
www.yuruyus.com 
Haftal›k Dergi / Say›: 4

12 Haziran 2005
Fiyat›: 1 Milyon / 1 YTL

(kdv dahil)

info@yuruyus.com

Faruk Kad›o¤lu, hücresinde duvara,
kan›yla “halk›m her fley sizin için”

yazarak flehit düfltü. 

E¤itim-Sen’liler
Sendikas›na

Sahip Ç›k›yor:
Direnerek

Yaflataca¤›z!

Hayat›n ‹çindeki
Teori:

Laiklik Nedir?
Kim Ne Anl›yor?

Tayyip Bush’un
huzuruna ç›kt›;
‹flbirlikçiler bu

ülkeyi yönetemez! 

82 y›ld›r s›k›yönetimlerle, cuntalarla,
ola¤anüstü hallerle, faflist yasalarla 

yönetiyorlar...

YEN‹ FAfi‹ST YASALAR DA

HALKIN MÜCADELES‹N‹

DURDURAMAYACAK!

Sorumlusu tecrittir!
Tecriti kald›r›n!

Faruk
Kad›o¤lu için

eylemler
sürüyor

TAYAD 
tecrite karfl›
uluslararas›
sempozyum
düzenliyor

Bir 
Adalet

Bakan›’n›n
portresi

ISSN 13005 - 7944



1996 Mart ay›yd›. 16 Mart katli-
am›n›n y›ldönümü nedeniyle di¤er
gençlik örgütleriyle bir platform olufl-
turmufllar ve K›z›lay Meydan›’nda
aç›klama yapacaklard›. AYÖ-DER'liler
afifl, bildiri, ça¤r›lar, yo¤un bir çal›flma içindeler. Ankara d›fl›nda-
ki çevre illerdeki TÖDEF'li ö¤rencilere de ça¤r› yapm›fllar.

Eylemden bir gün önce Hasan Hüseyin geldi. Öfke dolu. Di-
¤er gençlik örgütleri K›z›lay'da eylem koflulunun olmad›¤›n› id-
dia ederek biz yokuz deyip çekiliyorlar. AYÖ-DER'liler tek bafl-
lar›na kal›yorlar ve ne pahas›na olursa olsun eylemi yapacakla-
r›n› söylüyorlar. 

Zafer Çarfl›s› önünde toplan›lacak ve K›z›lay'a yürünecek.
Ama ne mümkün. K›z›lay'a ç›kan bütün yollar, ara sokaklar tu-
tulmufl. Toplanma yeri Zafer'in önü tam bir abluka alt›nda. 

Eylem için gelen ö¤renciler bir türlü toparlanam›yor. Sa¤-
da-solda da¤›n›k duran birçok grup var. Toplu olarak ise, aile-
lerden gelenlerle birlikte 15-20 kifli var›z. Ama beklemenin
anlam› yok. Zafer Çarfl›s›’n›n yak›n›ndaki bir ma¤azan›n önün-
de pankart ve dövizlerimizi açarak eylemi bafllatt›k. 

Hemen etraf›m›z› yüzlerce polis sard›. Amirleri “eyleme ka-
t›lmayanlar d›flar› ç›ks›n, geri kalanlar› gözalt›na al›n” deyip

sald›r› emrini verdi. 

Eylemin sorumlusu Hasan Hüse-
yin. Elinde megafon var. Ve aç›kla-
may› da o yapacak. Boyu çok uzun
oldu¤u için polisin bizi çepeçevre

kuflatmas›na ra¤men karfl› yolda, otobüs duraklar›nda eylem
için gelen ancak ablukadan dolay› da¤›n›k duran kitleye yöne-
lik ça¤r›lar yap›yor. K›rflehir Gençlik’ten ö¤renciler polis kor-
donunu zorla açt›r›p yan›m›za kat›l›yorlar. Bafllar›nda Sultan
Y›ld›z var; “Bizi de gözalt›na al›n, biz de eylemciyiz” diyorlar. 

Polis flefi tehdit etmeye, polisler fiilen engellemeye, Hasan
Hüseyin de elinde megafon ça¤r› yapmaya devam ediyor. “Bi-
zi de gözalt›na al›n” diyerek polis zincirini afl›p aram›za kat›-
lanlar›n say›s› gittikçe art›yor. 

Polis sonunda geri ad›m at›yor ve “bir an önce aç›klaman›-
z› yap›n ve da¤›l›n” diyor. Bu Hasan Hüseyin’in sorumluluk al-
d›¤› ilk eylemiydi... Onun kararl› tutumu olmasayd›, o gün o
eylem yap›lamayabilirdi. Hasan Hüseyin öyleydi; ald›¤› bir gö-
revi her flartta yerine getirirdi. Yap›lmayacak bir ifl olsa bu gö-
rev verilmez diye düflünürdü. Onun için Hasan Hüseyin'in “ol-
maz”› hiç yoktu.
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Hasan HHüseyin BBOYRAZ

Mehmet BBÜÇKÜN

19 Haziran 1979 - Ada-
na’da sol içi bir sorunu çözmek
isterken kendine “Devrimci
Kurtulufl’çu” diyen biri taraf›n-
dan öldürüldü. Bölgenin yöne-
tici kadrolar›ndan biriydi. 

22 Haziran 2004 - To-
kat'›n Erbaa ilçesi Benli Yaylas›
yak›nlar›nda oligarflinin askeri
güçleriyle Cepheli güçler ara-
s›nda ç›kan çat›flmada flehit
düfltü.

Adalet YYILDIRIM

22 Haziran 1996 - DYP
istanbul Ka¤›thane ilçe binas›-
na düzenlenen bask›ndan son-
ra kuflat›ld›klar›nda di¤er yol-
dafllar›n›n geri çekilmesini sa¤-
lad› ve çat›flarak flehit düfltü. 

‹lhami ÇÇAVUfiO⁄LU

21 Haziran 1979 - Ke-
nan Aydemir’in cenaze töreni
s›ras›nda, jandarman›n cenaze-
ye kat›lanlara açt›¤› atefl sonu-
cu flehit oldu.

Kenan AAYDEM‹R

20 Haziran 1979 - Fa-
flist bir oda¤›n yak›lmas› eyle-
mi s›ras›nda a¤›r yaraland›.
Kald›r›ld›¤› hastahanede kurta-
r›lamayarak flehit düfltü. 

