksin, ya öleceksin” diyerek

katlederken, bunu elefltirmeyenlerdir. Çiçek’in AB’cili¤i, onun

faflist yüzünü örttü... AB her fleyi örtmeye yeter hale gelmiflti...

Bugün bu perdeyi y›rt›p atma zaman›d›r!

3 Çiçekler’in devletinde direnmek görevdir

5 Ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm için
yürüyoruz

6 Yeni faflist yasalar yürürlükte...

12  Yüzlerce gözalt›

14  ‘Tecrite son vermek için kendini feda

edenleri selaml›yoruz’

18  Bedreddin’den bugüne zulme boyun
e¤medik 

20  K›z›l bantlar›n›z aln›m›zda hala

22  Hapishanelerde neler oluyor? Bilmek

hakk›n›z!

23  Org. Tolon: ‘Tarihimizde utan›lacak sayfa

yok’

24  Susurluk’un kahraman›...

26  Direnerek kazanaca¤›z

29  Tedavi edilmeyen tar›m iflçisi aile yok

edildi!

30  Neden reddettiniz, aç›klama bekliyoruz!

31  Faflist teröre karfl› mücadelede iki çizgi

35  Faflist terör yay›l›yor

37  Faflist odaklara karfl› eylemler

38  Provokatörler Faruk Kad›o¤lu’nun

cenazesindeydi

41  Canan Kulaks›z Ö¤renci fienli¤i

42  Ciddiyet ve kültürümüz

44  Tekellerin anayasas›yd›, halktan döndü

46  Antalya’da Yorum coflkusu

48  ‘Bizi yenemezsiniz!’

50  Faruk Kad›o¤lu
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Çiçekler’in Devletinde
Direnmek Görevdir



lard›r, hatta içlerinde AKP iktidar›na

yalakal›k yapanlar dahi vard›r; ama

bu özellikler bile, e¤er flu veya bu fle-

kilde “muhalif” bir yan›n›z varsa, si-

zi iktidar›n sald›r›s›na maruz kal-

maktan kurtarm›yor. Görülmesi, an-

lafl›lmas› gereken budur. Bu yafla-

nanlara ra¤men bunu görmemekte

›srar edenler için yapacak bir fley

yoktur. Bu durum, faflizmin silleleri

alt›nda onlar›n beyinlerinin dumura

u¤ram›fl oldu¤unu gösterir.      

F
akat gerçekten demokrasiden,

hak ve özgürlüklerden yana olan-

lar, düflünce ve inanç özgürlü¤ünü

savunanlar, bu basit, kaba, ucuz ma-

nevralar›n orta¤› olmaktan ç›k›p,

tüm ülkeyi hapishaneye dönüfltüren,

iflkenceyi, tecriti, infazlar› sürdüren

Cemil Çiçekler’in devletine karfl›

mücadele bayra¤›n› açmal›d›r.

TBMM kürsüsünde herkesi vatan

haini diye suçlayan Cemil Çiçek’e

bak›p soruyor bir yazar: “Cemil Çi-

çek’in MHP’li geçmifli mi döndü?”

Do¤rudur, kürsüden dile getirilen bir

Nazi politikas›d›r. F tiplerinde uygu-

lanan Nazi politikalar›, aflama aflama

her kesime yöneliyor. 

T
ürkiye’nin F tipi yap›lmak isten-

di¤i tespitimiz, bu kesimler tara-

f›ndan “abart›” olarak görülmüfltür.

Yeni ç›kar›lan yasalar, Genelkurma-

y’›n, Cemil Çiçek’in, baflbakan›n

aç›klamalar› bu zihniyeti yans›tm›-

yor mu? Hay›r, biz hiçbir fleyi abart-

m›yoruz. Aksine, bu ülkenin ç›plak

gerçeklerini ifade etmek bile zaten

yeterince büyük bir “abart›” içerir.

Bu ülkede yaflananlar “bu kadar da

olmaz” dedirtecek türdendir hep. Biz

abartm›yoruz, fakat ülkemiz demok-

ratlar›, ayd›nlar› faflizmi küçümsü-

yor, hatta yok say›yor. Farkl› diller-

den konuflmam›z, ülke gerçe¤ini

farkl› görmemiz de buradan kaynak-

lan›yor. Burada daha büyük sorun ise

flu; Türkiye gerçe¤i onlar› sürekli ya-

n›lt›yor, ama onlar yan›lg›lar›n› ka-

bul etmiyorlar. Düzen “ben faflistim”

diye bas bas ba¤›r›yor, onlar “hay›r,

sen eksik gedik de olsa demokrasi-

sin” diyorlar. AB, yapt›¤› anaya-

sas›yla, bizim gibi ülkelerdeki prati-

¤iyle, “demokrasi benim öncelikli

sorunum de¤il” diye bas bas ba¤›r›-

yor, bu kesimler AB’ye olmad›k mis-

yonlar yüklüyorlar.  

B
u ülkeyi hapishaneye dönüfltüren

politikalar›n arkas›nda dün oldu-

¤u gibi bugün de Amerikan ve Avru-

pa emperyalizmi vard›r. Açl›¤›n, zul-

mün arkas›nda yine emperyalizm

vard›r. Emperyalizmin Türkiye’si,

insanca de¤ildir, ba¤›ms›z de¤ildir,

demokratik de¤ildir, adil de¤ildir.

Demokrasicilik oyununa ortak ol-

mak, açl›¤a, zulme de ortak olmak

demektir. AB’cilik faflizm gerçe¤ine

çarpm›flt›r. AB arac›l›¤›yla demokra-

si teorileri, paramparça olmufltur. Bu

teorilerle “sol, devrimci, demokrat”

siyaset yapmak zaman› dolmufltur

art›k. Devrimi düflüneceksiniz, dev-

rimi tart›flacaks›n›z, demokrasi di-

yorsan›z, bundan kaç›fl yolu yoktur.

Ülkemizin ayd›nlar›, reformizmin te-

orisyenli¤ini yapanlar, oligarflinin bu

kadar aleni ve kaba gerçeklefltirdi¤i

bir “demokratiklefltirme” oyununa

nas›l alet olduklar›n› düflünmek zo-

rundad›rlar. Niye hep yanl›fl düflü-

nürsünüz, niye hep ak›l verirsiniz,

niye hiç dinlemezsiniz? AB’ye daya-

narak demokrat olunur mu, AB’ye

dayanarak ayd›n olunur mu? AB’ye

dayanarak “solcu, devrimci parti”

olunur mu? Olmaz, kan›t› iflte bu-

gündür. Bu yaflad›klar›m›zd›r. 

B
irçok kurum, Ermeni Sorunu

Konferans› karfl›s›ndaki tutumu

nedeniyle Çiçek’i istifaya ça¤›rd›.

Tepki, demokratik bir tepkidir. Fakat

bu tepkinin Cemil Çiçek onlarca in-

san› katledip, onlarcas›n› sakat b›ra-

k›rken gösterilmemifl olmas›, bu ça¤-

r›y› yapanlar›n “demokratl›klar›n›n”

özürlü yan›d›r. Evet, AB’cilik özür-

lü, çarp›k bir demokratl›k ç›karm›flt›r

ortaya. AB’ye üyeli¤i savunuyor di-

ye faflist, gerici iktidarlar desteklen-

mifl veya onlar karfl›s›nda hay›rhah

bir tutum tak›n›lm›fl, AB’ye uyum

yasalar›n› ç›kar›yor diye, eli kanl›

politikac›lar demokrat kabul edilmifl

veya AB onayl›yor diye, katliamc›

politikalara karfl› ç›k›lmam›flt›r. Böy-

le bir demokratl›k, demokrasi müca-

delesi veremez. Burjuva medyadaki

solcu s›fat› tafl›yan yazarlar, ÖDP,

DEHAP gibi AB’nin “demokratik

kazan›mlar›ndan” sözeden reformist

partiler, D‹SK gibi bizzat AB için

kulis yapanlar, bugün yaflad›klar›-

m›zda kendilerinin sorumlulu¤u yok

mudur? Ak›ll› solculuk, ak›ll› politi-

kac›l›k teorileri, statükolar› koruma

kayg›lar›, icazetçilik, sol ad›na böyle

bir tablo ortaya ç›karm›flt›r. 

D
emokrasicilik oyununun karak-

teristik özelli¤i; faflizmin ve de-

mokratikleflme aldatmacalar›n›n he-

men her zaman yanyana olmas›d›r.

Faflizmin ve demokrasicilik oyunu-

nun  sürekli oldu¤u bir ülkede, do¤-

ru bir politika izlemenin iki koflulu

vard›r; faflizmden korkmamak, de-
mokrasicilik oyununa aldanma-
mak. Korku s›n›fsald›r, sosyaldir,

düzeniçi statükolara iliflkindir. Dü-

zeniçi statükolar›n›, oligarflinin ica-

zetini kaybetmemek isteyenler kor-

karlar. Emperyalizme, faflizme aç›k-

ça karfl› ç›kamazlar. Bedel ödemek-

ten kaç›fl, onlar› icazetçi politikalar

üretmeye yöneltir. Bu çizgide, ege-

men s›n›flara yedeklenmeniz kaç›-

n›lmazd›r. Ülkemizin tüm ayd›nlar›-

n›, demokratlar›n›, ilericilerini, ger-

çe¤in hem AB’nin ve AKP’nin poli-

tikalar› aç›s›ndan, hem kendi ko-

numlar› aç›s›ndan bu kadar aç›¤a

ç›kt›¤› noktada, bu çizgiyi terketme

cesaretini göstermeye ça¤›r›yoruz. 

Ç
emil Çiçekler’in zihniyetine kar-

fl› mücadele etmek, demokratl›k

görevidir. Çünkü insanl›¤a gördü¤ü

ve görece¤i en büyük ac›lar› yaflat-

m›fl olan faflist bir zihniyettir sözko-

nusu olan. Bu mücadele, kutsal bir

mücadeledir. ‹nsanl›¤›n binlerce y›l-

l›k s›n›f mücadeleleriyle yaratt›¤› ev-

rensel de¤erleri, emekçilerin ve tüm

halklar›n ç›karlar› bu mücadele veril-

meksizin savunulamaz. Bu mücadele

verilmeksizin demokrat, devrimci

olunamaz. Ülkemizdeki faflizm kat-

lediyor. Yasakl›yor. fiovenizmi kö-

rüklüyor. Tecritte öldürüyor. Aç, ifl-

siz b›rak›yor. Ya faflizmin karfl›s›na

halk›n birleflik cephesini örece¤iz, ya

da demokrasi için katledenlerin, aç

b›rakanlar›n, yasakç›lar›n flemsiyesi

alt›nda yaflamaya devam edece¤iz.

Ne sendikalar›n, ne siyasi partilerin,

ne kitle örgütlerinin baflka bir flans›

yoktur. 
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Merhaba,

Zulme karfl›;

ba¤›ms›z, de-

mokratik ve sos-

yalist bir ülke

için ezilenlerin

sesi olma yolun-

da, 35 y›ll›k bir

birikimle yay›n

hayat›na baflla-

yan YÜRÜ-

YÜfi'ü coflkuyla

selaml›yor, siz

çal›flanlar›na Fi-

danca selam ve

sevgilerimi iletiyorum. 

Emperyalizm ve iflbirlikçile-

rinin sömürülerini sürdürmek,

dünya halklar›na boyun e¤dir-

mek için kan gölüne çevirdikleri

dünyada, direniflin kalbinin att›-

¤› co¤rafyan›n tam ortas›nda

emperyalizme ve iflbirlikçilerine

karfl› ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve

sosyalizm için 35 y›ld›r kesinti-

siz bir yürüyüfl sürüyor. Bu yü-

rüyüflün son 5 y›l›, oda¤›nda

hücre tecrit olan zulme karfl›;

onurun, devrimci kimli¤in, dü-

flüncelerimiz ve inançlar›m›zla

yaflaman›n, direnme hakk›n›n

savunuldu¤u Büyük Direniflle

geçti. 

118 can›m›z›n tohum olup

Anadolu'nun ba¤r›na serpildi¤i,

dünyan›n yak›n tarihinin en bü-

yük ve en görkemli direniflini ilk

günkü kararl›l›¤›yla, her fleye ve

herkese ra¤men sürdürüyoruz. 

Ben de, Anadolu halklar›n›n

kurtulufl umudunun bir ferdi, 12.

ekip direniflçisi olarak, sönme-

yen meflalelerimizden Fidan›m›-

z’›n ad›yla yürüyüflteki yerimi

ald›m. Bunun onuru ve gururuy-

la, 17. günde; sizleri kazanaca-

¤›m›za ve vatan›m›z›n ba¤›ms›z,

halklar›m›z›n özgür olaca¤›

günlerin gelece¤ine olan sars›l-

maz inanc›mla, 118 can›m›z›n

s›cakl›¤›nda  Fidanca sevgi ve

sayg›lar›mla kucakl›yor, baflar›-

lar diliyorum.

Serdar Demirel 

9 May›s 2005’te Fidan

Kalflen 12. Ölüm Orucu

Ekibi direniflçisi olarak

ölüm orucuna bafllad›m.

Karadenizli’yim. Laz-

Rum milliyeti kar›fl›m›y›m.

28 yafl›nday›m. Ayakkab›y›

ancak ortaokula gitti¤imde

giyebildim. Çay üretimin-

de çifte sömürüyle karfl›

karfl›yayd›k... On y›l önce

tüm bu nedenlerin de etki-

siyle mücadeleye baflla-

d›m. Bugün bir özgür tut-

sa¤›m. Ve flimdi de bedeni-

mi açl›¤a ve ölüme yat›r-

d›m. Neden mi?

◆ En baflta üzerimizde-

ki tecritin kald›r›lmas›n›,

düflüncelerimizle birlikte

yaflamay› istiyorum.

◆ Bizzat yaflam›fl oldu¤um yoksullu¤un

ortadan kald›r›lmas›n›, çayda, tütünde, f›n-

d›kta yaflanan çifte sömürünün son bulmas›-

n›, halk›m›za yönelik her türlü bask› ve zo-

run durdurulmas›n›, halka karfl› suç iflleyen-

lerin cezaland›r›lmas›n›, iflbirlikçilerin yar-

g›lanmas›n› istiyorum.

◆ 19 Aral›k’ta katledilen 28 yoldafl›m›n

katillerinden hesap sorulmas›n›, 118 can›m›-

z›n yaflam›n› yitirmesinden sorumlu olanla-

r›n yarg›lan›p cezaland›r›lmas›n› istiyorum.

◆ Halk›m›z için daha yaflan›las› bir ülke

istiyorum. Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve öz-

gürlük istiyorum.

‹flte bunlar› istedi¤im için bedenimi açl›-

¤a ve ölüme yat›rd›m. Ve inan›yorum yol-

dafllar›ma, halk›ma, Umudun Ad› Partime

güveniyorum ki; tüm bunlar gerçekleflecek.

Halk›m için, vatan›m›z için can›m feda

olsun. Biliyorum ki; halk için can›n› veren-

ler sonsuza kadar halk›n kalbinde yaflarlar.

Ben de bu onuru yaflayaca¤›mdan mutlu-

yum. Vatan›m› ve halk›m› çok seviyorum.

Anadolumuza hayran›m. Yaflam› ise ölesiye

seviyorum. Hoflçakal›n!

Faruk Kad›o¤lu

(Direnifle bafllamas›n›n ard›ndan yazd›¤› mektup)

5 y›ld›r sön-

meyen ateflimi-

zin ayd›nl›¤›yla,

Fidan’ken Faruk

olman›n coflku-

suyla Merhaba.

Bugün ben de

sizlerle bu alan-

day›m. Ayn› cofl-

kuda, ayn› karar-

l›l›kta at›yor yü-

re¤im. Sesim ka-

r›fl›yor sesimize:

Umudun türkü-

sünü söylüyoruz hep birlikte.

Feda için at›ld›k yola. Ad›-

m›z Fi-

d a n ’ d › ,

Faruk ol-

du. Çok

s e v d i k

h a l k › m -

›z›, vata-

n›m›z›. Sevgimizden koyduk ca-

n›m›z› ortaya. Çok fley de¤ildi

istedi¤imiz. Onurlu bir yaflamd›.

Kararmas›n dedik umut. Alevle-

rimizle ayd›nlatt›k.

‹nand›k bizden sonrakilere,

t›pk› bizden öncekilerin  inand›-

¤› gibi.

Fidan'›n, Faruk'un yoldafl› ol-

man›n onuruyla kucakl›yorum

sizleri. Bin can›m olsa bini de fe-

da olsun halk›m›za, vatan›m›za.

Fatma Koyup›nar

(Okmeydan› Sibel Yalç›n Direnifl Par-
k›’nda düzenlenen etkinli¤e gönderdi¤i mesaj)

Ba¤›ms›zl›k, demokrasi,
sosyalizm için yürüyoruz

Bin can›m olsa, 
bini de feda olsun

Ben Faruk Kad›o¤lu

Halk›m, vatan›m 
için can›m feda



Faflizm bir devrim sorunudur; bunun

anlam› fludur; bir devrim olmaks›z›n fa-

flizmin y›k›l›p yerine demokrasinin inflas›

mümkün de¤ildir. Türkiye’de bir devrim

olmadan devlet biçiminin de¤iflebilece¤i-

ni, faflizmin yerine demokrasinin geçirile-

bilece¤ini ummak, tarihe ve toplum bili-

mine ayk›r› bofl bir beklentidir. 

Böyle bofl bir beklenti içinde olanlar,

baflka bir deyiflle, demokratikleflme,

AB’ye uyum hayalleriyle mest olanlar,

beyinlerini, AB emperyalistleriyle AB ifl-

birlikçilerinin sürdürdü¤ü propagandaya

teslim edenler, bu günlerde pefl pefle

“flok” dalgalar›yla sars›l›yorlar. 

Bayrak provokasyonu, Trabzon’daki

linç sald›r›s›, Genelkurmay’›n “bu ülkeyi

biz yönetiyoruz” aç›klamas›, okullardaki

faflist sald›r›lar, polisin gözalt› terörü, Er-

meni Sorunu Konferans›’n›n engellenme-

sinde kendini kusan faflist zihniyet, E¤i-

tim-Sen’in kapat›lmas› ve son olarak ç›-

kar›lan faflist yasalar... ülkemizdeki siste-

min niteli¤i üzerine hiçbir tart›flmaya yer

b›rakmayacak kadar aç›k gerçeklerdir. 

Yeni TCK, CMK, C‹K; 
Faflizmi sürdürme yasalar›d›r
Yeni Türk Ceza Kanunu (TCK), Ceza

Muhakemesi Kanunu (CMK), Ceza ‹nfaz

Kanunu (C‹K) ve bunlar›n uygulanmas›-

na iliflkin çeflitli yasa ve yönetmelikler 1

Haziran’da yürürlü¤e girdi. 

Bilindi¤i gibi bu yasalar, “AB’ye

uyum” çerçevesinde gündeme getirilmifl

ve büyük demokratikleflme hamleleri ola-

rak sunulmufltu. Ne var ki, aylarca bu ya-

salar›n “devrim” oldu¤unun propaganda-

s›n› yapan burjuva medya dahil, bugün

herkes kabul ediyor ki, bu yasalar, bask›-

y›, zulmü a¤›rlaflt›racak, hak ve özgürlük-

ler üzerindeki k›s›tlamalar› art›racak bir

içerik tafl›maktad›r. 

Radikal Gazetesi, kendi ölçüleri için-

de yasalar›n ne getirece¤ini flöyle özetle-

di: “Art›k daha az özgürsünüz.” (Radi-

kal,  1 Haziran 2005)

Böyle olaca¤› aflikard›. 

Halk›n mücadelesini sindirme, örgüt-

lenmelerini tasfiye etmek, devrimcileri

yoketme politikalar›n›n uyguland›¤› bir

ülkede baflka nas›l olabilir ki?

Herkesin sustu¤u, herkesin verilene

raz› oldu¤u, herkesin emperyalizme ba-

¤›ml›l›¤a, tekellerin aç gözlü sömürüsüne,

açl›¤a boyun e¤di¤i bir ülke istiyorlar.

Devlet gibi düflüneceksin, resmi tezlere

uygun yaz›p konuflacaks›n, ba¤›ms›zl›k,

demokrasi, sosyalizmi defterden silecek-

sin.... Bunu istiyorlar. Ve yeni ç›kar›lan

yasalar, onlar›n bu iste¤ini en aç›k biçim-

de ifade ediyor. 

Yasalar, anayasalar, hiçbir yerde, yeni

bir sistem getiremezler. Tersine, yasalar

mevcut güç dengelerinin, siyasi ve top-

lumsal iliflkilerin ifadesidirler. Üç befl ya-

sa ç›karmakla, Türkiye’nin sisteminin de-

¤iflebilece¤ini düflünenler, bu yal›n ger-

çekten habersizdirler. Faflizmin bir devlet

biçimi oldu¤u bir ülkede, o devletin ç›kar-

d›¤› yasalar da muhtevas› itibar›yle fafliz-

me uyumlu olur. 1 Haziran’da yürürlü¤e

giren yasalarda bu anlamda flafl›lacak hiç-

bir fley yoktur. Sistem, kendine uygun ya-

salar› ç›karm›fl ve yürürlü¤e sokmufltur. 

Türkiye sömürge tipi faflizmle yöneti-

len bir ülkedir. Sömürge tipi faflizmin

özelli¤i, faflizmle demokrasicilik oyunu-

nun içiçe bulunmas›d›r. Ç›kar›lan yasalar

da genel olarak faflizmle demokrasicilik

oyununun içiçeli¤ine uygun olarak flekil-

lendirilir. Koflullara göre uygun dozda de-

mokratik yanlar ön plana ç›kar›l›r, fakat

faflist sistemin bekas› o yasalar›n temel

varl›k nedeni olmaya devam eder. 

Faflist yasalar, “AB’ye 
uyum”a da uygundur
Bilindi¤i gibi, sözkonusu yasalar, gü-

ya “muhalefet” nedeniyle geri çekildi.

Geri çekilmesi de, tekrar görüflülmesi de

bir manevrayd›, her fley oldu¤u gibi ko-

rundu. Ve herkesin görece¤i gibi, “AB’ye

uyum” gerekçesiyle ç›kar›lan bu yasalar-

daki faflist zihniyete, AB’nin de hiçbir iti-

raz› olmad›. 

Peki “AB’ye uyum” denilirken bu ya-

salar nas›l ç›kt›? AB niye hiç itiraz etme-
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Demokrasicilik
Oyunu

Yeni Faflist Yasalar Yürürlükte

Nas›l Bir Türkiye ‹stiyorlar?

“Devlet ffaflist 
tarzda

örgütlendirilmiflti,
ama bbu ffaflizme
“demokrasi” flflal›
örtmek, zzaman

zaman ddemokrasi-
cilik ooyunu ooyna-
mak ggerekiyordu.
Yaln›z bbu ooyunun

az dda oolsa bbir
bedeli vvard›: NNispi

demokrasi. 
‘Haklar kkötüye

kullan›l›yor’ ddiye
feryat eediyordu

oligarfli. VVe hhedef
gösteriyordu:
‘Haklar yyok
edilsin!’”

(Hakl›y›z
Kazanaca¤›z)



di?... Çünkü “düzenin bekas›” için

gerekliydi bu yasalar. Bu yasalar em-

peryalizm ve oligarflinin “nas›l bir
Türkiye” istedi¤inin resmidir... 

Bizim gibi ülkelerde, oligarfli hiç-

bir zaman burjuva demokrasisiyle

yönetemez. Mücadelenin veya farkl›

etkenlerin zorlamas› ve demokrasici-

lik oyununu sürdürmek için nispi de-

mokratik haklar tan›rlar, ancak bunu

her zaman “bu yasa bol geldi, dar-

laflt›rmak laz›m” söylemleri izler ve

fiilen de uygulama böyle olur. “De-

mokratikleflme, reform” diye yap›lan

her düzenlemeyi, yeni bask› ve sald›-

r›lar›n izlemesi gerçe¤i bunun sonu-

cudur ve bu ülkemizde hiç durmadan

tekrarlan›r. 

Burjuva medya, AKP’yle ve

AB’yle iflbirli¤i içinde bu yasalar›

devrim diye pazarlad›. Sonra, bask›-

n›n ucunun kendilerine de dokundu-

¤unu “keflfettiler” ve k›smi bir mu-

halefet yapt›lar, ama yasalar›n özüne

asla karfl› ç›kmad›lar. Sonuçta,  ken-

di aç›lar›ndan muhalefet etmekten de

vazgeçtiler. Ne pazarl›klar yap›ld› da

muhalefetten vazgeçti burjuva med-

ya? Bunun cevab› da, bu yasalar›n

“düzenin bekas›” için gerekli oldu-

¤undad›r. 

Ne demokrasisi, faflist 
devlet dimdik ayakta!
Bu yasalar›n yürürlü¤e girdi¤inin

ertesi günü, gazetelerde üç dikkat çe-

kici haber vard›: Üç haber, bu düzen-

deki her türlü demokratikleflme ad›-

m›n›n oyun, faflist devletin gerçek ol-

du¤unun ilan›d›r. 

Haber 1:
“Polisin istedi¤i oldu - ‘Bir ad›m

ileri, iki ad›m geri’ gidilen yeni Ceza

Muhakemesi Kanunu uygulamas›

için 7 ayr› yönetmelik, polisin itiraz-

lar›na yönelik düzenlemeler yap›la-

rak yürürlü¤e girdi.” (2 Haziran
Milliyet)

AB kayg›s›yla veya baflka etken-

lerle, k›smen demokratik bir yan ta-

fl›yan her yasa maddesine karfl›l›k, o

demokratik hakk› ortadan kald›ran

genelgeler, yönetmelikler yay›nla-

mak, faflist devletin kurumsallaflm›fl

bir gelene¤idir. AKP de ayn›s›n› yap-

m›fl ve güya TCK’da, CMK’da “po-

lisin yetkilerini s›n›rlayan” her mad-

deye karfl›l›k, polise her türlü keyfi-

yetin, hukuksuzlu¤un kap›s›n› açan

genelgeler ç›karm›flt›r. Evet, düzen

ben AB’yi de, halk› da kand›r›yorum

diye alenen ilan etmekten kaç›nm›-

yor, aç›kça oyun oynuyor. ‹flte bu

oyunun ad› faflizmin flemsiyesi alt›n-

da sürdürülen demokrasicilik oyunu-

dur.  

Haber 2: 
“M‹T yetkilisi aç›kl›yor: 10 y›ld›r

kesintisiz dinleme yap›yoruz...” (2

Haziran Hürriyet manfleti)

M‹T, herhangi bir mahkemeden

“yetki” al›yor, sadece bir flehir için,

sadece birkaç telefon için de¤il; Tür-

kiye’nin her yerinde, her sabit ve cep

telefonunu, internet, faks yaz›flmala-

r›n› izleme yetkisi! Buna hukuki yet-

ki mi denir, yoksa polis devleti yet-

kisi mi?

M‹T’çi söylüyor, “on y›ld›r böy-
le!”. fiimdi, on y›ld›r bu ülkenin ikti-

darlar›, medyas› taraf›ndan kaç kez

“yasad›fl› dinlemeye son”, “art›k va-

tandafl izlenmeyecek” aç›klamalar›

yap›ld›¤›n›, kaç “telekulak skanda-

l›”n›n güya ortaya ç›kar›ld›¤›n› hat›r-

lay›n! 

Halkla alay ediyorlar; halka yalan

söylüyorlar ve hepsi bu oyunun bir

parças›. Oyunun ad›, “demokrasici-

lik!”

Haber 3:
“Milli Güvenlik Siyaset Belgesi

haz›r...” (2 Haziran, gazeteler)

Tek bir fley söyleyece¤iz bu habe-

re iliflkin; bu habere ra¤men, hala bu

ülkenin anayasayla, hükümet prog-

ramlar›yla, “seçilmifl” iktidarlarca

yönetildi¤ini sanan varsa, o bir kör-

dür. 

‹stedikleri “F tipi”ne 
dönüfltürülmüfl bir ülkedir!
Demokrasicilik oyununda, Susur-

luk, kontrgerilla vard›r, cuntalar,

muht›ralar vard›r, infazlar, iflkence-

ler, katliamlar, bask› ve zulüm vard›r,

ama demokrasi yoktur. 

Demokrasicilik oyununda halk›n

yeri yoktur; halk›n ne istedi¤i de¤il,

halk›n nas›l sindirilece¤i önemlidir.

Demokrasicilik oyunu, hak ve özgür-

lükleri, “katlan›lmas› gereken bir

yük” olarak görür ve ilk f›rsatta o yü-

kü kald›r›p atar; faflizmde halk›n

haklar› yoktur, sadece “ödev”leri

vard›r. 

O ödevlerin en bafl›nda sisteme,

devlete kay›ts›z flarts›z itaat etmek

gelir. Faflizmin kültürü budur. Fafliz-

min bugün Türkiye halk›ndan istedi-

¤i de budur. Bu itaati sa¤lamak için

de bütün ülkeyi F tipi hapishaneye

çevirmek, en kestirme yoldur. F ti-

pinde, herkes devlet gibi düflünmek

zorundad›r; devlet gibi düflünmeyen-

lerin düflüncelerini de¤ifltirmek için,

her türlü bask›, eza uygulan›r. 

Yeni ç›kar›lan yasalar da iflte bu

mant›k üzerine infla edilmifltir. Dev-

letten “ba¤›ms›z” bir konferans dü-

zenleyenleri “vatan haini” ilan eden,

üniversitelerde ba¤›ms›zl›¤›, sosya-

lizmi savunan vatanseverleri, dev-

rimcileri soruflturmalarla, tutuklama-

larla, sivil faflist sald›r›larla sindir-

meye çal›flan, E¤itim-Sen’i kapatan

bu mant›kt›r. 

Bu mant›k ne sadece flu veya bu

kifliye, ne sadece flu veya bu kuruma

aittir; bu oligarflik devletin faflist

mant›¤›d›r. Yeni faflist yasalar› ç›ka-

ran sadece Cemil Çiçek’mifl gi-

bi,“AKP ayr›, Cemil Çiçek ayr›”

propagandas› yap›lmas›, AKP’yi ak-

lamaya yönelik bir manevrad›r. AKP

tam da bu zihniyetin iktidar›d›r. Dü-

zen muhalefeti CHP de bu zihniyetin

muhalefetidir. TBMM’den bu yasa-

lar› el birli¤iyle geçirmifllerdir. Ve bu

yasalara özünden, kökünden karfl› ç›-

kan hiçbir düzen partisi, hiçbir düzen

kurumu, hiçbir emperyalist kurum

yoktur. 

fiimdi herkes, 2000 Aral›k’›ndan

bu yana bu ülkede yaflananlar› yeni-

den hat›rlamak, hepsini yeniden de-

¤erlendirmek durumundad›r. AB,

ABD deste¤iyle AKP, CHP, MGK

onay›yla uygulanan politika, bütün

ülkeyi F tipine çevirme ve tüm halk›,

beyinlerinde, kendi iflyerlerinde, ev-

lerinde kendi hücrelerine hapsetme

politikas›d›r. O halde geriye bir tek

gerçek kal›yor: Bu politikan›n uygu-

lanmas›n›, halktan baflka hiç kimse

de¤ifltiremez. Halk›n devrimci ikti-

dar›ndan baflka hiçbir fley bu ülkeyi

demokratiklefltiremez. 
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Demokrasicilik
Oyunu

Nas›l Yönetiyorlar? 

Faflizmi demokrasi diye nas›l yutturuyorlar?

“Bu ülkede ne zaman demokratiklefl-

meden, reformlardan sözediliyorsa, onu

daha yayg›n ve sistematik bask›lar izler.”

2001’deki “Anayasa De¤ifliklikleri”

üzerine Vatan Dergisi’nde yaz›lan bir yaz›-

dan al›nd› bu cümle. Buna benzer cümle-

ler, devrimci yay›n organlar›nda onlarca

kez tekrar tekrar kullan›lm›flt›r. Çünkü tek-

rar tekrar yaflanan gerçek budur. 

Peki nas›l oluyor da buna ra¤men, oli-

garfli her seferinde ayn› aldatmacay› sah-

neye koyabiliyor ve her seferinde kitleleri,

ayd›nlar› aldatabiliyor? Bu oyunu nas›l pa-

zarl›yorlar?

Onlar›n yüzüne bak›n;

faflizmi ve demokrasicilik oyununu 

yanyana görün!

Çal›flma Bakan› Murat Baflesgio¤lu,

E¤itim-Sen’in kapat›lmas›ndan birkaç gün

sonra, Türk-‹fl ve ‹st. Üni.’nin düzenledi¤i

“Türkiye’de Sendikal Örgütlenmenin

Önündeki Engeller Semineri”nde flöyle di-

yordu: “Biz Türkiye olarak sendikalar›m›-

z› demokrasimizin en önemli unsuru ola-

rak görüyoruz.”

Tarih 20 Nisan, ‹çiflleri Bakan› Abdül-

kadir Aksu, bir seminerde konufluyor:

“Art›k devletimiz; dernekleri, takip ve

kontrol edilmesi gereken kurulufllar de¤il,

teflvik edilmesi, gelifltirilmesi ve güvenil-

mesi gereken, demokrasimizin vazgeçilmez

aktörleri olarak görmektedir.”

Aksu bu konuflmay› yaparken, ‹stan-

bul’da Temel Haklar Derne¤i ve TAYAD’a

‹stanbul Valili¤i’nden KAPATMA karar›

tebli¤ ediliyordu. 

‹ki bakan, sömürge tipi faflizmde “fa-
flizm ve demokrasicilik oyunu içiçedir”
tespitini çok yal›n biçimde kan›tl›yorlar.

Veya bir baflka örnek; önceki hüküme-

tin Adalet Bakan› Sami Türk’ün ve AKP

hükümetinin Adalet Bakan› Cemil Çi-

çek’in, belli kesimler taraf›ndan “hüküme-

tin en demokrat, en uygar üyesi”, “demok-

ratikleflmeye en fazla katk›da bulunan ba-

kan” olarak görülmesi ve gösterilmesi bir

tesadüf mü? Bu nas›l bir oyun ki, eli en

fazla kana bulaflm›fl olanlar, “en ça¤dafl, en

uygar bakan” ambalaj›na sokuluyorlar??? 

Düzen ve düzen politikac›s›, faflist nite-

li¤i pekifltikçe, daha fazla demokrasi de-

magojisine ihtiyaç duyuyor. Bir yandan fa-

flist kararlar› al›yor, uyguluyor, di¤er yan-

dan, sanki onlar› yapanlar kendileri de¤il-

mifl gibi, demokrasi, özgürlük nutuklar›

at›yorlar. 

Faflizmi demokrasi diye böyle
yutturuyor, böyle yönetiyorlar. 

“Tam demokratiklefliyoruz 

derken..:” oldu bütün bunlar!

“Tabular› y›kaca¤›z” diyerek, en bas-

k›c› yasalardan biri olan Terörle Mücadele

Yasas›’n› ç›kard› Özal. 

DYP-SHP iktidar›, “demokratikleflme”

vaadedilirken, infazlarda, faili meçhuller-

de, kaybetmelerde, en fazla kan›n dökül-

dü¤ü dönem oldu. 

Ecevit, koltu¤unun alt›nda “demokra-

tikleflme paketi”yle ABD’ye giderken,

Ulucanlar katliam› gerçeklefltirildi. 

Avrupa’yla “Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi”

imzalan›p, “Cumhuriyet tarihinin en bü-

yük demokratikleflme ad›m›” kutlan›rken,

20 hapishane bas›l›p cumhuriyet tarihinin

en büyük hapishane katliam›na imza at›ld›. 

Yunus Güzel, ‹stanbul polisinin iflken-

celeriyle katledildi¤i gün, “‹nsan Haklar›n-

dan Sorumlu” devlet bakan›, bir ilde “in-

san haklar› semineri” veriyordu.

“Hapishanelerde reform”, katliam de-

mektir bu ülkede; “çal›flma yaflam›n›n dü-

zenlenmesi” iflten atma, YÖK’ün demok-

ratiklefltirilmesi ö¤rencilere bask›, “gece-

kondu reformu” y›k›m anlam›na gelir bu

ülkede. 

Böyle yönetir, faflizmi demokrasi
diye böyle yuttururlar. 

Peki neden düpedüz aç›k faflizmi uygu-

lam›yor da, bu demokrasicilik oyununa

baflvuruyorlar? Çünkü, genifl kitlelerin tep-

kilerinin demokrasicilik oyunu içinde, par-

lamenter kanallarda eritmek için bu oyunu

oynamak zorundad›rlar. Bu görülmezse,

ad› demokrasi olan oyun gerçek san›l›r. 

“Sürekli
faflizmin kkitle
taban› eesas

olarak ddevlet
arac›l›¤›yla

kitlelerin ttek
yanl›

flartland›r›lmas›
fleklinde 

olmaktad›r. 
Bu nnoktada kkul-
land›¤› aaraçlar
ve yyöntemler...
devletin ‘‘s›n›flar

üstü’ ooldu¤u
propagandas›,

›rkç›-faflist
düflüncelerin
gelifltirilmesi,
al›flkanl›k vve
geleneklerin,

tarihten ggelme
önyarg›lar›n
çarp›t›lmas›

sömürülmesi vve
tabii kki aanti-
komünizm,

faflizmin
demagojik

materyallerini
oluflturur.”

(Hakl›y›z
Kazanaca¤›z) 
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Haklar; var ama yok!

Adalet; var ama yok!

‹flkence gördünüz, yak›n›n›z infaz

edildi, katliam sald›r›lar›na maruz

kald›n›z... flikayet edebilir, hatta dava

açt›rabilirsiniz... Ama davan›n sonu-

cu bellidir; iflkenceciler, katiller be-

raat ettirilecektir... “Ba¤›ms›z mah-

kemelerin” oldu¤u, adaletin olmad›-

¤› bir oyundur bu. 

Dernek kurabilirsiniz; yasal hak-

k›n›z! Ama bu hak asl›nda düzeni sa-

vunanlara “hak”, düzene karfl› ç›kan-

lar içinse “zulüm vesilesi”dir bu

oyunda. Yasal derne¤iniz bas›l›r,

“hücre evi” ilan edilir bu oyunda. 

Toplant›, gösteri yapma özgürlü-

¤ünüz vard›r; yap›n! Ama toplant› s›-

ras›nda coplanman›z da, biber gaz›y-

la bay›lt›lman›z da, gözalt›na al›n›p

iflkencehanelere götürülmeniz de var

bu oyunda. 

Muhalefet etmek, taleplerinizi

dile getirmek hakk›n›z vard›r! Ama

lakin, halk›n sesine kulak vermek,

toplumsal mutabakat gibi kavram

ve iflleyifller, faflizmle uyuflmaz. Di-

yalog, bar›flç›l yollar, toplumsal mu-

tabakat, demokrasicilik oyununun

çi¤nedi¤i sak›zlard›r; ifline geldi¤in-

de çi¤ner, gelmedi¤inde tükürüp a¤-

z›ndan atar. 

Devletin “resmi” güvenlik güçle-

ri vard›r, kendi yasalar› vard›r; bun-

lar demokrasinin en temel kurum ve

güvenceleridir!!! Lakin, ayn› devlet,

gerekti¤inde kendi yasalar›n› çi¤ner,

gerekti¤inde sivil faflist örgütlenme-

ler, kontrgerilla örgütlenmeleri, Su-

surluklar yarat›r bu oyunda. Fafliz-

min ve demokrasicilik oyununun ku-

cak kuca¤a oturdu¤u düzende, Su-

surluklar kaç›n›lmazd›r. Oyun böyle

sürdürülür. 

Partiler, seçimler ve parlamento-

su da vard›r bu düzenin. Oy atarak

“kaderini belirleme hakk›na” sahip-

sin; lakin halk kimi seçerse seçsin,

IMF’nin, MGK’n›n program› uygu-

lanacakt›r. Seçim, sand›k gösterme-

liktir; oyunun kural› böyledir. 

Demokrasicilik oyunundan kolay

kolay vazgeçemeyen, ama faflizmi de

sürdürmek zorunda olan düzen, iflte

böyle bir Türkiye yaratm›flt›r.

Devrimciler hiç aldanmad›

Dolay›s›yla hiç aldatmad›lar!

Demokrasicilik oyunu, ayn› zaman-

da yalan›n, demagojinin hükümranl›¤›-

d›r. Faflizmi yenmek için, yalan›n, dema-

gojinin hükümranl›¤›n› y›kmak flartt›r.

Oyun ancak böyle bozulur. 

Oyunu bozabilecek tek güç, dev-

rimcilerin dile getirdi¤i gerçeklerle,

devrimcilerin önderli¤inde bir müca-

deleye giriflmektir. 