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin
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16 Haziran
22 Haziran 

Bekir BBATURU

22-23 Haziran 2004 -
Ölüm orucu direniflçisiydiler. 27
y›ll›k devrimci 42 yafl›ndaki Çu-
kurluöz’le, 36 yafl›ndaki 11 y›ll›k
devrimci Baturu, Sincan F Tipi’nin
bir hücresinde elele bedenlerini
tutuflturarak flehit düfltüler.

“‹yi ki flehrin kapitalist iliflkileri, kozmo-
polit kültürü aras›nda birçok insan gibi kay-
bolup gitmeden bu aileyle tan›flt›m. 26 y›ll›k
devrimci yaflam›mda her fleyin ama her fle-
yin en derinini, güzelini bu saflarda yafla-
d›m. S›radan bir yaflamda bir insan yüz de-
¤il bin y›l da yaflasa bu güzellikleri yaflaya-
ca¤›n› sanm›yorum, imkans›z.”

Hüseyin Çukurluöz

Hüseyin ÇÇUKURLUÖZ

Büyük
Direniflte fifiehit

Düfltüler

Veli GGÜNEfi -- 16 Haziran 2001 -
Direniflin koca ç›nar›, 45 y›l›n bilgeli-
¤iyle sürdürdü¤ü ölüm orucunun
240. gününde Kocaeli Devlet Hasta-
nesi’nde flehit düfltü. 

Hasan HHüseyin
BOYRAZ
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Yürüyüfl bbu hhafta dda 
Kad›köy’deydi... 
Yürüyüfl okurlar› dergimiz yay›na bafllad›-
¤›ndan bu yana sürdürdükleri dergi sat›fl›na
bu hafta da Kad›köy'de devam ettiler. Ka-
d›köy Eminönü ‹skelesi önüne toplanan
okurlar›m›z, 25-30 kiflilik bir grup halinde
Kad›köy’ü dolaflarak dergimizi halkla tan›fl-
t›rd›lar. 

Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosya-

lizm mücadelesinin flehitlerinden Sel-

çuk Akgün, Sad›k Mamati ve Sibel

Yalç›n, 4 Haziran’da an›ld›lar. TA-

YAD’l› Aileler taraf›ndan Selçuk Ak-

gün'ün efli Melek Akgün'ün evinde

bir anma yeme¤i verildi. 

Bu kavgada yak›n›n› yitiren ana-

lar, babalar, kardefller, ye¤enler, efller,

niflanl›lar ve dostlar›, onlar›n an›lar›n›

tazeleyerek, onlar›n kifliliklerini ve

mücadelelerini anlamaya çal›flarak

yadettiler onlar›. Onlar, dünya halkla-

r›na, yoldafllar›na kendilerini siper

edenlerdi.  

Elleri onlara sayg› için havaya

kalkt›; dilleri onlar›n türkülerini söy-

ledi. Grup Yorum taraf›ndan bestele-

nen Sibel Yalç›n Destan›’n›n okun-

mas›yla herkes bir an kendini Ok-

meydan›’nda, Sibel’in direndi¤i evde

buldu... Selçuk Akgün’e dair an›lar

anlat›l›rken, devrimcili¤in yüceli¤ini

ve durulu¤unu hissetti... 

Selçuk Akgün'ün efli Melek Ak-

gün anmadaki konuflmas›nda, an›lar-

dan bugüne gelip, yeni ç›kar›lan Ceza

‹nfaz Yasas›'na, hapishanelerde uygu-

lanan tecrite ve ölüm orucu direnifline

getirdi sözü... O, hem bir flehidin efli,

hem flu anda o¤lu F tipi hapishanede

tecrit alt›nda tutulan bir anayd›. Me-

lek Akgün sözlerini "onlar›n yolunda

mücadele etmeliyiz" diyerek bitirdi. 

Yaklafl›k 150 kiflinin kat›ld›¤› an-

ma program›n›n ard›ndan flehit yak›n-

lar›ndan bir grup, Selçuk Akgün ve

Sibel Yalç›n'›n mezarlar›n› ziyaret et-

mek üzere mezarl›¤a gittiler. Karan-

fillerle süslenen mezarlar›n bafl›nda

"Cemo" türküsü söylenerek anma bi-

tirildi. 

Emperyalizme ffaflizme kkarfl›
dö¤üflenler uunutulmaz!
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B
urjuvazinin ak›ldaneleri, gelinen

noktay› “üç y›ll›k çabalar s›f›r-

lanm›flt›r”, “eski devlet zihniyetinin

hakim oldu¤u görülmüfltür”... gibi

sözlerle ifade ediyorlar. Onlar›n de-

¤erlendirmelerini, beklentileriyle,

yan›lg›lar›yla gerçek aras›ndaki me-

safe belirlemektedir do¤al olarak.

Peki “AB’ye uyum”, “demokratik-

leflme süreci” konusunda benzer

beklentiler içinde olan çeflitli sol ke-

simler, gelinen noktay› nas›l de¤er-

lendirecekler? Daha do¤rusu de¤er-

lendirecekler mi?

G
elinen nokta dedi¤imiz neleri

içermektedir? Gelinen nokta,

devletin yeni faflist yasalarla bir kez

daha aç›¤a ç›kan yüzüdür; bayrak

provokasyonuyla, linç sald›r›s›yla,

Genelkurmay’›n kontrgerilla/Susur-

luk yöntemleriyle yönetmeye devam

etti¤inin görülmesidir. Yasaklarla, kat-

liamlarla, faflizmin hüküm sürdü¤ü-

nün kan›tlanmas›d›r. Gelinen nokta,

oligarflik diktatörlü¤ün halk›n ekono-

mik, demokratik, ulusal, sosyal, siya-

sal hiçbir talebini karfl›lamayaca¤›n›n

görülmesidir. Bunlara ra¤men refor-

mist sol sanki hiçbir fley olmam›fl, bu

süreç devam ediyormufl gibi mi dav-

ranacak? “Bu olanlar bir devrim” de-

dikten sonra, “az gittik, uz gittik, bir

de bakm›fl›z bir arpa boyu yol gitmi-

fliz” denilip geçifltirilebilir mi? Peki

bir arpa boyundan fazla yol gidilebile-

ce¤ini kim söyledi size? Böyle bir dü-

flünceye nereden vard›n›z? Nas›l bu

düflünceyi sorgusuz sualsiz kabul

edip, örgütlenmelerinizi, politikalar›-

n›z› buna göre oluflturdunuz?