Birkaç hat›rlatma yapaca¤›z;

Hat›rlanacakt›r; TCK’n›n meflhur

141-142. maddelerinin kald›r›lmas›

“büyük devrim”di, art›k düflünce öz-
gürlü¤ü olacakt›... Yerine TMY ç›kar-

d›lar. Düflünce suçlar› daha da artt›. Bu

kez TMY’nin 8. maddesini de¤ifltirip

bir daha “art›k düflünce özgür” dedi-

ler... Faflizmin düflünce, inanç özgürlü-

¤ünü tan›mayaca¤›n› söyledik. Nite-

kim TMY’nin 8. maddesini kald›ran-

lar, yerine daha a¤›r›n› getirdiler. 2002

y›l› bafl›nda 159. ve 312. maddelerde

yapt›klar› düzenlemelerle, düflünceyi,

elefltiriyi tamamen suç haline getirdi-

ler. Devrimciler flöyle dedi o zaman:

“Bizi katlederek F tipine atanlar
bütün ülkeyi F tipi yapt›”. (Özgür

Vatan, say›: 8, 28 Ocak 2002)

Bir hat›rlatma daha; 2000 y›l›n›n

Ekimi’nde gazeteleri tek bir bafll›k

süslüyordu: “TCK’da Devrim”

Ve o günlerde devrimciler yine flu

uyar›da bulundular: “Bu ‘devrim’den
de daha fazla bask› ç›kacak!” (Va-

tan, 30 Ekim 2000)

Hat›rlatmaya devam ediyoruz:

“AB’ye uyum paketi” ad› verilen ve

içlerinde Bas›n Yasas›, Polis Yasas›,

YÖK Yasas›’n›n da bulundu¤u dokuz

yasa TBMM’den ç›kar›ld›¤›nda, bur-

juva medya ve iktidar ne kadar de-

mokratikleflti¤imizi anlat›rken, flöyle

dedik yine: “Yeni yasalar peflpefle...
Uyum diye diye ZULÜM, demokra-
si diye diye FAfi‹ZM” (Özgür Vatan,

18 Mart 2002)

Unutulmas›n ki, aldananlar, ayn›

zamanda aldat›r. Faflizm, demokrasici-

lik oyununu kendisi aldanan ve baflka-

lar›n› da aldatanlar sayesinde sürdürü-

r. Aldanmayarak ve aldatmayarak, bu

kaba, ç›plak oyunun sürdürülmesine

izin vermeyelim.

Faflist yasalara ve 

Cemil Çiçek’e tepkiler 

✖ Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i

ve Halk›n Hukuk Bürosu üyesi avu-

katlar, 1 Haziran’da Sultanahmet

Adliyesi önünde bas›n aç›klamas›

yaparak yeni TCK, C‹K ve CMK'n›n

yürürlü¤e girmesini protesto ettiler.

Buradan Sirkeci Adliyesi’ne kadar

bildiri da¤›tarak bir yürüyüfl yapan

avukatlar protestolar›n› bir günlük

duruflma boykotuyla sürdürdüler...

Avukat Hakan Karada¤, yapt›¤›

aç›klamada, Türkiye Barolar Birli-

¤i'nin  28. Ola¤an Genel Kurulu'nda

C‹K ve CMK'da yap›lan de¤ifliklik-

lerin geri çekilmesi amac›yla, durufl-

ma boykotu, savunmaya sayg› yürü-

yüflü gibi kararlar ald›¤›n› da belirtti. 

✖ Halk›n Hukuk Bürosu, ayr›ca

“Ceza Paketinin Yürürlü¤ünün ‹lk

Gününden Söylüyoruz: Bu Kanunlar

Uygulanamaz” bafll›kl› bir aç›klama

yaparak yasalar› protesto etti. 

✖Aralar›nda Af Örgütü, Helsin-

ki Yurttafllar Derne¤i, ‹HD, AMAR-

G‹, Bar›fl Giriflimi, ‹st. Tabip Odas›,

Mazlum-Der’in de oldu¤u 29 kuru-

lufl, Ermeni konferans› hakk›ndaki

aç›klamalar› nedeniyle Adalet Baka-

n› Cemil Çiçek'i istifaya ça¤›rd›. 

✖ ‹zmir'de ÇHD ve ‹HD, Çiçek

hakk›nda suç duyurusunda bulundu. 

✖ Çeflitli üniversitelerden 154

akademisyen yapt›klar› ortak aç›kla-

mada, Ermeni konferans› hakk›ndaki

tutumu nedeniyle YÖK'ü k›nad›lar.

✖ Ege Üniversitesi Edebiyat ve

‹letiflim Fakültesi ö¤retim elemanla-

r›, konferans hakk›nda Adalet Baka-

n› Cemil Çiçek ve AKP milletvekil-

lerinin tavr›n› k›nayarak, bu toplant›-

y› gerçeklefltirecekleri h›yanetle suç-

laman›n vatandafll›k haklar›na sald›-

r› oldu¤unu, YÖK'ün de bu sald›r›la-

r›n yan›nda yerald›¤›n›  belirttiler.  

✖ Mersin Gazeteciler Cemiyeti

üyeleri, Türk Ceza Kanunu'nu pro-

testo etmek amac›yla 3 gün açl›k

grevine bafllad›lar. 
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Demokrasicilik
Oyunu

Y›k›lan Demokrasi Hayalleri

AB’ciler, hala muhasebe yapmayacak m›?

“Herkesten beklenirdi de, do¤rusu Ce-

mil Çiçek’ten al›flk›n olmad›¤›m›z bir yak-

lafl›m. O zaman da hayal k›r›kl›¤›na u¤ru-

yorsunuz.” (M. Ali Birand, 28 May›s Pos-

ta)

“Hele o konuflan Cemil Çiçek olun-

ca... O Cemil Çiçek ki, hükümet içinde de-

mokratm›fl 'gibi' yapanlar›n yan›nda, ger-
çekten demokrat oldu¤u düflünülen az sa-

y›daki bakandan biri de¤il miydi?” (Ha-

luk fiahin, 28 May›s Radikal)

“Cemil Çiçek, benim güvendi¤im bir

politikac›. Avrupa Birli¤i'ne uyum için ya-

p›lan bütün reformlarda, rejimin sivillefl-
mesi, temel hak ve özgürlüklerin evren-
sel normlara uyarl› olmas› için harcad›¤›

çabay›, kimse görmezden gelemez... kon-

ferans›n kat›l›mc›lar›n› nas›l adeta hain

ilan etti¤ini anlam›yorum.” (Mehmet

Barlas, 28 May›s Sabah)

Burjuva bas›n›n sa¤c›s›, solcusu, libe-

rali, derin bir hayal k›r›kl›¤› içinde. 

Peki Cemil Çiçek mi hayal k›r›kl›¤›na

u¤ratt› onlar›? Hay›r, Cemil Çiçek dün

neyse, bugün de oydu. 

Onlar›n hayal k›r›kl›¤›, kendi yalanla-

r›n›n, kendi yaratt›klar› sanal “Cemil Çi-

çek” tablosunun sonucudur. 

Çiçek’i anlam›yorlarm›fl, yak›flt›ram›-

yorlarm›fl. Bu sat›rlar› yazanlar, Çiçek’in

daha Adalet Bakanl›¤› koltu¤una oturdu-

¤unun ertesi günü sarfetti¤i Susurlukçula-

r’› savunan sözlerini duymad›lar m› aca-

ba? Veya Cemil Çiçek’in hapishanelerde

21 tutsa¤› katletti¤ini bilmiyorlar m›?

Faflistleri demokrat gösteren kendileri.

Sonra kendi yalanlar›na kendileri inanma-

ya bafll›yorlar, sonra da faflist kendi ger-

çek yüzünü gösterdi¤inde flafl›r›yorlar. 

Bu kafa, Cemil Çiçek’i “de-
mokrat” gösterdi¤i gibi, faflizmi
de demokrasi diye göstermifltir;
Cemil Çiçek’in “demokrat” oldu¤una

inand›klar› gibi, Türkiye’nin de demokra-

tikleflti¤ine inanm›fl ve herkesi de buna

inand›rmaya çal›fl›yorlard›. 

Solcu, sosyalist maskeli “AB ajanlar›”,

bu aldatmacada, Avrupa emperyalizminin

ve AKP’nin en büyük yard›mc›lar› oldular

ne yaz›k ki!

‹flte bu “AB ajanlar›ndan” ikisinin son

günlerde derin hayal k›r›kl›¤› içinde yaz-

d›klar›:

“Bu son geliflme, Türkiye'nin ço¤ulcu

ve demokratik bir tart›flma ortam›n› ger-

çeklefltirecek durumda olmad›¤›n› da res-

men kabul etmek oldu... Yasak ve bask›

yüzünü gösteriveriyor... "‹nsan odakl›" bir

toplum kurma iddias›yla ortaya ç›kan AK

Parti'nin geldi¤i noktaya bak›n...” (Meh-

met Altan, 28 May›s Sabah)

“Cemil Çiçek'in üç cümleden ibaret

konuflmas› Türkiye'nin üç y›ll›k çabas›n›,

kattetti¤i yolu bir anlamda s›f›rlam›flt›r.
Onca reform, içe ve d›fla anlatmaya çal›-

fl›lan de¤iflim ve de¤iflim imaj› tuz buz

edilmifltir. ... Bu durum demokrasinin s›f›r

noktas›n› ifade eder. Bu durum AK Par-

ti'ye ülke içinde verilen liberal deste¤i de

a¤›r flekilde yaralam›flt›r...” (Ali Bayra-

mo¤lu, 28 May›s Yeni fiafak)

Demokratikleflme konusunda katedi-

len bir yol oldu¤unu san›yorlard›. Bu ne-

denle flimdi katedilen yolun s›f›rland›¤›n-

dan sözediyorlar. O yolda katedilen mesa-

fe zaten SIFIR’d›. 

S›f›r olmad›¤›n› iddia eden kendileriy-

di. AB’ye uyum yasalar›na, AKP’ye öv-

güler düzen, halk› demokratikleflti¤imize

inand›rmaya çal›flan kendileriydi. 

fiimdi “Me¤erse her fley bir aldatma-

caym›fl” diye yazanlar, y›llarca bu aldat-

macan›n bir aleti olman›n hesab›n› verme-

yecekler mi? Bunun bir muhasebesini

yapmayacaklar m›? Sizin kendinize ait bir

beyniniz yok mu ki bu kadar kolay aldan›-

yor, kolay yan›l›yorsunuz?.. 

Çiçek’i elefltirmeden önce, halktan

kendilerinin özür dilemesi gerekmiyor

mu? “Ey halk›m›z, biz aldand›k, sizi de al-

datt›k” demeleri gerekmiyor mu? Tabii

özür dileyip sonra da oturup düflünmeleri

gerekiyor: Biz üç para etmez kasaba poli-

tikac›lar›na nas›l kan›yoruz???

E¤er bir nebze ayd›n iseler, e¤er bir

nebze ayd›n sorumlulu¤u tafl›yorlarsa, bu-

“ülkemiz 
küçük-burjuva

solu, ss›n›f 
karakteri ggere¤i,

biçime ttak›l›p
kalmakta vve

devletin ffaflist
karakterini 

gözden
kaç›rabilmekte 

ya dda yyanl›fl
temellerde 

aç›klamaktad›r.
Bu aanlay›fl;

devletin ffaflist
olup oolmamas›n›

tamamen 
biçimsel bburjuva

kurumlar›n›n
varl›¤› vve

yoklu¤una
ba¤lar.

Devletin ttipi vve
biçimini

belirleyen hhangi
s›n›f›n

politikas›n›n
uyguland›¤›d›r.”

(Hakl›y›z
Kazanaca¤›z) 
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nu yapmak durumundad›rlar. Yap-

mazlarsa, demek ki “ayd›n” rolünde-

ki soytar›lard›r. 

AB’cili¤in, demokrasicilik
oyununun soldaki ortaklar›,
siz de özür borçlusunuz; Yu-

kar›da M. Ali Brand, Mehmet Barlas,

Ali Bayramo¤lu gibi burjuva yazar-

lardan örneklerini verdi¤imiz yan›l-

g›lar, bu çarp›k düflünceler, düzenle

etle-t›rnak gibi bütünleflmifl bu ke-

simlerle s›n›rl› olsayd›, burjuvazinin

AB’cilik manevralar› der geçerdik.

Ancak ayn› düflünceler, solun çeflitli

kesimlerinde de savunuluyordu. 

ÖDP gibi legal reformist partiler,

“AB sürecinin demokratik kazan›m-

lar›n› koruma”n›n bir görev oldu¤u-

nu söylüyor, D‹SK, Türkiye’nin

AB’ye al›nmas› için faaliyet yürütü-

yor, DEHAP “AB’yi en çok savu-

nan” olmakla övünüyordu. 

Hatta ÖDP’li Bir gün yazar› Me-

lih Pekdemir gibi kimileri de, AB’ci-

li¤in Türkiye’yi ne kadar demokra-

tiklefltirdi¤i konusunda Ali Bayra-

mo¤lu, Mehmet Barlas gibilerini ge-

ride b›rak›rcas›na, “yukar›dan de-

mokratik devrimin gerçekleflti¤i”

tespitleri yapt›lar. 

Bu nas›l demokratik devrim ki,

iki aç›klama, iki yasakla tuzla buz

oluyor? 

Bunlar Türkiye gerçeklerinden,

Marksist-Leninist teoriden bihaber

kifliler ve kurumlar de¤ildirler. Öy-

leyse, nas›l ve neden böyle bir aldat-

macan›n orta¤› olmufllard›r?

Bu kesimler, devrime, faflizme

karfl› mücadeleyi, emperyalizme kar-

fl› ba¤›ms›zl›¤› defterden silen

“sol”culu¤un temsilcileridir. Emper-

yalizme, faflizme karfl› olmayan sol,

“düzeniçi sol”dur. Düzeniçi politika

yaparlar. Ya devrim ya düzen tercihi,

kimsenin kaçamayaca¤› bir tercihtir.

Devrimden vazgeçenler, düzeniçi

olacakt›r. Bunun baflka bir yolu yok-

tur. 

Bu kesimler, mevcut düzen de-

mokratikleflti¤i için devrimi, silahl›

mücadeleyi,  illegaliteyi terketme-

mifllerdir. Bu mücadeleyi sürdüre-

cek, gerektirdi¤i bedelleri ödeyecek

siyasi cesarete sahip olmad›klar› için

devrimden vazgeçip düzene dön-

müfllerdir. Sonra düzene dönüfllerini

hakl› ve mazur göstermek için, düze-

nin demokratikleflti¤i teorilerini yap-

maya bafllam›fllard›r. 

Legal partilerini kurma gerekçe-

lerinden biri budur. AB arac›l›¤›yla

gerçekleflecek bir “demokrasi” bun-

lar›n teorilerinin ve öngörülerinin

“kan›tlanmas›” olacakt›. Bunun için

herkesten daha fazla AB’ci ve

AB’nin demokratiklefltirdi¤ine her-

kesten daha fazla inanma e¤ilimin-

deydiler. 

‹flte bu zeminde aldanm›fl ve ken-

di tabanlar›n›, halk› da aldatm›fllar-

d›r. AB’cili¤in bu kadar yay›lmas›n-

da, halk›n anti-emperyalist duygula-

r›n›n  köreltilmesinde, oligarflinin de-

mokrasicilik oyununu daha rahat ve

etkili biçimde sürdürebilmesinde bu

“sol” kesimlerin önemli bir pay› var-

d›r. 

fiimdi bunlar da özelefltiri ve mu-

hasebe yapmak zorundad›r. En baflta

halk›n “düzenin demokratikleflti¤i”

konusunda aldat›lmas›na ortak ol-

duklar› için halktan özür dilemek du-

rumundad›rlar. 

Türkiye gerçe¤i herkesin gözleri

önündedir, hayaller kurmaktan vaz-

geçin. Demokrasi istiyorsan›z, fafliz-

mi y›kmak zorundas›n›z. Demokrasi

istiyorsan›z, bu ülkeyi yeni-sömürge

olmaktan ç›karmak için emperyaliz-

me karfl› (Avrupa emperyalizmi de

dahil tabii ki) mücadele etmek zo-

rundas›n›z. 

Fazla de¤il, peflpefle yaflanan üç

befl geliflme, AB arac›l›¤›yla, düze-

nin faflist gerici partileri arac›l›¤›yla

demokratikleflme olmayaca¤›n› her-

kese bir kez daha göstermifltir. Hala

ve ›srarla bu yoldan demokrasi savu-

nuculu¤u yapmaya devam edenler,

art›k bu oyunun ve aldatmacan›n bi-

linçli ortaklar› aras›nda yeralm›fl ola-

caklard›r. Bu da halk› aldatmalar›n›

bir yanl›fl, yan›lg› de¤il, suç haline

getirir. 

Küçük burjuva sol ayd›nlar, re-

formist partiler, demokratik kitle ör-

gütleri  içindeki tüm AB’ciler için,

önlerinde duran muhasebe görevi,

emperyalizmin ve oligarflinin aleni,

iradi suç orta¤› olup olmaman›n mu-

hasebesidir. Oyun aç›k. Hala biz bu

oyunun bir parças› olaca¤›z diyenler,

oyuna emperyalizmin ve oligarflinin

saflar›ndan kat›l›yorlar demektir.

Yeni fiafak yazar› Ali Bayramo¤-

lu, Cemil Çiçek’in meclis kürsüsün-

den “vatan hainli¤iyle” suçlad›¤› kon-

ferans kat›l›mc›lar›ndan biriydi. 

Konferans kat›l›mc›lar› ola-

rak bir bildiri yay›nlam›fllar. Sonras›-

n› kendi yaz›s›ndan okuyal›m:

“Dün benim de aralar›nda oldu-

¤um 43 toplant› kat›l›mc›s›n›n haz›r-

lad›klar› bildirinin birkaç istisna d›-

fl›nda izi bile yoktu bas›nda, hararet-

li kalemlerin köflelerinde... Neden?

... ‘‹fade özgürlü¤ü bazen herke-

si flok edecek sözlere bile izin vermek-

tir...’ bu sözler Bülent Ar›nç’a ait. Ne

kadar do¤ru...

Ama b›rak›n flok olmay›, kimile-

ri için özgürlük sadece kendi ç›kar›y-
la ilgili bu ülkede...” (Ali Bayramo¤-

lu, 28 may›s)

Evet do¤ru,

kimileri için öz-

gürlük, sadece

kendi ç›karlar›y-

la, kendi düflünceleriyle ilgili bu ülkede. 

F tipleriyle ilgili seninle görüfl-

mek isteyen TAYAD’l›lara neler söy-

lediklerini hat›rla! F tipleriyle ve dire-

niflle ilgili y›llard›r k›l›n› k›p›rdatma-

d›¤›n› hat›rla. 

Ölüm orucu senin hofluna gitmi-

yor diye, köflende yer vermedin. Se-

nin hofluna gitmiyor diye, gazeten-

de bu direniflin haber yap›lmas›-

için u¤raflmad›n. “ko¤ufla ben de kar-

fl›y›m... Devlet örgüt çat›flmas› be-

ni rahats›z ediyor” diyerek yap-

t›n bunlar›. Bizim düflüncelerimizi be-

¤enmedi¤in için, demokratl›¤›n asga-

ri gere¤ini bile yerine getirme-

din, aç›kça sansür uygulad›n. Uygula-

nan sansüre onay verdin. 

Sansür böyle bir fleydir ifl-

te. Gün gelir seni de bo¤ar. 

“Bas›n›n Sorumlulu¤u” Ali 
Bayramo¤lu’na da laz›m oldu!



Birçok flehirde, kelimenin gerçek an-

lam›yla bir “gözalt› terörü” yaflan›yor. 1

Nisan Komplosu zihniyeti, de¤iflik boyut

ve biçimlerde yay›l›yor. 

Her gözalt› operasyonunda demokra-

sinin s›rlar› dökülüyor, faflist terörün ç›p-

lak yüzü ç›k›yor ortaya. “Demokratik

Türkiye”de 1 May›s’a kat›lmak serbest;

ama sonra bu demokratik hakk›n›z› kul-

land›¤›n›z için gözalt›na al›nabilir, tutuk-

lanabilirsiniz. “Demokratik Türkiye”de

toplant›, gösteri yapma özgürlü¤ünüz var;

ama bu hakk› kullanman›n faturas› daha

sonra iflkencelerle, hapisliklerle ç›kar›l›r. 

Gençli¤e yönelik resmi terörün geçen

haftaki bilançosunda flunlar yaz›l›:

Ankara: 15 gözalt› 10 tutuklama

30 May›s’ta “Deniz Gezmifller’i an-

d›klar› için” 15 ö¤rencinin evleri bas›ld›.

Ö¤rencilerden 10’u tutukland›. Gerekçe

"yasad›fl› örgüt üyeli¤i"!

Sivas: 80 gözalt›, 16 tutuklama

Sivas’ta cunta dönemlerinde bile efline

az rastlan›r çapta bir operasyon düzenle-

nerek, bas›lan onlarca evde 80 ö¤renci

gözalt›na al›nd›. 

Ö¤rencilerin ço¤u savc›l›¤a bile ç›ka-

r›lmadan serbest b›rak›l›rken, mahkeme-

ye ç›kar›lan 17 ö¤renciden 16’s› “Terörle

Mücadele Yasas›'n›n 7. maddesi”nden tu-

tukland›.

Eskiflehir: 41 gözalt›

30 May›s sabaha karfl›, “6 May›s an-

mas›nda yaflad›fl› slogan att›klar›” baha-

nesiyle onlarca eve ve yurtlara özel hare-

kat timleri ve TMfi ekipleri taraf›ndan

bask›nlar düzenlendi. 20 kifli gözalt›na

al›nd›. 

Saat 15.00 s›ralar›nda hukuksuz gö-

zalt›lar› protesto için ö¤renciler adliye

önünde topland›lar. Çevik kuvvet polisle-

ri bu gruba da azg›nca sald›rd›. ‹kisi Eski-

flehir Gençlik Dernekli, 21 kifli daha gö-

zalt›na al›nd›. Yaralananlar›n da oldu¤u

sald›r›n›n ard›ndan, Gençlik Derne¤i, DE-

HAP ve SDP üyeleri gözalt›ndaki arka-

dafllar›n› sahiplenmek için gece 24.00'e

kadar emniyet ve devlet hastanesi önünde

beklediler. 24.00'te, gözalt›na al›nan iki

grup da serbest b›rak›ld›. 

Bursa: 29 gözalt›, 

23 tutuklama

23 May›s’ta gözalt›na al›nan 14 Temel

Haklar üyesinden 10’unun tutuklanmas›-

n›n ard›ndan 26 May›s’ta sabah saatlerin-

de evlere bask›n yap›larak gözalt›na al›-

nan 15 ESP’li de 27 May›s’ta tutukland›.

31 May›s sabah›nda Bursa’n›n iflken-

ceci timleri yine iflbafl›ndayd›. Evlere dü-

zenlenen bask›nlar sonucu, ‹flçi Köylü

Gazetesi çal›flanlar›n›n da aralar›nda bu-

lundu¤u 14 kifli gözalt›na al›nd›. 14 kifli-

den de 8’i tutukland›. 

ESP’lilerin ve ‹flçi Köylü okurlar›n›n

tutuklanma bahanesi de ayn›yd›: “1 Ma-

y›s’a kat›lmak ve yasad›fl› slogan atmak,

Terörle Mücadele Yasas›'na ayk›r› dav-

ranmak”... 

Amasya savc›s›n›n hukuku:

“Hepinizi içeri atmak laz›m" 

13 HÖC’lüye, 1 May›s’ta at›lan slo-

ganlardan ve ölüm orucu flehitlerinin re-

simlerini tafl›maktan dava aç›ld›. 

Davayla ilgili savc›l›¤a ifade vermeye

gidenler, 12 Eylül zihniyetiyle karfl›laflt›-

lar. HÖC’lülere, “hepinizi içeri atmak la-

z›m" diyen savc›, "bir gece nezarette kal-

sayd›n›z iyi olurdu" diyerek “iflkencenin

yararlar›na inanm›fl bir hukukçu(!)” oldu-

¤unu da ortaya koyuyordu. 

Jandarmadan köylülere atefl

Erzurum'un Tekman ‹lçesi'ne ba¤l›

Susuz Köyü'ne bask›n düzenleyen jandar-

ma, birkaç kifliyi gözalt›na almak istedi.

Gençlerin buna karfl› ç›kmas› üzerine jan-

darma köylülere rastgele atefl açt›. Köylü-

ler jandarman›n atefline tafl ve sopalarla

direndiler. Köyü ablukaya alan jandarma,

yaralananlar›n tedavisine de izin vermedi. 
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Demokrasicilik
Oyunu

Yüzlerce Gözalt›
Oligarflinin demokrasisine göre herkes her an

terörist ilan edilebilir! 



Diyarbak›r: Sergiye bask›n; 

5 gözalt›

Diyarbak›r’da Do¤u Bilimsel Araflt›r-

malar Kooperatifi'nde aç›lan “Savafl Ta-

n›klar› Anlat›yor” adl› resim sergisine po-

lis bask›n yaparak 45 adet foto¤rafa el

koydu ve 5 kifliyi gözalt›na ald›. 31 May›s

günü yap›lan bask›n›n bahanesi “Terör ör-

gütü lehine propaganda yapmak”t›!

Tutuklamalara Protestolar 

Bursa Temel Haklar Derne¤i ve ESP,

26 May›s’ta Heykel'de yapt›klar› eylem-

le, tutuklamalar› protesto ettiler. "Yaflas›n

1 May›s”, “Adalet ‹stiyoruz” sloganlar›-

n›n at›ld›¤› eyleme tutuklu yak›nlar› da

kat›ld›. 

‹stanbul’da ise, HÖC, TKP, EMEP,

EHP, Partizan, ESP, EKB ve SDP üyeleri,

Bursa’da tutuklananlar›n serbest b›rak›l-

mas› için Galatasaray Lisesi önünde 29

May›s günü bir eylem yapt›lar.

"Bursa'da Tutuklananlar Serbest B›ra-

k›ls›n!”yaz›l› pankart ve "Yeni TCK ‹ptal

Edilsin", "Bursa'da Polis-Yarg› Terörüne

Son" dövizlerinin aç›ld›¤› ve 150 kiflinin

kat›ld›¤› eylemde, yap›lan aç›klamada, ye-

ni TCK ile hak ve özgürlüklerin daha da

k›s›tlanmas›n›n amaçland›¤›na dikkat çe-

kildi. 

Bursa’da gözalt›na al›nanlar›n say›s›-

n›n 54'e, tutuklananlar›n 34'e yükselmesi

üzerine, 2 Haziran’da HÖC, ESP, SDP ve

EMEP taraf›ndan yap›lan ortak bir

eylemle, tutuklamalar bir kez daha pro-

testo edildi. 
.

Eskiflehir’de protesto

29 May›s’ta Adalar Migros önünde

Gençlik Derne¤i, ESP ve SDP taraf›ndan

ortak bir bas›n aç›klamas› yap›ld›. "PRO-

VOKASYONLAR, TUTUKLAMALAR,

BASKILAR B‹Z‹ YILDIRAMAZ!" pan-

kart›n›n aç›ld›¤› eylemde, Eskiflehir’deki

gözalt›lar protesto edilirken, Bursa'da tu-

tuklananlar›n da serbest b›rak›lmas›n› iste-

yen dövizler tafl›nd›.

Gözalt› ve tutuklamalar›n devam etme-

si üzerine, devrimciler, demokratlar 1 Ha-

ziran’da bir yürüyüfl yaparak "Gözalt›lar

Tutuklamalar Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz"

pankart› açt›lar. Eyleme, Gençlik Derne¤i,

ESP, SDP, EHP, EMEP, Mücadele Birli-

¤i’nden yaklafl›k 150 kifli kat›ld›. 

Gözalt› furyas› 

S‹ND‹RME amaçl›d›r

Sivas’ta gözalt›na al›nan 80 ö¤renci-

den 17'si savc›l›¤a ç›kar›l›rken, di¤erleri

savc›l›¤a bile ç›kar›lmadan serbest b›rak›l-

d›. Polisin elinde onlar› suçlayacak hiçbir

gerekçe, delil, bilgi yokken öyleyse onlar

niye gözalt›na al›nd›? Niye evleri bas›ld›? 

Eskiflehir’de onlarca ö¤rencinin gözal-

t› operasyonunda aç›¤a ç›kt› ki, gözalt›

operasyonuna gerekçe oluflturabilecek

hiçbir suçlama, delil, belge, bilgi yoktu. 

Erzincan’da 10 May›s’ta, 1 May›s' ta

att›klar› sloganlar gerekçe gösterilerek ev-

leri bas›lan 20 kifli gözalt›na al›nm›fl, 8 ö¤-

renci tutuklanm›flt›. Tutuklananlar on gün

sonra serbest b›rak›ld›.

Öyleyse bu operasyonlar niye yap›ld›?

Amaç aç›kt›r; düzenin hukukuna göre

bile, ortada tutuklanmalar›n› gerektirecek

bir “suç”, bu suçun kan›tlar› yoktur. An-

cak iflkence, gözalt› tezgah›ndan geçire-

rek, yarg›n›n iflbirli¤iyle on gün, birkaç ay

da olsa, tutuklanmalar›n› sa¤layarak, dev-

rimciler demokratlar y›ld›r›lmaya, flehir-

lerdeki, üniversitelerdeki örgütlülükler

da¤›t›l›p kitleden tecrit edilmeye çal›fl›l›-

yor. 

Temel Haklar’›n gözalt›larla ilgili

aç›klamas›nda belirtild¤i gibi, “Hakl›
olan hak ve özgürlüklerine sahip ç›kan-
lard›r. Açsa aç›m diyecek, iflsizse ifl iste-
yecek, yoksulsa nedenlerini, taleplerini
hayk›rmaya devam edecek...”

Sesimizi daha da yükseltmekten,

gözalt› ve tutuklamalara karfl›, protestola-

r› aflan bir direnifl çizgisi örgütlemekten

baflka yol yoktur. fiu an sald›r›n›n hedefi

olmayan sendikalar, odalar dahil, bu terö-

re direnmek, devrimci demokratik örgüt-

lenmenin ve mücadelenin varl›k koflulu-

dur. 
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Mersin:

6  gözalt›, 
4 tutuklama

Yenice’de, ölüm

orucu flehidi U¤ur

Türkmen'in mezar› ba-

fl›nda düzenlenen an-

maya jandarma sald›r-

d›.

Sald›r›da 6 kifli gö-

zalt›na al›n›rken TA-

YAD'l›lar flehitlerini

anmakta kararl› olduk-

lar›n› belirterek slogan-

larla, z›lg›tlarla

U¤ur'un mezar› bafl›na

giderek anmay› ger-

çeklefltirdiler. Anman›n

ard›ndan kitle yolda

Yenice halk›na sald›r›-

y› teflhir eden konufl-

malar yaparak, gözalt›-

na al›nanlar›n bulundu-

¤u yere do¤ru yürüyü-

fle geçti.

Tarsus Jandarma

Karakolu'na götürülen

TAYAD'l›lardan Nazan

Ayd›n, Levent Eker,

Melek Güçlü ve Gina

Özçelik mahkeme tara-

f›ndan tutukland›lar.

Gerekçe: “jandarmaya

mukavemet ve toplum-

da infial yaratmak!”

Gerekçelerin ikinci-

si yeni moda oldu; orta-

da hiçbir fley yokken,

böyle bir gerekçenin

öne sürülmesi, yarg›n›n

da faflist provokasyon

politikas›n›n bir parças›

oldu¤undan baflka ne

anlama gelir?



➥ Faruk Kad›o¤lu; ‹stanbul’un

gecekondu mahallelerinde düzenle-

nen meflaleli yürüyüfllerle an›ld›. 26

May›s günü Nurtepe Çayan Mahal-
lesi’nde bulunan Hüseyin Aksoy

Park›'nda toplanan HÖC’lüler, Dilan

Pastanesi önüne kadar yürüdü. "Fa-

ruk Kad›o¤lu Ölümsüzdür” pankart›

aç›lan eylemde, Faruk’un, direniflin

yenilmezli¤inin hayk›r›fl› oldu¤u

vurguland›. HÖC’lüler aç›klaman›n

ard›ndan cadde boyunca sloganlarla

yürüdüler.

Ayn› gün, Alibeyköy Saya Yoku-
flu’nda da meflaleli yürüyüfl vard›.

Halk Ekmek önünde toplanan kitle,

“Faruk Kad›o¤lu Ölümsüzdür” pan-

kart› açarak, Son Dura¤a yürüdü.

"Kurtulufl Kavgada Zafer Cephede"

sloganlar› hayk›ran HÖC’lüler,

Ölüm Orucu 12. Ekibi direniflçilerini

selamlayarak; Faruk flahs›nda tüm

ölüm orucu flehitleri için bir anma

gerçeklefltirdiler. Eylemin ard›ndan

Son Dura¤a as›lan pankart, ertesi

gün ö¤lene kadar as›l› kald›. 

1 May›s Mahallesi’nde 28 May›s

günü düzenlenen meflaleli yürüyüflte

“Ölüm Orucu fiehitleri Ölümsüz-

dür” sloganlar› hayk›r›ld›. Cennet

Dura¤›'ndan bafllayarak yaklafl›k bir

kilometre yürüyen HÖC’lüler, Mer-

kez Dura¤›’nda bir aç›klama yapt›lar.

1 May›s halk›na seslenen HÖC’lüler;

“Faruklar sizin çocuklar›n›zd›r. On-

lar›n kanlar›yla canlar›yla yanan be-

denleriyle ödedikleri bedel sizin için-

dir” dediler. “Faruk Kad›o¤lu

Ölümsüzdür” pankart›n›n aç›ld›¤›

eylem, marfllarla son buldu. 

➥ Faruk Kad›o¤lu’nun flehit

düflmesinin hemen ard›ndan ‹stanbul

AKP il binas› önünde eylem yapan

TAYAD’l›lar›n ard›ndan, 30 May›s

günü de, HÖC üyeleri fiiflli ‹lçe bina-

s› önündeydiler. Faruk’un ölümün-

den AKP’nin sorumlu oldu¤unu söy-

leyen HÖC’lüler, “Tecritte 119.

Ölüm; Faruk Kad›o¤lu” pankart› ve

Faruk’un resimlerini tafl›d›lar. 

HÖC ad›na konuflan Özgür Ay-

d›n, “Tecriti kabul etmek istemeyen-

lerin yüzlerine çarpan bir gerçek var.

Kiflili¤ini, düflüncelerini teslim et-

mektense 119 kez ölmeyi tercih et-

mek” dedi. AKP’nin kaçacak yerinin

kalmad›¤›n› belirten Ayd›n, sansürle,

zulümle gerçeklerin üzerini kapat-

mak isteyenlerin tecriti kabul etmek

ve çözmek zorunda oldu¤unu belirt-

ti. Eylemde s›k s›k, “Tecriti Kald›r›n

Ölümleri Durdurun” slogan› at›la-

rak, bildiri da¤›t›ld›.

➥ Liseli Gençli¤in mücadele-

sinden Büyük Direnifl flehitli¤ine

uzanan Faruk Kad›o¤lu’nun an›ld›¤›

yerlerden biri de Sar›gazi Mahalle-

si’ydi. 27 May›s günü “Yaflas›n

Ölüm Orucu Direniflimiz” sloganla-

r›yla okuldan ç›kan, Sar›gazi Meh-

metçik Lisesi ö¤rencileri, “Faruk

Yoldafl Ölümsüzdür” sloganlar› ile

Naz›m Hikmet Park›’na kadar yürü-

düler. Liseli Gençlik akflam saatle-

rinde de, Eski Ankara Caddesi'ni çift

tarafl› olarak trafi¤e kapatarak kor-

san gösteri düzenledi. Göstericilerin

k›z›l fularlar takt›¤› eylemde, ''Faruk

Kad›o¤lu Ölümsüzdür-Liseli Genç-

lik'' yaz›l› pankart as›ld›.  

Hisarüstü Gençli¤i ise, 28 Ma-

y›s günü meflaleli bir yürüyüfl ger-

çeklefltirdi. “Hisarüstü Gençli¤i” im-

zal› "Faruk Kad›o¤lu Ölümsüzdür”

pankart› açan

gençler, halk›n

ilgisiyle karfl›-

land›lar. Yürü-

yüfl sonras›nda

polisin kimlik

kontrolü dayat-

mas›na direnen

gençler yaka paça gözalt›na al›nd›. 

Muhabirimiz Demet fiahin de ba-

s›n oldu¤unu belirtmesine ra¤men

keyfi bir flekilde gözalt›na al›nd›.

"‹nsanl›k Onuru ‹flkenceyi Yenecek,

Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz" sloganlar›

atan eylemciler, polis arac›nda ve ka-

rakolda iflkencelere maruz kald›lar.

Armutlu Geçici Polis Karakolu'na

götürülen eylemciler, araçlar›n cam-

lar›ndan da "Yaflas›n Ölüm Orucu

Direniflimiz, Faruk Kad›o¤lu Ölüm-

süzdür" sloganlar›n› atmaya devam

ettiler. Gözalt›na al›nanlar›n avukat›

Taylan Tanay, müvekkillerini gör-

mek için gitti¤i karakolda, polislerin

"bunlar›n beyinlerini siz y›k›yorsu-
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‘Tecrite son vermek için kendini 
feda edenleri selaml›yoruz’

Büyük DDireni-
flin 1119. flflehi-
di vve 112. EEki-
bi; gecekon-
dularda, AAna-
dolu kkentle-
rinde vve yyurt-
d›fl›nda; eey-
lemlerle sse-
lamland›Ankara

fiiflli AAKP öönü



nuz" fleklinde, hukukd›fl› suçlamala-

r›na maruz kald›. Bir gece tutulan ey-

lemciler ertesi günü ç›kar›ld›klar›

Savc›l›ktan serbest b›rak›ld›lar. 

➥ Antalya TAYAD’l›lar, 27

May›s günü K›flla Han Meydan›’nda

bas›n aç›klamas› yapt›. Halka karfl›

yeni bask›lar› gündeme getiren ve di-

renme hakk›n› yokeden TCK ve

C‹K’in de protesto edildi¤i eylemde

konuflan Funda Özceylan, Faruk’un

ayn› zamanda 1 Haziran’da yürürlü-

¤e girecek olan yeni C‹K’e karfl› en

ileri boyutta bir isyan› dile getirdi¤i-

ni belirtti. Tecritin 119 insan›n can›n›

ald›¤›n› kaydeden Özceylan, “Tecriti

kald›r›n, ölümleri durdurun” talebini

yineledi. Özceylan konuflmas›n› flöy-

le sürdürdü: “Onlar, 25 milyon insa-

n›n yoksulluk s›n›r› alt›nda yaflad›¤›

bir ülkede onuruyla, namusuyla ya-

flaman›n sonuna kadar savunucusuy-

dular. Faruklar oldukça, F tipi ha-

pishanelerde dayat›lan tecritle, ifl-

kencelerle, sessiz imhayla insanlar›

düflüncelerinden, inançlar›ndan vaz-

geçiremeyecekler.”

➥ Malatya Haklar ve Özgürlük-

ler Cephesi üyeleri, 27 May›s günü

AKP il binas› önündeydi. "Tecritte

119 Ölüm var, Tecriti Kald›r›n" pan-

kart›n›n aç›ld›¤› eylemde konuflan

Gonca Gül, tecrit koflullar›n›n a¤›r-

laflt›¤›n› hat›rlatarak, AKP iktidar›n›n

yeni yasalarla, halk›n direnme hakk›-

n› yoketmesine karfl› devrimcilerin

ön saflarda, ölümüne direndiklerini

söyledi. Bas›n›n sansürüne de¤inen

Gül, tecriti ve direnifli yoksayarak bu

zulme ortak olduklar›n› vurgulad›.

ESP, YDG, ‹HD ve DEHAP’›n des-

tekledi¤i eylem, sloganlarla bitti. 

Bu eylem öncesinde, ‘Tecriti Kal-

d›r›n Ölümleri Durdurun’ yaz›l› ön-

lükler giyerek, Malatya caddelerinde

megafonlarla Faruk’un neden flehit

düfltü¤ünü halka duyuran HÖC üye-

leri, akflam saatlerinde de Çavuflo¤lu

Mahallesi’nde meflaleli bir yürüyüfl

düzenlediler. "Tecrite Son Vermek

‹çin Kendini Feda Edenleri Selaml›-

yoruz" pankart›n›n aç›ld›¤› yürüyüfl-

te, Faruk Kad›o¤lu selamland›. 

Malatya HÖC’ün 31 May›s günü

AKP il binas› önünde düzenledi¤i

eylemde konuflan Tuba Büdüfl, tecri-

tin 119. ölümü getirdi¤ini hat›rlata-

rak, tecritin sorumlusunun AB ve oli-

garflik iktidar oldu¤unu belirtti. “Da-

ha kaç insan ölecek?” diye sorulan

aç›klamaya, ESP de destek verdi.

Bir baflka anma eylemi de, 29

May›s günü ESP taraf›ndan gerçek-

lefltirildi. Merkez postanesi önündeki

eylemde, ‘Faruk Kad›o¤lu Ölümsüz-

dür’ sloganlar› at›ld›. 

➥ ‹zmir HÖC üyeleri de, 27

May›s günü Kemeralt› giriflinde bir

araya gelerek, Faruk Kad›o¤lu'nu an-

d› ve tecritin son bulmas›n› istediler.

“Faruk Kad›o¤lu Ölümsüzdür” pan-

kart›n›n›n aç›ld›¤› eylemde, dövizler,

Faruk’un resimleri ve k›z›l bayraklar

da yerald›. HÖC ad›na bas›n aç›kla-

mas›n› yapan Yurdagül Gümüfl, in-

sanlar›n kendilerini feda ederek ses-

lerini duyurmaya çal›flmas›n›n, düze-

nin ac›mas›zl›¤›n›n göstergesi oldu-

¤unu kaydetti. Buna karfl›n, Fa-

ruklar’›n, emperyalizmin ve oligarfli-

nin ‘ya düflünce de¤iflikli¤i ya ölüm’

dayatmas›na karfl› verilmifl net bir

cevap oldu¤unu belirten Gümüfl’ün

konuflmas› sloganlarla karfl›land›.  

‹zmir HÖC’ün bir baflka eylemi

de, 29 May›s günü Karfl›yaka’dayd›.

Karfl›yaka Çarfl›s› giriflinde meflaleli

yürüyüfl yapan HÖC’lüler, “Tecrite

Son Vermek ‹çin Kendini Feda Eden-

leri Selaml›yoruz” yaz›l› pankart›n

yan›s›ra Faruk’un ve 12. Ekip’te yer-

alan di¤er direniflçilerin resimlerini

tafl›d›lar. Eylemde konufla Nesrin

Demir TCK, C‹K ve CMUK'u pro-

testo ettiklerini kaydetti.  

➥ Mersin HÖC’lüler, 27 Ma-

y›s günü Tafl Bina önünde ‘Kahra-

manlar Ölmez Halk Yenilmez' pan-

kart› açarak yapt›klar› eylemde, “Ya-

flas›n Feda Gelene¤imiz” sloganlar›

att›lar. Gülbeyaz Karaer’in Faruk’un

flehit düflmesine iliflkin bir konuflma

yapt›¤› eyleme, Devrimci Demokrasi

ve SDP de destek verdi. 

➥ 27 May›s günü Hozat garaj›n-

da bir bas›n aç›klamas› yapan HÖC
Elaz›¤ Temsilcili¤i, AKP iktidar›n›

direnme hakk›n› yoketme giriflimine

karfl›, Faruk’un bedenini tutuflturarak

cevap verdi¤ini dile getirdi. “Faruk

Kad›o¤lu Ölümsüzdür” pankart›n›n
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119 iinsan... 1119 ddevrimci...
119 vvatansever... DDiri ddiri
yak›larak, llime llime eedile-
rek, aalev aalev yyan›p, hhücre
hücre eeriyerek kkatledildi. 
Befl yy›ld›r bbüyüyor ööfke,

s›¤m›yor kkab›na, yyürekler
volkanlafl›p aalevlerini iiçine
ak›t›yor... ZZulmün ssahipleri,
yaratt›klar› bbu ööfkeyi tterör-
le bbast›racaklar› ggafletinde;
ihanet mmasalar›nda kkan›m›-

z› iiçiyorlar eemperyalist
efendileriyle vve kkutluyorlar
birbirlerini, mmadalyalar ttak›-
yorlar bbirbirlerine... DDinmez
bu ööfke; ppatlar bbirgün vvol-

kan, bbulur yyata¤›n›, ppifl-
manl›k kkol ggezer zzulmün
saflar›nda, kk›z›l bbir kkordur
art›k aadalet... ‹‹flte oo zza-

man; ““bu üülkeyi yyang›nlar
sarar...”



aç›ld›¤› eylemde konu-

flan Derya Ula¤, Adalet

Bakan› ve bürokratlar›-

n›n, baflbakan›n demok-

rasi nutuklar›n› ve

ölümler konusundaki

yalanlar›n› hat›rlatarak,

AKP iktidar›nda 22 in-

san›n hayat›n› kaybetti-

¤ini ve ölümlerin nede-

ni olan tecritin hala sürdü¤ünü dile

getirdi. Eylemi, TUN-DER, DHP ve

‹HD  destekledi.

➥ 27 May›s günü Adana ‹nönü

Park›’nda toplanan TAYAD üyeleri,

yapt›klar› bas›n aç›klamas›n›n ard›n-

dan, caddelerde tecrite karfl› bildiri-

ler da¤›tt›lar. “Tecrit Öldürmeye De-

vam Ediyor 119. Ölüm Faruk Kad›-

o¤lu” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde

konuflan TAYAD üyesi Yasemin Sa-

nar, “tecritin yeni canlar almamas›

için kendine insan›m diyen herkese,

bir kez daha sesleniyoruz; tecrit ifl-

kenceli ölümdür;

ölümlere izin ver-

meyelim! Sansür

suç ortakl›¤›d›r;

ölümlere ortak ol-

may›n! Tecriti kal-

d›r›n, ölümleri

durdurun” ça¤r›-

s›nda bulundu.

“Yaflas›n Ölüm

Orucu Direnifli-

miz” sloganlar›

atan TAYAD üye-

leri, daha sonra

halka “Hapisha-

nelerde Neler

Oluyor Bilmek

Hakk›n›z” bafll›kl›

bildiriler da¤›tt›-

lar. Eyleme destek

veren ESP ve

BDSP üyeleri ile

‹flçi Köylü ve Barikat okurlar› da

TAYAD bildirilerini da¤›tt›lar.

➥ TAYAD’l›lar›n direnifllerini

sürdürdü¤ü Abdi ‹pekçi Park›’nda

toplanan HÖC Ankara Temsilcili¤i
üyeleri, “Faruk Kad›o¤lu Ölümsüz-

dür” pankart› açarak bas›n aç›klama-

s› yapt›lar. 27 May›s günü yap›lan

eylemde, Faruk’un resimleri ile,

“Tecrit Ölüm Getirir Ölümleri Dur-

durun” yaz›l› dövizler ve flamalar

tafl›nd›, sloganlar at›ld›. HÖC ad›na

aç›klamay› yapan Hakan Y›lmaz,

“tutsaklar insanca yaflam için tered-

dütsüzce kendilerini feda ediyorlar.

Ne zamana kadar bu ölümler yok sa-

y›lacak?” diye sordu. Hiçbir bask›,

sansür, iflkence ve yoksayma politi-

kas›n›n, 5 y›ld›r insanca yaflam için

bedenlerini tereddütsüz ölüme yat›-

ranlar›, atefle verenleri gizleyemeye-

ce¤ini belirten Y›lmaz, faflizme karfl›

birlikte mücadele ça¤r›s› yapt›. 

HÖC’lüler 31 May›s günü de,

tecrit politikas›n›n sürdürücüsü,

ölümlerin sorumlusu olan AKP ikti-

dar›n›n Çankaya ‹lçe Binas› önün-

deydi. “Tecritin Sorumlusu AKP
‹ktidar›d›r”, “Daha Kaç ‹nsan
Ölecek 119 ‹nsan Yetmez mi” dö-

vizleri aç›lan eylemde, AKP’ye ça¤r›

yap›larak; tecriti kald›rmas› istendi. 

➥ Dersim Temel Haklar önünde

“Faruk Kad›o¤lu Ölümsüzdür” pan-

kart›n› açarak, sloganlarla Yeralt›

Çarfl›s›’na yürüyen HÖC’lülere, ESP

ve DHP de destek verdi. Burada ya-

p›lan aç›klamada konuflan Sercan

Zülal; “bugün tecrit iflkencesine des-

tek veren ve son Ceza ‹nfaz Kanunun

ç›kmas›n› isteyen AB, 119 ölümün

bafl sorumlular›ndand›r. Katliamlar,

bask› yasalar› AB'ye uyum ad› alt›n-

da ç›kar›larak, ba¤›ms›zl›k mücade-

lesi veren devrimciler yokedilmek is-

teniyor” diye konufltu. Zülal, tecrite

karfl› direnenlerin, halk›n gerçek sesi

oldu¤unu hat›rlatarak, “direnenlere

destek olmak gelece¤imizin özgür ve

onurlu olma mücadelesidir” ça¤r›-
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‹zmir

TAYAD’l› Aileler, hapishanelerde neler yafland›¤›n›,

tecritin sadece tutsaklar› ilgilendirmedi¤ini tüm emekçi-

lere yönelik oldu¤unu anlatmaya devam ediyor. Bu kap-

samda, iflçi ve memur sendikalar›nda paneller düzenle-

yen TAYAD’l›lar, 27 May›s günü de, E¤itim-Sen Avc›lar

fiubesi’nde, 80 kiflinin izledi¤i bir panel gerçeklefltirdiler. 

Ahmet Kulaks›z’›n yönetti¤i panelde konuflmac› ola-

rak; TAYAD’l› Naime Kara, Mehmet Güvel konufltu.

“Yaflatmak ‹çin Öldüler” isimli k›sa filmin gösterilmesi-

nin ard›ndan paneli açan Kulaks›z, F tipi hapishanelerde

tecrit uygulayanlarla E¤itim-Sen’i kapatanlar›n ayn› ol-

du¤una dikkat çekti. Konuflmac›lar, tecritin nas›l yaflama

geçirildi¤ini anlat›rken, tecrit kald›r›lmad›kça ölümlerin

yaflanmaya devam edece¤ini belirtti ve Faruk’un bunun

son örne¤i oldu¤unu söylediler. 

19 Aral›k’tan bu yana süren sald›r›n›n özetlendi¤i ko-

nuflmalar›n ard›ndan sözalan bir ö¤retmen, Canan ve

Zehra’y› tan›d›¤›-

n› belirterek onlar›

anlatt›. 1 May›s’ta

sendikac›lar›n ne-

den “Faflizme

Karfl› Omuz Omu-

za” pankart› tafl›-

mad›klar›n› soran

bir E¤itim-Sen’li-

ye cevap veren

Kulaks›z, “bizim taleplerimiz vard›, iki sat›rl›k bir metin

okumak istedik, olmazsa siz okuyun dedik, ama olum-

suz karfl›land›” diyerek, sergilenen mant›¤› anlatt›. 

Panel, Naime Kara’n›n E¤itim-Sen’lilere seslenerek;

“yüre¤imizle bilincimizle her zaman yan›n›zday›z, sizle-

ri de yan›m›zda tecrite karfl› duyarl› olmaya ça¤›r›yoruz”

sözleriyle son buldu. 

E¤itim-Sen’de TTecrite KKarfl› PPanel



s›nda bulundu.

Dersim HÖC 30 May›s’ta da Bü-

yük Direnifl'te kendini feda edenleri

selamlamak için meflaleli yürüyüfl

yapt›. ‘Tecrite Son Vermek ‹çin Dire-

nenleri Selaml›yoruz’ pankart›yla

Yeralt› Çarfl›s›’na yürüyen HÖC’lü-

ler s›k s›k att›klar› sloganlarla, yap-

t›klar› aç›klamayla direniflin yenil-

mezli¤ini hayk›rd›lar. Yürüyüflü il-

giyle izleyen Dersim halk›, son ola-

rak Gündo¤du marfl› söylendikten

sonra alk›fllar›yla deste¤ini ifade etti. 

➥ Kocaeli’de Gençlik Derne¤i

ve HÖC’lüler 28 May›s günü Beledi-

ye ‹fl Han› önünde yapt›klar› bas›n

aç›klamas›nda, “Faruk Kad›o¤lu,

halka karfl› hissetmifl oldu¤u sorum-

lulu¤uyla, herkesin susup olan› bite-

ni izledi¤i bir dönemde TCK ile tüm

Türkiye halklar›na karfl› bafllat›lan

sald›r›lar› gö¤üslemek ve dur diye-

bilmek için bu onurlu yolu seçmifl-

tir” denildi. “Faruk Kad›o¤lu Ölüm-

süzdür” yaz›l› pankart, k›z›l bayrak-

lar ve Faruk’un foto¤raflar›n›n tafl›n-

d›¤› eylemde, grup ad›na aç›klamay›

Hüseyin fiahin okudu.

Gebze’de ise, HÖC’lüler 28 Ma-

y›s günü meflaleli yürüyüflle kahra-

man flehidi selamlad›lar. Ulafltepe

Mahallesi Meydan›’na kadar yürü-

yen kitle, “Faruk Kad›o¤lu Ölümsüz-

dür” pankart› tafl›d›. Devrimcilerin

direnifl sloganlar› halk›n alk›fllar›yla

karfl›lan›rken, meydanda bir anma

gerçeklefltirildi. Bu esnada, burada

k›na gecesi yapan halk, davul zurna

çalmay› b›rakarak anmay› izledi.

➥ Hatay TAYAD’l› Aileler, 28

May›s günü Ulus Meydan›'nda tecri-

ti protesto ederek Faruk Kad›o¤lu'nu

and›. “Hapishanelerde ölüm var. Tec-

ritte 119. ölüm, Faruk Kad›o¤lu

Ölümsüzdür" pankart›, k›z›l bayrak-

lar ve Faruk’un foto¤raflar›n›n aç›l-

d›¤› eylemde konuflan Hasan Kutlu,

119 insan›n AB'nin destekledi¤i F ti-

pi hapishanelerde tecrite karfl› dire-

nerek can›n› verdi¤ini hat›rlatarak,

demokratikleflme sahtekarl›¤›n› gö-

zönüne serdi. "Tecriti Kald›r›n,

Ölümleri Durdurun" sloganlar› at›-

lan eyleme ESP, K›z›l Bayrak ve

SES de temsili olarak destek verdi. 

Hatay HÖC ise, "Tecrite Son

Vermek ‹çin Kendini Feda Edenleri

Selaml›yoruz" fliar›yla SES Hatay

fiubesi’nde 29 May›s günü bir etkin-

lik gerçeklefltirdi. Ölüm orucu dire-

niflçilerinin resimlerinin karanfillerle

süslendi¤i, k›z›l bayraklar›n as›ld›¤›

etkinli¤in aç›l›fl konuflmas›n› Güzin

Tolga yapt›. Direnifle iliflkin bilgi ve-

ren Tolga’n›n ard›ndan Canan Ya-

banc›, Faruk Kad›o¤lu'nun yaflam›n›

anlatt›. Güneyin Günefli’nin türküle-

ri, Gökhan Altunöz'ün tecriti ve öz-

gürlü¤ü anlatan tek kiflilik oyunu ile

süren etkinli¤e BDSP de destek ver-

di. Etkinlikte, hapishanelerdeki katli-

amlar›, tecriti ve ölüm orucunu anla-

tan dia gösterimi de yap›ld›. 

➥ 29 May›s günü ‹stiklal Cad-

desi'nde toplanan Samsun HÖC

üyeleri, “Tecrite Son Vermek ‹çin

Kendini Feda Edenleri Selaml›yo-

ruz” pankart› ile Süleymaniye Geçi-

di’ne kadar yürüdüler. 12. Ölüm

Orucu Ekibi direniflçilerinin resimle-

rinin tafl›nd›¤› yürüyüflte, direnifle

destek sloganlar› at›ld›. Süleymaniye

Geçidi’nde yap›lan bas›n aç›klamas›-

n› okuyan Savafl Düzgün, “tüm hal-

ka F tipi yaflam dayat›l›yor. Buna

teslim olamay›z. Yürüyüflümüz hiç

bitmeyecek” dedi. SDP'nin de destek

verdi¤i eylemde, “Faruk Kad›o¤lu

Ölümsüzdür” sloganlar› at›ld›. 

➥ Zonguldak HÖC’lüler, 29

May›s günü Madenci An›t› önünde

yapt›klar› bas›n aç›klamas›yla tecrite

karfl› kendini feda edenleri selamla-

d›lar. “Tecrite Son Vermek ‹çin Ken-

dini Feda Edenleri Selam›yoruz”

pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde, “Tecri-

te son verilmezse Serdar Demirel ve

Fatma Koyup›nar’›n 120 ve 121.

canlar olaca¤›” ifade edildi. 

➥ Ünye HÖC, 28 May›s günü

Suluhan Geçidi’nde yapt›¤› eylemde

“Tecrite Son Vermek ‹çin Kendini

Feda Edenleri Selaml›yoruz” pan-

kart› açt›. Direniflin bafllad›¤› günkü

gibi kararl›l›kla sürdürüldü¤ü belirti-

len aç›klamada, “Tecriti Kald›r›n

Ölümleri Durdurun” slogan› at›ld›. 

➥ Ordu Temel Haklar ise, 28

May›s günü dernek merkezinde dü-

zenledi¤i etkinlikle 12. Ölüm Orucu

Ekibi’nin direniflçilerini selamlad›. 
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➥ 27 May›s’ta Avusturya’n›n

baflkenti Viyana’da, Türkiye Turizm

Atefleli¤i önünde toplanan Anadolu

Federasyonu üyeleri, “Sansürü ve

Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun”

pankart› açt›lar. Bildirilerin da¤›t›ld›-

¤› eylemde, oligarflinin katliamc›l›¤›

ve Avrupa’n›n buna deste¤i dile geti-

rildi. Fransa’n›n baflkenti Paris’te

TAYAD Komite’nin 28 May›s’ta

yapt›¤› eylemde, 119 insan›n katledil-

di¤i duyuruldu. Cephe aç›klamas› ve

Faruk’un son mektubunun okundu¤u

eylem sloganlarla son buldu. ‹ngilte-
re’nin baflkenti Londra’daki Türk El-

çili¤i önünde eylem yapan Londra

HÖC Temsilcili¤i, “AB’nin Destek-
ledi¤i Hücrelere Karfl› Mücadelede
119 Kifli Öldü” pankart› açt›. 30 Ma-

y›s günü yap›lan eylemde, Büyük Di-

reniflle ilgili bildiriler da¤›t›larak, fa-

flist devlet sloganlarla protesto edildi.

Almanya’n›n Frankfurt ve Düssel-

dorf kentlerinde TAYAD Komite,

baflkonsolosluklar önünde 30 May›s

günü eylemler yapt›. “Tecritte 119.

Ölüm Faruk Kad›o¤lu Tecriti Kald›-

r›n” pankart› aç›lan eylemlerde Al-

man halk›na bildiriler da¤›t›ld›. Ayr›-

ca Köln, Berlin, Duisburg, Nürnberg

ve Dortmund flehirlerinde ve Belçi-
ka'n›n Liege kentinde bulunan de-

mokratik kurumlarda anma etkinlik-

leri düzenlendi. Yine Liege’de, 29

May›s günü pazar yerinde bildiri da-

¤›t›ld› ve “AB Destekledi, Türkiye'de

119 ‹nsan Tecrite Karfl› Mücadelede

fiehit Düfltü" yaz›l› pankart as›ld›.

Paris

Brüksel // AAB öönü

TAYAD KKomite, 331 MMay›s’ta BBrük-
sel’de AAB KKomisyonu öönünde bbildiri
da¤›tt› vve ‘‘Tecritte 1119. ÖÖlüm: FFaruk
Kad›o¤lu. TTecriti DDurdurun’ ppankart›

ast›. PPankart 55 ssaat aas›l› kkald›.



Haklar ve Özgürlükler Cephesi

(HÖC) taraf›ndan, ‹stanbul Okmey-

dan› Sibel Yalç›n Direnifl Park›’nda

düzenlenen gecede, binlerce kifli Fi-

dan Kalflen Ölüm Orucu Ekibi’ni

sloganlarla, yumruklar› havada se-

lamlad›. 29 May›s’ta düzenlenen

‘tecrite son vermek için kendini fe-
da edenleri selaml›yoruz’ gecesine,

2300 kifli kat›ld›. Devrim flehitleri

an›s›na sayg› durufluyla bafllayan ge-

cenin yap›ld›¤› alanda; Büyük Dire-

niflin kahramanlar›n›n, 12. Ölüm

Orucu Ekibi direniflçilerinin foto¤-

raflar›n›n oldu¤u bir pano ile, "Tecri-

ti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” ve

"Faruk Kad›o¤lu Ölümsüzdür" yaz›l›

pankartlar yer ald›. fiehitlerin ve feda

gelene¤ini sürdürenlerin bafl›nda k›-

z›l sancakl›lar sayg› nöbeti tutarken,

sahnenin di¤er yan›nda da yine tek

tip elbiseli meflaleli bir grup

s›raland›. 

‘Teslim olmuyor, ölüyorlar’

‹lk konuflmay› yapan Eylül ‹flcan,

2000’den bu yana süren direnifli ve

tecriti anlatt›. Konuflmas›n›n bitti¤i

anda sahneye ç›kan, meflaleli temsili

milis grupu binlerce kifli taraf›ndan

alk›fllar ve sloganlarla karfl›land›. ‹fl-

can, Büyük Direniflin teslim al›na-

mazl›¤›n›n tüm dünya taraf›ndan ar-

t›k kabullenildi¤ini dile getirdi. Kah-

raman flehitlerin; ba¤›ms›z, demok-

ratik, özgür bir ülke kavgas›nda top-

ra¤a düfltüklerini hat›rlatan ‹flcan,

“onlar›n idealleri için mücadele

edecek ve hayallerini gerçeklefltire-

ce¤iz” diye konufltu. Tecritin kald›-

r›lmas›n› isteyen ‹flcan’›n ard›ndan,

F›rat Tavuk’un annesi Huriye Tavuk

konufltu. Huriye Tavuk, o¤lunun

kendi iste¤iyle feda eylemi yapt›¤›n›

belirterek flöyle dedi; 

“Devlet sesimizi duymuyor, ço-

cuklar›m›z› öldürüyor. Bizim çocuk-

lar›m›z kararl›, ölece¤iz diyorlar,

teslim olmayaca¤›z diyorlar. fiehit

ailelerine sesleniyorum. Çocuklar›-

m›za sahip ç›kal›m. Onlara destek

olal›m. Onlar teslim olmuyorlar, ölü-

yorlar.”

Huriye Tavuk’un konuflmas› kitle

taraf›ndan coflkulu alk›fl ve slogan-

larla karfl›land›. Daha sonra, geceye,

Gebze M Tipi Hapishanesi’nden 12.

Ölüm Orucu Ekibi direniflçisi Fatma

Koyup›nar’›n gönderdi¤i mesaj›n

okunmas›yla devam edildi. 

Direnifl kararl›l›¤›n› her sat›r›na

yans›tan Koyup›nar’›n mesaj›n›n ar-

d›ndan, Gençlik Federasyonu’nun

haz›rlad›¤› k›sa bir oyun sergilendi.

Oyunda Fidan Kalflen ve Faruk Ka-

d›o¤lu’nun feda eylemleri canland›-

r›ld›. Oyunun sergilendi¤i esnada ise

geceye kat›lanlar›n öfkeleri ac›lar›y-

la kar›flarak gözyafllar›na dönüfltü. 

F tipi hapishanelerden tahliye

olan eski tutsaklar›n oluflturdu¤u ko-

ronun, Büyük Direniflin flehitlerinin

sevdi¤i türküleri söylemesi ve tecrite

iliflkin yapt›klar› konuflmalar da il-

giyle karfl›land›.

‘Devrimciler teslim olursa, 
halk› da teslim al›rlar’

‹çerdeki tutsaklar›n d›flar›daki se-

si TAYAD’›n Baflkan› Niyazi A¤›r-

man’›n konuflmas› ise, tecrite karfl›

mücadelenin aileler cephesinde ya-

ratt›¤› f›rt›nay› yans›t›r nitelikteydi.

“Ben bir k›z›m› ve o¤lumu kaybettim.

Ama flimdi görüyorum ki binlerce k›-
z›m ve binlerce o¤lum var. Bundan

eminim ki onlar›n yeri bofl kalmaya-

cak” sözleriyle konuflmas›na baflla-

yan A¤›rman, flöyle devam etti:

“Benim o¤lumu tecrit öldürdü.

Ben tecriti gördüm, tutuklanmad›m

ama oray› gördüm. Sanki bir kuyu;

etraf› dört duvarla çevrili bir kuyu.

Orada yan›n›zda Allah’tan baflka

kimse yok. Küçük bir havaland›rma-

s› var, sadece gökyüzünü görebili-

yorsun. fiimdi bahar akflam›nday›z,

onlar tek bir a¤aç dal›n› bile göremi-

yorlar. Bahar›n gelip gelmedi¤ini bi-

le bilmiyorlar. Asl›nda çok basit; tec-

riti kald›racaklar. 

Ben devrimcileri k›z›m da¤a git-

tikten sonra tan›d›m. Aflur Kork-

maz’›, Ahmet ‹bili’yi tan›d›m… Dev-

rimciler halk›n öncüleridir. Benim

bir maafl›m›, bir gecede bitirenler

var. K›br›s’ta kumarda bir gecede

kaybettiklerini ömrüm boyunca ka-

zanamam. Devrimciler buna karfl›

geliyor. Devlet de bu yüzden önce

devrimcileri teslim almak istiyor.

Çünkü devrimciler teslim oldu¤unda
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12. Ölüm Orucu Ekibi’ni Binler Selamlad›:

Bedreddin’den bugüne 
zulme boyun e¤medik



halk da teslim olacak. Devrimciler

de; ‘bizim halka verilmifl bir sözü-

müz var. Ölece¤iz ama sözümüzden

dönmeyece¤iz. Ölece¤iz ama teslim

olmayaca¤›z’ dediler. Evet, 5 y›ld›r

ölüyorlar ama teslim olmuyorlar.”

‹mam Hüseyin’in, Bedreddin’in,

Pir Sultan’›n, Mahir Çayan’›n ölüm-

lerini anlatarak, onlar zulme boyun

e¤medikleri için bugün de zulme bo-

yun e¤ilmedi¤ini söyleyen Niyazi

A¤›rman, “yar›nlar›n boyun e¤me-

mesi için bugün boyun e¤ilmiyor”

diye konufltu. A¤›rman’›n konuflmas›

s›k s›k sloganlarla kesildi ve yo¤un

alk›fllarla karfl›land›.

Kand›ra için... Uflak için...
Sincan için... Gebze için...

A¤›rman’›n ard›ndan, iki evlad›n›

Büyük Direniflte kaybeden bir baflka

flehit babas›, Ahmet Kulaks›z sözal-

d›. Ne söyleyece¤ini düflündü¤ünü

belirten Kulaks›z, “çünkü onlar tam

5 y›ld›r can bedeli bir fleyler söyle-

meye çal›fl›yorlar. Tam 5 y›ld›r teslim

olmayaca¤›z diyorlar. Bunu 119 kez

söylediler ve hala söylüyorlar” dedi.

Herkese sorumluluk düfltü¤ünü ha-

t›rlatan Kulaks›z, bu sorumlulu¤un

tutsaklara karfl›, flehitlerimize karfl›,

en önemlisi ise tarihe karfl› oldu¤unu

dile getirdi. “Sorumlu¤umuzu yerine

getirelim” diyen Kulaks›z konuflma-

s›n› flöyle sürdürdü: 

“Biz onurlu, namuslu yaflam› isti-

yoruz. Bunun için bask› görü-

yoruz. Amerikan, Avrupa em-

peryalizmi bize tecriti dayat›-

yor. Ama biz onurlu ve na-

muslu yaflam› tercih ediyoruz

ve bunun için ölüyoruz. fiimdi

sizden alk›fl istiyorum, Tekir-

da¤ için, Kand›ra için, Uflak

için, Sincan için, Gebze

için… TAYAD için ve ölüp de

teslim olmayan flehitlerimiz

için.”

Binlerce kifli bu sözleri

uzun süre ayakta alk›fllarken,

‘Kurtulufl Kavgada Zafer

Cephede’ sloganlar› gecenin

karanl›¤›nda yank›lan›yordu.

Konuflmalar›n ard›ndan art›k

söz, türkülere, marfllara gel-

miflti. Ac›lar› da, kavgay› da,

isyan› da en iyi onlar anlat›r-

d›. Grup Yorum Korosu’nun

ard›ndan, devrimci türkülerin,

marfllar›n efsane grubu, Grup

Yorum alk›fllarla konserine

bafllad›. Coflkunun doru¤a

ç›kt›¤›, her marfl›n aras›nda

“Yaflas›n Ölüm Orucu Direni-

flimiz, Kahramanlar Ölmez

Halk Yenilmez, Mahir Hüse-

yin Ulafl Kurtulufla Kadar Sa-

vafl” sloganlar›n›n hayk›r›ld›¤› kon-

ser, halaylarla, marfllar›n hep bir

a¤›zdan söylenmesiyle son buldu. 

HÖC’ün ça¤r›s›yla Sibel Yalç›n

Direnifl Park›’nda toplanan gecekon-

du yoksullar›, emekçiler, Faruk Ka-

d›o¤lu’nun tutuflturdu¤u ateflin ay-

d›nl›¤›na tan›k oldular. Yüreklerini,

coflkular›n›, s›kt›klar› yumruklar›na

ve gözlerine yans›tt›klar› öfkelerini

hayk›rd›lar. Etkinlik, Büyük Direnifl

yürüyüflçülerine halk›n deste¤inin

somut bir ifadesi oldu. 
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Büyük DDireniflin
ölümsüzleri vve
onlar›n yyolun-
dan yyürüyenler,
‘Yaflam›n ttam
ortas›nda.
Yaflatmak iiçin
ölüyoruz” ddedi-
ler. BBinlerce
kifli dde oonlar›;
‘Selam oolsun,
ömrünü yyar›nlar
u¤runa ffeda
edenlere” ddiye
selamlad›

HÖC Ankara Temsilcili¤i, 29 May›s günü Abdi ‹pek-

çi Park›’nda düzenledi¤i etkinlikte, “Tecrite Son Vermek

‹çin Kendini Feda Edenleri Selaml›yoruz” fliar›yla, Faruk

Kad›o¤lu ve Fidan Kalflen Ölüm Orucu Ekibi’ni  selam-

lad›. Ankara Ayd›n ve Sanatç› Giriflimi’nden Mehmet

Özer ve Zerrin Taflp›nar’›n da destek verdi¤i etkinlikte,

tecritin kald›r›lmas›n› isteyen konuflmalar sloganlarla

karfl›land›.

Savafl Özçelik, 12. Ekip direniflçilerini tan›tarak, “bu

topraklarda bu zulüm sürdükçe fedailer; Fidanlar, Fa-

ruklar, Serdarlar ve Fatmalar hiç eksik olmayacak” diye

konufltu. Özçelik konuflmas›nda, “Her fedai bu ülke top-

raklar›na tohumlar saç›yor ve o tohumlar fidana dönü-

yor. K›rmak ile

tükenmeyecek ,

parmak ile say›l-

mayacak kadar

çok fidan!” ifade-

lerine yer verdi.

Zerrin Taflp›-

nar’›n ard›ndan

konuflan Mehmet

Özer ise, “sözün

tükendi¤i yerde

‘yaln›zca bedenimiz de kalsa feda etmekten kaç›nmay›z.’

diyen bu insanlar›n önünde sayg›yla e¤iliyoruz. Bu kah-

ramanlar›n bize verdi¤i cesaret üstümüze gelen bu sald›-

r›lar› aflmaya yetecektir” dedi.

Türkülerin, marfllar›n söylendi¤i, fliirlerin okundu¤u

etkinli¤e; ESP, KSD, Kald›raç, YDG, Halkevleri, ‹HD,

SES olmak üzere çeflitli demokratik kitle örgütü, sendika

ve devrimci gruplar da destek verdi.

‘Bu kahramanlar›n bize verdi¤i 
cesaret, sald›r›lar› aflmaya yetecektir’



Anons yapan ses, tekrar tekrar

“bu devlet politikas›d›r... devlet bu
konuda kararl›d›r” diyordu. 

Anonsun yap›ld›¤› yer, Metris

Hapishanesi, tarih 10 Ocak 1984’tü. 

12 Eylül cuntas›, 1982’den itiba-

ren teslim alma sald›r›s›n›n merkezi-

ne Tek Tip Elbise (TTE) uygulama-

s›n› koydu. Tek Tip, devlet politika-
s› idi. Ayn› F tipleri ve tecrit gibi.

TTE de, F tipleri de nihayetinde bir

araçt›; devlet politikas› olan, tutsak-

lar›n teslim al›nmas›yd›. 

Böyle oldu¤u içindir ki, 12 Eylül

cuntas›n›n terörü alt›nda seçimlerin

yap›lmas›, “sivil” bir iktidar›n iflbafl›-

na gelmesi, bu devlet politikas›n› de-

¤ifltirmeyecekti. 

1984 bafl›nda ‹stanbul hapishane-

lerinde iflkenceler, yasaklar kol gezi-

yordu TTE’yi kabul ettirmek için.

Metris ‹daresi’nin anonsuna, tutsak-

lar hemen o anda tek bir sloganla ce-

vap verdiler: “TEK T‹P ELB‹SE

G‹YMED‹K G‹YMEYECE⁄‹Z!”

Direnmenin bedeli a¤›rd›. 
TTE giymemekte direnen tutsak-

lara havaland›rma, ziyaret yasaklan-

d›, bunlar› kalem, ka¤›t, kitap, radyo,

TV yasaklar› izledi. Yemekler bozuk

ç›kar›l›yor ve kantinden al›flverifl de

yapt›r›lm›yordu. TTE giymeyenler,

mahkeme ve hastaneye gidifllerinde

saatlerce k›fl›n dondurucu so¤u¤unda

don atlet havaland›rmada bekletili-

yorlard›. ‹flkence ise günlüktü, her

gün ko¤ufllara “operasyon” yap›l›-

yor, tutsaklar flu veya bu gerekçeyle

dayaktan geçiriliyordu. 

Fakat bütün bunlara ra¤men, di-
renmemenin bedeli daha da a¤›rd›. 

Direnmemenin bedeli, s›n›flar

mücadelesi tarihine teslimiyeti yaz-

makt›. Halka örnek ve önder olma

misyonundan vazgeçmekti. 12 Ey-

lül’ün baflar›s›n›n katmerli hale gel-

mesi, bu ise halk›n mücadelesinin

yeniden aya¤a kalk›fl›n›n daha uzun

y›llara yay›lmas› demekti... 

“Direnmek, Türkiye halklar›n›n

evlatlar›n›n hiçbir koflulda teslim

al›namayaca¤›n› göstermek, insanl›k

ve siyasal onuru korumak için gere-

kiyordu. Bedeli ne kadar a¤›r olursa

olsun, direnifl gelene¤i yokedilmeme-

li, gelifltirilmeli ve oligarflinin tesli-

miyet politikas›na karfl› dalga dalga

yay›larak kitlelere ulaflmal›yd›... Bu-

nun için direndik... Direnmeyi onurlu

bir görev bildik...” (Direnifl Ölüm

Yaflam 1, Sf:12)

Direnenler de, direnmeyenler de

bir bedel ödeyecekti. Herkes, TTE

sald›r›s› karfl›s›ndaki tavr›yla, ödeye-

ce¤i bedelin türünü tercih edecekti.

Tart›flma bunun üzerineydi. 

Devrimci Sol tutsaklar›, ölüm

orucu önerdiler. Birçok siyaset ise,

“ricat” teorileri yaparak, “fiili dire-

nifl”le ölüm orucunu karfl› karfl›ya

koyarak, statükoculuktan yana tav›r

ald›lar. O tarihte ‘NEP’ ve ‘Brest Li-

tovsky’ teorilerine sar›lanlar, anlafl›-

lan o ki, bugün bu teorilerle durum-

lar›n› aç›klamaya utan›yorlar. 

Hapishanelerin gelece¤inde ve

asl›nda içerisi, d›flar›s›yla tüm müca-

delenin gelece¤inde önemli bir rol

oynayacak olan o tarihsel anda Dev-

rimci Sol ve T‹KB tutsaklar›, ölüm

orucuna bafllarken, di¤er siyasetler

TTE’yi giymenin haz›rl›klar›na bafl-

lad›lar. 

Oligarflinin 10 Ocak’ta yapt›¤›
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“Bu 
mücadele 
içinde bbizler 
ne iilk, nne dde 
son oolaca¤›z...”

(Hasan TTelci)

kızıl bantlarınız
alnımızda halâ



anonsa, kesin cevap, 11 Nisan

1984’te devrimci tutsaklar›n hava-

land›rmada yapt›klar› toplu anonslar-

la verildi. Zulme karfl› açl›¤›n koynu-

na yatm›fllard›. Ertesi gün direnifle

karfl› sald›r›lar da bafllad›. Direniflçi-

ler, ko¤ufllardan toplan›p, Metris’in

“Sibirya” denilen bölümünde di¤er

tutsaklardan tecrit edildiler. ‹flkence-

ler, tutsaklar›n bardaklar›na var›nca-

ya kadar tüm kullan›m eflyalar›n›n

gasbedilmesi birbirini izledi. ‹ktidar,

direnifli k›rmak için hemen her yön-

temi denedi. Ama devrimci tutsakla-

r›n iradesini k›ramad›lar. Süresiz aç-

l›k grevi, haziranda ölüm orucuna

dönüfltürüldü. 

Oligarflinin iflkenceleri, demago-

jileri hep ayn›yd›. Cuntan›n sansürü

alt›ndaki burjuva medyada gerçekle-

rin yaz›lmas› sözkonusu de¤ildi za-

ten. “Örgüt bask›s›yla eyleme kat›l-

d›lar”, “gizli yemek yiyorlar”, “ey-

lemciler zaten idam hükümlüsü” de-

magojileriyle, direniflin taleplerinin

“af”, “idamlar›n kald›r›lmas›” oldu-

¤u yalanlar›yla direniflin etkisi s›n›r-

lanmaya çal›fl›ld›. 

‹flkenceler, yalanlar alt›nda sürdü

direnifl. Hücre hücre eriyerek yürü-

düler ölümün üzerine. Hiçbir yöntem

direnifli hedefinden döndüremedi.

D›flar›da, daha sonra TAYAD’› yara-

tacak olan tutsak yak›nlar› örgütlen-

diler, direniflin d›flar›daki sesi oldular.

‹çeride, “ipi en önde gö¤üsleme” ya-

r›fl›nda ölüm orucu direniflçilerinden

Abdullah Meral öndeydi. Önderi, 61.

gün, Meral’in aln›na sade bir törenle

k›z›l bir bant takt›; o k›z›l bant art›k

y›llar y›l› zulmün zindanlar›ndaki di-

reniflin simgesi olacakt›. Direnifl ilk

flehidini 14 Haziran’da verdi. Bir ha-

ziran gününde yendiler ölümü. Bir

haziran gününde kucaklad›lar zaferi.

Abdullah Meral’i, üç gün arayla

Haydar Baflba¤ ve Fatih Öktülmüfl

izledi. Direniflin bitme aflamas›nda da

Hasan Telci flehit düfltü.

A¤›r sansür ve iletiflimsizlik ko-

flullar›na ra¤men, Anadolu hapisha-

nelerindeki Devrimci Sol tutsaklar›

da süresiz açl›k grevleri ve ölüm

oruçlar›na bafllam›flt›. Ne enteresan-

d›r ki, ölüm orucundaki ölümler, o

günün koflullar›nda, tek televizyon

olan devletin yönetti¤i TRT’de haber

olurken, bugün ölüm orucunda ölen-

ler, “çok kanall›, rekabetçi, özgür”

televizyonlarda haber olmuyor. 

Dört flehit, flimflek olup karanl›¤›

yard›lar. 26 Haziran 1984’te ölüm

orucu bitirildi. Zafer direniflindi. 

Bu arada, direniflin d›fl›nda kalan

solun önemli bir bölümü TTE’leri

giymifl, oligarfli onlara bir de yakala-

r›na “suçlu” kimli¤i takmay› dayat›-

yordu. Geri ad›m›n sonu yoktu.

“Düflman TTE giydirmek istemiyor”

gibi ucube teoriler yap›p, TTE giy-

menin ad›n› “fiili direnifl” koymufl-

lard›. O anlay›fl›n sahipleri, bugün de

F tiplerinin dayatmalar›na uyman›n

ad›n› fiili direnifl koydular. 

1984 Ölüm Orucu zaferine ba¤l›

olarak tüm haklar parça parça kaza-

n›ld›; ölüm bedelini göze alarak dire-

nenler bu tarihin as›l yaz›c›lar› olur-

ken, statükoculuk, geriye savunama-

yaca¤› bir tarih b›rakt›. Ölüm orucu

direnifli, cuntan›n üzerine ölü topra¤›

serpti¤i halka umut oldu. Açl›k grev-

leri k›sa sürede halk›n elinde bir sila-

ha dönüfltü. 1980’lerin ikinci yar›s›n-

da d›flar›da mücadele ad›m ad›m ge-

liflirken, 1984 Ölüm Orucu flehitleri,

onlar›n elindeki bir bayrakt› art›k. 

Türkiye hapishanelerinde o dö-

nemden sonra iki kez daha ölüme

yatt› tutsaklar. 1984... 1996...

2000/2005... 1984 Ölüm Orucu flehi-

di Hasan Telci flöyle demiflti: “Bu

mücadele içinde bizler ne ilk, ne de

son olaca¤›z”... Öyleydi; çünkü oli-

garfli halk› sindirmek ve bunun için

de en baflta tutsaklar› teslim almak

politikas›n› hiç terketmeyecekti. Ha-

pishanelerdeki mücadele, s›n›f mü-

cadelesinin bir parças› olarak nihai

sonucun belirlenece¤i o ana kadar

sürecek bir mücadeleydi. Devrimci

tutsaklar, gerekti¤inde yaln›z kalma

pahas›na, “herkese ve her fleye” kar-

fl›, 12 Eylül 1980 cuntas›ndan bugü-

ne direnifl çizgisini sürdürdüler. Be-

deller ödemekten geri durmad›lar, te-

reddüt etmediler. Bu çizgi içinde

1984 Ölüm Orucu’nun hiç kuflkusuz

özel bir önemi var; çünkü o her fley-

den önce bir “ilk”ti. Apolar’›n, Hay-

darlar’›n k›z›l bantlar›n› befl y›ld›r

onurla, gururla, kararl›l›kla tafl›yor

özgür tutsaklar. Ve Apolar gibi, ölü-

mü yendiler, zulmü de yenecekler. 
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Abdullah Meral
1952 do¤umluydu.
1975’lerde Veteriner
olarak çal›flt›¤› y›llarda
mücadeleye kat›ld›.
DEV-GENÇ içinde aktif
görevler ald›.. Kad›köy
ve çevresinde anti-faflist
mücadeleye önderlik et-
ti. Tutsak düfltü¤ünde ifl-
kencelere gö¤üs gererek örnek ta-
v›r ald›. Tutsakl›k koflullar›nda say›-
s›z direniflin en ön saflar›nda oldu.

Haydar Baflba¤
1956’da Elaz›¤’da do¤-
du. Devrimci mücadele-
ye Elaz›¤’da bafllad›.
1980’de ‹stanbul prole-
taryas›n› örgütleyen bir
önderdi. Y›lg›nl›¤›n kol
gezdi¤i 12 Eylül cuntas›
koflullar›nda tam bir di-
renifl göstererek dev-
rimci mücadeleye dört elle sar›ld›.
1982 y›l›nda tutukland› ve iflken-
celerde örnek bir tav›r sergiledi. 