P
lanlar›n› AB’ye göre kuranlar,

her fleyi yeniden gözden geçirmek

zorundad›rlar. Gelinen noktan›n özeti

budur. Emperyalizmin ve oligarflinin

bask› ve terörünü gö¤üslemeye haz›r

olmayanlar, bu bask› ve terörle karfl›-

laflt›klar›nda, defalarca mahkum edil-

mifl, s›n›flar mücadelesini ilerletici

hiçbir özelli¤i olmad›¤› görülmüfl, k›-

sacas› iflas etmifl reformist, revizyo-

nist teorileri çeflitli k›l›flar alt›nda ye-

niden piyasaya ç›kar›rlar. Bu, s›kça

karfl›lafl›lan bir durumdur. Pasifizm
teorileri bir kez daha iflas etmifltir!
fiimdi solun her kesimi, kendi konu-

muna göre, nas›l bir demokratik
muhalefet, nas›l bir devrimci mü-
cadele? sorusunu yeniden cevapla-

mak durumundad›r. “AB’ye uyum”

süreciyle birlikte, sivil toplumcu ör-

güt ve eylem anlay›fl›yla muhalefet

yap›labilece¤ini düflünüyordu çeflitli

kesimler; bunun için pervas›zca ve

sorumsuzca örgütsüzlü¤ü teflvik

eden, bireycili¤i kutsayan teoriler ge-

lifltirdiler, radikalli¤i, militanl›¤› kü-

çümsediler. Ama süreç “yumuflama-

m›fl”, aksine keskinleflmektedir. Tür-

kiye, gerçek anlamda örgütlü olma-

yan›n demokratik anlamda dahi dire-

nemeyece¤i, militan bir anlay›fla sa-

hip olmayan›n muhalefet edemeyece-

¤i bir ülke olmaya devam etmektedir.

Bu gerçe¤i art›k kimse reddedebile-

cek durumda da de¤ildir. 

R
eformizm, esas olarak pasifiz-

min ve teslimiyetçili¤in teorisi-

dir. Pasifistlik, teslimiyetçilik derece

derece farkl›l›klar gösterse de ç›k›fl

noktalar›, gerekçeleri, etkilenmeleri

benzerdir. 1960’lar›n ortalar›ndan bu

yana demokratikleflme manevralar›

ve parlamentoculuktan beslenen PA-

S‹F‹ZM bir kez daha iflas etmifltir.

Demokratik bir muhalefeti sürdür-

mek için de devrimci anlay›fl ve de-

¤erlerden beslenmek flartt›r.  

O
ligarflinin bugünkü sald›r›lar›

karfl›s›nda ya yine pasifizme ge-

rekçe oluflturacak teorilere sar›l›na-

Reformizm solun klasik “politik durum ve görevlerimiz” bafll›¤›n›n “politik 
durum” bölümünde her seferinde yan›lmaktad›r. Dolay›s›yla politik durumu
yanl›fl de¤erlendirmeye devam ettikleri sürece, görevlerini do¤ru belirlemesi
zaten mümkün olmayacakt›r. Bu durumda ya pasifizm batakl›¤› onlar› iyice 

içine çekip çürütecek ya da devrimi ve devrimcili¤i yeniden tart›fl›p 
gündemlerine alacaklard›r. 
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Pasifizm teorileri
iflas etmifltir



cakt›r ya da iflas etmifl teoriler, poli-

tikalar terkedilmelidir. “Türkiye’nin

AB (ve ABD) taraf›ndan dayat›lan

demokratikleflmeye direnemeyece¤i”

üzerine gelifltirilen teorinin iflas et-

medi¤ini iddia eden var m›? Dahas›,

AB’nin ve ABD’nin gerçekten Tür-

kiye’yi ve daha baflka ülkeleri de-

mokratiklefltirmek istedi¤ini, en

az›ndan 11 Eylül öncesi, Irak iflgali

öncesinde oldu¤u gibi savunabilen

var m›?.. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda re-

formist solun sustu¤u görülüyor; ne

eski teorileri tekrar ediyorlar, ama ne

de onlar› mahkum ediyorlar. Bu ke-

simlerin legalizme yerleflmelerini

hakl› göstermek üzere ürettikleri “de-

mokratikleflmeci”, AB’ci teorileri

çok dinledik; onlar›n AB’ci teorileri-

ni burjuvazinin kalemflörlerinden

ay›rdeden, görüfllerini Marksist ter-

minolojiye sar›yor olmalar›yd›. Tes-

limiyetçilik, emperyalizme boyun

e¤me ve pasifizm, böyle bir termino-

lojinin içine sar›lm›fl olsa da özü de-

¤iflmez. Siyasi konumlar›n› “fafliz-

min de¤il burjuva demokrasisinin ol-

du¤u bir ülkede parlamenter imkan-

lar› de¤erlendirmek” olarak aç›kla-

yanlar, gerçek konumlar›n›n faflizmin

oldu¤u bir ülkede faflizmin dayatma-

lar› ve icazeti alt›nda politika yapma-

ya boyun e¤mek oldu¤unu daha faz-

la gizleyemezler. Ya devrimcilikten,

sosyalistlikten ya da pasifizmden,

icazetçilikten vazgeçecekler. “Ne

yardan, ne serden” tavr›yla daha faz-

la idare etmek hem art›k daha zordur,

hem de siyasi aç›dan ahlaki de¤ildir. 

O
nlar›n deyimiyle “eski kal›plar-

la”, yani devrimin diliyle, dev-

rimci yöntem ve araçlarla siyaset

yapmak, mevcut duruma uymuyor-

du. ‹htiyaç legal partiydi, ihtiyaç Le-

ninist örgüt modellerini terketmekti,

ihtiyaç sadece ve sadece yasal, bar›fl-

ç›l yöntemlerdi. AB’le hay›r denil-

memeliydi, hak ve özgürlükler biraz

genifllese fena m› olurdu?.. Sol ancak

bu çizgide kitleselleflecek, ancak bu

çizgide demokrasi mücadelesini ge-

lifltirecekti... vs. vs. Hiçbir öngörüsü

do¤rulanmam›fl, hiçbir politikas›

devrim ve demokrasi mücadelesini

gelifltirici sonuçlar yaratamam›fl, da-

has› kendi kendini ideolojik, örgütsel

olarak “silahs›zland›rarak” faflizmin

sald›r›lar›na karfl› direnme imkanlar›-

n›, dinamiklerini büyük ölçüde kay-

betmifl reformizm, bu sürecin muha-

sebesinden kaçamaz. Y›llard›r do¤-

rular› söyleyen, anti-emperyalist, an-

ti-faflist mücadeleyi büyük bedeller

ödeyerek sürdüren Marksist-Leni-

nistler’e “goflist”, “küçük burjuva

macerac›l›¤›” veya baflka bir fley; ne

derseniz deyin, ama onlar›n dedikleri

bir bir yaflanm›yor mu? Onlar›n de-

dikleri ç›km›yor mu? Reformizm so-

lun klasik “politik durum ve görev-
lerimiz” bafll›¤›n›n “politik durum”

bölümünde her seferinde yan›lmak-

tad›r. Dolay›s›yla politik durumu

yanl›fl de¤erlendirmeye devam ettik-

leri sürece, görevlerini do¤ru belirle-

mesi zaten mümkün olmayacakt›r.