Fatih Öktülmüfl 
1949 Trabzon do¤um-
ludur. 1968’lerden beri
s›n›f mücadelesinin için-
deydi. 12 Mart koflulla-
r›nda tutsak düfltü.
1973’te tahliye olduk-
tan sonra mücadelesine
devam etti. T‹KB ön-
derlerindendi. Defalar-
ca karfl›laflt›¤› iflkence
tezgahlar›nda düflman› hep ma¤-
lup etmesini bildi. 

Hasan Telci 
1957 Mudanya do¤um-
ludur. Lisede kat›ld› kav-
gaya. Bir emekçiydi,
s›rt hamall›¤› yap›yordu
Mudanya Liman›’nda.
Anti-faflist mücadele
içinde öne ç›kt›. Günle-
rini grev çad›rlar›nda ifl-
çi arkadafllar›yla geçirdi.
En zor anlarda bile
umudunu asla kaybetmedi. 1980
y›l› bafl›nda tutukland› ve Bursa ifl-
kencehanelerinde direnifl onun
vazgeçilmez parças› oldu. Zindan-
larda da direniflini sürdürdü.  



Direniflçilere yollanm›fl 
60 mektubun imhas›na... 

Afla¤›daki bilgiler, bir komployla 
tutuklanan TAYAD Baflkan› Tekin
Tangün’ün Tekirda¤ F Tipi’nden

yazd›¤› 19 May›s 2005 tarihli
mektubundan al›nm›flt›r. 

Aç›k görüfl sonras› hücreye döner-

ken kap›da Gebze ve Kand›ra 2

No’ludan gelen mektuplar›m› verdi-

ler.. Fatma’n›n mektubunu al›nca se-

vincimizi de tahmin edersin. 10 Ma-

y›s’ta yazm›fl.. “K›nal› ellerimle yaz›-

yorum... Mutluyum, hem de çok, flim-

di mutlulu¤umu sonsuz k›lma yolun-

day›m iflte” demifl. Ve biz Fidan›m›-

z’›n bu mutlulu¤unu paylaflmak için

gönderdi¤imiz sat›rlar›n hiçbirini

ulaflt›ramad›k ona biliyor musun!

Otuz mektup-fakstan hiçbiri gitmedi.

Serdar Demirel’e de ayn› say›da

mektup-fakstan hiç biri ulaflmad›. ‹ki

sat›r bir merhaba dememizden bile

korkuyorlar, ulaflmas›n› istemiyorlar.

Tabii ki sonuna kadar yazmaya de-

vam edece¤iz. Her sabah bir kucak

faks ve mektuplar›n yan›s›ra, bir ku-

cak da savc›l›¤a suç duyurusunda bu-

lunuyoruz bu hukuksuzluk için. 9

May›s’tan (12. Ölüm Orucu Ekibi-

’nin bafllamas›ndan -bn) sonra mek-

tuplar›m›za konulan sansür ve imha

kararlar›nda çok büyük bir art›fl oldu. 

... Ercan’›n sana yazd›¤› 10 May›s

tarihli mektubuna k›smi imha karar›

verilmiflti. Ard›ndan 12 ve 13 May›s

tarihlerinde yine yazm›flt›, ancak on-

lar için de imha karar› verildi. Yani

senin eline ulaflamayacak. Gerekçe,

bu son zamanlardaki klasik gerekçe-

leri: “Ölüm orucunu övmek, ölüm

orucundakilere destek vermek ve ha-

berleflmenin örgütsel amaçl› oldu¤u-

nun anlafl›lmas›...”

... Sedat Öztürk, ‹nan Gök, Cengiz

Bal, Ali R›za Eren ve Tuncay Çe-

lik’in birlikte 13 May›s’ta Fatma Ko-

yup›nar’a gönderdikleri mektup önce

“birden fazla kifli taraf›ndan” ya-

z›lm›fl diye iade edildi. Daha sonra

Sedat Öztürk kendi ad›na olan mek-

tubu gönderdi¤inde bu kez de “ölüm
orucunu desteklemek ve haberlefl-
menin örgütsel oldu¤u” gerekçesiy-

le imha karar› ç›kar›ld›. 

... ‹flte böyle, görüyorsun, birkaç

gün içinde gönderdi¤imiz mektuplar-

dan elli-altm›fl tanesi için verilen im-

ha kararlar› bunlar. 

Deniz Posterine Yasak!
Bak flimdi bir olay daha anlataca-

¤›m; 7 May›s’ta Evrensel Gazetesi

Deniz Gezmifller’in posterini vermifl

ek olarak. Ancak bu posterler bizlere

verilmedi. Neden mi? Disiplin kurulu

karar alm›fl bu konuyla ilgili. Ben ka-

rar› aynen yaz›yorum: “Gere¤i düflü-

nüldü. Ad› geçen yeni Evrensel gaze-

tesinin ek olarak verdi¤i Deniz Gez-

mifl, Yusuf Aslan, Hüseyin ‹nan’›n re-

simlerinin bulundu¤u posterde resim-

leri bulunan flah›slar›n geçmifl dö-

nemlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin

bölünmez bütünlü¤ünü parçalamaya

yönelik yasad›fl› eylem ve faaliyetler-

de bulundu¤u, bu itibarla bahsi ge-

çen posterin cezaevimizde bulunan

yasad›fl› örgüt üyesi hükümlüler tara-

f›ndan Atatürk ilkeleri d›fl›nda ideolo-

jik maksatl›... konusu suç teflkil eden

bölücülük propagandas› amac›yla

kullan›labilir olmas› ve içeriye veri-

lecek olan eflyalar genelgesinde pos-

ter hakk›nda hüküm bulunmamas› ne-

deniyle postere el konularak hükümlü

ve tutuklulara verilmemesi gerekti¤i

kanaatine var›lm›flt›r. 09.05.2005”

Karar da böyle iflte. ‹çtihat olufltu-

racak(!) Yarg›tay kararlar› gibi de¤il

mi? Denizler, idam sehpas›nda “Ya-

flas›n Tam Ba¤›ms›z Türkiye” diye

slogan atarak karfl›l›yorlar ölümü, bi-

rileri hala “bölünmez bütünlü¤ün

parçalanmas›ndan” bahsediyor. fiim-

di içeri al›nmad› ya Denizler’in pos-

teri; bölünmez bütünlü¤ün parçalan-

mas› da önlenmifl oldu!!! Hemen her

hapishanede mizah dergilerimiz ç›k›-

yor. Bu koflullarda nas›l ç›kmas›n?

... Yazacaklar›m flimdilik bu kadar.

Oradaki tüm arkadafllar›m›z› direnifli-

mizin coflkusuyla kucakl›yor, selam

ve sevgilerimizi iletiyoruz. Yeniden

görüflmek üzere, hoflçakal›n.

***

NAZ‹LER’DEN BAfiKA K‹M
BÖYLE DAVRANAB‹L‹R?

Afla¤›daki olay da Tekirda¤ F
Tipi’nde yafland›. Kenan Günyel’in

mektubundan aktar›yoruz:  

Dün gece saat 24.00 civar› Serkan

Yüksel arkadafl›m›z rahats›zland›.

Titreme nöbeti bafllam›flt›. Serkan’›n

hastal›¤› epilepsi. Ayr›ca Alzheimer
belirtileri de var... Bunun sonucunda

s›k s›k sinir boflalmas›, bayg›nl›k, tit-

reme vb yafl›yor. Dün gece kriz gelin-

ce zile bas›p durumu izah ediyorlar.

Gardiyan tamam deyip gidiyor. 5 da-

kika sonra tekrar geliyorlar. Baflgar-

diyan mazgaldan Serkan’› görelim

diyor. Kap›y› aç›p bakma zahmetinde

bulunmuyorlar. Neyse krizdeki arka-

dafl güç bela kap›ya getiriliyor... Gö-

rüp gene gidiyorlar. Aradan gene za-

man geçiyor, gelip al›yorlar. Önce re-

vire... Sonra hastane sevki için tecrit

odas›na koyuyorlar. Titreme nöbeti

devam ediyor bu arada. 50 dakika ci-

var› asker bekleniyor. O arada Bafl-

gardiyan Serkan’a, o durumda, kriz

geçirmekte olan bir hasta oldu¤unu

bile bile, iflbirli¤i dayat›yor. “Sen

Yozgatl›’s›n, Yozgat’tan böyle adam

ç›kmaz –devrimcili¤i kastediyor– gel

ba¤›ms›zlar›n yan›nda kal. DHKP-

C’lilerle niye kal›yorsun...” O du-

rumdaki bir hastay›, yard›m edip bir

an önce hastaneye götürece¤ine ifl-

kencecili¤ini gösterip iflbirli¤i dayat›-

yor. Serkan ba¤›r›p kovuyor. 

Ring ve asker geliyor. Gecenin o

saatinde “ifl” ç›kard›¤› için zincir ke-

lepçeyi bileklerine oturtuncaya ka-

dar s›k›yorlar. Ringe al›n›rken asker-

ler küfür, hakaret, tehdit ya¤d›r›yor-

lar. “Geber terörist” vb. afla¤›l›k söz-

lerle Serkan’›n kald›¤› bölümün kap›-

s›n› tekmeliyorlar... Hastanedeki mu-

ayeneden sonra da ayn› i¤rençliklerle

geri getiriyorlar... 
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Hapishanelerde nneler ooluyor? BBilmek HHakk›n›z!

HABERLERTECR‹TTEN



1. Ordu Ko-

mutan› Orgene-

ral Hurflit Tolon,

Gelibolu'da yap-

t›¤› bir konufl-

mada, "Türk ta-

rihinin ve insa-

n›n›n geçmiflinde utan›lacak, s›k›l›-

nacak, gocunulacak, sak›n›lacak

sayfa yoktur. Bu hem ülkemizin, hem

de dünyan›n pekçok arflivinde apaç›k

ortadad›r. Biz atalar›m›zla da, geç-

miflimizle de övünmeye devam ede-

ce¤iz” diye konufltu. (29 May›s Sa-

bah)

Öyle mi?

Nereden bafllayal›m, hangisini sa-

yal›m? Kuyucu Murat’tan m›? Yoksa

40 bin Alevi’yi k›l›çtan geçiren ata-

n›z Yavuz Selim’den mi bafllayal›m

anlatmaya! Türk’ü, Kürt’ü, Ermeni-

’si ile bu topraklarda kan› ak›t›lma-

d›k, zulüm görmedik kimse var m›?

‹sterseniz daha yak›n tarihinize

gözatal›m. Bu tarihte ‘temiz’, ‘onur-

lu’ tek bir sayfa var m›? Kan deryas›

d›fl›nda tek bir fley görülebilir mi? 

Dersim’in da¤›n›, tafl›n› yerlebir

etti¤inizi, derelerden oluk oluk kan

ak›tt›¤›n›z› kimse unutmad›. 33 kur-

flun ise flairlerimizin yüre¤ini da¤la-

y›p türküleflti.

Evet tarih yaz›yor; siz sansürlese-

niz de, bu topraklar›n her kar›fl›ndan

kan f›flk›r›yor. Generaldir, onlar ne

söylerse herkes inanmal›, susmal›d›r

dayatmas› tarihe ifllemez. Tarih tan›k

oldu¤unu kaydeder ve sizin resmi ar-

flivlerinizin, tarihin ve halklar›n bel-

le¤i karfl›s›nda hiçbir hükmü yoktur.

O arflivlerin nas›l “aç›ld›¤›n›”, nele-

rin gösterildi¤ini 19-22 Aral›k’tan bi-

liyoruz. Mesela, orada 6 kad›n› diri

diri yakt›¤›n›z›n görüntüleri yoktu.

Hapishaneleri yerlebir edifliniz yok-

tu. Alev alev yanarken dahi “Yaflas›n

Tam Ba¤›ms›z Türkiye” diye hayk›-

ran, bu ülkenin gerçek vatanseverle-

rinin bedenine nas›l kurflunlar dol-

durdu¤unuz, ya¤mur gibi ya¤an kur-

flun ve bombalar›n alt›nda halaya du-

ran yi¤itler yoktu... fiefkatli jandar-

man›n bir tutukluya su vermesi gö-

rüntüleri ile anlatt›n›z koskoca katli-

am›... Ve bugün, devletinizin mahke-

melerine dahi, operasyoncular›n›z›n

isimlerini veremeyecek bir suçluluk

içindesiniz.

B›rak›n bu yalanlar› da; Marafl’ta,

Çorum’da, Sivas’ta maflalar›n›z halk›

katlederken hangi kuytu köflelerde

yeni katliamlar›n hesab›n› yapt›¤›n›-

z› anlat›n! ‹flçinin, emekçinin kokufl-

mufl düzeninize karfl› örgütlenmesini

da¤›tmak için, 1977 1 May›s katli-

am›n› hangi emperyalist karargahta

planlad›¤›n›z› anlat›n. Sayfalar yet-

mez bu kanl› tarihi yazmaya. 

Susurluklar, tanklar›n arkas›na

ba¤lay›p sürüklenen cesetler, toplu

mezarlar, köyleri yak›p köylülere

d›flk› yedirmeler, kaybetmeler, 6-7

Eylüller, Kanl› Pazarlar... Zulmü tüm

Türkiye’ye yayd›¤›n›z, dara¤açlar›

kurup, tüm karargahlar›n›z› iflkence-

haneye dönüfltürdü¤ünüz 12 Mart ve

12 Eylül cuntalar›n›z›n ac›lar›n› hala

yafl›yor bu ülke halk›. 

Bu tarih sizindir. Ama, Ulusal

Kurtulufl Savafl›’ndan bu yana, övü-

necek tek kare bulamazs›n›z “son

Cumhuriyet”in tarihinde. 

Hangi kanl›

sayfay› açal›m

önünüze... 

Yok, “halk›,
bu ülkenin va-
tansever dev-
rimcilerini kat-

letmek bizim için utan›lacak bir
sayfa de¤il, övüncümüzdür” mü,

diyorsunuz?

‹sterseniz, koskoca generallerini-

zin Amerikan subaylar› karfl›s›nda

düfltükleri utanç verici durumlar› sa-

yal›m. 1959’dan bafllayal›m isterse-

niz; dönemin Genelkurmay 2. Bafl-

kan› Rüfltü Erdelhun'un, Amerikan

askerlerine hitaben söyledi¤i "...Bu

memleket bizim de¤il, sizindir..." söz-

leri, övünç sayfalar›n›zda m› yaz›-

yor? Ya da 1964’teki Genelkurmay

‹kinci Baflkan›n›z Org. Refik Tul-

ga’n›n bu topraklardaki bir ABD üs-

süne (Trabzon) Amerikan subaylar›

taraf›ndan sokulmamas›... Yoksa ba-

fl›n›za geçirilen çuvallar, Amerikal›-

lar taraf›ndan “NATO’nun 23 sentlik

en ucuz askeri” olarak görülmeniz

mi övüncünüz? ABD ile yapt›¤›n›z

her ‘‹kili Anlaflma’ bir utanç belgesi

de¤ilse nedir? Sadece ABD yöneti-

minin sizi “bizim çocuklar” diye

anmas›ndaki utanç yeter de artar bile

mi diyelim!

Belirtti¤imiz gibi, sayfalar›n yet-

meyece¤i bir utanç tarihi, öyle bir

lafla aklanamaz. Ama generaller al›fl-

m›flt›r; onlar söyleyince herkes sela-

ma durmal›, itiraz etmemelidir. Eder-

se ne olur; “süngü tak›p cepheleri

gezdiren” ahlaklar›n›, J‹TEM’lerini,

Özel Harp Daireleri’ni devreye so-

karlar. Tehditle, bask›yla, zulümle

sustururlar. ‹flbirlikçilik tarihlerini

bir yana b›rak›p, gerçekleri dile geti-

renleri vatan haini ilan ederler. 

Ülkemiz ony›llard›r gerçekte Ge-

nelkurmay taraf›ndan yönetilmekte-

dir. Hükümetler bu gerçekli¤in ya-

n›nda vitrindirler sadece. ‹flte bu ne-

denle; akan her damla kandan, alt›na

imza at›lan her iflbirlikçilikten, em-

peryalistlerce her afla¤›lanmadan en

baflta onlar sorumludurlar. “Millici”

generallerin “en millicisi” geçinen

Orgeneral Hurflit Tolon da eminiz

çok iyi bilir bu gerçekleri. Ama ifline

gelmez gerçekler.
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Org. Tolon: ‘Tarihimizde utan›lacak sayfa yok’

Hangi Birini Sayal›m!

Savunmas›z, ddört
duvar aaras›nda

tutsak kkad›nlar› ddiri
diri yyakmak mm›

generallerin öövünç
kayna¤›? 
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Susurluk’un ölüm mangalar› ele-

manlar›ndan, eski özel tim polisi

O¤uz Yorulmaz, 29 May›s günü sa-

baha karfl› 05.00 s›ralar›nda, Bur-

sa'da bir barda tek kurflunla vurula-

rak öldürüldü. Olayla ilgili olarak,

Bursa’n›n kalburüstü zenginlerinden

Hüseyin Kayapal›'n›n o¤lu ve koru-

malar› gözalt›na al›nd›. Susurlukçu

Yorulmaz’›n neden öldürüldü¤ü ko-

nusunda net bir aç›klama yap›lmaz-

ken, sabaha karfl› barda, zengin bir

“ifladam›n›n” korumalar›nca öldürül-

mesi, nedenine ›fl›k tutuyor; ihale,

haraç, kumar... hangisi olursa olsun,

namuslu bir ifl olmad›¤› aç›kt›. 

O¤uz Yorulmaz Kimdir?

Asl›nda onlar› tüm Türkiye tan›-

yor. Susurlukun ölüm mangalar›n›n

elemanlar›ndan biriydi O¤uz Yorul-

maz. Polis özel timindeyken, DYP

milletvekili ve korucubafl› Sedat Bu-

cak'›n korumal›¤›n› yapt›. Devrimci-

lere karfl› say›s›z infaz operasyonun-

da, Do¤u’da yap›lan binlerce operas-

yonda yer ald›. Oluk oluk kan ak›ta-

rak en gözde tetikçilerden biri oldu.

Ad› deflifre olduktan sonra, Susurluk

devleti taraf›ndan, Susurluk’u akla-

man›n arac›na dönüfltürülenlerden

biri oldu. “Çete üyesi” olmaktan yar-

g›land› ve komik cezalarla kurtar›ld›. 

Batakl›kta Yaflayan, 
Batakl›kta Ölür

O¤uz Yorulmaz’›n sabaha karfl›

bir barda ölmesi, kimseyi flafl›rtma-

s›n! Eli devrimcilerin, halk›n kan›na

bulanm›fl tüm katillere, özel timcile-

re bak›n; hepsi de ihale kovalamakta,

haraçlar almakta, uyuflturucu ya da

kad›n ticaretiyle u¤raflmakta, bar kö-

flelerinde serserilik yapmaktad›rlar.

Çünkü tüm katiller böyledirler. 

Tüm Susurlukçular’da ayn› ya-

flam biçimini görürsünüz. Bir baflka

Susurluk tetikçisi Ayhan Çark›n da,

2000 y›l›nda Bal›kesir’in Erdek ilçe-

sinde “arazi ihalesinde zor kullana-

rak ihaleye kat›lanlar› sindirmek-

ten” gözalt›na al›nm›flt›. Bildikleri

baflka ifl yoktur; katlederek, sindire-

rek, korkutarak rant elde etmeyi bi-

lirler, al›nterinden bihaberdirler. Öte-

ki Susurlukçular, öldürmekten yorul-

mayan “kahramanlar” nerede bilen

var m›? Çark›n’›n deyifliyle “öldür-

dükçe psikopatlaflanlar” ne yaparsa,

onlar da onu yap›yorlar. O¤uz Yorul-

maz nerede ortaya ç›km›flsa, onlar da

orada! Böyle yaflad›klar› için böyle

ölüyorlar. 

Çark›n suçüstü yakalan›nca, bur-

juva bas›n “özel timci Çark›n ihale

mafyas› ç›kt›” bafll›klar›yla flafl›rma

numaras› yapm›flt›. fiimdi de, kimse

“kim bu özel timciler, nas›l yaflar,
nas›l ölürler, vatansever dedikleri-
miz bunlar m›?” diye sormuyor. 

“Türkiye Bunlarla Gurur 
Duyuyor”du...

Susurluk duruflmalar›n› hat›rla-

y›n; halkla alay edercesine flenflakrak

mahkemelere ç›kt›lar, ellerinde bin-

lerce insan›n kan›yla geldikleri mah-

kemelerde “Türkiye sizinle gurur
duyuyor” sloganlar›yla karfl›land›-

lar. “Ne yapt›ysak vatan için yap-
t›k” sözü dillerinden düflmedi. Vatan

için katletmifller, vatan için haraç

kesmifller, vatan için uyuflturucu pa-

zarlam›fllard›... Her fley vatan içindi!

Sadece onlar böyle söylemiyor-

lard›. Devletin tepesindekilerce,

“devlet için kurflun yiyen de atan
da kahramand›r” diyerek onaylan-

d›lar. fiefleri Korkut Eken, oligarfli-

Susurluk’un Kahraman›...

Faflistti, Barda Öldü, 
Üzerine Bayrak Örtüldü Özel ttimci bbir kkatildi OO; öölüm

mangas› eeleman›yd›. BBir
mafyac›yd› O; hhalk›n vve

devrimcilerin kkan›n› ddöktükçe,
kirli iifllerine iizin vverilmiflti. VVe
elbette ttüm bbu ss›fatlar›ndan
dolay› dda, ooligarflinin ssevgili
“vatansever kahramanla-

r›”ndan bbiriydi. VVe bbir ssabaha
karfl›, bbarda kkurflunland›...

Her iinfaz ooperasyonundan
sonra bböyle kkutlad›lar ddöktük-
leri kkan›. ““Vatansever” iilan
edilip mmadalyalar ttak›ld› bbo-
yunlar›na, ddurmadan tterfi eetti-
ler. HHükümetlerden ggeneralle-
re, bburjuva bbas›ndan mmahke-
melere; hhepsi aalk›fla ddurdu,
kollay›p kkorudu oonlar›... ZZa-
man zzaman ttasfiye eedilmek
durumunda kkalsalar dda, ddevle-
tin oonlara hhep iihtiyac› vvard›...
Yüzlerindeki oo mmaske bbir kkez
daha iindi! OOnlar; aadlar› nne
olursa oolsun, yyaflamlar›, kkiflilik-
leri iile OO¤uz YYorulmaz’d›rlar...
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nin anl› flanl› generalleri taraf›ndan

sahiplenildi. Sadece generaller, ad›

Susurluk’la özdeflleflmifl Çiller, A¤ar

gibileri de¤ildi onlar› “kahraman va-

tanseverler” ilan eden. fiimdi Adalet

Bakanl›¤› koltu¤unda oturan Cemil
Çiçek, Susurlukçular’›n deflifre edil-

mesine karfl› ç›k›yor, vatan hizmeti

yapt›klar›n› savunuyordu. Burjuva

bas›n›n da kahraman vatanseverle-

riydi onlar; “onlara yine ihtiyac›m›z

olabilir” diye yaz›lar yazd› Ertu¤rul

Özkökler, bizzat 80 operasyonda kan

ak›tt›¤›n› söyleyen Çark›nlar’a say-

falar aç›ld› boy boy. 

Oligarflinin onlara her zaman ihti-

yac› oldu¤u, yar›n daha da fazla ola-

bilece¤i do¤rudur. Ama hep batakl›-

¤›n içinde olmaya devam edecekler,

“vatan millet” demagojisiyle her tür-

lü serserili¤in içinde yüzeceklerdir.

Çünkü sahte vatanseverler ve halk›n

katilleri için vatan, “kasalar›d›r”. 

Bayrak fiovcular› Nerede?

Cenazesine kendisi gibi susurluk-

çular’›n kat›ld›¤› O¤uz Yorulmaz’›n

tabutuna Türk bayra¤› örtüldü... Ni-

ye? “fiehit” mi olmufltu? Hangi vatan

hizmetini yap›yordu acaba? Susurluk

mersedesinin içinden cesedi ç›kar›l-

d›¤›nda dahi üzerinden esrar ç›kan

faflist katil Abdullah Çatl› da bayra¤a

sar›lm›flt›...

Hiçbir bayrak bu kadar afla¤›lan-

may› haketmez. Bir ülkenin bayra¤›

bu kadar ayaklara düflürülmez. Bar

köflelerinde, kimbilir hangi pis iflin

peflindeki bir katilin üzerine örtme-

nin anlam› budur. 

Nerede o bayrak tantanas› yapan,

sokaklara dökülen, vatanseverleri

linç etmek isteyenler? Nerede o bil-

diriler yay›nlayan Genelkurmay?

Nerede o “vatandafl hassasiyeti” ede-

biyat› yapan Tayyipler, Deniz Bay-

kallar? Neden ç›k›p ortaya; “bir ser-

serinin üzerine bu bayrak örtülemez”

demiyorlar? Niye sokaklara dökül-

müyorlar “bayra¤›n onuru için!”

Hepsi ikiyüzlüce, sahtekarca yap›lan

fleylerdi. Hiçbirinin gerçekte bayra¤a

sayg›s› yoktur. fiovenist politikala-

r›nda kullan›lan bir araçt›r sadece.

Bu yüzden çekip almad›lar o tabutun

üstündeki bayra¤›...

Polisler, özel timciler; Yorulmaz’›n annesini dinleyin!

O¤uz Yorulmaz’›n annesi cenazede feryat ediyordu; “ben o¤lumu devlete
memur verdim, çete yapt›lar...” 

Devlet iflte böyle kullan›yor sizi. Kirli ifllerinde kullan›yor, halka karfl› suç

iflletiyor, katliamlar›nda, infaz operasyonlar›nda tetikçilik yapt›r›yor ve bunla-

r›n karfl›l›¤›nda her türlü pis ifli yapman›za izin veriyor. Ama sonuçta bir pa-

çavra gibi atmaktan da çekinmiyor. Koskoca Susurluk’tan kendini kurtarmak

için, üç befl ölüm mangas› eleman› böyle öne at›ld›. Hiçbirinizin sonu farkl› ol-

maz; iflkencecilerin, ölüm mangas› elemanlar›n›n tümünün akibetine bak›n,

hepsi paçavraya dönmüfl, kimisi salya sümük a¤l›yor. Yol yak›nken, dönün;

halka karfl› suç ifllemeye son verin, sizin anan›z da arkan›zdan, “o¤lumu dev-

lete memur verdim, çete yapt›lar” diye a¤›t yakmas›n!!!

Tayyip Erdo¤an’›n kulland›¤› kiflisel eflyalar›

aç›k art›rma ile sat›ld›! Yanl›fl okumad›n›z, hazret-

lerin eskileri kap›fl›ld›. Eski pantolonlar, ayakka-

b›lar, sümüklü mendilini getirseler onlar› da ala-

caklard›... 

Peki bu eflyalar› kap›flan ya¤c›lar kimdi? Nas›l

bir kiflili¤e sahipti ki, eski ayakkab›y› al›p vitrini-

ne koysun! “Burjuva”lard› elbette! Hem de en

pespaye cinsinden... ‹flbirlikçi, asalak burjuvazi,

gerekti¤inde en laik oluyor, esen rüzgara göre fle-

riatç› olup Umre’ye de gidiyor. Bak›n medyan›n

haline; en 28 fiubatç› onlard›, en AKP’ci de...

Bu ya¤c›l›¤›n, bu yalakal›¤›n, herhangi bir
inanc›, bir ilkeyi, bir rejimi savunabilmesi
mümkün mü; savunabilecekleri tek fley kasala-
r›ndaki dolarlard›r.

Peki Erdo¤an, hangi haleti ruhiye ile, kendine

nas›l bir misyon biçerek eskilerini sat›fla ç›kar›yor.

Kimlerin eskileri böyle sergileniyor; “kutsal” bir

kiflilik, bir pop y›ld›z›, artist... Erdo¤an kendini

hangisi görüyor acaba!!!

Bu ya¤c›l›k, hangi 

ilkeyi savunabilir
➩

MSB D›fl Tedarik eski Daire Baflkan› Emekli Tu¤ge-
neral Oktay Aln›ak’a, ‘uluslararas› deniz tafl›mac›l›¤›

ihalelerinde usulsüzlük”ten dava aç›ld›. Aralar›nda albay,

yarbay ve sivil memurlar ile Metin Kalkavan isimli bir

patronun da bulundu¤u 15 kifli, ayn› dosya kapsam›nda

Tu¤general Oktay Aln›ak ile birlikte Genelkurmay Aske-

ri Mahkemesi’nde yarg›lanacaklar.

Generallerin kirli çamafl›rlar› dökülmeye devam edi-

yor. Ama unutmay›n ki, bunlar ‘gözden ç›kar›lan’lard›r ve

yolsuzluk, aç›lan davalarla s›n›rl› de¤ildir. 

Yolsuzluklar ülkesinin generallerinin bunun d›fl›nda

kalmas› mümkün mü? Kald› ki, ordu her zaman sermaye

ile do¤rudan içiçe olmufltur. Onlarca general emekli ol-

duktan sonra holdinglerde yönetici olur. Geçen y›lki kâr›

Koç ve Sabanc›lar’› dahi sollayan OYAK, ordu-sermaye

içiçeli¤inin çarp›c› bir baflka örne¤idir. Sermaye ile bu ka-

dar içiçe geçmifllik, ülkenin gerçek yönetenleri olman›n

verdi¤i güç, bütçeden ald›klar› devasa pay, her istedikleri

silah al›m›n›n yerine getirilmesi... yolsuzluklar› besleyen

etkenlerdir. Bu gerçekleri gizlemek için de, “en vatanse-

ver” görünürler. Soyguncu ne kadar vatansever olursa!...

Bir general daha

yolsuzluk san›¤›
➩
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Yarg›tay’›n E¤itim-Sen'in tüzü-

¤ünde yeralan ‘anadilde e¤itim’ mad-

desini gerekçe göstererek kapat›lma-

s› yönünde verdi¤i karar, eylemlerle

protesto ediliyor. E¤itim emekçi-

leri, “Sokakta Kurduk Sokakta

Savunaca¤›z” ve "E¤itim-

Sen'i Kapatt›rmayaca¤›z"

sloganlar›yla tüm ülke

çap›nda gerçeklefltir-

dikleri eylemlerle,

Genelkurmay talimatl›

verilen bu karara boyun

e¤meyeceklerini dile geti-

riyorlar. E¤itim-Sen 4-5 Hazi-

ran'da 9 ilde "Örgütlü Toplum,

Demokratik Türkiye" ad›yla bölgesel

mitingler gerçeklefltirecek. 

***

E¤itim-Sen üyeleri karar›n ard›n-

dan birçok kentte eylemdeydi. 

28 May›s günü ‹stanbul Taksim

Gezi Park›’nda yap›lan oturma eyle-

minde, sald›r›lar›n bir bütün oldu¤u

vurguland›. KESK ad›na konuflan Ali

Ekber Ifl›k, sendikan›n kapat›lmad›-

¤›na, sürecin iflledi¤ine dikkat çeke-

rek, sendikan›n faaliyetlerine ve mü-

cadelesine devam etti¤ini belirtti.

Halka, emekçilere yönelik sald›r›la-

r›n hat›rlat›ld›¤› konuflmalarda, flu

ifadelere yer verildi: "Sald›r›lar bir

bütündür. E¤itim-Sen'i sahiplenmek

Irak'›, cezaevindeki tutuklular›, F tip-

lerinde direnenleri sahiplenmektir.

Daha dün bu sald›r› politikalar›na

karfl› ç›kmak için Faruk Kad›o¤lu

kendini yakarak feda etmifltir."

"E¤itim-Sen'i Kapatt›rmayaca-
¤›z" pankart› açan 250 kifli, “E¤itim-

Sen De¤il ‹ncirlik Kapat›ls›n” slo-

ganlar› atarken, HÖC’lüler de “E¤i-

tim-Sen Kapat›lamaz” ve “Anadilde

E¤itim Engellenemez” dövizleriyle

emekçilerin yan›nda yerald›lar.

Ayn› gün Ankara’da ise, emekçi-

ler TBMM’ye yürüdü. "Örgütlü
Toplum Demokratik Türkiye"
pankart› tafl›yan kitle, s›k s›k E¤itim-

Sen’in susturulamayaca¤›n› ifade

eden sloganlar hayk›rd›lar. “MGK,

Yarg›
El Ele

Demokrasi
Nerede” diyen

emekçilerin önü,

Meclis Kavfla¤›'na

gelindi¤inde polislerce

kesildi. Burada bir süre

arbede yaflan›rken, sendikac›lar›n

kitleyi azarlamas› tepki çekti. Meclis

önüne ulaflan emekçiler, a¤›zlar›na

siyah bantlar takarak bir süre oturdu-

lar. Daha sonra kitleye hitaben konu-

flan Genel Baflkan Alaattin Dinçer,

E¤itim-Sen’in, bugüne kadar oldu¤u

gibi, sendikal mücadelesini, hak ve

özgürlükler mücadelesini sürdürece-

¤ini belirtti. 

28 May›s günü ‹zmir, Malatya,

Sivas, Antalya, Diyarbak›r, Gazian-

tep, Van gibi birçok kentte eylemler

gerçeklefltirildi. Sinop U¤ur Mumcu

Meydan›’nda toplanan emekçiler

‘E¤itim-Sen Kapat›lamaz” sloganlar›

atarken, Samsun’da ‘Direne Direne

Kazanaca¤›z’ fliar› hayk›r›ld›. Kayse-

ri’de yap›lan eyleme ise çeflitli sendi-

ka, parti ve DKÖ’ler destek verdiler. 

Zonguldak’ta 23 ve 24 May›s

günlerinde Madenci An›t›'nda yap›-

lan eylemlerde, 3 SES üyesinin sür-

gün edilmesi de protesto edilirken,

Zonguldak Gençlik Derne¤i üyesi

ö¤renciler de e¤itimcilerle yanyana

“Sokakta Kurduk Sokakta Savunaca-

¤›z" sloganlar›n› hayk›rd›lar.

24 May›s'ta oturma eylemi yapan

Kocaeli E¤itim-Sen üyeleri, 25 Ma-

y›s'ta “Emekçiyiz Hakl›y›z Kazana-

ca¤›z” sloganlar›yla AKP il binas›na

yürüyüfl gerçeklefltirdi.

31 May›s günü de birçok kentte

eylemler sürerken, ‹sveç, Nor-

veç, ‹talya, Slovakya, ‹ngiltere

ve ABD'li e¤itim sendikalar›

Yarg›tay'›n E¤itim-Sen ile

ilgili karar›n› protesto

ettiklerini duyurdular.

AKP iktidar›

adeta böyle bir

karar yokmufl,

ülkenin en bü-

y ü k

sendi-

k a s ›

için ka-

p a t m a

k a r a r ›

verilme-

mifl gi-

b i

d a v -

r a n -

maya,

bu hu-

kuksuzluk-

la kendisi-

nin ilgisi ol-

mad›¤› izle-

nimi verme-

ye devam

ederken, E¤i-

tim-Sen’liler 1

Haziran günü,

81 ilde, AKP il

binalar› önüne

yürüyerek siyah

çelenk b›rakt›lar. 

Eylemlerde ,

karar›n Genel-

kurmay talima-

t›yla al›nd›¤›,

iktidar›n bu sald›-

r›n›n arkas›nda oldu¤u vurguland›.

E¤itim-Sen Genel Baflkan› Alaat-

tin Dinçer,  Ankara’da yapt›¤› aç›kla-

mada, sendikalar›n›n en üst organ›

olan genel kurulun ola¤anüstü topla-

naca¤›n› dile getirirken, A‹HM'e de,

tek tek yüklü tazminat davalar› aça-

caklar›n› belirtti. 

Genelkurmay talimat›yla karar al›nd›;

D‹RENEREK KAZANACA⁄IZ



Özellefltirme sald›r›s› perva-

s›zca sürüyor. Bugüne kadar

tek tek karfl› koyufllar sonuçsuz

kald›. Bugün ise; TÜPRAfi,

Türk Telekom, ERDEM‹R, TE-

KEL, Seydiflehir baflta olmak

üzere, iflçiler özellefltirmelere
karfl› mücadele kararl›l›klar›n›

dile getiriyorlar. 

Oligarflinin 210 bin üyeli,

E¤itim-Sen’i kapatma karar›

ülke çap›nda protesto ediliyor.

E¤itim-Sen’in kapat›lmas›, bü-

yük bir tasfiye harekat›d›r. En

genelde ise, sendikas›zlaflt›r-

mad›r. Onlarca fabrikada her

gün yaflanan, sendikalaflt›klar›

için iflten at›lan iflçileri de ekle-

yebiliriz. Onlar da, fabrikalar›-

n›n önlerine tek bafllar›na direnme

yolunu seçiyorlar.

SES üyesi sa¤l›kç›lar, kamudaki

özellefltirmenin, tasfiyenin ad› olan

‘Kamuda Reform”un parças› olan

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Si-

gortas› Yasa Tasar›s›'na karfl› eylem-

lerinin son halkas› olarak, Ankara’ya

yürüyor. Bir süre önce de BES’liler

Gelir ‹daresi Kanunu’na karfl› yayg›n

eylemler gerçeklefltirmifllerdi. 

IMF asgari ücreti bile çok görür-

ken, T‹SK tümden kald›r›lmas›n›

gündeme getiriyor. Kamuda 370 bin

iflçiyi ilgilendiren T‹S görüflmeleri-

nde de, hükümet yüzde 4 gibi komik

zam önermesinin yan›s›ra, as›l olarak

esnek çal›flmay› dayat›yor. Türk-‹fl

her sözleflme döneminde oldu¤u gibi,

esip gürleyip sonra masa bafl›nda sa-

t›fl oyununu mu sergileyecek, yoksa,

iflçiye dayat›lan IMF program›n›n

sözleflmelerde önüne konulmas›na

karfl› m› ç›kacak; bunu görece¤iz.

Merkezi Sald›r›lar›n 
Karfl›s›na Birlikte Ç›kmal›y›z

Yukar›da özetle aktard›¤›m›z bafl-

l›klara tek tek bak›n; “kim sürdürü-
yor bu sald›r›lar›?” sorusunun ce-

vab›n›n ayn› oldu¤unu görürsünüz.

Emperyalist sermaye, IMF arac›l›-

¤›yla dayat›yor. ‹flbirlikçi tekelci
burjuvazi, bu dayatmalar› sonuna

kadar destekliyor, iflçi s›n›f›n›n,

emekçilerin ne kadar kazan›lm›fl

haklar› varsa yoketmeye çal›fl›yor.

AKP iktidar› ise, sermayenin hükü-

meti olarak uyguluyor.

‹flçinin, memurun, di¤er halk ke-

simlerinin haklar›n› tek tek yokeder-

ken, kedinin fare ile oynad›¤› gibi

oynuyor ve sald›r›lar aras›ndaki ba¤

görülmüyor, görülmek istenmiyor. 

Oysa; Seydiflehir’de sald›ran

özellefltirmecilerle, E¤itim-Sen’i ka-

patmak isteyenler ayn› güçlerdir. 370

bin iflçiye, “enflasyonda Avrupa se-

viyesini yakalamal›y›z, bunun için s›-

k› mali politika uygulamak zorunda-

y›z. Bu yüzden her isteyene istedi¤ini

veremeyiz” demagojisiyle -ony›llar-

d›r bitmeyen- “fedakarl›k” dayatma-

s›nda bulunanlarla, asgari ücreti bile

çok görenler ayn› güçlerdir. Çal›flma

yaflam›n› kurals›zlaflt›ran esnek çal›fl-

may› dayatanlarla, ‘Kamuda Re-

form’ ad› alt›nda tasfiye yürütenler,

yine ayn› güçlerdir. Örnekler ço¤alt›-

labilir. Ama, görülmesi gereken flu-

dur: Sermaye son y›llarda yo¤unlafl-

t›rd›¤› sald›r›lar›n› gittikçe art›rarak

sürdürmektedir. Bu sald›r›lar kimi

zaman tüm emekçileri birden hedef-

lemekte, kimi zaman da tek tek alan-

larda, sektörlerde ayr› ayr› yürütül-

mekte, zamanlama yap›lmakta, ama

mutlaka kesintisiz bir flekilde sürdür-

mektedir. Elbette eklemeliyiz

ki, bu sald›r› dalgas›, tekelci ka-

pitalizmin tüm dünya çap›ndaki

sald›r›lar›yla fiili ve ideolojik

olarak paraleldir. 

Sald›r› merkezi ise, emek-
çiler olarak biz de, birlikte di-
renmek durumunday›z. Bu-

nun objektif koflullar› fazlas›yla

vard›r. Birlikte direniflin önünde

engel olan anlay›fl afl›lmal›d›r.

Her kesimin kendi sorunu etra-

f›nda bir “direnifl” sergilemeye

çal›flmas›, hatta bir konfederas-

yona ba¤l› iki sendikan›n direni-

flinin dahi birlefltirilememesi, bu

konudaki zaafiyeti çarp›c› flekil-

de göstermektedir. Belirtelim ki;

biz ‘birlik’ derken, bugüne ka-

dar ki prati¤i herkesçe malum

olan, ilkesizli¤in ve birliksizli-

¤in simgesi olmufl, Emek Platformu

benzeri bir birlikten sözetmiyo-

ruz. Sadece sendikalarla s›n›rl› olma-

yan, halk›n tüm ilerici, emekten
yana güçlerini içine alan, harekete
geçiren, IMF politikalar›na karfl›
direniflte samimi ve kararl› olan,
dayatmay› de¤il uzlaflmay› esas
alan bir birlikten sözediyoruz.