Bu durumda ya pasifizm batakl›¤›

onlar› iyice içine çekip çürütecek ya

da devrimi ve devrimcili¤i yeniden

tart›fl›p gündemlerine alacaklard›r. 

B
ir yazar flöyle der: “Hayallerini-

zi kovmay›n; çünkü onlar gittiler

mi siz kal›rs›n›z belki, fakat art›k ya-

flam›yorsunuz demektir.” Türkiye so-

lunun bir k›sm›, iddias›yla birlikte

hayallerini de terketti. Haf›zam›z›

yoklayal›m, mesela biri, her ilde, il-

çede “direnifl komiteleri”ni kurmay›,

hatta faflizmin yan›bafl›nda “demok-

ratik halk iktidar›n›n nüvelerini ya-

ratmay›” hayal ediyordu; bir di¤eri

“barikat savafllar›n›” yay›p Sovyetik

bir ayaklanman›n yolunu böyle aç-

may› hayal ediyordu. Bir baflkas› “bir

parça özgür vatan” diyordu... Strate-

jik ve taktik aç›dan yanl›flt› bunlar;

bu düflünceleri ürettikleri sosyo-eko-

nomik yap› tahlilleri yanl›flt›; fakat

yine de bunlar, bir iddiay›, devrimci

dinamikleri içinde tafl›yan hayallerdi.

Peki bunlar›n yerine ne konuldu?

Bunlar›n yerine parlamenter hayaller,

AB zoruyla demokratikleflme bek-

lentileri konuldu. Bunlar ise devrim-

ci bir ruhtan beslenen, tarihsel temel-

leri olan hayaller de¤il; burjuvazinin,

emperyalizmin zorun gücüyle empo-

ze etti¤i bofl beklentilerdi. Kendileri-

ne ait hayalleri terkedenler, sonuçta

belki yeniden zindanlara at›lma riski

olmayan statükolara kavufltular, yani

“kendilerini” korudular, ama ne kald›

geriye? Geriye kalan gerçekten ken-

dileri mi? Yoksa, emperyalizmin, oli-

garflinin bask›s›, ideolojik, kültürel

kuflatmalar› alt›nda yeniden biçimle-

nen “baflka” bir fley mi? Evet, Türki-

ye solunda bugün reformist cepheyi

oluflturanlar›n, geçmiflte içinden gel-

dikleri hareketlerin “devamc›s›” ol-

duklar›na bin flahit gerekir. 

B
uradan gelmek istedi¤imiz flu-

dur; sonuçta, flu veya bu strateji-

yi esas almak, legaliteyle illegaliteyi

bütün olarak ele almak yerine, salt

legaliteyi tercih etmek, bunlar da si-

yasal tercihlerdir. Ama bu tercihler

bile reformizmin bugünkü durumunu

aç›klamaya yetmez. Yasal, bar›flç›l

yöntemlere baflvurmak, illaki pasi-
fizm de¤ildir. Devrimden vazgeçebi-

lirsiniz, demokrat olabilir, demokrasi

mücadelesiyle s›n›rlayabilirsiniz

kendinizi; ama demokrasi mücadele-

si de emperyalizme s›rt›n› yaslamak,

oligarflinin icazetinin d›fl›na ç›kma-

mak de¤ildir. Ülkemizde bunlar re-

formizm aç›s›ndan özdefl hale gel-

mifltir. Bu özdeflli¤in kurulmas›nda

AB’cilik, sivil toplumculuk son dere-

ce belirleyicidir. AB’ci sol, politik

planlar›n›, hesaplar›n› gözden geçi-

rirken, bunlar› da gözden geçirmek

durumundad›rlar. Planlar› yeniden

gözden geçirme zorunlulu¤u, bu ya-

n›lg›lar›n bir parças› olan tüm legal

sol partiler ve demokratik kitle örgüt-

leri için de geçerlidir. 

fi
unu sormal›lar öncelikle; devlet,

niye bu yasalara ihtiyaç duyuyor?

Devlet niye provokasyonlara, sivil

faflist sald›r›lara ihtiyaç duyuyor? Bu

yasalar, “AB sürecindeki” veya ayn›

anlamda kullan›lan “demokratikle-

flen” bir ülkenin ç›karaca¤› yasalar

m›? Hem emperyalizm, hem oligarfli

bu yasalara ve bu yöntemlere ihtiyaç

duyuyorlar çünkü, faflizme baflvur-

madan bu ülkeyi yönetemeyecekleri-

ni biliyorlar. Evet, onlar Türkiye’nin

nas›l bir ülke oldu¤unu biliyorlar; sol

da, de¤ifltirmek, dönüfltürmek istedi-

¤i ülkesinde, nas›l bir devletin varol-

du¤unu, nas›l bir sistemin hakim ol-

du¤unu bilmek, bu konuda yan›lma-

mak durumundad›r. Yan›l›rsa, dev-

rim, demokrasi mücadelesi veriyo-

rum san›rken, asl›nda karfl› tarafa

hizmet eder. Halk›n aldat›lmas›n›n,

devrimcilerin, demokratlar›n yan›lt›l-

mas›n›n kayna¤› ve suçlusu olur. 
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Türkiye Cumhuriyeti’nin Baflba-

kan› Tayyip Erdo¤an, beraberinde

bir heyetle gitti¤i Amerika’da, ‘niha-

yet’ Bush ile el s›k›flt› ve gazete say-

falar›na birlikte resimleri yans›d›.