Bunun önünde kim engel oluyor?

Neden her kesim kendi sesinin yan-

k›s›yla baflbafla kal›yor? Neredeyse,

burjuvazinin bölüp parçalamak için

özel bir gayret sarfetmesine bile ge-

rek kalmayan bir anlay›fl yerleflmifl-

tir, düzen sendikac›l›¤› arac›l›¤›yla.

Engel, bu anlay›fl›n kendisidir. 

Sendikal rekabetçilik, sendikalara

yön veren siyasetleri kemiren grup-

çuluk, emperyalizm ve oligarfli ile

çat›flmaktan kaç›fl, ekonomist sendi-

kac›l›k, karfl›m›za somut olarak ç›kan

engellerden baz›lar›d›r.

‹flçi s›n›f› tarihine ‘sendikac›lar›n

ihaneti’ olarak geçen SEKA yenilgi-

sini hat›rlay›n. SEKA yenilgisinin al-

t›nda yatan neydi? “Türk-‹fl satt›” de-

mek her fleyi çözmüyor. Örne¤in, en

baflta özellefltirme politikas›n›n ken-

disine de¤il, SEKA’n›n sat›fl›na karfl›

bir mücadeleydi. Yani ekonomist bir
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Özellefltirme, kamu sözleflmeleri, kölelik yasalar›,

‘esneklik’ dayatmas›, E¤itim-Sen’in kapat›lmas›...

Birlikte Direnifli Örmeliyiz

emek



mant›kla ele al›nd›. 

S›n›f bilinci tafl›mayan iflçi, özel-

lefltirmeyi ancak kendi fabrikas› sat›-

fla ç›kar›ld›¤›nda, “iflsiz kalaca¤›”,

“kazan›lm›fl haklar›n› kaybedece¤i”

kayg›s› gündeme geldi¤inde görür.

Sermaye ise bundan rahats›z de¤ildir.

Gerekti¤inde zamanlama yapar, erte-

ler, ya da iflçilerin bu kayg›lar›n› bir

süreli¤ine de olsa giderip, tasfiyeyi

baflka biçim ve zamanda sürdürür.

Bu ekonomist bak›fl, gerçekte özel-

lefltirmeye direnmiyordur. Bu yüz-

den, örne¤in özellefltirmeyi yak›n

hissetmeyen Erdemir iflçileri, SE-

KA’y› izlemekle yetinmifllerdir. fiim-

di ise, “Erdemir sat›lamaz” yürüyüfl-

leri yapmaktad›rlar. S›n›f bilinçsiz ifl-

çilerin böyle davranmas› bir noktaya

kadar “anlafl›labilirdir”. 

As›l sorun, iflçiyi bilinçlendire-

cek, özellefltirmenin emperyaliz-
min bir sald›r›s› oldu¤unu, müca-

delenin anti-emperyalist temelde ol-

mas› gerekti¤ini kavratacak, s›n›f ba-

k›fl aç›s› verecek olan sendikac›lar›n

da ayn› anlay›fla sahip olmalar›nda-

d›r. Örne¤in; Türk-‹fl’in konfederas-

yon olarak özellefltirme politikas›na

karfl› bir mücadele program›, böyle

bir anlay›fl› var m›d›r? Yoktur! Olan,

tek tek ba¤l› sendikalar›n direniflleri-

dir. Bu yüzden sonuçsuz kalm›flt›r bu

mücadeleler. 

Sendikac›lar›n IMF politikalar›

konusunda, özellefltirme politikas›

konusundaki tavr› sözkonusu oldu-

¤unda, kaç›n›lmaz olarak karfl›m›za

flu ç›k›yor. Avrupa Birlikçi, oligarfli-

nin AB hedefinin arkas›ndan giden,

‘ça¤dafl sendikac›l›k’ ad›yla s›n›f

sendikac›l›¤›n›n emperyalistlerce

tasfiyesini gönüllü uygulayan anla-

y›fllar›n, özellefltirmeye ideolojik ve

politik olarak karfl› ç›kmalar› müm-

kün müdür? Sözde ne derlerse desin-

ler mümkün de¤ildir. Ya AB’cilikten

vazgeçilir, ya da IMF’ye ve onun po-

litikalar›na direnilmez. Sadece dire-

nilir gibi yap›l›r ve iflçiler aldat›l›r.

Bu anlay›fllar terkedilmeli, s›n›f

sendikac›l›¤› bak›fl›yla, tüm kesimle-

re yönelik sald›r›lar›n ayn› kaynaktan

geldi¤ini görerek birlikte direnifl ör-

gütlenmelidir. 

IMF’ye Karfl› Direnifl Cephesi

Türk-‹fl'e ba¤l› Petrol-‹fl, Türk

Haber-‹fl, Türk Metal Sendikas› ve

KESK'e ba¤l› Haber-Sen, geçen haf-

ta içinde “özellefltirmeye karfl› birlik-

te mücadele” karar› ald›. 26-27 Ma-

y›s günlerinde ise Ankara’da, Türk-

‹fl, Hak-‹fl, D‹SK, KESK, TTB, K‹-

GEM, TMMOB özellefltirme konulu

bir sempozyumda, özellefltirmeye

bugüne kadar direnilmedi¤ini kabul

ederek, “özellefltirme sald›r›s›n›
püskürteceklerini” duyurdular.

Bunlar olumlu ad›mlard›r. Ama

hala özellefltirmenin kayna¤›na yö-

nelindi¤i söylenemez. Ve di¤er halk

güçleriyle bütünleflme, emekçilerin

IMF patentli taleplerini kapsama gibi

bir perspektiften sözetmek mümkün

de¤ildir. Somut bir direnifl program›,

nas›l püskürtülecek sorusunun ceva-

b› da belirsizdir. 

Devrimci Memur Hareketi’nin

KESK Kongresi’nde önerdi¤i

IMF’ye karfl› Muhalefet Cephesi, bu

konuda bir bak›fl sunmaktad›r. ‹flçi-

ler, memurlar ve di¤er halk kesimleri

böyle bir cephe içinde, IMF’nin ha-

yat›n her alan›na yans›yan politikala-

r›na karfl› ç›kabilir, bu topraklar›n sa-

hipsiz olmad›¤›n› gösterebiliriz.
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SES üyeleri, 21 Nisan'da bafllatt›klar›,

'Sa¤l›k hakk›, ifl güvencesi ve ücret adaletsiz-

li¤ine karfl›' eylemlerini ‘Ankara Yürüyüflü’

ile sürdürüyor. ‹zmir’den yola ç›kan emekçi-

ler, 5 gün sürecek yürüyüfl sonunda 3 Haziran

günü Ankara’ya ulaflacak ve Sa¤l›k Bakanl›-

¤›'na yürüyecekler.

'Sa¤l›k ve Sosyal Güvenlik Hakk› ‹çin
Yürüyoruz' slogan›yla gerçekleflen yürüyüfle

iliflkin konuflan KESK Genel Baflkan› ‹. Hak-

k› Tombul, bu mücadelenin tüm KESK'in mü-

cadelesi oldu¤una dikkat çekerek, “bu yürü-

yüfl, PETK‹M'le, Seydiflehir'le, TEKEL'le bu-

luflma yürüyüflüdür” diye konufltu.

SES Aksaray fiubesi üyeleri ise, ayn› yasa

tasar›s›n›n geri çekilmesi için Vak›f Gureba

E¤itim Hastanesi önünde yapt›klar› eylemde

genel direnifl ça¤r›s› yapt›lar. 

Özellefltirme Gündemi

Petrol-‹fl, Türk Haber-‹fl, Türk Metal

Sendikas› ve Haber-Sen üyeleri, 30

May›s günü Galatasaray Lisesi

önünde toplanarak, 'TELEKOM'u

Satt›rmayaca¤›z', ‘ERDEM‹R'i Sat-

t›rmayaca¤›z', önlükleri giyip slog-

anlarla yürüdüler.

Petrol-‹fl Sendikas› ise Taksim Pasta-

nesi önünde 'TÜPRAfi Gelece¤i-

mizdir Sat›lamaz' imza stand› aç-

t›. Haber-Sen üyeleri de Ankara'da

TELEKOM'un özellefltirilmesine

karfl› imza kampanyas› bafllatt›lar.

Türk Metal Sendikas› üyesi Erdemir

iflçileri, Ere¤li’de düzenledikleri

yürüyüflte fabrikan›n sat›fl›na karfl›

sloganlar att›lar. 

SES AAnkara’ya yyürüyor
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Pancar çapas› yapmak için Ur-

fa’dan Eskiflehir’in Alpu ilçesine

mevsimlik tar›m iflçisi olarak giden 6

kiflilik Bilbay ailesi, tedavi edilme-

dikleri için tümden yokoldular... 

27 May›s akflam› rahats›zl›klar›n-

dan dolay› hastaneye baflvuran aile-

ye, grip teflhisi konularak önemli bir

fley olmad›¤› söylendi. Taburcu edil-

dikten 3 saat sonra, çad›rlar›nda uy-

kuya dalan; Hasan (23) ve Fatma Bil-

bay (26) çifti ile çocuklar› Sibel (5),

Ahmet (3), Sara (2) ve Emine (1) bir

daha uyanamad›lar. 

Düzenin, ‘paran yoksa, sa¤l›k
da yok, yaflama hakk› da!’ ilkesi

küçük bir ilçenin devlet hastanesinde

de geçerliydi. Yaflanan tam bir sa¤l›k

katliam›yd›. Ne de olsa onlar yoksul-

dular. Yoksul olduklar› için sa¤l›k

haklar› da, insan gibi tedavi haklar›

da yoktu. Bu yüzden de ölümlerinde

“ihmal” dahi olamazd›! Ki, en büyük

ihmal düzenin sa¤l›k politikas›yd›

zaten. Ama mutlaka suçlu olan, ölen

yoksullard›. Eskiflehir ‹l Sa¤l›k Mü-

dürü ve Eskiflehir Valisi, tam da bu

yaklafl›mla olay› örtbas etmeye çal›fl-

t›lar ve ailenin Eski-

flehir’e sevk edilmesi-

ne ra¤men kendileri-

nin gitmedi¤ini söyle-

diler. Hastanenin, in-

sana de¤er vermeyen

anlay›fl›n, yoksullar›

bafl›ndan savan sa¤l›k

sisteminin hiçbir ku-

suru yoktu onlara gö-

re. 

Peki kimdi Bilbay

ailesi?

Geçici tar›m iflçileri, k›rsal kesi-

min en yoksullar›d›r. Bir baflka de-

yiflle topraks›zlar denilen kesimdir.

Topra¤a sahip olanlar› da vard›r ara-

lar›nda, ama sahip olduklar› toprak

yaflamalar›na yetmeyecek kadar az

oldu¤u için mevsimlik ifllere koflarlar

her y›l. Her y›l yüzbinlercesi kamyon

kasalar›nda, trenlerin üçüncü mevki

vagonlar›nda yollara düflerler. Çuku-

rova, Ege, ‹ç Anadolu ovalar›nda ya-

z›n kavurucu s›ca¤› alt›nda üç befl ay

ölesiye çal›fl›rlar ve y›l›n geri kalan

zaman›nda iflsizdirler. Ama devletin

resmi kay›tlar›nda iflsizler kategori-

sinde görünmezler. 

Bazen faflist valiler, kaymakamlar

taraf›ndan illere, ilçelere sokulmaz,

çad›r kurmalar›na dahi izin verilmez,

zararl› mahlukatlar muamelesi görür-

ler. “Çevre görüntüsünü bozduklar›”

resmi a¤›zlardan dile getirilir. Ço¤u

zaman da potansiyel teröristtirler

devletin gözünde, çad›rlar›na bask›n-

lar verilir tan atmadan. 

S›tma nöbetleri onlar› bekler Çu-

kurova’da, kamyon kasalar›nda ölü-

verir bazen 40’› birden. Burjuva ba-

s›nda, “AB yolundaki ülkemizde böy-

le yolculuk mu yap›l›r” diye geçer

adlar›. Ama sormazlar, neden o kam-

yonlar›n kasalar›na bal›k istifi edil-

diklerini. Sormazlar, üç ay çal›fl›p 9

ay ne yapt›klar›n›. Sormazlar, toprak

neden az›nl›k bir kesimin elindeyken

onlar›n topraks›z oldu¤unu. Ve uyan-

mas›nlar diye derin uykular›ndan,

“kader” diye belletirler topraks›z

olufllar›n›. Burjuvalar›n, küçük-bur-

juvalar›n kendilerini tatmin etmek is-

tediklerinde, derin çeliflkileri bilerek

ya da bilmeyerek yumuflatmaya hiz-

met ettiklerinde, çocuklar› hat›rlan›r,

“haydi k›zlar okula!” diye tarlalar›

dolafl›r kravatl› beyler ve iyi giyimli

han›mlar. E¤itimsizliklerinde de suç

onlar›nd›r. T›pk› sa¤l›k haklar›n›n ol-

may›fl›n›n suçunu da onlara yükle-

dikleri gibi. 

Düzenin onlara reva gördü¤ü ya-

flama karfl›n, örgütsüzlükleri en bü-

yük dezavantajlar›d›r, örgütlenme-

meleri için önlerine her türlü engel

ç›kar›l›r. “Kaybedecek zincirleri dahi

olmayanlar” gibi, kaybedecek top-
raklar› dahi olmayanlar da düzen

için tehlikedir. Toprak reformunun

bir talep olarak gündemlerine girme-

si, sömürü düzenine isyanlar›n›n pra-

ti¤e dönmesi korkutur a¤alar›n ve

büyük toprak sahiplerinin, kapitalist

çiftliklerin sahiplerini.

Korkular›n› büyütmeliyiz. Avrupa

Birli¤i’nin tar›m politikas› ile, arala-

r›na yenilerinin de kat›laca¤› aç›k

olan topraks›z ve az toprakl› köylüle-

re, kurtulufllar›n›n örgütlenmekte,

halk›n iktidar› için mücadeleye kat›l-

makta oldu¤unu göstermeliyiz.

Tedavi edilmeyen tar›m iflçisi
aile yokedildi!

Yoksullar da yaflayacak

31 May›s günü Batman'›n Demiryolu Köyü yak›nla-

r›nda üç evi y›kmak isteyen belediye ekipleri ile çevik

kuvvet polisleri, direniflle karfl›laflt›. 

Panzerlerin, biber gaz›, tazyikli su ve coplar›n kulla-

n›ld›¤› y›k›m›n gerekçesi, evlerin “toplu konut alan›na

girdi¤i” iddias›yd›. Çocuklar sapanlarla, kad›nlar tafllar-

la, erkekler sopalarla polise karfl› koyarken, halk›n elle-

rine Kur-an alarak y›k›m› engelleme giriflimi sonuçsuz

kald›. Onlar› engelleyecek tek fley, direniflti. Barikatlar

kuran halka, toplu konutta çal›flan iflçilerden bir bölümü

de destek verince, direnifl büyüdü. Y›k›m›n baflar›l› ola-

mamas› ve karar› alanlar›n iyice teflhir olmas› üzerine,

olay yerine gelen belediye yönetimi, karar› geçici olarak

geri ald›klar›n› duyurdular ve y›k›m ekipleri çekildi. 

Genç, yafll› direndiler;
evlerini y›kt›rmad›lar

köylü
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‹deolojik mücadelenin olmad›¤›

bir demokratik kitle örgütü, kendisi-

ne dinamizm kazand›racak, sapma-

lardan koruyacak en güçlü araçlardan

birinden mahrum kalm›flt›r. KESK’in

en ciddi sorunlar›ndan biri de budur.

Politikalar üzerine bir ideolojik mü-

cadele yok; üyelerinin s›n›f sendika-

c›l›¤› anlay›fl›yla e¤itimi yok; en

önemlisi burjuvaziye karfl› da ciddi

bir ideolojik mücadele yok. Gerici,

faflist devlet sendikalar›n›n sonradan

ortaya ç›kmalar›na ra¤men KESK

karfl›s›nda güç olabilmelerinde bu za-

af›n önemli bir pay› oldu¤u muhak-

kak. 

Bu zaaf, KESK 2. Ola¤an Genel

Kurulu’nda ve kongreden bugüne

kendini göstermeye devam ediyor.

Yönetim seçildi, kongre bitti! Oysa,

her biri bafll› bafl›na kapsaml› tart›fl-

malar› gerektiren çok önemli kararlar

al›nd› o kongrede, çok önemli öneri-

ler reddedildi. 

Yürüyüfl’ün 1. say›s›nda yerverdi-

¤imiz KESK Genel Kurulu haberin-

de “Devrimci Memur Hareketi’nin

önerileri neden reddedildi?” diye

sormufltuk. Reddedilen öneriler ara-

s›nda, reddedilmesi en çarp›c› olan›,

“ABD ve AB emperyalizmine karfl›

bir mücadele program› oluflturulma-

s›” önerisiydi. 

Devrimciyim, demokrat›m, yurt-

severim, emekten yanay›m diyenin

reddetmesinin düflünülemeyece¤i bu

öneri, KESK Kongresi’nde reddedil-

di. Bu öneriyi reddeden, baflta Yurtse-

ver Emek Hareketi Grubu olmak üze-

re, tüm gruplar, memurlara ve tüm

halka öneriyi reddedifllerinin gerek-

çesini aç›klamak durumundad›rlar.

Bu öneriyi reddeden Kürt milliyetçi-

li¤iyle KESK yönetimini paylaflanlar

da aç›klamak durumundad›r.  ÖDP

ne diyor bu konuda, EMEP ne diyor? 

Birlikler, ittifaklar, elbette “asgari

müflterekler” üzerinde oluflur. Yöne-

timi paylaflanlar her konuda anlaflm›fl

olmak zorunda de¤ildir. Fakat bu

noktada bilmek hakk›m›zd›r;

ABD’ye, AB’ye karfl› bayrak açma-

mak, KESK yönetiminde yeralanla-

r›n asgari müflterekleri aras›nda m›-

d›r? De¤ilse, KESK yönetimi, böyle

bir önerinin reddediliflini KESK için-

de tart›flmaya açacak m›?

KESK bünyesinde bu tart›flma hâ-

lâ yoktur. KESK yönetiminde otu-

ranlar, y›llard›r ideolojik mücadele-

den kaçt›lar; ideolojik mücadeleden

kaç›fl›n KESK’i içten içe çürüttü¤ünü

›srarla görmezden gelerek ayn› tavr›

sürdürüyorlar. 

KESK Kongresi’nin sonuçlar›,

tüm sendikalarda tart›fl›lmal›d›r. Tar-

t›flmalar›n üstünü örte örte bugünkü

gerileyifl yaflanm›flt›r. KESK Kongre-

si’ne MHP’nin davet edilmesi tart›-

fl›lmam›flt›r. KESK’in 1 May›slar’da

Türk-ifl’le birlik olup devrimcilere

karfl› uygulad›¤› d›fltalama ve dayat-

mac›l›k tart›fl›lmam›flt›r. KESK’in

birbirinin tekrar› olan ve hiçbir sonuç

almayan “eylem takvimleri” tart›fl›l-

mam›flt›r... Bunlar› tart›flmayan,

ABD’ye, AB’ye karfl› mücadele öne-

risini reddeden bir mant›k, emekçiyi

nas›l e¤itir?

KESK’in ÖDP’li yeni Genel Bafl-

kan› ‹smail Hakk› Tombul, seçilme-

sinden sonra gazetelere yapt›¤› bir

aç›klamada flöyle diyor: “KESK’in

AB’ye iliflkin tutumu, ‘evet ya da ha-

y›r’ fleklinde de¤ildir... KESK olarak

AB müzakere sürecini izleyece¤iz.”

Müzakere sürecinin neyini izleyecek-

siniz daha? 

KESK Kongresi’ndeki “bayrak

provokasyonu”ndan sonra baz› üye-

lerin istifa etmesi üzerinde bir de bu

yan›yla düflünmeli KESK’liler. fiove-

nizm temelinde geliflen bir provokas-

yon, ancak anti-emperyalist netlikle

püskürtülebilir. AB’ye, ABD’ye karfl›

mücadeleyi reddeden bir KESK, oli-

garflinin bu demagojilerine, provo-

kasyonlar›na karfl› kendini silahs›z-

land›rm›fl bir sendikad›r. 

Ayn› D‹SK’in “iflimi seviyorum,

iflyerimi seviyorum” sloganlar›yla

kendini patronlar karfl›s›nda silahs›z-

land›rd›¤› gibi. Bu sloganlarla e¤iti-

len, flekillendirilen bir iflçinin patro-

nuna karfl› s›n›f anlay›fl›yla direnme-

si, iflyerini iflgal etmesi mümkün mü?

KESK bunlar› tart›flmaktan kaça-

maz. Sadece KESK de¤il, D‹SK ve

di¤er kitle örgütleri ve bütün olarak

Türkiye solu da kaçamaz. Çünkü so-

run KESK’le s›n›rl› de¤il. KESK yö-

netimi, ABD’ye, AB’ye karfl› müca-

deleyi “kendi gündemi” saym›yor.

Ama bu önerinin reddedilmesini tar-

t›flmaya gerek görmeyenlerin tavr› da

özünde farkl› de¤il. Mesela flu ifade

dikkat çekicidir; K›z›l Bayrak, KESK

reformizmini elefltirirken  “Devrimci

Memur Hareketi, AB, ABD ve provo-

kasyonlar temelinde belirledikleri

kendi gündemlerini Kurul'a dayatt›k-

lar› için hareketin ihtiyac›na yan›t

vermekten uzak kald›lar” diyebiliyor.

AB’ye, ABD’ye, iflbirlikçilerine ve

provokasyonlara karfl› mücadele, ne-

den ve nas›l sadece DMH’nin “kendi

gündemi” oluyor, neden K›z›l Bayrak

bunlar› kendi gündemi saym›yor, bu

gündem neden KESK Genel Kuru-

lu’nun “ihtiyaçlar›n›n d›fl›nda” say›l›-

yor. Memur hareketinin ihtiyaçlar›

sadece “ekonomik talepler” etraf›n-

daki tart›flma m›, bu mant›¤›n, KESK

yönetiminin ekonomizminden ne far-

k› var?

KESK’in sorunu iflte tam bu nok-

tadad›r; emperyalizme karfl›, faflizme

karfl› mücadele sorunu yok; bir bütün

olarak IMF’nin karfl›s›na ç›kam›yor,

düzenin icazeti d›fl›na ç›km›yor; geri-

ye ekonomizm kal›yor ki, emperya-

lizmin ve oligarflinin icazetinden ba-

fl›n› ç›karamayanlar›n ekonomik mü-

cadeleyi baflar›ya götürme flans› da

yoktur zaten.

AB’ye, ABD’ye karfl› mücadele önerisini reddedenler;

Neden reddettiniz, aç›klama bekliyoruz! 

KESK Kongresi’nden 
kalan sorular



Sevgili Yürüyüfl okurlar› merha-

ba! Sohbetimizin devaml› kat›l›mc›-

lar› Özlem ve Mazlum ve konu¤u-

muz Günay ad›na hepinizi sevgiyle

selaml›yoruz. 

Bu haftaki sohbet konumuzu ge-

çen sohbetimizi kapat›rken belirtmifl-

tik; faflizme karfl› mücadele hep gün-

demimizde, her zaman önemli, fakat

geçen haftaki geliflmeler, ayn› za-

manda ne kadar güncel oldu¤unu da

yeniden göstermifl oldu. 

Mazlum arkadafl›n önünde iki ki-

tap görüyorum. Dimitrov’un Fafliz-

me Karfl› Birleflik Cephe’si ve Togli-

atti’nin Faflizm Üzerine Dersleri...

‹kisi de önemli kitaplar gerçekten.

Yaz›lal› çok zaman geçmifl olmas›na

ra¤men, faflizm ve faflizme karfl› mü-

cadele konusunda birçok sorumuza

cevap verebilir, ufkumuzu açabilir.

Mazlum: San›r›m daha çok

kendi somutumuzu tart›flaca¤›z, ama

yine de çal›flma öncesinde bunlara

bir gözatmak istedim. Özlem, daha

çok 12 Eylül öncesi ülkemizdeki an-

ti-faflist mücadeleye iliflkin kaynak-

lara bak›yordu, ben de bu cepheden

zenginlefltirebiliriz diye düflündüm.     

Kemal: Evet iyi düflünmüflsü-

nüz. Mümkün oldu¤unca o örneklere

de bakar›z. Ben ilk sözü yine Gençlik

Federasyonu’ndan arkadafl›m›za ve-

rece¤im. Geçen hafta, varolan duru-

mu anlatm›flt› bize. fiimdi esas olarak

faflist teröre karfl› mücadele üzerinde

duraca¤›m›za göre, bu aç›dan sald›r›-

n›n en yo¤unlaflt›¤› yer olan üniversi-

te gençli¤i ne yap›yor, hangi anlay›fl-

lar savunuluyor, ona bakal›m.  

Günay: Geçen haftaki sald›r›-

lar› saymayaca¤›m. fiu an bilebildi¤i-

miz kadar›yla, en az befl yerde sivil

faflistler sald›rd› ve bir o kadar yerde

de polis gözalt›lar› oldu. ‹kisini bir-

likte belirtiyorum; çünkü polis terö-

rünün ve sivil faflist sald›r›lar›n “ayn›

merkezden” planlan›p organize edil-

di¤i o kadar aflikar ki... Resmi faflist

terör ve sivil faflist terör ayn› kesitte,

organize biçimde sald›r›yor diye de-

¤erlendiriyoruz durumu. Daha önce

sizler aktarm›flt›n›z; 1974 sonras›

gençli¤in devrimci mücadelesi ve ör-

gütlenmesinin karfl›s›na önce sivil fa-

flist terör ç›kart›lm›fl, arada tabii res-

mi faflist terörün sald›r›lar› olsa da

78’lere kadar a¤›r basan sivil faflist

sald›r›lar olmufl. Ancak sivil faflist te-

rörle sonuç alamad›klar›nda, 78’de

s›k›yönetimle birlikte üniformal› fa-

flist terör daha yo¤un bir biçimde

gündeme gelmifl. fiimdi biz boyutlar›

itibar›yla olmasa da, içeri¤i aç›s›ndan

o ikinci dönemi yafl›yor gibiyiz. 

Peki bunun karfl›s›nda biz ne ya-

p›yoruz, gençli¤in durumu ne? Önce-

likle flunu söyleyeyim; “12 Eylül ön-

cesine dönmek” fobisi, ta ortaokul-

dan beri hemen tüm gençli¤in kafas›-

na yerlefltirilmifl, apolitikleflme çok

yayg›nlaflt›r›lm›fl olsa da bizim de

düflündü¤ümüzden daha genifl bir an-

ti-faflist potansiyel var. Bugüne kadar

flu veya bu nedenle mücadelenin

içinde olmayan demokrat arkadaflla-

r›m›z faflist sald›r›lara karfl› bir tepki

içindeler. Ama öte yandan tüm arka-

dafllar üzerinde idarenin soruflturma

terörü ve polis gözalt›lar› a¤›r bir

bask› oluflturuyor. 

Buna ra¤men, sald›r› karfl›s›nda

tav›rs›z kalmamak, kendi güvenli¤i-

mizi sa¤lamak düflüncesi en az›ndan

devrimci demokrat kitlede daha ha-

kim. Çünkü herkes, ne polisin, ne

idarenin faflist sald›r›lar karfl›s›nda

gençli¤in güvenli¤ini sa¤lamayaca-

¤›n› görmüfl durumda. Kendi çap›nda

sa¤a sola sopa demir saklamaktan,

bunlara karfl› baflka dilden konuflmak

laz›m düflüncesine kadar uzanan tep-

kiler var. Devrimci demokrat kitlenin

en genelde tepkisi, düflüncesi bu. 

Çeflitli gençlik örgütlerinin tav›r-

lar›na gelince; orada daha bir çeflitli-

lik var. Bir k›sm› sald›r› olursa kendi-

mizi savunal›m ama biz sald›rmaya-

l›m diyor. Bir k›sm›, “provokasyona

gelmeyelim” düflüncesiyle ne olursa

olsun çat›flma olmas›n düflüncesinde,

ki reformistlerin büyük ço¤unlu¤u

bu durumda... Hem kendi içimizde,

hem di¤er gruplarla tart›fl›yoruz. 

Kemal: Biraz önce Günay’›n

dedi¤i gibi, sald›r›n›n boyutlar› elbet-

te 1977-78’lerle karfl›laflt›r›lamaz.

Ama Günay’›n s›ralad›¤› anlay›fllar,

neredeyse kelimesi kelimesine dün

de varolan anlay›fllard›. Bunlara geç-

meden faflizme karfl› mücadeleden en

genelde ne anlamal›y›z, isterseniz

önce onu biraz açal›m, o zaman bu

farkl› anlay›fllar›n neye tekabül etti¤i

de daha anlafl›l›r olacakt›r. Buyur

Mazlum, seninle bafllayal›m.   

Mazlum: Ben önce flunu belir-

tece¤im; faflizme karfl› mücadele de-

nilince, s›k düflülen yan›lg›lardan bi-

ri, bunu MHP’ye, sivil faflist teröre

karfl› mücadele olarak anlamakt›r.

Böyle bir alg›laman›n oluflmas›nda,

geçmiflten beri, faflizmi MHP’ye in-

dirgeyen yaklafl›mlar›n önemli bir

pay› vard›r. Biz faflizme karfl› müca-

dele deyince, bundan mevcut siyasi

yönetim biçimine karfl› mücadeleyi

anl›yoruz. Sivil faflist teröre karfl›

mücadele de onun içindedir. 

Faflizm, ülkemizde “olas› bir teh-

like” de¤il, somut bir gerçektir. Fa-

flizm, mevcut devlet biçimidir. Dola-

y›s›yla, faflizme karfl› mücadele, ikti-

dar perspektifiyle ele al›nmas› gere-

ken bir mücadeledir. Yani faflizme

karfl› demokrasiyi savunuyorsak, bu

sadece MHP’ye karfl› ç›k›p, MHP’ye

karfl› di¤er düzen partilerinin iktida-

r›n› savunmak de¤ildir. Ülkemizde
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hayat›n
içindeki 
teori

Faflizme Karfl› Mücadele

Faflist tteröre kkarfl› 
mücadelede iiki ççizgi

aflizm, ülkemizde “olas› bir tehlike”
de¤il, mevcut devlet biçimidir. Dolay›-
s›yla, faflizme karfl› mücadele, iktidar
perspektifiyle ele al›nmas› gereken
bir mücadeledir. Sivil faflist teröre
karfl› mücadele de onun içindedir. 
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demokrasi, ancak mevcut faflist dev-

let cihaz›n›n parçalan›p, bir halk ikti-

dar›n›n kurulmas›yla mümkündür;

faflizme karfl› mücadelenin, bir ikti-

dar mücadelesi oldu¤u gerçe¤i bura-

dan kaynaklan›r. 

Faflizmin bir devlet biçimi oldu-

¤unu tespit eden bir siyasi hareket,

mücadelesini sivil faflist teröre karfl›

mücadeleyle s›n›rlamaz. Sivil faflist

teröre karfl› mücadelesini de iktidar

perspektifli mücadelesinin bir parça-

s› olarak ele al›r. 

Demek ki, faflizme karfl› mücade-

lede, ilk ve temel farkl›l›k, devlet bi-

çimini tahlil ediflteki farkl›l›ktan do-

¤uyor. Mevcut sistemi, devleti faflist

olarak görmeyenler, faflizmi sadece

MHP’yle özdefllefltiriyorlar ve fafliz-

me karfl› mücadele denilince de bun-

dan MHP’ye karfl› mücadeleyi anl›-

yorlar. Tabii buna ba¤l› olarak da si-

vil faflist hareketi, devletten ayr›, ba-

¤›ms›z bir hareket gibi ele al›yorlar. 

Özlem: Burada bir ek yapabilir

miyim? Sivil faflist hareketle devleti

birbirinden ayr› görmek, sadece siya-

si tespit olarak de¤il, günlük gelifl-

meleri de¤erlendirirken de s›k s›k dü-

flülen bir yanl›fl. Mesela falan üniver-

sitede olay oluyor, sald›ran faflistler

oldu¤u halde, polis taraf›ndan faflist-

lerin de¤il bizim gözalt›na al›nma-

m›z, oradaki emniyet müdürünün fa-

flistli¤ine ba¤lanabiliyor. Önceki soh-

betimizde belirtilmiflti; sivil faflist

hareket bizzat emperyalizm ve devlet

taraf›ndan faflizme kitle taban› yarat-

mak ve halk›n mücadelesine karfl›

vurucu güç olarak kullanmak üzere

örgütlendirilmifl; bu anlamda devle-
tin sivil bir uzant›s› durumunda.

Partileflen, az çok kitle taban›na otu-

ran her hareketin kendi iç dinamikle-

ri de ortaya ç›kar elbette, bu dina-

mikler nedeniyle zaman zaman dev-

letle veya tekelci burjuvazinin belli

politikalar›yla çeliflti¤i de olabilir, fa-

kat bu onun devletin bir uzant›s› ol-

du¤u gerçe¤ini de¤ifltirmez. Sözleri-

min bafl›na dönersem; devletin sivil

faflist terör karfl›s›ndaki tavr›, ne bir

polis flefinin, ne bir yarg›ç›n kiflisel

düflüncesi ve takdirine ba¤l› de¤ildir,

faflist terörün himayesi, bir devlet po-

litikas›d›r. 

Kemal: Bu noktada Mazlum’un

ve Özlem’in anlatt›klar›n› birlefltirir-

sek flu sonuç ç›k›yor; faflizme karfl›

mücadeledeki farkl› politikalar, bi-

rincisi devlet biçiminin, ikincisi dev-

let ve MHP aras›ndaki iliflkinin fark-

l› biçimde tahlil edilmelerinden kay-

naklan›yor. 

Buna ba¤l› olarak; anti-faflist mü-

cadelede sol güçlerin izledi¤i taktik-

ler de en genelde iki çizgi oluflturur. 

Birincisi; ülkemizde faflizm de¤il

burjuva anlamda bir demokrasinin

varoldu¤u anlay›fl›ndan hareket

edenlerin faflizme karfl› mücadele

çizgisi. Bu anlay›fl, sivil faflist hare-

ketle ve devletin biçimi aras›nda ni-

telik fark› oldu¤unu söyler. 

‹kincisi, sivil faflist hareket, dev-

letin niteli¤i ve egemen s›n›flar›n

merkezi politikalar› aras›nda bir çe-

liflki görmeyenler, dolay›s›yla buna

göre bir politika izleyenler. 

Birinci anlay›fltakiler, geçmiflte

“Faflizme Geçit Yok” slogan›n› kul-

lan›yorlard›, bugün bu slogan› pek

kullanmasalar da mant›klar› ayn›d›r;

faflizme, yani MHP’ye geçit yoktur

bunun tam aç›l›m›. 

Faflist teröre karfl› mücadeleyi

“provokasyona gelmek” olarak de-

¤erlendiren de bu anlay›flt›r. Bu anla-

y›fl faflist terörün karfl›s›na halk›n ör-

gütlü gücünü dikmek yerine, faflizme

karfl› mücadeleyi sadece bar›flç›l yön-

temlerle “MHP kapat›ls›n” talebi çer-

çevesine hapseder. Faflistlere iktidara

flikayet eder ve MHP’ye karfl› mesela

CHP gibi güçlerle ittifak› esas al›r. 

Bu anlay›fla göre sivil faflist terör-

le çat›flmaya girmek, sald›r›lar›na

karfl›l›k vermek, provokasyona gel-

mektir, anarflizmdir. Bugün bu anla-

y›fl kendisini “her türlü fliddete hay›r”

diyerek ifade etmektedir. Dolay›s›yla

bu anlay›flta resmi faflist teröre karfl›-

l›k vermek zaten hiç yoktur.  

“Provokasyona gelmemek” anla-

y›fl›n›n pratikteki tezahürü, faflistlerin

hedef seçti¤i alanlar› boflaltmak, “si-

vil faflistlerle resmi güçleri karfl› kar-

fl›ya b›rakmak”t›r. Oysa bu anti-fa-

flist mücadeleden kaç›flt›r ve sivil-

resmi faflist terörün amac›na ulaflma-

s›d›r. 

Baz›lar› geçmiflte bu kaç›fl› “iflçi

s›n›f›na gitmek laz›m” diyerek per-

deliyordu. (Ki bu bir çok durumda

reformizmin baflvurdu¤u bir perdele-

me takti¤idir, o kadar ki, F Tiplerine

karfl› mücadele görevlerini üstlenme-

yenler bile ayn› teoriye s›¤›nd›lar...) 

Sivil faflist terörün niteli¤ine ilifl-

kin bu yanl›fl anlay›fl, yanl›fl mücade-

le taktiklerine yolaçt›¤› gibi, halk› da

faflist demagojiye aç›k hale getirir.

Sivil faflist hareketle, devletin iç içe-

li¤inin, faflist terörün resmisinin ve

sivilinin amac›n›n ayn›l›¤›n›n halka

yeterince kavrat›lmamas›, '80'li y›l-

larda oligarflinin “sa¤ sol çat›flmas›”

demagojisinin ve 12 Eylül'ün “sa¤a

da sola da karfl›y›z, can güvenli¤ini

sa¤l›yoruz” takti¤inin etkili olmas›na

neden olmufltur. 

Mazlum: San›r›m 12 Eylül ön-

cesinde mücadelenin anti-oligarflik
de¤il, anti-MHP yan›n›n a¤›r bas-

mas›, daha do¤rusu halka anti-oligar-

flik bilinç yerine anti-MHP bilinci

verilmifl olmas› da bunun sonucudur. 

Özlem: Evet, bu aç›dan Dev-

rimci Yol tipik bir örnektir. DS Der-

gileri’ndeki anti-faflist mücadeleyle

ilgili yaz›lara bakarken dikkatimi

çekti. Üstelik DY o dönem, yukar›da

sayd›¤›m›z reformist cephe içinde de

de¤ildir. Üstelik ülkemizdeki siyasi

sistemi faflizm olarak tahlil etmekte-

dir. Bu tespitlerinin pek de içsellefl-

mifl olmad›¤› daha sonra görülecekti

zaten. O zaman da anti-faflist müca-

deleyi ele al›fllar›nda görülmüfltü. 

1978’den itibaren resmi faflist te-

rörün daha fazla devreye sokuldu¤u

dönemde, DY, buna karfl› mücadele-

yi yükseltmek yerine, ayn› TKP anla-

y›fl› gibi, “faflistler AP hükümetiyle

beraber sald›r›y› terkettiler... Bu or-

tamda devlet güçlerine sald›r› fleklin-

de bir politika yanl›flt›r... sivil faflist-

lere sald›r›p onlar› arenaya çekmek

gerek!” anlay›fl›n› savunuyorlar. 
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aflizme karfl› mücadelede, ilk ve en
temel farkl›l›k, devlet biçimini tahlil
ediflteki farkl›l›ktan do¤uyor. Mevcut
sistemi, devleti faflist olarak
görmeyenler, faflizmi sadece MHP’yle
özdefllefltiriyorlar ve faflizme karfl›
mücadele denilince de bundan
MHP’ye karfl› mücadeleyi anl›yorlar.
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Bak›n o dönem DS Dergisi’nde

enteresan bir benzetme yap›l›yor. 

“(DY’nin yapt›¤› gibi) bu tahlili

yapmak için sürekli faflizm görüflleri-

ne de¤il de, T‹P, TKP'nin Türkiye'de

faflizm yoktur, "faflizme geçit yok"

tahliline sahip olmak gerekir. ‹flte

DY'nin faflist devlet terörünü gör-

mezlikten gelen ve bu terörün amac›-

n› anlamayan bu mant›¤›, TKP'nin

mant›¤›n›n t›pa t›p ayn›s›d›r...” (DS

2, May›s 1980)

Mazlum: Gerçekten de mant›k

buydu. Nitekim, oligarflinin mahke-

melerinde DY önderleri, “bizim dev-

rim, iktidar, devlete karfl› mücadele

diye bir sorunumuz yoktu, biz

MHP’liler bize sald›rd›¤› için kendi-

mizi savunduk” dediler. Sonra... DY

de eskiden Mahir’in tespitleri parale-

linde “faflizm bir devrim ve iktidar

sorunudur” diyordu. Ama ne devrim

olmamas›na, ne oligarflinin iktidar›

y›k›lmam›fl olmas›na ra¤men, 90’la-

r›n bafl›nda bu anlay›fl siyaset sahne-

sine “faflizm olmad›¤›” tespitine uy-

gun politikalarla ç›kt›. Bugün ÖDP

faflizm vard›r-yoktur dememeyi ter-

cih eden bir oportünizme s›¤›nsa da,

tüm teori ve politikalar› gösteriyor

ki, ülkemizdeki devlet biçimini fa-

flizm olarak de¤il, burjuva demokra-

sisi olarak de¤erlendiriyorlar.  

Faflizmi MHP’ye indirgeyen anla-

y›fl ise, faflist teröre karfl› mücadeleyi,

yasal, bar›flç›l mücadeleyle s›n›rlaya-

cak ve ittifaklar›n› da düzen içi güç-

lerden seçecektir. 

Kemal: Bunu bugün de az çok

görüyoruz zaten. Artan faflist teröre

karfl› devrimcilerin birlikte mücadele

ça¤r›s›, bu güçler taraf›ndan cevaps›z

b›rak›l›yor. Kimisi sivil faflist terörün

provokasyonlarla, linç sald›r›lar›yla,

üniversitelerdeki yayg›n sald›r›larla

devreye sokulmufl olmas›n›n önemi-

ni görmekten de uzak. 

Faflizme karfl› mücadelede ittifak-

lar sorunu son derece önemli bir yer

tutar. Almanya’dan ‹talya’ya, ‹span-

ya’ya kadar birçok ülkede faflizmin

iktidara geldi¤i, birçok ülkenin de fa-

flistler taraf›ndan iflgal edildi¤i 1930-

40’larda Marksist-Leninistler tara-

f›ndan gelifltirilen Faflizme Karfl› Bir-

leflik Cephe anlay›fl› bu konudaki an-

lay›fl›m›z›n özünü ortaya koyar. An-

cak tabii ki bu anlay›fl›n nas›l uygula-

naca¤›, kendi prati¤imizde nas›l so-

mutlanaca¤›, yine de birçok ayr›m

noktas›n› ortaya ç›kar›r. 

Örne¤in, TKP’nin 1980 öncesin-

de önerdi¤i “Ulusal Demokratik

Cephe” (UDC) diye bir oluflum var-

d›. Faflizmi MHP’yle s›n›rlayan anla-

y›fl›n uzant›s› olan bu “cephe”, ç›k›fl

noktas›nda faflizme karfl› birlikte mü-

cadeleyi savunsa da, gerçekte “CHP

+ reformistler ve revizyonistler” blo-

kunu savunan, sol güçleri CHP’nin

yede¤ine takan bir anlay›fl›n ifade-

siydi. 

Faflizme Karfl› Birleflik Cephe an-

lay›fl›n›n temel iki özelli¤i vard›r: Bi-

rincisi, faflizmle çeliflkisi olan, fafliz-

min bask›lar›na maruz kalan tüm ke-

simleri birlefltirmek; ikincisi, birleflik

cephenin mücadelesini bir iktidar

mücadelesi olarak ele almak. 

Faflist teröre karfl› birlikte müca-

dele konusunda bir soruya cevap ve-

ren ÖDP Genel Baflkan› diyor ki,

“birlikte olmak gerekir tabii ama bu

geçmiflteki gibi faflizme karfl› birleflik

cephe anlay›fl›yla olmaz!”

Peki neden olmaz? Neden öyle

olmamas› gerekir? 

Çünkü faflizme karfl› mücadeleyi

bir iktidar mücadelesi olarak görmü-

yor. Bununla da s›n›rl› de¤il;

MHP’yle özdefllefltirdi¤i faflist teröre

karfl› mücadeleyi de asl›nda kendi

görevi olarak görmüyor; burjuva de-

mokrasisinin polisine, devletine ha-

vale ediyor. Bu anlay›fl›n sonucu da

tabii ayn› TKP’nin UDC’sinde oldu-

¤u gibi “CHP + reformistler, revizyo-

nistler”dir. 

Reformizmin uzun süredir izledi-

¤i ittifaklar politikas›, iflte bu anlay›-

fla uygundur. Bu anlay›fl, faflist terör

karfl›s›nda direnme, mücadele, bir-

leflme ça¤r›s› yapmak yerine, “sa¤-

duyu” ça¤r›s› yap›yor. Kimileri, sal-

d›ran faflistleri de, sald›r›ya karfl›

kendini savunanlar› da kastedip “iki

taraf› da onaylam›yorum” diyorlar. 

Mazlum: Gerçek flu ki, bugün

ülkemizdeki reformistlerin tavr›, in-

san›n akl›na tav›rlar›yla adeta fafliz-

min önünü açan 2. Enternasyonal
Partileri’ni getiriyor. Dimitrov’un

kitab›n› okurken s›k s›k bu tür para-

lellikler kurmak durumunda kald›m.

Bak›n mesela, o zamanki baz› “sos-

yal-demokrat”lar, faflizme karfl› si-

lahl› mücadeleye ve bu temelde itti-

faka ça¤›ran devrimcilere ne cevap

veriyorlar:

“Biz ne sa¤dan ne de soldan ge-

len gericili¤in müttefikleri olaca¤›z.

fiu anda biz, ülkemizin mutlulu¤unu

ne sermayenin eme¤e karfl›, ne de

eme¤in sermayeye karfl› sald›r›s›nda

ar›yoruz... Tersine, bugün biz, serma-

ye ile emek aras›nda, her iki tarafa

da yararl› bir uzlaflma peflindeyiz.”

D‹SK’in “sermaye kazanacak ki,

iflçi de kazans›n” deyiflinde, Öca-

lan’›n “ne yüzde yüz eme¤in, ne yüz-

de yüz burjuvazinin ç›karlar› do¤ru

de¤il” teorisinde, KESK Baflkan›’n›n

“AB’ye iliflkin tutumumuz evet ya da

hay›r de¤ildir” aç›klamas›nda, yuka-

r›daki anlay›fl yans›m›yor mu? Bu

anlay›fl, tabii ki ittifaklar›n› da buna

göre biçimlendiriyor. 

Dimitrov onlara flöyle diyor:

“Komünist Partisi’nin bayra¤›

alt›nda yürüyen 200 bin iflçi köylü ve

di¤er çal›flanlarla bir birleflik cephe

imkans›zd›r... ama tabii kapitalistler-

le, bankerler ve vurguncularla,

emekçi halk›n özgürlüklerini ve gü-

cünü gasbedenlerle, kitleleri ezenler-

le... bu pekâlâ mümkündür!

Emekçi halk›n ço¤unlu¤unun

partisiyle bir ittifak olamaz ama ‘iç

savafl girdab›ndan kurtulmak, yeni

toplumsal servet yaratmak, genel re-

fah› art›rmak...’ için kapitalist az›nl›-

¤›n partisiyle olabilir...”

Çok çarp›c› de¤il mi? Bir bak›-

yorsunuz, cümle D‹SK, KESK ve

benzerlerini anlat›yor, bir bak›yorsu-

nuz, DEHAP’›, ÖDP’yi anlat›yor...

Devrimcilerle ittifak gereksiz, ama

düzen partileriyle, CHP art›¤› sosyal

demokratlarla, hatta CHP’yle olabi-

lir. Devrimcilerle ittifak olmaz, ama
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evrimcilerle ittifak gereksiz, ama
düzen partileriyle, CHP art›¤› sos-
yal demokratlarla, hatta CHP’yle
olabilir. Devrimcilerle ittifak ol-
maz, ama Türk-‹fl’le, Kamu-Sen’le,
Hak-‹fl’le ittifak daha tercih edile-
bilir. Böyle bir anlay›fl faflizme
karfl› birlikte tav›r alabilir mi?
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Türk-‹fl’le, Kamu-Sen’le, Hak-‹fl’le

ittifak daha tercih edilebilir. Tabii

böyle bir anlay›fl faflizme karfl› birlik-

te tav›r alabilir mi?

Günay: Mazlum’a kat›l›yorum;

faflizme karfl› mücadele bugün her

kesim için önemli bir gündem. Za-

man zaman çeflitli vesilelerle bu sal-

d›r›lar üzerine konufltu¤umuz iflçi,

memur sendikalar›n›n kimileri, “ba-

fl›m›z› kafl›yacak zaman›m›z yok” ha-

vas›ndalar; ilk anda do¤ru gibi görü-

nüyor. Fakat anti-faflist mücadele öy-

le “ikincil” bir sorun olarak ele al›na-

bilecek bir fley de¤ildir. Geçen hafta

da söylemifltik; sald›r› ne TAYAD’l›-

larla, ne gençlikle s›n›rl›. Faflist terör

kendi içinde hep yayg›nlaflma e¤ili-

mini tafl›r, di¤er alanlara taflmas› da

gündeme gelecektir. 12 Eylül öncesi

sendikalarda nöbet tutuluyordu, bafl-

ka türlü önlemler al›n›yordu, yukar›-

da anlatt›¤›m›z kafa yap›s› bunlar›

nas›l yapacak? 

1 May›s’›n faflist sald›r›lara bir

cevap oldu¤unu söyleyenler, kendile-

rini aldat›yorlar. 1 May›s’›n nesnel

olarak bir cevap oluflturmas› farkl›

bir fleydir. Ama ne konfederasyonlar,

ne legal partiler, ne de solun di¤er

baz› kesimleri, 1 May›s’ta faflist sal-

d›r› ve provokasyona karfl› bir tav›r

gelifltirmemifllerdir. 

Cevap verme de¤il, fakat iradi

olarak CEVAP VERMEME sözko-

nusudur. Bu sald›r›lar› biz gündemi-

mize alm›yoruz diye ilan edilmifltir.

fiimdi bize, gençli¤e karfl› sald›r›lar›

da gündeme alm›yorlar. 

Mazlum: Faflizme karfl› müca-

dele aç›s›ndan tehlikeli olan da budur.

Faflizme karfl› mücadele, her cephe-

den sürdürülen bir mücadeledir. Fa-

flizm diye bir sorunu yoksa, o, yapa-

ca¤› her fleye yans›r. Emekçilerin bir-

li¤ini sa¤lamak da faflizme karfl› mü-

cadeledir. Bak›n yine Dimitrov’dan

okuyorum; “Faflizmin sendika hare-

ketine karfl› politikas› flu sloganla ifa-

de edilebilir: ‘Böl ve yönet!’. Faflizm,

proletaryay› çeflitli kategorilere böl-

meye, hepsini birbirine, iflsizi çal›fla-

na, yerli iflçiyi yabanc› iflçiye düflür-

meye ve sendikal s›n›f hareketinin y›-

k›nt›lar› üzerinde faflist örgütlerini

kurmak için, bu bölünmüfllü¤ü sendi-

kalara yaymaya çal›fl›r.”

Y›llard›r ülkemizde emekçiler

böyle bölünüyor, birbirine karfl› k›fl-

k›rt›l›yor, örgütsüzlefltiriliyor. Ama

buna karfl›n, KESK ve D‹SK bile

gerçek manada yanyana gelmiyor,

b›rak›n onlar›n yanyana gelmesini,

konfederasyonlar kendi içinde birlik

olmuyor. Emekçilerin birleflik gücü-

nü ve mücadelesini sa¤lamaktan ›s-

rarla kaçmak da, faflizme karfl› müca-

deleden kaçmakt›r. Düflünüldü¤ünde

böyle birçok konunun bu çerçevede

ele al›nmas› gerekti¤i görülür. 

Faflist terör kendilerini ilgilendir-

miyormufl konumunda kalmak da ka-

ç›flt›r. Faflizme karfl› mücadele herke-

sin devrimci, demokrat kavgas›n›n

do¤al bir parças› olmak durumunda-

d›r asl›nda. Sendikalar›n, odalar›n,

legal partilerin, ayd›nlar›n... Mesela,

ülkemiz ayd›nlar›n›n, sosyalist oldu-

¤unu söyleyenler dahil, ço¤unun

böyle bir sorunu yok. Tekelci burju-

vazinin bankalar›n›n sponsorlu¤unda

yaz›p çizenlerin nas›l böyle bir soru-

nu olsun? Ayd›nlar›m›z›n ço¤u da fa-

flizmin olmad›¤›n› düflünüyor. Fafliz-

mi MHP’yle s›n›rl› görüyor. Ama bu

görüfllerinde de tutarl› ve kararl› de-

¤iller. MHP’li faflistler sald›rd›¤›nda

da reformizme paralel olarak, mili-

tanca bir karfl› koyufl düflüncesinden

ve ruhundan uzaklar. Yapt›klar› “sa¤-

duyu” ça¤r›s›ndan ibaret. Faflizm ve
sa¤duyu! Halbuki bu ikisinin yanya-

na gelmeyece¤ini herkesin okudu¤u

kitaplardan da, ülkemiz prati¤inden

de iyi bilmeleri gerekir.   

Kemal: Birkaç noktay› netlefl-

tirmifl olduk san›r›m; ilk olarak sivil

faflist terörün devletin politikalar›n-

dan ayr› ele al›namayaca¤›, ikinci

olarak faflizme karfl› mücadelenin ik-

tidar mücadelesi olarak ele al›nmas›

gerekti¤i, üçüncüsü, faflizme karfl›

mücadelede “provokasyona gelme-

yelim”, “sadece sald›r›ld›¤›nda savu-

nal›m” mant›¤›n›n faflizmin ekme¤i-

ne ya¤ sürdü¤ü. Bu anlamda pratik

olarak flunlar› ekleyerek bitirelim:

Faflist teröre karfl› mücadele, ka-

rarl›l›¤›yla, kitleselli¤iyle, militanl›-

¤›yla cayd›r›c› ve kitleleri etki alt›-
na almas›n› engelleyici bir muhte-

vaya ve biçime sahip olmal›d›r. 

Faflist terör karfl›s›nda çat›flmadan

kaçmak, “provokasyona gelmemek”

de¤ildir. Çünkü sivil faflist terör hal-

k›n ve devrimcilerin üzerine sal›n-

m›flsa, orada “provokasyondan” öte

bir amaç ve hedef vard›r; bu amaç

halk›n sindirilmesi, devrimcilerin

halktan tecrit edilmesidir. Faflist sal-

d›r›lara karfl› mücadele etmemek,

kitleleri faflizme teslim etmektir ve

tabii kitleleri faflizme teslim etmek

de, ayn› zamanda kitlelerden tecrit

olmakt›r. Resmi, sivil faflist terörün

amaçlad›¤› da budur. Dolay›s›yla bu

durumda “provokasyona gelmekten”

kurtulunmufl olmaz, faflist teröre tes-

lim olunmufl olur. 

Sadece “sald›r›l›nca kendini sa-

vun” anlay›fl› da ayn› flekilde sakatt›r.

Bu anlay›fl kitlelerin giderek faflist te-

rörün etkisi alt›na girmesini engelle-

yemez.   

Faflist teröre karfl› mücadele el-

bette çok yönlü bir mücadeledir. Bu

konuda Hakl›y›z Kazanaca¤›z’dan

özlü bir bölüm aktarmak istiyorum,

flöyle diyor: “Faflizme karfl› mücade-

le, yaln›zca silahl› devrimci eylemler

de¤ildir. Faflizme karfl› mücadele, si-

lahl› mücadeleyle bütünleflmifl kitle-

sel mücadeledir; okullardaki, mahal-

lelerdeki, fabrikalardaki faflist iflgal-

lerin k›r›lmas›d›r; anti-faflist kitlesel

gösterilerdir; okul iflgalleridir; sokak

çat›flmalar›d›r; bildiri da¤›tmad›r;

sokaklara afifl asma, yaz› yazmad›r.

Faflizme karfl› mücadele, devrimcile-

rin emekçi halk›m›z›n yüre¤inde, bi-

lincinde hakl› bir yer edinmesidir.” s

Görüldü¤ü gibi, faflist teröre karfl›

mücadele, hem çok yönlü ele almay›,

hem kararl›, cüretli olmay› gerektiri-

yor. Ülkemizin tüm devrimcileri, de-

mokratlar› bu bak›fl aç›s› zenginli¤ini

ve bu cüreti göstermek durumunda.

De¤ilse, ortada cirit atan faflistler

olur... Yürüyüfl okurlar›na gelecek

say›da buluflmak üzere hoflçakal›n

diyerek sohbetimizi sonluyoruz. 
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aflist teröre karfl› mücadele, kararl›l›¤›yla,
kitleselli¤iyle, militanl›¤›yla cayd›r›c› ve
kitleleri etki alt›na almas›n› engelleyici
bir muhtevaya ve biçime sahip olmal›d›r.
Faflist sald›r›lara karfl› mücadele etmemek,
kitleleri faflizme teslim etmektir ve bu da
ayn› zamanda kitlelerden tecrit olmakt›r. 
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Son süreçte artan faflist terörün is-

tisna olmad›¤›n› vurgulam›fl ve 12

Eylül öncesinde de bu flekilde “tek

tek” sald›r›larla bafllayan sürecin, ha-

yat›n bütün alanlar›na, her yere yay›-

larak halk› ve özellikle gençli¤i tes-

lim almaya yöneldi¤ini belirtmifltik.

Geçen haftada da süren sald›r›lar, bu

yöndeki geliflmeye bir kez daha dik-

kat çekmeyi gerektirmektedir. 

Erzincan: Faflistler okulu
bast›, devrimci gençlik
direnerek püskürttü

Geçen hafta içindeki en büyük

sald›r›lar›ndan biri, Erzincan E¤itim

Fakültesi’nde gerçekleflti. 31 May›s

akflam›; Erzurum, Sivas ve Üzümlü
Alperen Ocaklar›’ndan toplanan

faflistler, Erzincan’daki sivil faflist-

lerle birleflerek b›çak, sat›r ve sopa-

larla okulu bast›lar. Okul giriflinde

ö¤rencilere günde birkaç kez kimlik

soran görevlilerin, okulla ilgisi bu-

lunmayan 100’e yak›n faflistin hiçbi-

rine kimlik sormad›¤› görüldü. 

Sald›r› haz›rl›¤›n› gören bir grup

devrimci, demokrat ö¤renci, bu du-

ruma tepki gösterdi. Ö¤renciler, “na-

s›l girdiklerinden bilgimiz yok” yala-

n›na s›¤›nan görevliler ve polisle tar-

t›fl›rken, Alperen Ocaklar› Gençlik

Kollar› Baflkan›, bir ö¤renciyi polis-

lerin gözü önünde tehdit etti. Bu s›ra-

da, faflistlerin y›¤›nak yapt›¤› ve sal-

d›r›ya haz›rland›klar› haberini

alan 60 kadar ö¤renci, okul

içinde topland›. 

D›flar›da ise, faflistler 2 ö¤-

renciyi yaralarken, birini okul

d›fl›ndaki camide rehin tutma-

ya bafllad›. Devrimci ö¤renci-

ler, nizamiyedeki çevik kuvvet

barikat›n› aflarak arkadafllar›n›

almak için d›flar› ç›kt›lar. Bu

esnada, sald›r›ya haz›r bekle-

yen faflist güruh, arkadafllar›n›

kurtarmak için okuldan ç›kan 15 ö¤-

renciye sald›rd›. Devrimci ö¤renciler

yeniden okula dönmek zorunda ka-

l›rken, faflistler polisin yan›ndan ö¤-

rencileri tafl ya¤muruna tuttular. Bir

yandan da “Polise Uzanan Eller K›-

r›ls›n, Ya Allah Bismillah Allahu Ek-

ber” sloganlar› att›lar.

Erzincan Gençlik Derne¤i, YDG,

DGH, DEHAP’l›lar ve demokrat ö¤-

renciler sald›r›ya; tafllarla ve “Fafliz-
me Karfl› Omuz Omuza, Türkefl’in
‹tleri Y›ld›ramaz Bizleri, Erzincan
Faflizme Mezar Olacak” sloganla-

r›yla cevap verdiler. Arka kap›dan

okula giren 15-20 kiflilik faflist grup

bu esnada, demokrat bir ö¤renciye

b›çakla sald›rd›. Polisin, gözleri

önünde gerçekleflen sald›r›ya hiçbir

müdahalede bulunmamas›, sald›r›n›n

önceden planland›¤›n› gösteriyordu. 

Faflistlerin okula girememesi ve

yaflanan çat›flma nedeniyle s›navlar

iptal edilirken, faflistler flovenist slo-

ganlarla okul önünden ayr›ld›lar. 

Bu esnada okul içinde toplanan

ö¤rencilerin anti-faflist sloganlar› hiç

susmad›. Polisin, “sizi okuldan araç-

lar›m›zla ç›karal›m” önerisin redde-

den ö¤renciler, toplu olarak ç›kt›lar

ve ‘Faflizme Karfl› Omuz Omuza’
sloganlar›yla yürüyerek, Cumhuriyet

Mahallesi halk›yla birlefltiler. Halk

gençli¤i sloganlarla karfl›lad›. 

Uzun süre, “Bask›lar Bizi Y›ld›-
ramaz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca-

¤›z” sloganlar› atarak mahallede yü-

rüyüfl gerçeklefltirildi. Mahalleye y›-

¤›nak yapan polis, gençli¤in halkla

bütünleflmesi karfl›s›nda sald›r› pla-

n›n› ertelemek durumunda kald›. 

Mahalle içinde yap›lan yürüyü-

flün ard›ndan, cemevi önünde topla-

nan 300 kiflilik kitle, burada bir bas›n

aç›klamas› yapt› ve olaylar›n sorum-

lusunun polis oldu¤u belirtildi. 

Erzincan: Faflistler polis
korumas›nda...

1 Haziran günü ise, anti-faflist

gösteri yapmak isteyen ö¤renciler,

polisin sald›r›s›na maruz kald›lar.

Çevre il ve ilçelerden toplanm›fl fa-

flistleri korumaya alan polis, bir kez

daha faflist terörün kendisinden ba-

¤›ms›z olmad›¤›n› gösterdi. Sald›r›-

n›n sahibi bu kez bizzat kendisi oldu. 

Akflam saatlerinde Cumhuriyet

Mahallesi K›r›klar Caddesi’nde top-

lanan ö¤renciler, bir önceki sald›r›da

yeralan, d›flar›dan getirilen faflistlerin

yerlefltirildi¤i Ö¤renci Yurdu’na yü-

rümek istediler.

Ö¤renciler okullar›nda ö¤renci-

likle ilgisi olmayan ve sat›rlar, b›çak-

larla gençli¤e sald›r› amaçl› tafl›nan

güruhu okullar›nda istemiyorlard›.

Bundan do¤al ve meflru hiçbir fley

olamazd›. 

Ö¤renciler, kendilerine sald›ran-

lar›n E¤itim Fakültesi'nin yan tara-

f›ndaki Kredi ve Yurtlar Kuru-

mu'na yerlefltirilen faflistler

oldu¤unu belirterek yürüyüfle

geçtiler. Yurt onlar›nd›, kendi

yurtlar› faflistler taraf›ndan ifl-

gal edilmiflti. Faflist güruha

haketti¤i cevab› verme karar-

l›l›¤›yla hareket eden gençlik,

sloganlarla ilerlerken, önleri

yüzlerce çevik kuvvet polisi,

panzerler ve polis köpekleriy-

le kesildi. Faflistler polis koru-
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Faflist terör yay›l›yor;
Devrimci Gençlik Boyun E¤miyor

Sivil ffaflistler EErzincan’da ppolis ddeste¤inde
okul bbas›p, ssat›rlarla ssald›rd›lar



mas›na al›nm›flt›. Gençli¤i y›ld›rmak

için y›¤›lm›fllar, ama baflaramam›fl-

lar, devrimci gençli¤in militan tavr›

karfl›s›nda da polisin korumas›na s›-

¤›nm›fllard›. 

Ö¤rencilere coplarla, gaz bomba-

lar› ile sald›ran polis, aç›kça, birgün

önce estirilen terörü, iki ö¤rencinin

yaralanmas›n›, birinin aleni flekilde

rehin al›nmas›n› savunuyordu. 

Gençlik, sivil faflist terörle bütün-

leflen resmi faflist teröre de tafllar ve

molotoflarla karfl› koydu. Panzer

destekli polise karfl› sokak aralar›na

barikat kurdu. Ö¤rencilerin rehin

al›nmas›, ö¤renim özgürlü¤ünün ale-

ni terörize edilmesi karfl›s›nda sesini

ç›karmayan polis, havaya yüzlerce

mermi s›karak tam bir terör havas›

yaratt›. Bu teröre karfl› gençlik saat-

lerce çat›flt› ve direndi. K›r›klar ve

Ordu Caddeleri’nde anti-faflist dire-

nifl sürerken, polis özel timleri de çe-

vik kuvvete kat›larak tüm bir kentte

terör estirdiler. ‹ki polisin tafllarla ya-

raland›¤› çat›flmada, 6 ö¤renci gözal-

t›na al›nd›. Gözalt›na al›nan devrimci

ö¤renciler, gece geç saatlerde ç›kar›l-

d›klar› savc›l›kça serbest b›rak›ld›lar.

Gençlik Federasyonu, kendisine

ba¤l› Erzincan Gençlik Derne¤i üye-

lerinin de oldu¤u ö¤rencilere yönelik

sald›r›ya iliflkin yapt›¤› aç›klamada;

faflist güruhun sald›r›s›n›n devrimci-

lerin iradeleriyle kurduklar› barikata

çarpaca¤› vurguland›. Faflist sald›r›-

larla hedeflenenin devrimci gençli-

¤in sindirilmesi oldu¤una dikkat çe-

ken Gençlik Federasyonu, “susma-
yaca¤›z, hesap soraca¤›z” dedi. 

Denizli: Faflist terör silah
kuflan›yor, mahkeme
devrimcileri tutukluyor

Pamukkale Üniversitesi’ndeki ilk

sald›r›, 20 May›s günü, bahar flenlik-

lerinde yaflanm›fl, yurtlara ve liselere

kadar yönelmiflti. 

Faflistler, 26 May›s günü de, il bi-

nas› önünde SDP’lilere pusu kura-

rak, silahlar ve b›çaklarla sald›rd›.

Bir ö¤rencinin sat›rla yaraland›¤›

olayda, faflistler s›kt›klar› kurflunlar-

la, faflist flef Bahçeli’nin, “gerekirse
ellerine silah alacaklar›” sözünü ha-

t›rlatm›fl oldular. Silah›n emperya-

listlere karfl› de¤il, devrimcilere kar-

fl› “gerekece¤i” de aç›¤a ç›km›fl oldu. 

Sald›ran faflistlerdi, ama her faflist

sald›r›da oldu¤u gibi, devrimciler

gözalt›na al›nd›. Olay›n aç›k bir si-

lahl› sald›r› olmas› nedeniyle 3 faflis-

ti gözalt›na almak zorunda kalan po-

lis, 11 SDP’liyi de gözalt›na ald›.

Sald›r› yerinde ise sat›rlarla birlikte,

faflistlere ait 1 silah bulundu. 

Polis, faflist teröre böylece sahip-

lenirken, mahkeme de, “bu bir dev-
let politikas›d›r” dercesine, 1 faflist-

le birlikte Umut Göllü isimli devrim-

ci ö¤renciyi de tutuklad›.

Faflist terör bununla s›n›rl› de¤il-

di. Devrimci demokrat ö¤rencilerin

yurtlardaki odalar› da¤›t›ld›, tehdit

edildiler. Halen birçok ö¤renci yurt-

lara giremiyor, okula gruplar halinde

girip ç›k›yorlar. ‹ncelemelerde bulu-

nan ÇHD ve ‹HD heyeti, yapt›klar›

aç›klamada; devrimci, demokrat ve

yurtsever ö¤rencilerin yurtlardaki

dolaplar›na konulan "X" iflaretlerinin

tehdit ve gözda¤› amaçl› oldu¤unu,

k›z yurdunun tafl, sopa, b›çak y›¤›na-

¤›na dönüfltürüldü¤ünü belirttiler.

Sald›r›lar›n Alperen Ocaklar› ve

Ülkü Ocaklar›’n›n iflbirli¤iyle ger-

çekleflti¤ini söyleyen heyet üyeleri,

Özel Güvenlik Birimi'nin (ÖGB) de

faflistlerle birlikte hareket etti¤ini,

yaral› ö¤rencilerin hastanede de ay-

r›mc›l›¤a u¤rad›klar›n› dile getirdiler. 

Denizli’de halen faflistler, tek ya-

kalad›klar› ilerici ö¤rencilere sald›r›-

lar›n› sürdürüyorlar. 

‹stanbul Altunizade Yurdu:
Polis-Sivil Faflist-‹dare
‹flbirli¤i Suçüstü

Altunizade Ö¤renci Yurdu, sivil

faflistlerin sat›rl›, b›çakl›, demir so-

pal› sald›r›s›na u¤rad›. Yurda giren

faflistler, Hamdullah Bayram isimli

demokrat ö¤renciyi öldüresiye döve-

rek a¤›r flekilde yaralad›. Bayram’›n

ald›¤› sat›r darbelerinin yolaçt›¤› kan

kayb› nedeniyle komada oldu¤u bil-

gisi edinildi. 

Geçen hafta yaflanan olayda, ale-

ni flekilde yurdu basan faflistler, tek

tek odalara girerek dolaplarda arama

yapt›lar. “Solcu” oldu¤unu tespit et-

tikleri ö¤rencilere ise sat›r ve sopa-

larla sald›rd›lar. Birçok ö¤renci feci

flekilde dövülürken, polislerin, adeta

faflistlerle ayn› ‘flube’den arkadaflm›fl

gibi samimi olmalar› ö¤renciler tara-

f›ndan gözlemlendi. Nitekim, gözal-

t›na al›nanlar; sald›ran, elleri sopal›

ve sat›rl› olanlar de¤il, sald›r›ya u¤-

rayanlar oldu. Gençli¤i sindirme he-

definde birleflen güçler elbette ikisi

de¤ildi. Polis-sivil faflist iflbirli¤ine,

yurt idaresi de eklendi ve sald›r›ya

u¤rayan 37 ö¤renci hakk›nda sorufl-

turma aç›ld›. 
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Gençlik Federasyonu üyeleri 26

May›s günü, ‹stanbul Üniversitesi

(‹Ü) Edebiyat Fakültesi önünde yap-

t›klar› bas›n aç›klamas› ile, faflist sal-

d›r›lar› ve soruflturmalar› protesto et-

tiler. "Faflizmi Döktü¤ü Kanda Bo-

¤aca¤›z", "Kahrolsun Faflizm Yafla-

s›n Mücadelemiz" dövizleri tafl›yan,

pankart açan ö¤renciler, faflist terörü

püskürteceklerini dile getirdiler.

Gençlik Federasyonu ad›na aç›k-

lama yapan Hasibe Çoban, son bir

ayd›r ‹Ü'de ve Anadolu'daki pekçok

üniversitede faflist sald›r›lar›n artt›-

¤›n›, demokrat ve devrimci ö¤renci-

lerin ard› ard›na aç›lan soruflturma-

lar ve okuldan atmalarla susturul-

maya çal›fl›ld›¤›n› söyledi. Bask›la-

r›n amac›n›n düflünen ve üreten

gençli¤i okuldan uzaklaflt›rmak ol-

du¤unu ifade eden Çoban, faflistle-

rin sahte milliyetçilik söylemlerini

deflifre ederek, “gerçek vatansever-

ler devrimcilerdir. Ne soruflturma-

lar, ne bask›lar gençli¤i susturamaz.

Ba¤›ms›z ve özgür bir gelecek için

sesimizi daha da yükseltece¤iz" di-

ye konufltu.
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18 May›s günü Eminönü’nde fa-

flistlerin sald›r›s›na maruz kalan,

‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Co¤rafya

son s›n›f ö¤rencisi Mustafa Tayar ve

ayn› okulun Tarih Bölümü ö¤rencisi

Esra K›l›çer ile görüfltük...

Sat›rlarla Sald›rd›lar...
Sald›r› nas›l oldu?

Mustafa Tayar: 18 May›s günü

Eminönü Kad›köy ‹skelesi önünde

saat 17.30'da arkamdan baflka bir

isimle sald›rd›lar. Okul çevresinde

olsa faflist sald›r› olaca¤›n› tahmin

edebilirdim ama Eminönü'nde olun-

ca, tahmin etmemifltim. Ama sonuç-

ta bu faflistler nerede yaln›z yakalar-

sa arkan›zdan sald›r›yor. 30-40 kifli

civar›ndayd›. 5-6 kifli bana do¤ru sa-

t›rlarla sald›rd›. Sald›r›rken “bölücü-

leri yaflatmayaca¤›z... teröristlere

burada yer yok” diye ba¤›r›yorlard›

Yan›mdaki arkadafl›n parma¤› k›r›l-

d›. Benim de elimde ve kolumda sa-

t›r yaralar› meydana geldi.

Esra K›l›çer: Söyledi¤i gibi bir

grup sald›r›p dövmeye bafllad›. Da-

ha sonra ellerinde sat›r bulunan bafl-

ka bir grup sald›rmaya bafllad›. 30-

40 kiflilerdi. Bir k›sm› çevreyi kont-

rol ediyorlard›. Neye u¤rad›¤›m›z›

flafl›rd›k. Ben araya girmeye çal›fl›r-

ken sat›rla yaraland›m. Hiçbirini ta-

n›m›yorduk. Bizi kimlerin hedef

gösterdi¤i de ayr› bir soru tabi. 

Faflizm kanla politika yapar
Anadolu’ da da birçok yerde fa-

flist sald›r›lar yaflan›yor. Neyi amaç-

l›yorlar sizce?

Mustafa Tayar: Bu ülkede sal-

d›r›lar her zaman vard›. Kimi zaman

aç›lan soruflturmalarla, kimi zaman

sivil faflistler taraf›ndan yap›lm›flt›r.

Hedeflenen, araflt›ran sorgulayan

kesimdir. Kendinden farkl› düflünen

her kesime yap›lan sald›r›d›r. Bu

tarz sald›r›lar›n en büyü¤ünü Trab-

zon'da TAYAD'l›lara yapt›lar. 

Bu sald›r›lar inanc›m›z› hiçbir

zaman k›ramad›. Bundan sonra da

sorgulayan olmaya devam edece¤iz. 

Esra K›l›çer: Kimi zaman sald›-

r›larda azalma olsa da, her zaman

vard›. Özellikle düflünen, üreten ö¤-

rencilere faflizm hiçbir yerde taham-

mül edemiyor. Mersin'deki bayrak

provokasyonuyla bafllay›p Trab-

zon'daki linç giriflimiyle yükselen

flovenist ak›m, halktan destek bulma

aray›fllar›na girmifltir. Bizlere yap›-

lan sald›r›lar da bunun bir uzant›s›-

d›r. Amaç bizleri marjinallefltirmek

ve güç toplamakt›r. Faflizm her za-

man kanla politika yapm›flt›r. 

Birileri iyi bir fleyler yapmaya

çal›flt›kça bu tür sald›r›lar olacakt›r.

Önemli olan, buna karfl› do¤ru ve tu-

tarl› bir durufl sergilemektir. 

Faflist sald›r›ya u¤rayan ö¤renciler anlat›yor

“Bayrak provokasyonu”ndan bu yana sivil faflist ha-

reket, halka, devrimcilere karfl› sald›r› halinde. Trab-

zon’daki linç sald›r›s›n›, Sakarya’da, Eskiflehir’de ben-

zer sald›r›lar izlerken, üniversitelerde devrimci ö¤renci-

lere b›çakl›, sat›rl› sald›r›lara, silahl› sald›r›lar da eklen-

di. Sivil faflist terörün azg›nlaflmas› karfl›s›nda, faflist çe-

telerin yuvaland›¤› kurumlara karfl› eylemler de günde-

me geldi. 

Burjuva bas›n›n büyük bölümünde bu eylemler gör-

mezden gelinse de, geçti¤imiz günlerde bas›na, ajansla-

ra, polis kay›tlar›na geçen çeflitli eylemler gerçeklefltiril-

di. Hedef olarak al›nan yerler aras›nda, faflist kurumla-

r›n yan›s›ra, Adalet Bakanl›¤›’na ba¤l› kurumlar da gö-

ze çarp›yordu. Daha sonra yap›lan üstlenmelerde aç›k-

land›¤›na göre, eylemlerin bir k›sm› faflist sald›r›lara

misilleme niteli¤i tafl›rken, bir k›sm› da F tipi hapisha-

nelerde 5 y›ld›r süren tecrit katliam›n› protesto için ya-

p›lm›flt›. 

Elimize çeflitli kaynaklardan ulaflan bilgilere göre, 

● 23 May›s'ta ‹stanbul Adliyesi, Adalet Bakanl›¤›

‹nfaz Koruma Memuru Kurs Yetifltirme Müdürlü¤ü tah-

rip edildi. 

● 25 May›s'ta ‹stanbul Sanayi Mahallesi Ülkü

Ocaklar› tahrip edildi. 

● 26 May›s'ta, Avc›lar MHP ‹lçe

Binas›, Ülkü Ocaklar› ve Ülkücü ‹flçiler

Derne¤i tahrip edildi. 

● 27 May›s'ta Ba¤c›lar Adliyesi bombaland›. 

● 28 May›s'ta Küçükçekmece'de bulunan Ülkü

Ocaklar›, MHP ilçe teflkilat› ve Ülkücü ‹flçiler Derne¤i

Baflkanl›¤›'n›n binalar› bombalanarak tahrip edildi. 

● 29 May›s'ta, Ka¤›thane Hamidiye Mahallesi

MHP ilçe binas› molotoflanarak tahrip edildi. 

Yukar›da s›ralanan eylemler, 3 Haziran 2005’de ya-

p›lan 348 No’lu aç›klamayla Cephe taraf›ndan üstlenil-

di. Sözkonusu üstlenmede “baflta gençlik olmak üzere,

halk›m›z ve devrimciler, sivil faflist terörün hedefi ol-

mufl, Trabzon'da linç sald›r›s›yla bafllayan terör, üniver-

sitelerde gençli¤e karfl› sürdürülmektedir. 

F tipi hapishanelerdeki katliam ise, 119. can›m›z› al-

d›. Tecrite karfl› direniflte, son olarak 25 May›s'ta Faruk

Kad›o¤lu yoldafl›m›z flehit düfltü” denilerek, 23-29 Ma-

y›s tarihleri aras›ndaki bu eylemlerin “tecrit katliam›na

ve faflist sald›r›lara karfl› misilleme olarak” gerçekleflti-

rildi¤i belirtiliyor. 

‹ktidar ve burjuva medya, faflist sald›r›lara, tecrit kat-

liam›na karfl› ç›kmak, sald›r›lar› durdurmak yerine bu

haberleri gizleyerek, bafl›n› kuma gömmekte, çareyi yi-

ne sansüre s›¤›nmakta bulmaktad›r. 

Faflist odaklara karfl› eylemler



Faruk Kad›o¤lu’nun, 27 May›s'ta

Trabzon'da topra¤a verildi¤ini aktar-

m›flt›k. Cenazede yaflanan provokas-

yonun ve TAYAD’l›lar› köye sokma-

mak için oynanan ‘halk istemiyor’

mizanseninin ayr›nt›lar› da netleflti.

31 May›s’ta bas›n toplant›s› düzenle-

yen TAYAD’l›lar, mizanseni ayr›nt›-

lar›yla, rol alan aktörleri isim ve ad-

resleriyle birlikte aç›klad›lar. Aç›kla-

ma yapt›klar› salona ast›klar›, "AKP

Provokasyonlar ve Linç Giriflimle-

rinden Sorumludur Provokasyona

Son" pankart› ile, iktidar› uyaran bu

aç›klama, bir provokasyonun nas›l

haz›rlad›¤›n› gözler önüne seriyor. 

➦ Sald›r› Planlar› Böyle
Yap›l›yor

TAYAD’l›lar›n köye giriflini en-

gellemek için; Of Kaymakam› bafl-

kanl›¤›nda, bir emniyet müdürü, sav-

c›, bir yüzbafl› ve Muhtar Fehmi Ça-

k›ro¤lu, 26 May›s günü toplanarak,

“halk istemiyor” mizanseninin na-
s›l oynanaca¤›n› planlad›lar. Bu-

nun için, babas›ndan “malum” yön-

temlerle, “gelenleri istemedi¤ini”

belirten bir yaz› al›nd›. 

‘Kurmaylarca” yap›lan plan›n de-

taylar›, ayn› gece, bir baflka toplant›-

da detayland›r›ld›. 2 Astsubay ile, J‹-

TEM eski iflbirlikçisi Zeki Kad›o¤lu,

Mustafa Çak›ro¤lu, Hayati Çak›ro¤-

lu’na ait, Of Belediyesi karfl›s›ndaki

kumarhanede topland›lar.

Plan fluydu: Köye, karfl› köyden,

Of ve Trabzon’dan faflistler yerleflti-

rildi. Özel araçlardan, herkesin gözü

önünde silah da¤›t›ld›. Eski J‹TEM

iflbirlikçisi oldu¤u bölgede bilinen

Zeki Kad›o¤lu, esrar sat›c›s› mafyac›

Mustafa Çak›ro¤lu, kumarhaneci

Hayati Çak›ro¤lu, esrar ba¤›ml›s› Ni-

zamettin Korkmaz, Fahri Korkmaz,

Fuat Kad›o¤lu, Musa Kad›o¤lu, ‹s-

kender Kad›o¤lu ve Of Ülkü Ocakla-

r› ikinci Baflkan›, sald›r›n›n bafl›n›

çekeceklerdi. Öyle de oldu. 

➦ Oligarflinin Haz›rk›ta
‘Halk’› ‹flbafl›nda

Karar al›nm›flt›, halk›n hiçbir de-

¤erine, ac›s›na sayg›s› olmayanlar,

cenaze törenini provake edecek, “ba-

k›n halk devrimcileri istemiyor” pro-

pagandas› yapacaklard›.

“Yol boyunca jandarma peflimizi

b›rakmad›. Arama ve GBT tespiti ya-

paca¤›z derken, jandarman›n hemen

arkas›nda faflistler birikmeye baflla-

d›, silahlar› vard›. ‘Onlar› araman›z
gerekir’ diye uyarmam›za ra¤men,

aramad›lar. Pankart aç›nca, ‘bayrak
yak›yorlar’ yalan›yla tafllad›lar. Sal-

d›ranlar köyden de¤ildi. D›flar›dan

getirilmiflti. Jandarmaya ‘sorumlu

sizsiniz’ dedik.” (Av. Hüdai Berber) 

Jandarma barikat›, devletin pro-

vokasyonlar› nas›l örgütledi¤ini,

kimleri kulland›¤›n› adeta resmeder

niteliktedir. Önde ‘güvenlik güçleri’,

arkalar›nda ise faflistler, mafyac›lar... 