Geziye iliflkin ilk not edilmesi ge-

reken nokta da, ‘nihayet’ demek du-

rumunda kald›¤›m›z yan›d›r. ‘Niha-

yet’ dedik, çünkü AKP iktidar› bu

randevuyu alabilmek için aylard›r

k›rk takla att› ve bu u¤urda say›s›z

rüflvet ve taviz verdi. AKP için gö-

rüflmenin birinci anlam› budur. Çün-

kü, içeride zor durumda olan

AKP’nin aç›k bir ABD deste¤ine ih-

tiyac› vard›. Kendini affettirmeli, iyi

bir iflbirlikçi oldu¤unu kan›tlamal›y-

d› Erdo¤an. Yoksa, borsalar, piyasa-

lar huzur bulmaz, patronlar diken üs-

tünde oturur, iktidar koltu¤u sa¤lama

al›nmazd›. AKP, koltu¤u sa¤lama al-

d› m›, Amerikan emperyalizmi mali,

askeri ç›karlar› aç›s›ndan bu hükü-

meti hala kullanabilece¤ini düflünü-

yor mu, bunlar› görece¤iz. Ama aç›k

olan flu ki, bu iktidar böyle bir mis-

yonu oynamak için Beyaz Saray ka-

p›lar›na yüz sürmükte beis görme-

yen, ars›z bir Amerikanc› nitelemesi-

ni çoktan hak etmifltir. 

fiaron Vizeli ve ‹ncirlik,
Skorsky Rüflvetli Ziyaret

Erdo¤an’›n bu randevu için k›rk

takla att›¤›n› söyledik. Bunun anlam›

taviz demekti, tükürdü¤ünü yalamak

demekti. Yalatt› ABD!

Erdo¤an Felluce katliam›n› elefl-

tirmifl, üstelik Türkiye’de anti-Ame-

rikanc›l›k dünyada birinci s›raya

yükselmiflti. ABD’nin kendi bas›n›

arac›l›¤›yla ve konsoloslu¤u kanal›y-

la att›¤› f›rçalar bilinmekteydi. Taba-

na mesaj vermek için yapt›¤› aç›kla-

malar› bertaraf etmek için, o günden

bu yana say›s›z kez, “Amerika ile

iliflkilerimiz iyi... stratejik orta¤›z...”

türünden aç›klamalar hep birbirini

izledi. Ama yetmezdi bunlar.

ABD’nin Ortado¤u politikalar› aç›-

s›ndan, islamc› k›l›f›ndaki bir iktida-

r›n fiaron ile el s›k›flmas› önemliydi.

Erdo¤an bunu da yapt›, Yahudi lobi-

leriyle iliflkiler kurdu ve Beyaz Saray

vizesinin ucu göründü. Ama yetmez

diyordu büyük efendi. ‹flbirlikçi iflbir-

likçili¤ini bilmeli ve bunu kan›tlama-

l›yd›. ‹ncirlik Üssü’nün daha genifl

kullan›m amaçl› olarak ABD’ye tah-

sisi “kendini kan›tlaman›n” önemli

bir ad›m›yd›. Yine yetmez diyordu

ABD. Amerikan tekelleri memnun

edilmeliydi. Gezinin hemen öncesin-

de, Skorsky tekelinden, tanesi 32 mil-

yon dolar de¤erinde 12 Seahawk he-

likopter al›m› yap›ld›. Bush’a gezi

öncesi sunulan son rüflvetin Türkiye

halk›n›n s›rt›na bindirilecek toplam

maliyeti ise, 365 milyon dolar. 

‘Tarihi Zirve’ Mi, 
‹man Tazeleme Mi?

Burjuva medya, özellikle AKP’li

islamc› bas›n, geziyi “tarihi zirve”

olarak yans›tt›. “Tarihi” olan hiçbir

yan› yoktur. Herkesin bildi¤i aç›k

ABD deste¤i ile iktidar koltu¤una

oturan AKP hükümetinin iman taze-

leme ziyaretidir. 

Erdo¤an ve AKP hükümeti Ame-

rikanc›l›ktaki kararl›l›klar›n› bir kez

daha ilan etmifller, ABD emperyaliz-

minin bölgesel politikalar› baflta ol-

mak üzere, hegamonyac› politikala-

r›na destek sözü vermifllerdir. Erdo-

¤an’›n ABD’de yapt›¤› ilk konuflma-

da sarfetti¤i, “iflbirli¤inin gere¤ini
yerine getirmemizden daha do¤al
bir fley olamaz” sözleri, bu gerçe¤in

teyid edilmesidir.

AKP iktidar› kendi gelece¤ini
Amerikanc›l›k’ta görüyor. Türki-

ye’nin gelece¤ini de buna endeksle-

mek istiyor. Gerçekte CHP ne kadar

anti-emperyalisttir, ayr› bir tart›flma

ama, CHP ile bu konuda yap›lan po-

lemikte de bu nokta kendini aç›¤a

vurmufltur. Erdo¤an Amerikan kar-
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Erdo¤an, iiktidar›n›n
güvencesi oolarak
gördü¤ü bbu rresim
karesi iiçin nneler vverdi? 

Görüflmenin kkaç ddakika
sürdü¤ünü dde¤il;
emperyalizmin hhalklara
sald›r›lar›na hhangi
destek ssözü vverdi¤inizi,
Amerikan ttekellerine
hangi aayr›cal›klar›n tta-
n›nd›¤›n›, hhangi ttalimat-
lar› aald›¤›n›z› aanlat›n!

Amerikanc›l›¤›n› iitiraf
edip TTürkiye hhalk›n›
“marjinal” iilan eeden
Erdo¤an, üülkemizi
emperyalistler aad›na
yönetmektedir. BBa¤›m-
s›zl›k mmücadelesini
yükseltmedikçe, bbu
durum dde¤iflmeyecektir.

fiaron Vizeli Erdo¤an-Bush Görüflmesi

iflbirlikçilikte kararl›l›k



fl›tl›¤› konusunda CHP’yi suçlarken,

yard›mc›s› Mir Dengir F›rat daha

düz konufltu. F›rat, Türkiye’nin küre-

sel güç olmas›n›n önünde CHP’nin

engel oldu¤unu, ‘so¤uk savafl’ kafa-

s›na sahip oldu¤unu söyledi.

Bu sözlerden ne anlafl›l›r? Küre-

sel güç olmak Amerikan politikalar›-

na tam biatt›r. Dünyadaki geliflmele-

ri do¤ru de¤erlendirmek, Amerikanc›

olmakt›r. ABD D›fliflleri Bakan Yar-

d›mc›s› Robert Zoellick’in “Türkiye,

flu anda bir kriz içinde bulunan

AB’nin ötesine bakmal› ve özellikle

ABD’ye daha fazla dönmeli” sözleri

de Dengir F›rat’›n kime mesaj verdi-

¤ini gösterir niteliktedir. 

Ekonomisi IMF deste¤iyle ayakta

durabilen, ordusu her fleyiyle emper-

yalizme ba¤l› olan bir ülke nas›l “kü-

resel güç” olur, bu da ayr› konu. 

Talimatlar Önceden Verildi

Görüflmede neler konufluldu?