Güya “araya giriyor” jandarma,

oysa faflistlerin sald›r›ya geçmesiyle

“barikat” gevfletiliyor, sald›rmalar›

için uygun zemin haz›rlan›yor. Göz-

lerinin önünde silahlar da¤›t›l›yor,

bir cenaze törenine pervas›zca sald›-

r›l›yor, ama o devletin güvenlik gö-

revlisi, TAYAD’l›lar› aramakla mefl-

gul... Senaryo böyle yaz›lm›fl çünkü.

➦ Aile Faflistlere Öfkeli:
Etimizi Yemeye Geldiler

Bu s›rada Faruk Kad›o¤lu, vasi-

yetine uygun flekilde, umudun k›z›l

y›ld›z› üzerine örtülerek akrabalar›

taraf›ndan defnedilmiflti. Ailesi ve

akrabalar› da bu faflist provokasyon-

dan rahats›z ve öfkeliydiler.  

Jandarma denetiminde provokas-

yon sürerken, TAYAD'l›lar›n yan›na

gelen Faruk'un kardeflleri ve amca-

o¤ullar›, provokatörlere dönerek

“Karfl› köyden etimizi yemeye gel-
mifller. Bu yap›lan› unutmayaca-
¤›z!” diye ba¤›rd›lar. 

Bir grup TAYAD’l› mezara çiçek

b›rak›rken, 100 kiflilik grup da pan-

kart açarak bas›n aç›klamas› yapmak

istedi. Devlet faflistleri kullanarak

Trabzon’da bas›n aç›klamas› gibi bir

hakk› fiili olarak ask›ya ald›¤›n› daha

önce ilan etmifl, hukuk devleti de¤il

faflist devlet oldu¤unu göstermiflti. 

Faflistler yeniden tafllamaya, kü-

fürlere bafllad›lar. Bir grup faflist de

kitleye arkadan sald›rd›. Jandarma,

avukatlar›n tüm uyar›lar›na karfl›n,

faflistlere dokunmuyordu. Kitlenin

anmalar›n› yapmakta ›srar etmesi,

ya¤an tafllara ra¤men da¤›lmamalar›

faflistlerin cüretini k›rm›fl, sald›r›n›n

bir lince dönüflmesini önlemiflti. Ak-

si olsa yine bir linç görüntüsü “hal-

k›n tepkisi” olarak yans›t›lacakt›.

Klasikleflen, “PKK bayra¤› açt›-

lar” yalan›yla yeniden sald›r›ya ge-

çen faflistleri köylülere teflhir eden

TAYAD’l›lar, bir yandan da sald›r›ya

taviz vermiyorlard›. 

Trabzon’dan al›flm›fllard›, “bay-

rak açt›lar” deyince linç de edebilir-

ler, hiçbir hukuki yapt›r›mla da karfl›-

laflmazlard› nas›lsa. Ki, sald›rganla-

r›n aras›nda, daha önce Trabzon’da-
ki sald›r›ya kat›lan bir grup faflis-
tin de bulunmas› tesadüf de¤ildi.

Provokasyonun planlay›c›lar›,

sonraki gün, yüzlerindeki maskeyi

tümden indirerek, Faruk’un k›z kar-

defllerini gözalt›na ald›lar. Gözda¤›-

n›n amac›, mezar ziyaretleri, anma-

lard›. Bir devrimcinin mezar›n›n zi-

yaret edilmesinin “önlemini” böyle
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Sald›r› Kumarhanede Planland› 
Mafyac› Çak›ro¤lu ‘Halk’ Oldu!

Provokatörler Faruk Kad›o¤lu’nun Cenazesindeydi

BU EESK‹ OOYUNDUR... ÖÖnce pprovo-
kasyonu pplanlayacaks›n, ssonra ““olaylar›
yat›flt›ran ggüvenlik ggörevlisi” oolacaks›n. 66

ve 110 NNisan’da dda aayn› ooyun ooynanm›flt›...



al›yorlard›. Baflkaca yöntemleri de

yoktu zaten; tehdit, gözda¤›, flantaj,

yalanla, provokasyonlarla yönetme-

sini bilirler sadece. 

➦ Faflistler Karakolda
Sald›r› Örgütlüyor

Provokasyon bitmemifl, sald›r›y›

planlayanlar tam olarak amac›na ula-

flamam›flt›. Faflistlerin b›rakt›¤› yer-

den yeniden jandarma devredeydi. 

Giriflte arama, kimlik kontrolü

yapt›klar› halde, ellerinde hiçbir hu-

kuki karar bulunmamas›na karfl›n,

Lütfiye Aygün ve Bülent Solgun

“aranmalar› var” bahanesi ile gözal-

t›na al›nd›lar. S›radan bir gözalt› de-

¤il, TAYAD’l›lara yeniden bir sald›r›

planlamak içindi. 

“Jandarma karakoluna götürdü-

ler. 3 sivil polis ve 50 yafllar›nda bir

provokatör oradayd›. Odalara girip

ç›k›yor, bir fleyler konufluyordu. Adli

Tabibe befl jandarma ile yollad›lar.

Hastane giriflinde sivil polisler d›fl›n-

da kimse yoktu. Ç›karken sald›r›
bafllad›. Lütfiye yere düfltü, ben bir

süre bo¤ufltum. Bir boflluk bulup

araca bindik. ‹ki faflist, jandarma

arac›na bindi ve vurmaya bafllad›-

lar.... Jandarma karakoluna gitti¤i-

mizde doktor gelip, yedifler günlük
rapor yazd›. Ertesi gün mahkemeye

ç›kt›k ve  b›rak›ld›k. Jandarman›n bi-

zi Of d›fl›na ç›k›rma teklifini ise geri

çevirip, su-

baya, ‘zaten sal-

d›rtan sizsiniz’

dedik. Of sokakla-

r›nda dolaflt›k,

kimse bize bir fley

demedi. Devlet is-

temez, organize

etmezse bunlar›n

olmayaca¤›n› ya-

flay›p gördük.”

(Bülent Solgun) 

Jandarma ka-

rakolu de¤il, ade-

ta Ülkü Ocaklar›. Daha yeni, demok-

ratik hakk›n› kullanan insanlara tafl-

larla sald›rm›fl provokatörler girip ç›-

k›yor, planlar yap›l›yor ve göz göre

göre sald›r› gerçeklefltiriliyor. 

➦ Devlet Provokasyonu 

Hiçbir tart›flmaya yer b›rakmaya-

cak flekilde ortaya ç›kan gerçek flu-

dur: 6-10 Nisan Trabzon provokas-

yonu sürüyor. T›pk› onlar gibi, cena-

zedeki sald›r› da aç›k bir devlet pro-

vokasyonudur. Trabzon’da Valisi,

polisi iflin bafl›ndayd›, Of’da Kayma-

kam› ve jandarmas›. Ve her iki yerde

de faflist güruh “halk” mizanseni ola-

rak kullan›l›yor.

Bu olay devletin resmini vermek-

tedir. Mafyac› Çak›ro¤lu, oligarflinin

‘özde’ “vatandafl›”na en iyi örnektir.

Bu devlet mafyaya karfl› mücadele

edebilir mi? Onlar sadece sistemin

kara para ifllerini yürüten de¤il, ayn›

zamanda bu tür ifllerinde kulland›k-

lar› tetikçilerdir. Susurluk’u hat›rla-

y›n; orada da kullan›lan mafyac›lar

ve MHP’li faflistleri görürsünüz.

‘Devlet’ dedikleri yap›, kimlere

dayan›yor, nas›l çal›fl›yor, nas›l yöne-

tiyor, nas›l sindiriyor; çok aç›kt›r. Fa-

flist politikalar bu yap›yla uygulan›-

yor. Yasalarm›fl, hukukmufl, demok-

ratikleflmeymifl; bunlar›n hiçbir öne-

mi yoktur. Halk›n sindirilmesi, hak

ve özgürlükler mücadelesinin, dev-

rimci mücadelenin bast›r›lmas› için

her türlü yöntem mübaht›r. Provo-

kasyonlar›n ne üç befl faflistin ifli, ne

de bir yerdeki emniyet amirinin

kontrac› kafa yap›s›n›n ürünü olma-

d›¤› bir kez daha aç›¤a ç›km›flt›r. 

➦ Provokatörler Bu Cüreti
Nereden Al›yor?

Bu sorunun cevab› Trabzon’da

aç›¤a ç›km›flt›: Provokatörlere bu cü-

reti veren, provokasyonlar› önleme-
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Av. Hüdai
Berber: Sal-

d›ran, Topal

Mustafa ola-

rak bilinen, esrar ticareti yapmas›yla

tan›nan Mustafa Çak›ro¤lu ve

adamlar›yd›. Akrabalar›n›n tüm mü-

dahalelerine ra¤men Faruk'un cena-

zesini kaç›rd›lar. Ablas›n› da sürük-

leyerek köye götürmeye çal›flt›lar.

Topal Mustafa'n›n telefon trafi¤i
sonucunda 5-6 kifli olan faflistler 50-

60 kifliye ç›kt›. ‹kinci; arabalardan
faflistlere silahlar da¤›t›ld›. Gözü-

müzün önünde oldu. Jandarmay› de-

falarca uyard›¤›m, provokatörlerin

gözalt›na al›nmas› gerekti¤ini söyle-

di¤im halde, müdahale etmedi. 

Av. Naciye Demir: Trabzon'daki

ikinci linç sald›r›s›nda heyet olarak

gittim. Cenazede sald›ranlar›n içinde

orada da sald›r›y› organize eden ay-
n› kifliler vard›.

Hatice Afl›k: Din, iman diyen bu fa-

flistler Faruk'un selas› okunurken bi-

le bize küfür etmeye devam ettiler.

Nadire Çelik: Gençlerimiz provo-

kasyona izin vermediler. Bunlar› ya-

panlar faflistlerdir, halk de¤il... Bu-

gün devrimcilere yar›n herkese.

Köksal Akp›nar: Ailesiyle cenaze

öncesinde görüfltü¤ümüzde, dini tö-

renden sonra anma yap›labilece¤ini

söylediler. Köyde bu kadar de¤iflme-

si bask› alt›nda olduklar›n›n göster-

gesiydi bence. 

Ünzile Araz: TAYAD olarak tecrite

karfl› befl y›ld›r mücadele ediyoruz.

Tecrit; sansür, bask›, linç giriflimleri,

yalan ve demagojilerle iktidar tara-

f›ndan gizlenmek isteniyor. 

Öylesine ahlaks›z ve halk›n de¤erle-

rine yabanc›lar ki, bir cenazeye bile

sald›rabiliyorlar. Ama nafile, bedeli

ne olursa olsun bizler, tecrite karfl›

mücadele etmeye devam edece¤iz.

Faflist sald›r› ve provokasyonlara,

tecrite karfl› herkesi birlikte mücade-

le etmeye ça¤›r›yoruz.

‘Faflistlere silahlar da¤›t›ld›’



yen, provokatörleri tutuklamayan

hükümettir. Trabzon’daki linç güru-

hu içinden üç-befl kifliye komik ceza-

lar isteyip, “sald›rmaya devam edin”

diye s›rtlar›n› s›vazlayan mahkeme-

lerdir. Türkiye’nin dört bir yan›ndaki

üniversitelere yay›lan faflist terörle,

bu provokasyonlar ayn›d›r. Oligarfli,

ony›llard›r kulland›¤› güçleri devre-

ye sokarak halk muhalefetini bast›r-

maya çal›flmaktad›r. 

Adlar› adresleriyle provokatörler

kamuoyuna aç›kland›; bu suç duyu-

rusuna AKP ne yapacak, görece¤iz. 

Ama hiçbir fley yapmayacak ve

faflist terörü cüretlendirmeye

devam edecektir. Halk›n, dev-

rimcilerin sindirilmesi, meflru-

luklar›n›n bu tür mizansenlerle

y›prat›lmas›, AKP iktidar›n›n da

politikas›d›r.

Provokasyonlar›, faflist terö-

rü önleyecek olan, halk›n örgüt-

lülü¤ü ve devrimci, demokrat

güçlerin birli¤inden baflkas› de-

¤ildir. Trabzon’da bunu görme-

yenler, görmek istemeyenler,

Of’da yaflananlara yeniden bak-

s›nlar. Ya da, yeni bir provokas-

yona kadar beklemeye devam

etsinler...
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Ba¤c›lar’daki aamcas›n›n eevinden, EESP,
‹flçi KKöylü vve MMücadele BBirli¤i TTemsilci-

leri’nin dde ooldu¤u 2250 kkifli ttaraf›ndan
sloganlarla TTrabzon’a uu¤urlanan FFaruk
Kad›o¤lu, vvasiyetine uuygun uu¤urland›.

TAYAD’l›lar ssald›r›ya rra¤men aanmalar›n›
sonuna kkadar ggerçeklefltirdiler.

Abdi ‹pekçi Direniflinden

TAYAD’l›lar 630 gündür Abdi ‹pekçi Par-

k›’nda sürdürdükleri oturma eyleminde, flimdi

Fidan Kalflen Ölüm Orucu Ekibi’nin sesi olu-

yor. Direnifli ve tecrit gerçe¤ini sansürle bo¤-

mak isteyen oligarfli de bofl durmuyor. Kimi

zaman resmi güçleri kimi zaman da sivil faflist

güçleri ile aileleri sindirmeye çal›fl›yor. 

22 May›s günü de bunun bir örne¤i yaflan-

d›. Gericilerin Abdi ‹pekçi Park›’nda Özbekis-

tan’da yaflananlara iliflkin yapaca¤› bas›n aç›k-

lamas› öncesinde, polis, ailelere park› boflalt-

malar›n› söyledi. Aileler daha önce oldu¤u gi-

bi yine, böyle bir keyfili¤e raz› olmayacaklar›

cevab›n› verdiler. Polis, ailelere sald›rarak ya-

ka paça parktan att› ve eflyalar›n› da¤›tt›. 

TAYAD’l›lar “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”

sloganlar›n› atarken, parkta türban için oturma

eylemi yapan, Mazlum-Der ve Özgür-Der

üyeleri TAYAD’a destek vererek dayan›flma

içinde bulundular.

Hüseyin Ceva-

hir, ölümünün 34.

y›l›nda Dersim ve

Ankara’da HÖC’lü-

ler taraf›ndan an›ld›. 

Dersim HÖC, 1

Haziran günü Ceva-

hir’in Mazgirt’e

ba¤l› Yelde¤en Kö-

yü’ndeki mezar› ba-

fl›ndayd›. K›z›l bay-

raklar ve sloganlar-

la, “silah›n ellerden

hiç düflmedi” mesaj› veren devrimciler, Cevahir’in; ony›llard›r

kitlelerin dilinden düflmeyen “Mahir Hüseyin Ulafl Kurtulufla Ka-

dar Savafl" slogan›na can verenlerden biri oldu¤unu vurgulad›lar.

Cevahir’in dolu dolu geçen devrimci yaflam›n› anlatan bir konufl-

man›n yap›ld›¤› anmada, direnifl gelene¤inin sürdü¤ü belirtildi. 

Ankara Temel Haklar’da ise; Cevahir ve O’nunla ayn› gün

Nurhak Da¤lar›’nda devrim yolunda flehit düflen THKO militan-

lar› Alpaslan ÖZDO⁄AN, Kadir MANGA ve Sinan CEMG‹L

için anma düzenledi. Maltepe direniflinin anlat›ld›¤› anmada,

marfllar, devrim yolunu kanlar›yla sulayanlar için söylendi.

Y›k›ma karfl› eylem
AKP iktidar›n›n, Olimpiyat Stad› projesi çerçevesin-

de Olimpiyat Konutlar› yapmak için y›kmay› hedefledi-

¤i ‹kitelli Ayazma’da, y›k›m karfl›t› bir etkinlik düzenlen-

di. ‹kitelli Temel Haklar ve ‹kitelli Çevre Koruma Kültür

ve Dayan›flma Derne¤i'nin 25 May›s’ta düzenledikleri

etkinlikte yap›lan konuflmalarda; “kondular›m›z› y›k›p,

lüks kondular yapacaklar, bu fakire yap›lan zulümdür”

denildi. 

Evlerini her ne pahas›na olursa olsun y›kt›rmayacak-

lar›n›, direneceklerini belirten halk›n yan›nda yer alan

‹kitelli Temel Haklar da, "Evlerimizi Y›kt›rmayaca¤›z"

yaz›l› bir pankart açt›. Meflalelerin yak›ld›¤› etkinlikte

K a r a n f i l l e r

Kültür Mer-

kezi Müzik

T o p l u l u -

¤u'nun türkü-

leri ile ateflin

etraf›nda ha-

laylar çekildi.

150 kiflinin

kat›ld›¤› et-

kinli¤e Müca-

dele Birli¤i de

destek verdi. 

Hüseyin Cevahir An›ld›



Ege Üniversitesi’nde arka arkaya

iki flenlik vard›. ‹lki; rektörlü¤ün ger-

çeklefltirdi¤i ve bira markalar›n›n

sponsor oldu¤u, ö¤renci gençli¤i

yozlaflt›rmaya hizmet eden flenlikti.

‹kincisi ise, bu ülke bizim, biz bu

halk›n evlatlar›, bu topraklar›n genç-

leriyiz diyenlerce, 26-27 May›s ta-

rihlerinde gerçeklefltirildi. 

‹zmir Gençlik Derne¤i taraf›ndan

düzenlenen ‘Canan Kulaks›z 1. Al-
ternatif Ö¤renci fienli¤i’ büyük bir

coflkuya ve gençli¤in kitlesel kat›l›-

m›na tan›k oldu. 

“Yüzünü Dön Vatan›na, Arkan›
Döndükçe Ya¤malanacakt›r Unut-
ma” fliar› ile Edebiyat Fakültesi

önünde bafllayan flenli¤in aç›l›fl›,

200’e yak›n ö¤renciyle gerçekleflti-

rildi. 

Faruk Kad›o¤lu nezdinde tüm

ölüm orucu ve devrim flehitleri için

yap›lan sayg› duruflu ile bafllayan

flenlik, Grup Lusnika’n›n de¤iflik dil-

lerden türküleri ile sürdü. “Naz›m
Hikmet ve Vatanseverlik” konulu

bir söyleflinin de düzenlendi¤i ilk

gün, Gençlik Derne-

¤i’nden Ayd›n Dervifl

Akkoç; vatanseverli¤in

anti-emperyalistlik ol-

du¤unu, burjuvazinin

bu kavramlar› çarp›t-

maya çal›flt›¤›n›, F tipi

hapishanelerde 5 y›ld›r

direnen devrimci tut-

saklar›n, vatanseverli-

¤in, anti-emperyalistli-

¤in ne kadar güçlü bir

düflünce oldu¤unu ka-

n›tlad›klar›n› söyledi. 

Grup Devinim’in

türküleri ile gençlik ha-

laya dururken, Bornova

Pir Sultan Abdal Derne¤i Semah

Ekibi de semah gösterisi sundu. fien-

li¤in ilk günü, Yaflatmak ‹çin Öldüler

ve Forrest Gump filmlerinin izlen-

mesiyle, saat 22.00’de sona erdi.

2. Gün: ‘Canan Zehralarla

Gelece¤e Yürüyoruz’
fienli¤in 2. günü, sayg› duruflu-

nun ard›ndan, derne¤in müzik grubu

Grup Gün›fl›¤›’n›n türkü ve marflla-

r›yla bafllad›. 

‹zmir Gençik Derne¤i ve Gençlik

Dernekleri Federasyonu imzal›;

“Ege Üniversitesi Canan Kulaks›z

1. Alternatif Ö¤renci fienli¤i”,

“YÖK’e, Tecrite, ‹flgale Hay›r”,

“Canan Zehralarla Gelece¤e Yürü-

yoruz” yaz›l› pankartlar›n as›l› ol-

du¤u flenlik alan›nda, 3 bin kifli

hep bir a¤›zdan türküler söylerken,

düzenin yaratmak istedi¤i gençli¤in

karfl›s›nda “alternatif biziz” diye

hayk›r›yordu.

Gençlik Derne¤i ad›na konuflan

Gülflah Mersin, üniversite yönetimi-

nin düzenledi¤i flenliklerin amac›n›n

ö¤renci gençli¤i yozlaflt›rmak oldu-

¤unu belirterek, “buna karfl› devrim-

ci gençlik olarak gençli¤in alternatif-

siz olmad›¤›n› gösteriyoruz” diye

konufltu. Okulun ö¤rencisi olan,

ölüm orucu flehidi Canan Kulak-

s›z’dan sözeden Mersin, O’nun b›-

rakt›¤› mücadele bayra¤›n› yükselt-

menin önemine dikkat çekti. Konufl-

ma, “Canan Kulaks›z Ölümsüzdür,

Faruk Kad›o¤lu Ölümsüzdür” slo-

ganlar›yla karfl›land›. 

Grup Yorum’un sahneye ç›kmas›

ile coflku da yükseldi. 3000 kifli, Yo-

rum’un marfllar›n›, türkülerini hep

bir a¤›zdan söyleyerek omuz omuza

halaya durdu. Konser s›ras›nda “Ma-

hir Hüseyin Ulafl Kurtulufla Kadar

Savafl, Ne ABD Ne AB Ba¤›ms›z

Türkiye, Kurtulufl Kavgada Zafer

Cephede” sloganlar› s›k s›k at›ld›. ‹l-

ki bu y›l büyük bir coflkuyla gerçek-

leflen flenlikler, Menemen Asarl›k Pir

Sultan Abdal Derne¤i Semah Ekibi’-

nin gösterisi ile sona erdi.
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3000 kifli hayk›rd›:

‘ALTERNAT‹F B‹Z‹Z’

Dersim Temel Haklar Gençlik Komisyonu,

29 May›s'ta Munzur Vadisi Anafatma bölgesin-

de, gençli¤in yozlaflt›r›lmas›na karfl› ve daya-

n›flma konulu bir piknik düzenledi. 100 kiflinin

kat›ld›¤› piknikte, Grup Hiwda'n›n türküleri, fli-

ir dinletisi yeral›rken, derne¤in gençlik komis-

yonu üyeleri, Dersim gençli¤inin yozlaflt›r›lma-

s›na karfl› mücadele edeceklerini belirterek, ça-

l›flmalar›n› anlatt›lar. F tiplerine de de¤inilen

konuflmada Faruk Kad›o¤lu da sayg›yla an›ld›.

■Dersim’de piknik

92.9 frekans›nda yay›n ya-

pan Anadolunun Sesi Radyosu

28 May›s günü Gazi Sultan

Dü¤ün Salonu'nda yapt›¤› bir

etkinlikle dinleyicileriyle bu-

lufltu. Radyonun Yay›n Yönet-

meni Selda Yefliltepe'nin aç›l›fl

konuflmas›yla bafllayan geceye

500 kifli kat›ld›. Gecede; Ke-

mal Kaplan, Leyla, Grup Yo-

rum Korosu, Kibar Aslan,

U¤ur Karatafl ve Nurettin Gü-

leç türküleriyle dinleyicileri

coflturdular. 

Nurettin Güleç, türkü arala-

r›nda yapt›¤› k›sa konuflmala-

r›nda ölüm orucu direnifline,

feda eylemlerine yer verirken,

Faruk Kad›o¤lu ve Nail Çavufl

için türküler söyledi. 

■Anadolunun Sesi, Dinleyicileriyle Bulufltu

gençlik

Canan Kulaks›z Ö¤renci fienli¤i

Bu bbayrak ggençli¤in eelinden
düflmedikçe, oonlar›; nne
yozlaflt›rma, nne bbask›, nne dde
faflist tterör tteslim aalamaz
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Devrim mücadelesi içinde yeralan her kifli, grup, ken-

di ölçüsünde ciddidir. fiu veya bu boyutta bir bedel öde-

meyi göze alarak mücadelenin bir yerinde olmak, elbette

sayg›ya de¤erdir. Ancak s›n›flar mücadelesindeki ciddi-

yetten sadece bu anlafl›lmaz. S›n›flar mücadelesindeki

ciddiyet, iddialar›yla, ideolojisiyle, yüklendi¤ini savun-

du¤u misyonuyla uygun davranmakt›r.  

Solun iliflkilerinde, prati¤inde, eyleminde, ideolojik

mücadelesinde, ittifaklar›nda bu uyumun bozuldu¤u çok

say›da örnek yafl›yoruz. 

Bir ça¤r›, öneri yap›p ona cevap alamamak, ciddiyet-

sizlik de¤il midir?

Siyasi gündemi belirleme, solun ortak tavr›n› ortaya

ç›karma veya bir sorunu çözme gibi büyük iddialarla ya-

p›lan toplant›lara kafas›na göre kat›l›p kat›lmama, kat›l-

mad›¤›nda bir mazeret dahi bildirmeme bir ciddiyetsizlik

de¤il midir?

Ortak yap›lmas› kararlaflt›r›lan bir eyleme kimseyi

göndermemek veya “orada bulunmufl olmak”tan öte an-

lam tafl›mayan bir flekilde kat›lmak, ciddiyetsizlik de¤il

midir?

Örgütler aras› iliflkileri, “flu beni ba¤lar, bu ba¤lamaz”

diye manevralara çevirmek ciddiyetsizlik de¤il midir?

Propaganda ve ajitasyonu, sanki çocuk kand›r›rcas›na

abart›lar üzerine infla etmek bir ciddiyetsizlik de¤il midir? 

Tart›fl›lan flu veya bu konunun önemine, içeri¤ine s›rt

dönüp, kendi küçük hesaplar›n› dayatmak, ciddiyetsizlik

de¤il midir?

Siyasal ciddiyetsizli¤in karfl›l›¤›, siyasal sorumsuzluk-

tur. Çünkü her ciddiyetsiz tav›r, bir sorumsuzlu¤u içinde

tafl›r.  

Yap›lan ifli (bu bir toplant›, bir ortak ilan, bir öneriye

cevap vermek, bir ortak eylem, her fley olabilir) ciddiye

almamak, iddias›zl›kt›r. Yaz›l› sözlü dile getirilen iddi-

alarla, sözü edilen büyük misyonlarla, böyle bir ciddiyet-

sizli¤in asla ba¤daflmayaca¤› aç›kt›r. 

Toplant›lar, verilen sözlerin tutulup tutulmamas›, siya-

si hareketler aras› iliflkilerdeki hantall›klar, laçkal›klar,

ciddiyetsizli¤in ciddi bir sorun haline dönüfltü¤ünü göste-

riyor. Örne¤in herkesin çok ciddi iddia ve s›fatlarla kat›l-

d›¤› toplant›larda bile, üç dört hareketin mazeretsiz, bildi-

rimsiz kat›lmamas›, s›k s›k geç kat›l›nmas›, erken ayr›l›n-

mas› ciddiyetsizli¤i art›k neredeyse kan›ksanm›flt›r. TA-

YAD’›n ça¤r›s›yla kararlaflt›r›lan ama yap›lamayan 5 Ni-

san toplant›s›, ciddiyetsizli¤in ne kadar uç noktaya vara-

bilece¤ini gösteren uyar›c› bir örnektir. (*)

TAYAD bu toplant›ya kat›lmayanlar› k›nam›flt›r. Peki

ne yapmal›yd›? “K›nama”y› elefltirenler, hiç kuflku yok

ki, önce böyle bir tablonun neden ve nas›l ortaya ç›kt›¤›-

n› sorgulamak zorundad›rlar. 

Kimsenin bir flikayeti yoksa, devam etsin bu tarz ve

yöntemler. Nereye varacak, neye yarayacak? Toplant› ka-

rar›na bile sad›k kalmayanlar, baflka hangi karara, nas›l

sad›k kalabilir? Bir toplant› karar› ald›¤› halde bu karara

uymay›p, ayn› konuda baflka bir toplant› organize eden

veya buna kat›lanlar, nas›l inand›r›c›, güven verici olabi-

lirler?

Ciddiyetsizlik sorununu sadece toplant›larla, iliflkiler-

le s›n›rl› gördü¤ümüz düflünülmesin. Ciddiyet bir siyasal

tutumdur, ciddiyet veya ciddiyetsizlik olarak kendini gös-

teren tutum ve kültür, baflka konularda, baflka alanlarda

da elbette bir biçimde yans›yacakt›r. Nitekim yans›yor. 

Faflizmin sald›r›lar› karfl›s›ndaki duyars›zl›klar, tav›r-

s›zl›klar ve bunlara getirilen “haberimiz olmad›, duyma-

d›k, gönderecek adam›m›z yoktu” gibi aç›klamalar, ciddi-

yetsizlikten baflka nedir ki?

Nereden ö¤renildi bu davran›fl biçimleri? Solun kültü-

rüne nas›l girdi? 

Hep söyledik, tekrar ediyoruz; 12 Eylül öncesi solun

tüm olumsuzluklar›na ra¤men bu türden davran›fllar yok-

tu. Bir siyasi hareket ad›na bir toplant›ya kat›l›n›yorsa, o

kifliler, o siyasetin a¤›rl›¤›n› tafl›rd›. Ço¤u illegalite koflul-

lar›nda yap›lan toplant›lar, bugünün legal ortamlar›ndaki

toplant›lar›ndan ve iliflkilerinden daha istikrarl›, en az›n-

dan daha ciddi olmufltur. Cep telefonlar›n›n, E-maillerin,

fakslar›n bu kadar yayg›n oldu¤u günümüzde, çeflitli ör-

gütlülüklerin aras›nda hala “ulaflamad›k, iletemedik,
duymad›k” gerekçelerinin s›k s›k kullan›lmas› komik ve

gayri-ciddi de¤il midir? 

Solda oldukça yayg›n haldeki ideolojik mücadeleden

kaç›fl da ciddiyetsizli¤in bir tezahürüdür. 

‹deolojik mücadele, ilkeli, kurall›, Marksizm-Leni-

nizm’in burjuvaziye, küçük-burjuvaziye, sapmalara karfl›

savunulmas› olmaktan ç›km›fl, pragmatizmle, küçük he-

saplarla sakatlanm›flt›r. Bu pragmatizmin sonucunda, ta-

mamen faydac› hesaplarla kâh Kürt milliyetçili¤ine, kâh

ayd›nlara, kâh KESK, D‹SK, TTB gibi kitle örgütlerine

karfl› ideolojik mücadeleden alenen kaç›lm›fl ve bunun so-

nucunda sol ad›na savunulmas›, telaffuz edilmesi bile ka-

bul edilemeyecek pekçok fley solda “kan›ksan›r” hale

gelmifltir. “Benim onlarla ittifak›m var”, “benim onlar›n

kitlesine yönelik hesaplar›m var” diyerek do¤rular› söy-

lemekten kaç›lm›fl, ideolojik mücadele de grupçulu¤a ve

faydac›l›¤a kurban edilmifltir. 

Bir siyasi hareket düflünün ki, mesela birkaç ayd›n›

“kafalayaca¤›m” diye onlar› elefltirmekten, falan grupla

ittifak›m var diye onlar›n yanl›fllar›n› görmekten kaç›ns›n;

onlar›n ideolojik anlamdaki savrulmalar›na ses ç›karma-

s›n. Orada gerçekten bir iktidar hedefi ve perspektifinden

sözedilebilir mi?

Bir siyasi hareket düflünün ki, ald›¤› kararlar› kitlelere

aç›klama cesaretini bile göstermez, kendisine yöneltilen

sorular› cevaplamaktan sudan bahanelerle kaçar, kitleleri

halk›n
Cephesi Ciddiyet ve kültürümüz
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b›rak›n, sol bile, o siyasi hareketin hangi karar› niçin al-

d›¤›n› bilmez... Orada bir ciddiyetten sözedilebilir mi?

Bu tutumlar, elbette prati¤e çok daha katmerli bir fle-

kilde yans›makta, adeta mizahi denilebilecek tav›rlar or-

taya ç›kmaktad›r. 

Ciddiyetsizli¤in daha farkl› alanlardaki yans›malar›

ise elbette her zaman mizahi olmuyor, dramatik, trajik ve

vahim olabiliyor. 

Faflizmin sald›r›s› alt›ndakilere dönüp “karar al›rken

bize mi sordunuz” diyebilmek, “ayn› mahalleden de¤i-

liz”, “cepte keklik mi sand›n›z” diye sald›r› alt›ndakileri

seyretmenin teorisini yapmak ciddiyetsizli¤in vahim uç-

lara savruldu¤u bir örneklerdir. Evet, bu sözler, teorik,

ideolojik bir de¤er tafl›mazlar, siyasi anlamda ciddiyetsiz-

li¤in ifadesidirler. S›n›flar mücadelesine dair siyasi bir so-

rumluluk tafl›nmad›¤›n›n ilan›d›rlar. ‹flte bu sözler, solun

kültürüne 12 Eylül sonras› girmifltir. Sol bu büyük savrul-

may› yaflamadan önce, hiçbir siyasi hareket, en geri po-

zisyonunda bile bu sözleri kullanamazd›. 

Burjuva politikas›, tabiat› itibar›yle ciddiyetsizdir.

Çünkü orada verilen hiçbir sözün geçerlili¤i yoktur.

Hiçbir politikan›n “sonuna kadar” savunulacak bir anlam›

yoktur. Burjuvazinin dilinde “dün dündür, bugün bugün-

dür” sözlerinde yans›mas›n› bulan tarz, asl›nda ciddiyet-

sizli¤in de aç›k bir ifadesidir. Partiler aras›nda yap›lan an-

laflmalar›n hükmünün bazen dakikalarla ölçülmesi, parti-

lerin, milletvekillerinin birbirinin kuyusunu kazmas›, bir-

birleriyle ilgili geliflmeleri “bana ne” düflüncesiyle de¤er-

lendirmesi, burjuva politikas›n›n karakteristikleridir.

Mülkiyetçidirler, ç›karc›d›rlar, hesapç›d›rlar, benmerkez-

cidirler.

fiimdi bütün bunlar›n soldaki iliflkilerde hiç bir yans›-

mas›n›n olmad›¤›n› söylemek mümkün müdür?

Ak›ll› solculuk, bu kültürü sol saflara tafl›m›flt›r. 

Pragmatizm, bu kültürün soldaki temsilcili¤inden bafl-

ka bir fley de¤ildir. 

Devrimci politika aç›kl›kt›r, dürüstlüktür, tutarl›l›kt›r.  

Bu aç›kl›¤a, dürüstlü¤e, tutarl›l›¤a sahip olmayanlar,

elbette küçük hesaplar›n›, tutars›zl›klar›n›, hatta yalanlar›-

n› hakl› göstermek için olur olmaz teorilere, bahanelere

s›¤›nacak, kendi içinde kaç›n›lmaz olarak ciddiyetten

uzaklaflacaklard›r. “Büyük politika”, “küçük hesaplar”

ad›na, art›k burjuvazinin bile kaale almad›¤› taktiklere,

manevralara baflvurulacak, bedel ödenecek noktada bedel

ödemekten kaçmak için gülünç, içi bofl, uyduruk gerekçe-

lere sar›l›nacakt›r. 

Dedi¤imiz gibi, bu ciddiyetsizliklerden flikayetçi ol-

mayanlar için bir sorun yoktur; ama e¤er bunlar bir ciddi-

yetsizli¤in ifadesiyse ve solun önünde bir engelse, bu cid-

diyetsizlik kültürünün sola nas›l s›zd›¤› ve nas›l yokedile-

bilece¤i tart›fl›lmal›d›r. 

(*) Bu arada bu konuda bir ek yapal›m; daha önceki aç›k-

lamalarda toplant›ya TAYAD d›fl›nda sadece Partizan’›n gel-

di¤i belirtilmiflti. EHP de toplant›ya geldiklerini, ancak geç

geldiklerini belirtmifltir. 

✔✔ ÖDP’li PPekdemir’in ““fiiir BBoylu”
Demokratik DDevrimi! 

Reformist sol, Türkiye
gerçe¤ine iliflkin sade-
ce kendisi yan›lm›yor,
ayn› zamanda yan›lt›-
yor, halk›n bofl beklen-
tilere kap›lmas›na ve
egemen s›n›flar›n politi-
kalar›na sol’dan ye-
deklenmesine neden oluyor-
lar. AB süreci bu konuda bin-
lerce örnekle doludur. Son ör-
ne¤ine, ÖDP’li Melih Pekde-
mir’in 30 May›s tarihli Bir-
gün’deki yaz›s›yla tan›k ol-
duk. Milas’ta Naz›m fliiri oku-
yan ö¤rencinin gözalt›na
al›nmas›yla yaz›s›na giren
Pekdemir, AB güdümlü “de-
mokratikleflmeyi” de “bir fliir
boyu yol” olarak nitelemifl.

Pekdemir’e hat›rlatal›m ve so-
ral›m; ÖDP’nin yay›n organ› Gelecek’in Aral›k 2004
tarihli say›s›nda, AB yasalar›yla burjuva demokratik
devrimin tamamland›¤›n› iddia eden, solcular›n art›k
buna göre politika belirlemesini ö¤ütleyen ve “solcu-
lu¤un bir önceki dönemi bizi b›rak›p gitti... Solcula-
r›n önünde art›k demokratik devrimden baflka bir sü-
reç var...” diyen, siz de¤il miydiniz? Bu nas›l demok-
ratik devrim ki, üç befl ayda ‘karfl›-devrim’e dönüflü-
veriyor! Nas›l bu kadar kolay yan›l›p yan›lt›yorsu-
nuz! Hem, demokrasicilik oyununa, demokratik dev-
rim gibi köklü bir de¤ifliklik ad› vereceksiniz, gerçe-
¤i hat›rlatanlar› “de¤iflimi görmeyen ve de¤iflmeyen
sol” diye suçlayacaks›n›z; hem de ç›k›p bunlar›n tü-
münü unutarak “tepeden ve d›flar›dan devrim ancak
böyle olur, efendiler!” diye ‘k›ssadan hisse’ ç›kara-
caks›n›z...

Peki Pekdemir befl ay arayla düfltü¤ü çeliflkiden hangi
‘k›ssadan hisse’yi ç›kar›yor? Biz söyleyelim: Kimse
durdu¤u yeri meflrulaflt›rmak için faflizmi demokrasi
diye yutturmamal›d›r.

✔✔ Mafyac›l›k MMHP’den SSorulur 
Demagog faflist Mehmet Gül, faflist mafyay› anlatan
‘Kurtlar ‹mparatorlu¤u’ filmini de¤erlendirirken, “Av-
rupa’da uyuflturucu ticaretinin PKK ve DHKP-C’nin
elinde oldu¤unu” söyleyerek herkesin bildi¤i bir ger-
çe¤i çarp›tmaya çal›flt›. 12 Eylül’den bu yana herkes
bilir ki; mafya, çek senet tahsilat›, uyuflturucu ticareti
denildi¤inde akla; polisle birlikte MHP gelir. Ortaya
ç›kan her çetede mutlaka bunlar› görürsünüz. ‘Onlar
ülkücü de¤il’ diyorlard›, flimdi devrimcileri karalaya-
rak içinde yüzdükleri batakl›¤› gizlemek istiyorlar.

not düflüyoruz

DÜN...

BUGÜN...



Pazar günü Fransa’da, çarflamba

günü ise Hollanda’da yap›lan AB

Anayasas› referandumlar›n›n sonuç-

lar›, Avrupa burjuvazisinin, halklar›

hesaba katmadan sürdürdü¤ü politi-

kalar›na verilen bir cevap oldu. Bu

yan›yla halklar›n bir kazan›m›d›r.

Ancak, hemen belirtilmelidir ki, bu

sonuç kapitalizmin, AB projesinin

kendisine de¤il, kapitalizmin giderek

vahflileflen sald›r›lar›na ve halklar›

kaale almayan yönetenleredir. 

Sonuçlar› tart›flan burjuva bas›n›n

yazarlar›, Fransa üzerine yapt›klar›

tahlillerde, “nereden ç›kt› halka sor-

mak, meclisinde onaylasayd›” deme

noktas›na kadar vard›. Bir kesim de,

komünistlerin de, faflist Le Pen’in de

‘hay›r’ dedi¤ini örnek göstererek,

“Fransa’n›n K›z›l Elmas›” benzetme-

leri yapt›. Elbette tüm bu de¤erlen-

dirmeler, Frans›z halk›na duyulan

k›zg›nl›¤›n yans›malar›ndan baflka

hiçbir anlam tafl›mamaktad›r. Solun

‘hay›r’› ile faflistlerinki aras›nda hiç-

bir benzerlik yoktur. 

Neden ‘Hay›r’ Dediler?

Fransa’da halk›n yüzde 54.87’si,

Hollanda'da ise, yüzde 61.8’i AB

Anayasas›’na ‘hay›r’ dedi. 

Avrupa Birli¤i demek; refah, öz-

gürlükler, demokrasi demekti. Böyle

anlat›ld› hep halk›m›za. Peki ‘hay›r’

diyenler, refah›, demokrasiyi mi iste-

miyorlard›, yoksa bize anlat›ld›¤› gi-

bi de¤il miydi bu AB? Özellikle

Fransa’da yap›lan tart›flmalar, neden

‘hay›r’ denildi¤ine iliflkin araflt›rma

sonuçlar›, bu konuda yeterince ›fl›k

tutmaktad›r. Hay›r’›n baz› nedenleri

olarak flunlar dile getirilmektedir:

Pazar ç›karlar›n›, sosyal haklar›n

önüne al›yor, iflçiler korunmuyor,

‘ultra liberal’ bir sistem yerlefltirili-

yor. Savunma alan›nda AB’yi NA-

TO’ya dolayl›, olarak da ABD’ye ba-

¤›ml› k›l›yor. Brüksel’e fazla yetki ve-

rilerek merkezileflmeyi güçlendiriyor.