Türkiye cephesinden resmi aç›k-

lamalara bak›l›rsa; PKK’ye operas-

yon yap›n, K›br›s’›n izolasyonunu

kald›r›n gibi talepler yeral›yordu. 

As›l olan ise Amerika’n›n ne iste-

di¤iydi. Bunlar da gezi öncesi çeflitli

biçimlerde iktidara talimat olarak ve-

rildi. Birincisi, Anti-Amerikanc›l›k

yokedilmeli, ABD Büyükelçisi Eric

Edelmann’›n deyifliyle “bafllar› ezil-
meli”ydi. Amerika’ya yönelik suçla-

malara karfl› savunmak “Ameri-
ka’n›n Türkiyeli dostlar›n›n” göre-

viydi. Kimdi bu dostlar? Tekelci bur-

juvazi ve medyadaki sözcülerini bir

yana koyarsan›z, AKP hükümeti. Er-

do¤an’›n görüflmeye iliflkin aç›kla-

malar›nda ›srarla Anti-Amerikanc›l›k

konusu üzerinde durmas›, “suçlu biz

de¤iliz CHP” türü aç›klamalar yap-

mas›, gerçekte Amerikan karfl›tl›¤›-

n›n olmad›¤›n›, bunun marjinal grup-

lar›n ifli oldu¤unu söylemesi, hep bu

yüzdendi. 

Bir di¤er önemli madde ise, Ame-

rikan emperyalizminin Ortado¤u po-

litikalar›na tam uyumdu. Daha do¤ru

deyiflle mutlak bir iflbirlikçilikti.

Edelmann’›n Sezer’in Suriye gezisi-

ne dahi müdahale etmesi, Suriye ve

‹ran’a yönelik Amerikan politikala-

r›nda Türkiye’nin tam yeralmad›¤›,

almas› gerekti¤i yönündeki aç›kla-

malar bu amaca yönelikti. Nitekim

Erdo¤an’›n “bask›c› iktidarlara
karfl› birlikte hareket kararl›l›¤›”
ifadeleri, art›k sorun ç›karmayaca¤›-

n›n sözü verildi¤ini gösteriyordu. 

Üçüncü boyut ise, ekonomik

alandayd›. Amerikan tekellerinin ç›-

karlar›n›n korunmas›, IMF politika-

lar›n›n tam uygulanmas› gibi talimat-

lar verildi. Erdo¤an’la birlikte eko-

nomiden sorumlu bakan Ali Baba-

can’›n gidifli, Dünya Bankas› Baflka-

n› ile Erdo¤an görüflmesi de, bu ko-

nudaki detaylar›n belirlenmesiydi. 

Erdo¤an’›n ‘Marjinal’ 
Kriteri Belli Oldu!

Erdo¤an, Amerikan karfl›tl›¤› ko-

nusunda yapt›¤› aç›klamada çok s›k

kulland›¤› “marjinallik” sözlerine de

aç›kl›k getirmifl oldu. Erdo¤an’a gö-

re, “Amerikan karfl›tlar› marjinal
gruplard›”. Hep onlar yap›yordu...

Araflt›rmalar ne diyordu peki? Türki-

ye halk›n›n Yüzde 82’si Amerikan

karfl›t›! 

Böylece Tayyip’in “marjinal-

lik”le neyi anlatmak istedi¤i de anla-

fl›l›yor. Benim gibi düflünmeyen,
benim ç›karlar›ma hizmet etme-
yen, iflbirlikçili¤ime onay verme-
yen herkes marjinaldir.

Kendileri gibi düflünmeyen her-

kesi öyle adland›rmaya al›flm›fllar,

düflünerek konuflmuyorlar. Düflüne-

rek konuflsa, bir avuç iflbirlikçi d›fl›n-

da halk›n ezici bir ço¤unlu¤unu tem-

sil eden bir düflünceyi “marjinal”

olarak adland›racak kadar mant›ks›z-

lafl›r m›? Ama dedi¤imiz gibi, her sö-

zünde bir hikmet bulan “müritleri”

karfl›s›ndaym›fl gibi konuflmaya al›fl-

m›fllar, bu yüzden art›k konuflurken

beyinlerini de pek kullanm›yorlar.

‘Stratejik ‹flbirli¤i’, ABD 
Politikalar›na Destektir

Görüflme sonras› Bush ve Erdo-

¤an taraf›ndan yap›lan ortak aç›kla-
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HÖC’ün de bilefleni oldu¤u Irak'ta ‹flgale Hay›r Koor-

dinasyonu üyeleri, Tayyip Erdo¤an’›n ABD gezisini ve

spekülatör George Soros'un Türkiye'yi ziyaretini protes-

to etmek için, 8 Haziran günü Dolmabahçe'de topland›. 

"Tayyip ABD'de Soros Türkiye'de! Emperyalistler ve

‹flbirlikçiler Hesap Verecek" pankart›n› açan Koordinas-

yon üyeleri, "‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n, Darbeci Soros

Türkiye'den Defol, ‹flgale ve Katliama Ortak Olmayaca-

¤›z" dövizleri tafl›d›lar. Koordinasyon ad›na aç›klamay›

okuyan Çetin Poyraz, "Bir yandan iflgalciler ve iflbirlik-

çiler Washington'da bulufluyor di¤er yandan ABD'li dar-

beci spekülatör Soros ve Aç›k Toplum Enstitüsü Dan›flma

Kurulu üyesi iflbirlikçilerle birlikte Ç›ra¤an Saray›'nda

ABD'nin iflgal politikalar›n›n daha iyi nas›l hayata geçi-

rilebilece¤ini tart›fl›yor" dedi.

AKP hükümetinin iflgal destekçili¤i ve iflbirlikçili¤i-

ne vurgu yap›lan aç›klamada, Türkiye halk›n›n bunu red-

detti¤i belirtildi. Eylemde s›k s›k "Direnen Halklar Kaza-

nacak, Katil ABD ‹flbirlikçi AKP" sloganlar› at›ld›.

Koordinasyon: ‘Tayyip ABD'de 
Soros Türkiye'de! Emperyalisler 
Ve ‹flbirlikçiler Hesap Verecek’



mada “stratejik ortakl›k” vurgusu ya-

p›l›rken, Erdo¤an bu ortakl›¤›n teme-

linde Büyük Ortado¤u Projesi (BOP)

oldu¤unu” söyledi. Bush da bu çerçe-

vede BOP’da Türkiye’ye düflen rolle-

ri s›ralad›. 