Hak ve özgürlükler gasbedilirken

“anti-terör” yasalar›, tüm Avru-

pa’ya yay›lmak isteniyor.

Nitekim, hay›r oylar› en fazla ifl-

çiler ve köylüler aras›nda yükseliyor.

Bir de, kültürel olarak yokettikleri

gençlik içinde. 

2004 ortalar›nda yap›lan bir arafl-

t›rman›n, bugünkü sonuçlar›n da bir

ipucu niteli¤inde olmas› yan›yla ha-

t›rlatal›m. Araflt›rma; Fransa’da yok-

sullu¤un giderek artt›¤›n› gösteriyor-

du. ‹flsizlik, düflük ücret yak›c› bir

sorun haline gelirken, yoksullaflma

nüfusun yüzde 12’sini etkisini alt›na

al›yor, belirli bir yaflam standart›n›n

alt›nda yaflayan 7 milyonu aflk›n in-

san›n durumu giderek kötülefliyor

deniliyordu. Benzer bir durum Al-

manya için de geçerli. Oradaki yan-

s›mas› ise, hükümetteki partinin

KRW eyalet seçimlerinde u¤rad›¤›

hezimet oldu.

Anayasaya Bak, 

Avrupa Birli¤i’ni Tan›!

Anayasa demek, o yap›n›n ya da

ülkenin, temel felsefesinin, hangi ko-

nuda neyi öngördü¤ünün, nas›l yöne-

tildi¤inin ana metnidir...

Peki AB Anayasas› ne diyor?

AB Anayasas› en baflta, Avru-

pa’da anti-komünizmi köklefltirme-

yi, serbest piyasa ekonomisini, yani

kapitalizmi mutlak k›lmay›, militari-

ze bir Avrupa’y› hedefliyor. 

ASKER‹ ALANDA: Anayasa,

Avrupa’n›n ayn› zamanda askeri bir

güç haline gelmesini, dolay›s›yla da-

ha militarize edilerek daha sald›rgan-

laflmas›n› getiriyor. Bir AB belgesin-

de ilk kez, NATO anayasal bir kurum

haline dönüfltürülüyor ve Avrupa’n›n

temel askeri gücü olarak tan›mlan›-

yor. Bir Avrupa Ordusu kurmay› ön-

görüyor. Bu ordu, gerekti¤inde NA-

TO’nun emri alt›na girerek, Avrupa

d›fl›nda (s›n›f mücadelesi geliflirse

içinde de...) operasyonlara kat›labile-

cek. Metinde, ordunun “Birleflmifl

Milletler Antlaflmas› ilkelerine ve

uluslararas› hukuka uygun olarak”

hareket edece¤ine yönelik ifadeler

ise, tam bir demagoji. Zira, emperya-

list cephede art›k uluslararas› hukuk

diye bir kavram yoktur. Ba¤dat’›n y›-

k›nt›lar› aras›nda ölmüfltür. 

EKONOM‹DE: Anayasa her sa-

t›r›nda, “ben zenginlerin, tekellerin
anayasas›y›m” diyor. Avrupa halkla-

r› refah, daha iyi bir yaflam beklenti-

si ile bakt›¤› anayasada, liberal pazar

ekonomisinin vahflili¤ini ve mutlak-

laflt›r›ld›¤›n› görüyor. Bu ne demek-

tir? fiu demektir: ‹ktidarda kim olur-

sa olsun, bu ekonomik politika d›fl›n-

da hiçbir ekonomik politikay› uygu-
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Tekellerin Anayasas›yd› 

Halktan Döndü
Fransa ve Hollanda’da AB
Anayasas› referandumla-
r›ndan ezici bir flekilde ‘ha-
y›r’ ç›kmas›, Avrupa halk-
lar›n›n burjuvaziye cevab›
oldu. Emekçiler, sosyal
haklar›na sald›r›lara, iflsiz-
li¤e, yoksullaflt›rma politi-
kalar›na, liberalizme raz›
olmayaca¤›n› söyledi. Bu
sistemin alternatifine yö-
nelmedikçe, burjuvazi za-
manlama yaparak sald›-
r›lar›n› sürdürecektir.



layamaz. Bu nedenle, kamuda özel-

lefltirme, sosyal haklar›n t›rpanlan-

mas› en belirgin özelli¤i durumunda.

Emeklilikte, sa¤l›kta, e¤itimde yani

bugüne kadar ‘sosyal devlet’in te-

mellerini oluflturan alanlarda, tam bir

y›k›m dayat›yor. ‹flçisi, memuru,

köylüsü ile Frans›z emekçilerinin

‘hay›r’ demesinde en belirleyici olan

da bunlar. Küreselleflme sürecinin

sald›rganl›¤›n› yaflayan halk, bunun

anayasada da aç›kça sürdürülece¤i-

nin belirtilmesine karfl› ç›km›flt›r.

Fransa’daki tart›flmalarda; bir

anayasadan çok ekonomi-politik bel-

gesine benzetilmesi ve bu konuda al-

t› çizilen bir kavram yerindedir: Li-

beral bir kapitalist düzenin tüm ikti-

darlar sürecinde uygulanmas›n›n da-

yat›lmas›, sermaye diktatörlü¤ü ka-

rakterini ortaya koymaktad›r.

Örne¤in daha bafl›nda, AB’nin,

“tek bir pazar ekonomisi sundu¤u,

rekabet gücü yüksek bir piyasa eko-

nomisi için çal›flaca¤›” vurgulan›-

yor. Kapitalizmin “serbest rekabetçi”

döneminin çoktan gerilerde kald›¤›,

tekelci kapitalizm sürecinin yafland›-

¤› düflünülürse, Avrupa içindeki bü-

yük devletlerin tekellerinin ç›karlar›-

n›n korundu¤u görülecektir. Ki, as-

l›nda Madde III-50 ile, serbest reka-

betin de masal oldu¤u itiraf ediliyor

ve iç pazarlardaki fiyatlar› belirleme

amaçl› olarak, üye ülkenin kendi iç

pazar›na yönelik giriflimlerini yasak-

lamay› öngörüyor. Bir baflka yerde

de; üye ülkelerin “ekonomi politika-

lar›yla istihdam politikalar›n› koor-

dine etme yetkisine sahip” olaca¤›n›

belirterek, kendi içindeki sömürgeci

anlay›fl› aç›k ediyor. Örne¤in buna

göre; yeni üye olan, ekonomisi geri

ülkeler tar›m›n›, bal›kç›l›¤›n›, d›fl ti-

caretini, AB’nin as›l sahibi olan ül-

kelerin istedi¤i gibi düzenlemek zo-

rundalar. ‘Eme¤in Avrupas›’ hayalci-

lerini mest eden ‘Serbest dolafl›m’ da

öngörülüyor anayasada. Ama, ser-

mayenin dolafl›m›!

Ekonomiye iliflkin bu maddelerin

toplam›nda söylenen flu: Kapitalist

ekonominin çarklar› aksat›lmaks›z›n

tekellerin ç›kar›na göre iflleyecek.

Buradan ç›kan bir baflka anlam da,

ad› ister komünist isterse sosyalist

olsun, seçimlerle iktidar olan hiçbir

gücün, bu yap›ya ba¤l› kald›¤› süre-

ce, kapitalizmi uygulamaktan baflka

çaresinin olmad›¤›d›r. Böyle bir Av-

rupa, nas›l “eme¤in Avrupas›” olacak

acaba!!!

DEMOKRAS‹DE: Avrupa için,

daha do¤ru deyiflle kapitalist sistem-

de demokrasinin anlam›, tekellerin

ç›karlar›na uygunlu¤udur. Demokra-

si, hak ve özgürlükler tekellerin dü-

zeninin devam›na hizmet ediyorsa,

burjuvazi en demokratt›r! 

Anayasan›n reddi üzerine yap›lan

tart›flmalar, ‹ngiltere’nin referan-

dumdan vazgeçmekten, Fransa’n›n

yeni bir referandum yapmaktan söz

etmeleri dahi, demokratl›¤›n burju-

vazi için anlam›n› ortaya koymakta-

d›r: “‹stedi¤imiz sonuç ç›kmad›, bu

demokrasi de¤ildir”. Bu düflünce

burjuvaziye yabanc› de¤ildir. De-

mokrasi dedikleri, halk›n onlar›n

program›n› onaylamas›d›r. Bu yüz-

den kimi burjuva yazar ve politikac›-

lar, “ne gerek vard›, parlamentoda

onaylasalard›” diyorlar. 

Askeri, ekonomik alanda belirtti-

¤imiz noktalar›n yaflama geçirilebil-

mesi, zaten özgürlüklerin yokedil-

mesiyle ve haz›rlan›fl›ndaki anti-de-

mokratikli¤iyle de ortaya ç›kt›¤› gi-

bi, halk›n kat›l›m›n›n mümkün oldu-

¤unca s›n›rlanmas›yla do¤ru orant›l›-

d›r. Anayasa, Avrupa halklar›n›n ka-

t›l›m› ile de¤il, egemen s›n›flar›n uz-

laflmalar›yla haz›rlan›p onaylat›lmak

istenmifltir. (Almanya, Fransa, ‹ngil-

tere gibi büyük devletlerin egemen

s›n›flar› demek daha do¤ru olur.) 

Anayasada göze çarpan bir baflka

bölüm de göçmenlere iliflkin. Göç-

menlere yönelik gasplar yasallaflt›r›-

l›yor, serbest dolafl›m, yerleflim hak-

lar› gibi haklar ortadan kald›r›l›yor.

Referandumdan hemen önce Avrupa

Birli¤i üyesi 7 ülkenin, göçmenlere

yönelik, 'ek Schengen' anlaflmas› tam

da buna paraleldi. Avrupa'da ilk kez

genetik ipuçlar› ve dijital parmak iz-

lerinin ülkeler aras›nda de¤iflimi için

anlaflma imzaland›, polisiye iflbirli¤i

gelifltirildi. 

‘Daha Sosyal Avrupa’ 

Kurtulufl De¤ildir

Giriflte belirtti¤imiz gibi, sonuç-

lar halklar cephesinden burjuvaziye

vurulmufl bir darbedir, sermayenin

anayasas›na hay›r denilmifltir. Ama

bunun alternatifi ne, as›l sorun bu. 

Küreselleflmeci solun ve düzeniçi

Avrupa Komünist Partileri gelene¤i-

nin belirleyici oldu¤u Avrupa solu;

alternatif konusunda, kapitalizmin

restorasyonunun ötesinde bir hedefi

somut olarak önüne koymufl de¤ildir.

‘Daha sosyal Avrupa’, ‘daha sosyal,

emekçilerin haklar›n› daha fazla ko-

ruyan anayasa’ gibi sloganlar›n dile

getirilmesi, bunun sonucudur. ‘Daha
sosyal Avrupa’ yoktur gerçekte. Ay-

r› bir de¤erlendirme konusu olan

‘Sosyal devlet’, sosyalizm alternati-

fine karfl› burjuvazinin uydurdu¤u,

emekçileri kendi iktidarlar› için mü-

cadeleden al›koymay› amaçlayan bir

araçt›. Bugün büyük oranda tasfiye

edilmesi yönünde at›lan ad›mlar da,

(en az›ndan yak›n vadede), sosya-

lizm alternatifini ciddi bir tehlike

olarak görmüyor olmalar›ndand›r. 

Halklar, ‘sosyal Avrupa’ de¤il,

sosyalizmi gündemlerine ald›klar›n-

da, burjuvaziye as›l darbeyi o zaman

vurabilirler. Kapitalist sistemin kendi

iç iflleyiflinde dile getirdikleri bu kar-

fl› ç›k›fl, ancak kapitalist sistemin d›-

fl›nda kendini ifade etti¤inde, serma-

yenin sald›r›lar› nihai olarak son bul-

mufl olacakt›r. 
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Ajanda 2010’dan Anayasaya
2000 y›l›nda AB baflkanlar›n›n

Lizbon'da sermayenin ç›karlar› için

ald›klar› karar› ad›m ad›m uygulu-

yorlar. Almanya’da ‘Ajanda 2010’

olarak nitelendirilen bu sald›r› pake-

ti, esasen tüm Avrupa’n›nd›r. Kapita-

lizmi daha ileri bir noktada tahkim

etmeyi kararlaflt›ran burjuvalar, bu

amaçla Avrupa’n›n daha dinamik,

“rekabete” uygun bir piyasa haline

getirilmesini hedeflediklerini beyan

ettiler. Peki nas›l olacak bu; maafllar›

düflürerek, çal›flma saatlerini art›r›p

esnek çal›flmay› getirerek, sa¤l›k, si-

gorta gibi sosyal kurumlaflmalar›

özellefltirerek; tekeller için dinamik

piyasa ancak böyle aç›l›r... Fransa’da

2003’te yo¤unlaflan ve devam eden

grevlerin nedeni de iflte bu sald›r›lar

olmufltur. 
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kültür

Antalya Temel Haklar ve Özgür-

lükler Derne¤i taraf›ndan 29 May›s

günü düzenlenen Grup Yorum kon-

seri, büyük bir coflku içinde geçti.

“Türküler Susmaz Halaylar Sürer”

sloganlar› aras›nda sahneye ç›kan

Grup Yorum, kavgan›n türkülerini

1700 kifli ile birlikte hep bir a¤›zdan

söyledi. 

Sloganlar›n marfllara kar›flt›¤›

konser, Konyaalt› Beach Park Aç›k

Hava Tiyatrosu’nda gerçeklefltirildi.

Türkülerini, sahneye as›lan '20 Y›ld›r

Türkülerimizden Korkuyorlar - Grup

Yorum'a Özgürlük' pankart›n›n

önünde söyleyen Grup Yorum, eski

ve yeni flark›lardan örnekler vererek,

kendisini izlemeye gelen kitleyi cofl-

turdu. 

Yorumcular, konser öncesinde de

Antalya Temel Haklar’da dinleyici-

leriyle söylefli düzenledi. Yorumcu-

lar, Grup Yorum’un müzi¤e, kültür

sanata bak›fl› ile bilgiler verirken, so-

rular da daha çok, devrimci müzik

üzerineydi.

“... Say›lar› saymaya bafllad›k ve 5

y›ld›r say›yoruz. 119'a ulaflt›. Siz de

say›n, ama say›lar›n so¤uklu¤una ka-

p›lmadan... Ve insanlar›n bu rakam-

lar›n aras›nda kayboldu¤unu düflü-

nün. Vicdan›n›za s›¤›n›n, öyle say›n.

Açl›¤›n bu en uzun ömründe yorgun

düflmediler ölenler, say› da saymad›-

lar. Hep en gerçek ve en yal›n olan›

anlatt›lar ölümleriyle. Faruk da öyle

yapt›. Tüm insanlara tecritin varol-

du¤unu anlatt›. Hücrelerin, insan›n

yaflam›n› nas›l bir mengene gibi s›-

k›p, soluksuz b›rakt›¤›n› anlatt›.

Meclis koltuklar›nda yar› uykulu

halde ellerini kald›r›p indirerek

TCK'y› onaylayanlara, ne için elleri-

ni indirip kald›rd›klar›n› anlatt›. 

Say›larla ifade edilen, bir insan›n ya-

flam›d›r. S›¤ar m› say›lara koca ha-

yatlar... Faruk Kad›o¤lu'nun yaflam›,

s›¤ar m› 119'un içine. Faruk'tan son-

ra gelecek olanlar s›¤acak m›? Önce-

kiler s›¤d› m›? S›¤maz insan yaflam›

say›lara...

Yar›n baflka bir cenaze ç›kmamas›n›

istiyorsak, say› sayanlardan olmaya-

l›m. Sayd›kça ço¤al›r çünkü say›lar. 

Tecrit sürüyor ve tutsaklar ölüm oru-

cuna devam ediyor. Baflta ayd›n ve

sanatç›lar olmak üzere herkesi F tip-

lerinden yükselen bu ç›¤l›¤a kulak

vermeye ça¤›r›yoruz.” 

‹dil Kültür Merkezi, Grup
YORUM, Tav›r Dergisi, FOSEM

Konserler, Kliplerle 
Grup Yorum

Grup Yorum’un 13 Ey-

lül 2003 tarihinde, Harbiye

Cemil Topuzlu Aç›k Ha-

va’da düzenledi¤i konserin

görüntülerinin oldu¤u bir

DVD-VCD KALAN Mü-

zik’ten ç›kt›.

Konser görüntülerinin

yan›s›ra, baflka çal›flmalar›-

n›n da görüntülerinin yeral-

d›¤› DVD’de; Cemo, ‹nsan-

lar›n ‹çindeyim, Ey fiahin

Bak›fll›m, Sürmenelim,

U¤urlama, fiahan Kanatl›-

lar, Yar›n Bizimdir flark›lar›

için çekilmifl klipleri de bu-

lunuyor. 

Ayr›ca; Yorumcular’›n

yarg›land›klar› davalarla il-

gili notlar›, CNN-Türk’te

yay›nlanan 32. Gün progra-

m›n›n Grup Yorum hakk›n-

daki bölümü ile yine Grup

Yorum’un kat›ld›¤› Böyle

Gitmez isimli televizyon

program›n›n görüntüleri de

yerini alm›fl. 

Albümleri, foto¤raflar›

ve kitaplar›yla ilgili bilgile-

ri içeren çal›flma, hem DVD

hem de VCD (tercihli) ola-

rak haz›rland›.

/ ÖNERD‹KLER‹M‹ZOkumak, dinlemek, 
seyretmek için...

Antalya’da YYorum CCoflkusu

Devrimci Sanatç›lar: FARUK KADIO⁄LU, B‹R “SAYI” DE⁄‹LD‹R

Yoz kültüre karfl› mücadele ça¤r›lar› yay›l›yor. An-

kara’daki devrimci kültür sanat kurumlar›ndan ‹dilcan

Kültür Merkezi “Gelece¤imiz ‹çin Kültürel Yozlaflma-

ya Son” slogan›yla bir kampanya bafllatt›.

28 May›s günü, fiirintepe Mahallesi'nde bulunan

binas›n›n önünden bafllayan bir yürüyüflün ard›ndan

yap›lan aç›klamayla kampanyay› halka duyuran ‹KM

çal›flanlar›; düzenin üretti¤i, uyuflturucu, fuhufl, kumar,

çeteleflme gibi pisliklere karfl› mücadeleye ça¤›rd›lar.

“Yozlaflmaya Karfl› Birleflelim, Yoksulluk Kader De¤il

Yoz Kültüre Teslim Olmayaca¤›z" gibi sloganlar atan

grup ad›na konuflan Ali Sinan Ça¤lar, “çaresiz, çözüm-

süz de¤iliz. Çözüm; emperyalist, yoz kültüre karfl›

kendi de¤erlerimizi korumak, yaflatmak; açl›¤a, yok-

sullu¤a karfl› mücadele etmektir” diye konufltu. 

Bu arada, bir süre önce benzer bir kampanyay› bafl-

latan Zonguldak Gençlik Derne¤i üyeleri, Atatük ve

Çelikel Anadolu Liseleri önünde bildiri da¤›tt›. Liseli

gençli¤in yozlaflt›rman›n hedeflerinin bafl›nda yerald›-

¤› bilinmesine karfl›n, Atatürk Lisesi Müdürü’nün da-

¤›t›ma engel olmak istemesi ve polis ça¤›rmas›, ‘bun-

lar m› gençlerimizi e¤itecek?’ sorusunu sordurttu.

Yozlaflmaya karfl›
mücadele yay›l›yor
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fiu bir gerçek: Genifl bir kesim,
burjuvazi neyi seyretmesini istiyor-
sa, onu seyrediyor. Neyi okumas›n›
istiyorsa, onu okuyor. Dolay›s›yla
nas›l yaflamas›n› istiyorsa, bu araç-
larla beyinlere sokup, öyle yaflat›-
yor. fiu veya bu oranda etkili oluyor,
ama oluyor. Fark›nda olmadan, o
kirli kanl› elleri görmeden burjuvazi
avucunun içine al›yor beyinleri. 

Nas›l yap›yor bunu, biliniyor.
Reklam ve o reklamlar›n yank›s›n›
bulaca¤› teslim al›nm›fl, kültürel
olarak ‘e¤itilmifl’ bir beyin. Kimi za-
man ‘s›radan’ gibi görünen araçlar
kullan›yor, ‘masum aflklar›’ ile giri-
yor yaflamlara, ‘sol’ gösterip düzen
saflar›ndan ‘sol’a vuruyor ‘Çembe-
rimde Gül Oya’larla... Ve burjuvazi
kendi kültürünü dayat›rken, devrim-
ci kültürü kitlelere götürme kayg›s›-
n› tafl›mayanlar “nitelikli magazin
yapaca¤›z” diye kendini aldat›p,
baflkalar›n› da aldatmak için bu tür
filmlerin propagandalar›n› yap›yor-
lar. Yani, burjuvazi bilinçsiz kitleleri
etkilemiyor sadece. Bu ayr› bir ko-
nu. 

Burjuvazinin kendi kültürünü kit-
lelere tafl›mas›nda ve bunu ranta
dönüfltürmesinde, apolitizm belirle-
yici bir unsur durumunda.

Y›ld›z Savafllar› isimli film ‘dün-
ya has›lat rekoru’ k›r›yor, ülkemize
yans›mas› da farkl› de¤il. Gerçek
yaflamdan kopar›p sanal bir dünya-
da yaflatman›n güzel bir örne¤i film.
T›pk› ‘Yüzüklerin Efendisi’ gibi...
‘Felsefeyle’ sosland›r›p as›ls›z bir
‘toplumsall›k’ kazand›r›yor, geliflmifl

bir teknolojiyle gözlere hitap ediyor,
toplumsal olan›n yoksay›ld›¤› bir
“iyiler-kötüler savafl›”nda taraftar-
laflt›r›yor ve Holywood kasalar›na
milyon dolarlar ak›yor. Kim istiyor
bunu seyretmemizi; burjuvazi!

Ya da, en yüksek izleyici kitlesi-
ne ulaflan ‘Gora’ isimli filmi düflü-
nün; ne anlat›r, ne verir, neyi ö¤re-
tir, izleyenler yaflam›ndan hangi
parçay› görür orada? Koskoca bir
hiç!

Öte yandan, Do¤u’da yaflanan
savafl›n konu edindi¤i ‘Yaz› Tura’
isimli filme müthifl bir ilgisizlik...
Apolitiklefltirilmifl, duyars›zlaflt›r›l-
m›fl bir toplum resmi çiziyor bu
fark... Do¤u’da ne ac›lar yaflanm›fl,
neler olmufl, bir yerde umurunda ol-
muyor. Film “savafla karfl›”, ama
genifl bir kesimi ilgilendirmiyor. Pe-
ki ne ilgilendiriyor? Gora... TV’deki
üçüncü s›n›f programlar... Halk›n
kültürüyle zerre kadar il-
gisi yok, yap›mc›lar› hal-
ka karfl› zerre kadar so-
rumluluk tafl›m›yor. Na-
s›l bir toplum flekillendi-
riyorlar, yabanc›laflmay›
ve yozlaflmay› nas›l kö-
rüklüyorlar, umurlar›nda
de¤il. Soruldu¤unda “is-
temeyen seyretmesin”
gibi apolitik cevaplar›
“zekilik” zannedecek ka-
dar da z›r cahiller üste-
lik.

O zaman herkes flu
soruya kendi cephesin-
den cevap vermek duru-

munda. Beynimizi burjuvaziye mi
teslim edece¤iz, yoksa kendimi-
ze ait be¤enilerimiz, ‘zevkleri-
miz’, yaflama bak›fl›m›z m› ola-
cak? Burjuvazi bize, “hay›r benim
sunduklar›m› be¤eneceksin” diyor.
Biz ne diyoruz? 

Çok daha genifl bir yaz› konusu
olsa da, sorunun bir baflka boyutu-
na da k›saca de¤inelim.

Yukar›da özetledi¤imiz tablo ül-
kemizin gerçe¤i. Yoksayamayaca-
¤›m›za göre, bu topluma nas›l gide-
ce¤iz ve konumuz itibariyle söyler-
sek, farkl› bir kültürü, farkl› bir ‘zevk’
ve ‘be¤eni’ anlay›fl›n› nas›l yerleflti-
rece¤iz ? Bu ayn› zamanda bir ör-
gütlenme, ideolojik ve kültürel e¤i-
tim sorununu karfl›m›za ç›kar›yor.
Devrimciler, halk›n kültürüne dev-
rimci bir içerik kazand›rarak ona ye-
niden götürme gibi bir sorumluluk-
la, dünden daha fazla karfl› karfl›-
yad›r. Devrimci sanat, buna hiz-
met ediyorsa bir ifllev görüyor de-
mektir.

tutsak çizgiler

14 Nisan 1977'de hayat›n›

kaybeden, karikatürist Yalç›n

Çetin'in anti-emperyalist kari-

katürleri Ankara'da sergilendi.

1970’li y›llarda Amerikan

sald›rganl›¤›n› anlatt›¤› 35 çal›fl-

mas›n›n yerald›¤› karikatürlerin,

bugünkü emperyalist sald›rgan-

l›¤› da ustal›kla anlatmas›, çiz-

ginin gücünü gösteren bir özel-

lik olarak dikkat

çekiyor. 

‘Dosya’ isimli albümünün

önsözünde Çetin Altan’›n belirt-

ti¤i gibi, Yalç›n Çetin, “...Kari-

katürü yolculuklarda vakit ge-

çirmek için bak›lan e¤lence der-

gilerinden ç›kar›p s›n›fsal bir sa-

vafl›n silah› olarak biledi...” Sa-

natç›n›n örgütlü olmas› gerekti-

¤ine inanan Çetin, Türkiye ‹flçi

Partisi üyesiydi.

■Anti-emperyalist çizginin gücü

Beynimizi burjuvaziye mi teslim edece¤iz?



ileri - Band›n› kuflanaca¤›n› ö¤-

rendi¤inde neler hissettin? Bekliyor

muydun? Sonra bant töreninde...

Faruk - Duygular› tarif etmek

zor. Yaflad›klar›m› ifade etsem de o

an› yaflamak bambaflka. fiöyle; derin-

den hissedebilmek, heyecan›n doruk-

larda olmas›, yaflad›¤›n duygular› o

s›rada kimseye açamaman, gurur,

onur ve bildi¤imiz tüm güzel de¤er-

ler... olarak ifade edeyim. Düflünseni-

ze gönüllülü¤ünüz kabul edilmifl ve

siz yola ç›kaca¤›n›z günü bekliyorsu-

nuz. Günler süren bir bekleyifl.

Bant takma töreni... Zor cevap...

Günlerce o an› beklemifltim. Heye-

can doruktayd›. Sakindim ayn› za-

manda. Heyecan›m tören konuflmas›-

n› yapaken sesime de yans›d›. Hem

heyecandan, hem de o anki atmosfer-

den kaynakl›, vücut kas›lm›flt›. Hafif-

ten bir titreme de vard›. Tabii bunlar

içteki duygular›n da d›fla vurumu gi-

biydi.

Daha Sevgi Erdo¤an 11.Ekibimiz

yola ç›kt›¤›nda yeni ekiplerin de ç›-

kaca¤›n› konuflmufltuk. Ki 7. ekipler-

den itibaren gönüllüydüm. En son

aral›k ay›n-

da ‘band›n

bir ucundan

yakalad›n’

d e n m i fl t i .

Hissediyor-

dum.

ileri -

Neden Fi-

dan Kalflen? 

Faruk -

Fidan, ha-

p ishane ler

tarihimizdeki ilk Feda flehidimizdir.

19 Aral›k'ta öne geçip yoldafllar›na

siper olmufltur. Sald›r›ya cevap ver-

mifltir. fiimdi önümüzde yeni sald›r›

yasalar› var. Biz de Fidan gibi cevap

verece¤iz. Fidan Kalflen ad›n›n öne-

mi burada sakl›. 

Befl y›ld›r kesintisiz süren direni-

flimizde birçok ‘ilk’ yaratt›k. 19 Ara-

l›k katliam›nda Fidanlar›m›z ilk olan

Feda eylemlerimizi gerçeklefltirip,

zulmün önünde barikat oldular. Ayn›

kararl›l›kla, Armutlu sald›r›lar›na;

‹bo'muz, Nailimiz, Eyüpümüz, Mu-

harremimiz’le barikat olduk. Gülte-

kin Koç, Sevgi Erdo¤an Ekibimiz’le

Feda ateflini büyüttük. Fidan Kalflen

Ekibimiz bu gelene¤i sürdürecek. Bu

gelene¤e yeni halkalar ekleyerek Fe-

da'y› bir üst boyutta sürdürerek flehit-

likle zulme vurmaya, zafere koflmaya

devam edece¤iz. Fidan Kalflen Ekibi-

miz’in farkl›l›¤›n› daha ilk haftadan

idare anlam›flt›r. Ve acizli¤in getirdi-

¤i paranoyakl›kla sald›r›ya geçmifltir

bile. Daha ilk günden psikolog ça¤›r-

d›. Sonra doktor. Yetmemifl gibi aile-

mi de arad›lar, ama ulaflamad›lar.

Gönderdi¤imiz faxlara, mektuplara

imha karar› ald›lar. Gazete yakt›k di-

ye soruflturma aç›yorlar. Ve berabe-

rinde psikolojik sald›r›lar. Düne ka-

dar hiçbir sorun olmadan ailemize

hediyelik eflya veriyorduk. Direnifle

bafllad›¤›m›n üçüncü günü, baflka ar-

kadafllardan da aileme hediyelik eflya

vermek isteyenler oldu. Engellediler.

Neden? Tecrit ederek yaln›zlaflt›rma-

y›, moral bozmay› amaçl›yorlar. Da-

ha baflka Ali Cengiz oyunlar› da deni-

yorlar, onlar› flimdi yazmayay›m. 

Zafer... Zaferi mutlaka kazanaca-

¤›z. Bu da flehitlikle oluyor. 118 flehi-

dimiz zafer kararl›l›¤›m›z› ilan ettiler.

Büyük Direniflimizi kanla canla ören,

bugünlere getiren, bizi yenilmez k›-

lan 118 flehidimiz zaferin yolunu gös-

teriyor. Ve tecrit politikas›n› yerle bir

edip, tecriti tamamen parçalayarak

somut kazan›mlar elde edece¤iz. Oli-

garflinin her sald›r›s›n› nas›l bofla ç›-

kartt›ysak yine Feda ruhuyla sald›r›-

lar› yerle bir edece¤iz.

ileri - Yeni TCK-C‹K-CMK yü-

rürlü¤e giriyor, ne söyleyeceksin?

Faruk - Yeni TCK ve C‹K esas

olarak tüm halk› teslim alma sald›r›-

lar›n›n yasallaflt›r›lmas›d›r. Devrimi

yok etme sald›r›lar›n›n bir parças›.

C‹K; direniflimiz karfl›s›ndaki ça-

resizliklerinin yasal olarak ifadesidir.

5 y›ld›r uygulamada olan tüm sald›r›-

lar›n, hak gasplar›n›n k›sacas›. Tes-

lim alma program› olan tretman poli-

tikas›n›n yasal hale getirilmesidir.

Direnme hakk›n› yasalarla yokede-

ceklerini san›yorlar. Nas›l ki 5 y›ld›r

her yolu deneyip de direnifl duvar›na

çarpt›larsa, bu yasalarla da ayn› hüs-

ran› yaflayacaklar. Çünkü hakl› ve

meflru olanlar karfl›s›nda hiçbir
zorbal›k sonuç alamaz. Bu bilimsel

bir gerçektir. Bu yasalar direniflimizi

engelleyemeyecek. Tüm özgür tut-

saklar bu sald›r›y› da bofla ç›kartacak.

Ve baflta biz ölüm orucu savaflç›lar›,

gerekli cevab› verece¤iz. Zafer karar-

l›l›¤›m›z› bir kez daha ilan edece¤iz.

Devlet hiçbir sonuç alamayaca¤›n›

biliyor. Bu gerçe¤i bir kez daha "Bizi

Yenemezsiniz" diyerek hat›rlatm›fl

olal›m.

Fidan›m›z’›n s›cakl›¤›yla tek tek

hepinizi kucaklay›p öpüyorum. Biz

Kazanaca¤›z! Ya Zafer, Ya Ölüm!
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Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’ndeki özgür tutsaklar›n haz›rla-

d›¤›, ‘‹LER‹’ isimli derginin, 19 May›s 2005 tarihli say›-

s›nda, Faruk Kad›o¤lu ile yap›lan röportaj› yay›nl›yoruz.

“Yaflam› Ölesiye Sevdi¤im ‹çin; ölüm orucunday›m” 
Gomedi - Ölüm orucundas›n. Yaflamay› sevmiyor musun, beynini mi y›ka-

d›lar ya da örgüt bask›s› m›? Niye ölüm orucu? 

Faruk - Yaflam›? Hem de ölesiye seviyorum! Kim istemez memleketinde

gezmeyi, o güzellikleri terkedip gitmeyi kim ister? Kim ister özgürlü¤ünün

elinden al›nmas›n›? Kim ister hücrelerde kalmay›? Düflüncelerimizden soyut-

lanmam›z› dayat›yorlar. Kabul mü edelim? Kifliliksizleflip p›s›r›k biri mi ola-

l›m?... Elbette örgütlü bir insan›m. Bununla da gurur duyuyorum. Kararlar›-

m›z› elbette örgütlü alaca¤›z. Hücrelerde tutuluyoruz. Örgüt bask›s› da ne ola

ki? Neden ölüm orucu? Nedeni zaten en baflta yaflam› ölesiye sevmemizdir.

Düflüncelerimizle birlikte, insanca yaflamak için ölüm orucunday›z. 

‘Bizi Yenemezsiniz!’
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Kara Panterler

Partisi ve Kara Kurtu-

lufl Ordusu, Ameri-

ka’da ezilen, afla¤›la-

nan, ›rkç›l›¤a maruz

kalan zencilerin kurdu-

¤u ve ABD taraf›ndan

tam bir imha operasyo-

nuyla tasfiye edilen bir

örgüt. Liderleri Mumia Abu Jamal

ile birlikte birçok üyesi de halen

ABD’deki hapishanelerde tutuluyor-

lar. Bunlardan biri de, 33 y›ld›r tut-

sak olan Jalil Muntaquim. Uluslara-

ras› Tecritle Mücadele Platformu

(UTMP)’nun, "‹çerideki Biz" kam-

panyas› dahilinde Türkiye’deki siya-

si tutsaklardan Hayri Alp’e yazd›¤›

mektupta, yaflad›¤› koflullar› ve dire-

nifle iliflkin düflüncelerini yazan

Muntaquim’in mektubundan bir bö-

lümü aktar›yoruz...

Merhaba Hayri Alp,

Tecrit hücrelerine karfl› yürütülen

mücadeleyi çok yak›ndan takip edi-

yorum.

ABD’de tecrit hücreleri, ülke ge-

nelinde s›radan bir uygulamad›r.

Hatta, uzun süreli tutsak olanlar için,

23 saat tecrit politikas› uygulanan

özel hapishaneler var. Ben defalarca

tecritte kald›m. Bir keresinde 2 y›l,

baflka bir kez 9 ay, iki kere de 4 ay

tecritte kald›m.

Tecrit edilmemin nedeni, zorunlu

çal›flmaya karfl› grev, havaland›rma-

da oturma eylemi veya idarenin bas-

k›c› politikalar›na karfl› gösteriler ör-

gütledi¤im için. Çünkü ben siyasi bir

tutsa¤›m. Eski Kara Panterler Partisi

ve Kara Kurtulufl Ordusu üyesiyim.

Birçok eylemden dolay› s›k› gözetim

ve denetim alt›nday›m. Ancak 33 y›l-

l›k tutsakl›ktan

sonra, art›k ha-

pishane idaresi

de bilir ki, e¤er

ben eyleme geçi-

yorsam, bunun

hakl› bir nedeni

var. Bulundu-

¤um hapishane-

de 6 y›ldan beri

kal›yorum. Yani

en fazla burada

kald›m. Genelde,

beni 3 veya 4 y›l-

da baflka bir ha-

pishaneye sevke-

diyorlar. Ayn›

yerde daha uzun

kal›rsam, baflka

tutsaklar üzerin-

de etkili olaca¤›-

ma inan›yorlar.

Ancak ne yaz›k

ki, yeni tutukla-

nanlar, sokak çe-

teleriyle ba¤lan-

t›l› ve siyasi mü-

cadelelere ciddi

bir ilgileri yok.

Tutsaklar›n bü-

yük ço¤unlu¤u,

okuma yazma prati¤ine sahip de¤il.

Tutuklular›n %80’inin, yüksek okul

diplomas› yok. Dolay›s›yla, elefltirel

tahlillerde bulunam›yorlar. En so-

nunda flu kanaate vard›m: Bu insan-

lar sokaktaki toplumun siyasal bilin-

cini temsil ediyorlar. Bu demektir ki,

sorunlar›n kayna¤›na inebilmem için

sokaklar›na inmem gerekiyor ve bu

çok zor. ‹ki kez, Ceza ‹nfaz Haki-

mi’ne gittim. Ve tahliyem için Tem-

muz 2006’da tekrar görüflme duru-

mum var. Tahliye olma ihtimalim

gitgide art›yor. Devletin aleyhine,

anayasay› ihlal ettikleri için iki dava

açt›m. Bununla birlikte, hükümete

karfl› yeterli bir bask› örgütlenirse,

bir sonraki Ceza ‹nfaz Hakimi ile gö-

rüflmemden sonra tahliye olabilirim.

Ben, Jericho Af Hareketi’nin ku-

rucusuyum. Ayr›ca, “biz kendi kurtu-

luflçular›m›z›z” isimli bir kitab› yaz-

d›m. Bu kitap, hapishanelerde yazd›-

¤›m notlardan ibaret. Kitab›m, emi-

nim, birçok Türkiyeli yoldafl›n›n ilgi-

sini çekecektir. Yeni bir Enternasyo-

nal’in kurulmas› için, uluslararas›

çapta, siyasi tutsaklarla bir dayan›fl-

ma hareketi kurmak gerekli görülü-

yor. Uzun süreden beri, dünya gene-

linde, siyasi tutsaklar›n inisiyatifiyle

yeni bir enternasyonal kurulaca¤› ha-

yalini savunuyorum.

Global ekonomi ve dünya pazar›

üzerine hegamonyas›n› pekifltiren

ABD emperyalist küreselleflmesine

karfl›, baflta Türkiye’de olmak üzere,

verilen mücadeleler aras›nda tutsak-

lar›n mücadelesinin yeri çok önemli.

Anti-emperyalist, anti-küreselleflme

hareketleri daha çok kay›p verecek,

çünkü siyasi tutsakl›klar önlenemez.

Sonuçta, dünya genelindeki tutsakla-

r›n yak›nlaflmas›, d›flar›da verilen ve

ABD emperyalizmine karfl› zaferi-

mizi getirecek mücadeleleri birleflti-

recektir.

33 y›ll›k bir tutsakl›ktan sonra,

›rkç› zulme karfl› halen ayaktay›m ve

güçlü bir flekilde direniyorum. Dev-

rimci dayan›flmam› ve sevgimi tüm

erdemli yüreklere ilet. Yüre¤im se-

ninledir. Devrimci Sevgi ve Birlik

Yaflas›n F tipi flehitlerinin direnifl

ruhu

Jalil Muntaquim / ABD

‹TALYA - 29 May›s günü, ‹talya’n›n Toskanya

Eyaleti’nde bulunan San Casciano flehrinde, Sol

Demokratlar› isimli parti taraf›ndan “Türkiye, AB

ve ‹slam" konulu bir konferans düzenlendi. Avrupa

parlamenterlerinin, tarihçilerin ve Türkiye'deki AB

Bilgi Merkezi yöneticisi Seda Domaniç’in kat›ld›¤›

konferans›n amac›, Türkiye’yi parlatmakt›. 

Ancak böyle olmad›. ‹talyan solundan Paola Cecc-

hi, konferans›n ortas›nda aya¤a kalkarak ölüm orucu

direniflini, tecrit koflullar›n› ve Faruk’un neden kendini

feda etti¤ini anlatt›. Wernicke-Korsakoff sendromuna

iliflkin haz›rlanan raporlardan da çarp›c› al›nt›lar yapan

Cecchi, salonda coflkulu bir flekilde alk›flland›. Bunun

üzerine, Seda Domaniç, Avrupa Parlamenteri Guido

Sacconi, F tipleri ve ölüm orucu üzerine konuflmak du-

rumunda kald›lar. Faruk, feda eylemiyle ‹talya’da da

gerçekleri tart›flt›rm›fl oldu. 

‹SV‹ÇRE - Lora isimli radyo, 25 May›s günü,

Trabzon’da yaflanan linç giriflimi ve TAYAD’›n mü-

cadelesi konulu bir program düzenledi. 

Faruk Kad›o¤lu’nun flehit düflmesinin ard›ndan,

Lübnan’›n baflkenti Beyrut’ta faaliyet gösteren El

Hiyam ‹flkence Ma¤durlar› Rehabilitasyon Merkezi

(KRC), 27 May›s günü bir aç›klama yay›nlayarak, tec-

rit politikas›n› k›namak için Türkiye elçiliklerine pro-

testo faks› gönderilmesi ça¤r›s› yapt›. 

direnifl ve enternasyonalizm...
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Bir ‘Kara Panterler’ üyesinin mektubundan...

ABD’de Tecrit ve Direniflin Yank›s›



1977’de TTrabzon’da ddo¤du... HHalk›, vvatan›, iidealleri iiçin, 
25 MMay›s 22005’te bbüyük ddireniflte öölümsüzleflti.

Faruk KADIO⁄LU 