Türkiye halk› ony›llard›r “stratejik

ortakl›¤›n” ne anlama geldi¤ini çok

iyi bilmektedir. ‹ncirlik Üssü’dür,

kardefl halklar›n katline, ülkelerinin

iflgal edilmesine ortakl›kt›r, Balkan-

lar’dan Kafkaslar’a, Ortado¤u’ya

Amerikan ç›karlar› için roller üstlen-

mektir, orduyu Afganistan’a emper-

yalistlerin ç›karlar› için savaflmaya

göndermektir...

BOP ise, Amerikan emperyaliz-

minin Ortado¤u ve Afrika’da 22 ülke-

yi kapsayan, emperyalist sömürü sis-

temine dahil edilmesi gereken ülkele-

re yönelik uygulanacak politikalar›n

ad›d›r. Bu ülkeler “ya pazarlar›n› te-

kellere açacak, serbest piyasa ekono-

misi uygulayacak, Amerika’n›n istek-

lerini yerine getirecek, ya da bafllar›-

na bombalar ya¤acak” demektir BOP.

AKP iktidar› iflte bu politikada

“u¤ursuz” rol almak için ç›rp›nmak-

tad›r. Rolün askeri, ekonomik, politik

boyutlar› olmakla birlikte “›l›ml› is-

lam modeli” önemli bir yan›n› olufl-

turmaktad›r. 

‹flbirlikçilere Direnece¤iz

fiu aç›k ki, bugünkü iliflkiler ve

hükümetin misyonu ›fl›¤›nda, AKP ik-

tidar›na karfl› mücadele etmek, diren-

mek; Amerikan emperyalizmine karfl›

mücadele etmektir. Bu gezi, bir kez

daha bu gerçe¤i teyid etmifltir. Ba-

¤›ms›z bir ülkenin diplomatik iliflkile-

ri ile zerre kadar iliflkisi olmayan,

Amerikan politikalar›na hizmetin ad›-

n›n “ortakl›k” denildi¤i bir iliflkidir

bu. Sömürge ülke Türkiye gerçe¤i, flu

veya bu oranda tüm iktidarlar›n ben-

zer niteliklere sahip olmas›n› berabe-

rinde getirmektedir. Mir Dengir F›-

rat’›n “Türkiye Cumhuriyeti’nin hiç-

bir hükümeti Türkiye’yi satmam›flt›r,

satmaz” gibi beylik sözlerinin hiçbir

anlam› yoktur. 

Ancak ba¤›ms›z bir ülke olursak,

bu onursuzluktan, bu suç ortakl›¤›n-

dan, topraklar›m›z›n ya¤malanmas›n-

dan kurtulabiliriz.
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Tayyip Erdo¤an ABD’de...

ABD Onayl› ‹srail Terörü Sürüyor
ABD patentli “bar›fl görüflmeleri”, ‹srail’in katletme, topraklar› gas-

betme politikalar› eflli¤inde sürüyor.

6 Haziran günü; binlerce ‹srail askeri, Kudüs El Aksa’da bulunan yüz-

lerce Filistinli’ye gaz bombalar›yla sald›rd›. ‹srail’in Kudüs’ü iflgalini

kutlad›¤› gün olan Kudüs Günü’nde gerçekleflen sald›r›da, Filistinliler’in

tafl att›klar› bahane edildi. Hat›rlanaca¤› gibi, fiaron’un El Aksa’ya yöne-

lik provokatif ziyareti ile 2. intifada bafllam›flt›. 

Filistin halk›, baflkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurmaktan vaz-

geçmeyeceklerini her seferinde aç›klarken, Kudüs’ta yaflanan sald›r›n›n

ard›ndan bir aç›klama yapan ‹srail Baflbakan› Ariel fiaron, “Kudüs’ün
sonsuza dek ‹srail’e ait olaca¤›n›” söyledi. 

Ayn› gün Cenin kentinde de ‹srail sald›r›lar› vard›. ‹srail askerlerinin

Cenin yak›nlar›ndaki Kabatiye Köyü’ne girmesiyle bafllayan çat›flmalar-

da, ‹slami Cihad'›n Cenin sorumlusu oldu¤u belirtilen Murvah Kamil ile

bir Filistinli daha katledildiler. Çat›flmada bir de ‹srail askeri öldürüldü. 

➫

Tayyip Erdo¤an ABD’de...

ABD Irak’ta Katlediyor
Geçti¤imiz haftalarda, Irak kukla hükümet güçlerinin de deste¤iyle,

onbinlerce iflgalci Ba¤dat merkezinde operasyon düzenlemiflti. Bu hafta

da binlerce iflgal gücü, Türkmenlerin yaflad›¤› Telafer’de benzeri bir ope-

rasyon gerçeklefltiriyor, evler bombalan›yor. Bu operasyonlar, iflgalcilerin

iki y›l önce iflgal ettikleri topraklar› bir kez daha yeniden iflgal etmesin-

den ve katliamla tüm halk› sindirmeye çal›flmas›ndan baflka bir anlam ta-

fl›m›yor. Çünkü, onlar da biliyor ki, bu operasyonlarla direnifli bitire-

mez. Nitekim bitiremiyor. Amerikan halk› dahi, “Irak Vietnamlaflt›” diyor

bir araflt›rmaya göre. ‹flgalcinin batakta bo¤uldu¤unu da herkes görecek.

➫

Tayyip Erdo¤an ABD’de...
‘Irak Pazar›’nda fioförler Ölüyor

Irak’a iflgalcilere malzeme tafl›rken öldürülen floförlere bir yenisi da-

ha eklendi. 9 Haziran günü, iflgalcilere prefabrik malzemesi tafl›yan kam-

yonlar direniflçilerin sald›r›s›na u¤rad›. Bakuba yak›nlar›ndaki sald›r›da

Hatayl› floför Yunus Mehmet Akar hayat›n› kaybetti. Hafta bafl›nda da,

Muflluo¤ullar› Nakliyat flirketinin ortaklar›ndan Ali Muflluo¤lu rehin al›n-

d› ve karfl›l›¤›nda Türkiye’nin iflgalcilerle iflbirli¤ine son vermesi istendi.

Hükümet, tüm bu geliflmelerle ilgili hiçbir aç›klama yapmad›, giriflim-

de bulunmad›. Dikkat edin, ilk floför ölümlerinde göstermelik giriflimler

yap›l›yordu, flimdi bu da yok. Kan›ksat›p iflbirli¤ine devam ediyorlar. Bi-

liniyor ki, onlar›n tek giriflimi, vazgeçemeyeceklerini ilan ettikleri “bü-

yük Irak pazar›”ndan tekellere hangi rant› sa¤layacaklar› üzerine. Tekel-

lerin hükümetini gerisi ilgilendirmiyor. 

➫



Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi, iki

diktatörlük döneminin birbirini izledi¤i

bir bask› tarihidir. 1940’lara kadar ikti-

dar›n› sürdüren küçük burjuva dikta-
törlü¤ü’nü, 1950’lerden itibaren oligar-
flik diktatörlük izlemifltir. 

Ve ne ilginçtir ki, 82 y›ll›k bu tarih,

özellikle de 1946’dan sonraki dönem,

“çok partili parlamenter rejim” denile-

rek bir “demokrasi” olarak sunulmufltur

kitlelere. 

Hemen tüm yeni-sömürgelerde oldu-

¤u gibi, Türkiye faflizminin de en karak-

teristik özelli¤i, mevcut kurum ve mev-

cut yasalar›yla yönetememesi, oligarfli

içi veya oligarfliyle halk aras›ndaki çelifl-

kinin k›smen artt›¤› her süreçte “devleti

yeniden yap›land›rma” gere¤i duymas›-

d›r. Bu anlamda faflizmin sürekli pekifl-

tirildi¤i bir geliflim seyri izler. 

Mevcut yasalar›yla yönetemeyen, s›k

s›k “ola¤anüstü” yönetim biçimlerine ih-

tiyaç duyan, s›k s›k yasalar›n›, daha faz-

la bask› do¤rultusunda de¤ifltiren bir

devlettir. Sadece bu özelli¤i bile, onun

kendi iç bütünlü¤üne ve istikrar›na sahip

bir demokratik devlet olmad›¤›n› göster-

meye yeter. 

Bu, düzenin ayn› zamanda sürekli

olarak bir “yönetememe krizi” içinde

oldu¤unu da gösterir. 

Bütün bu siyasi analizleri ç›kard›¤›-

m›z Türkiye tarihine bakt›¤›m›zda, bu ol-

gu tüm çarp›c›l›¤›yla görülecektir. 

Türkiye’nin 82 y›ll›k despotik tarihi-

ni, genel bir siyasi analiz fleklinde de¤il

de, bu analizi do¤uran somutlu¤un ince-

lenmesi fleklinde ele al›fl›m›z›n bir baflka

nedeni de “tarih” konusundaki bilgisiz-

lik, unutkanl›k ve sansürdür.  

Düflünün ki, bu ülkenin yak›n tarihin-

de mesela Gelibolu’da 100 bin, Sar›ka-

m›fl’ta 90 bin asker ölüyor, Yemen’de,

Galiçya’da binlerce asker ölüyor; yüz-

binlerce kiflinin ölümü toplum hayat›nda

derin izler b›rak›r. Ama bizde yok bu iz-

ler. Ne edebiyatta, sanatta, ne baflka bir

alanda... Öyle ki sözünü etti¤imiz bu

olaylar, ancak birkaç y›ld›r, o da en yü-

zeysel haliyle gündeme geliyor. 

Önce Kemalist yönetim, ard›ndan

Amerikan iflbirlikçili¤i tarihimizi göm-

dü... Tarihi unutturma iflini o kadar ileri

götürdüler ki, b›rak›n 80-90 y›l önceki

olaylar›, on y›l, yirmi y›l öncesine dair

haf›zam›z bile sald›r› ve tehdit alt›nda.

Son derece ince yöntemlerle “unutturu-

yorlar”. 

Bu ortam içinde devrimciler de uzak

ve yak›n tarihe uzak kal›yorlar. Mesela

bir Bedreddin Ayaklanmas›’n›n, di¤er

halk ayaklanmalar›n›n solun gündemin-

de, bilincinde ancak birkaç fliirle yeral›-

yor olmas› bunun sonucudur. Ama bu

uzak tarih bir yana, solun saflar›nda me-

sela bir 1970 öncesi, bir 12 Eylül öncesi

Türkiye tarihi, gerek egemen s›n›flar, ge-

rek halk aç›s›ndan ne kadar biliniyor, ne

kadar merak duyuluyor bu tarihe, tart›fl›-

l›rd›r. 

Unutturma operasyonu baflar›l› oldu-

¤u ölçüde, yalanlar, demagojiler daha et-

kili olabiliyor. Cumhuriyetin 82 y›ll›k s›-

k›yönetimlerle, ola¤anüstü hallerle, cun-

talarla, faflist yasalarla geçen tarihi bilin-

mezse, elbette sistemin “demokrasi” ol-

du¤u aldatmacas›, daha çok beyni etkisi

alt›na alacakt›r. ‹flte bu nedenle, sistemin

siyasal niteli¤ini ortaya koyarken, 82 y›l-

l›k tarihin belli kesitlerini de hat›rlat-

makta yarar gördük. 

Halk› “s›k›” yönetmek, 
bu sistemin karakteridir

Ülkemiz 82 y›ld›r her dönem faflist

‹talya’dan al›nm›fl yasalarla, halk›n hak-

lar›n› de¤il “ödev”lerini öne ç›karan ana-

yasalarla, bask›c› bir bürokrasiyle yöne-

tilmifl olmas›na ra¤men, bunlar yetme-

mifl ve s›k s›k s›k›yönetim, ola¤anüstü

hal ilan edilmifltir. 82 y›ll›k tarihin yar›-

dan fazlas› s›k›yönetim alt›nda geçmifl-

tir. ‹flte y›l y›l s›k›yönetimler ve gerekçe-

leri.  

1925: fieyh Sait ‹syan›’n› bast›rmak

gerekçesiyle ayaklanma bölgesinde s›k›-

yönetim ilan edilip, Takrir-i Sükun Ka-
nunu ç›kar›ld›. 
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Ola¤anüstü
yönetim

metodlar›n›n
ola¤an

say›ld›¤›

82 
YILLIK

DESPOT‹K
TAR‹H

S›k›yönetimler, cuntalar, 

faflist yasalar alt›ndaki Türkiye



1930: Menemen’de, Manisa ve

Bal›kesir’de gerici hareketlere kar-

fl› “cumhuriyete karfl› genifl çapl›

ayaklanma” gerekçesiyle bölgede

s›k›yönetim ilan edildi. 

1934: Trakya’n›n baz› flehirle-

rinde Yahudiler’e karfl› gerçekleflti-

rilen ›rkç› sald›r›lar üzerine Trakya

bölgesinde s›k›yönetim ilan edile-

rek, soka¤a ç›kma yasa¤› konuldu. 

1940: Y›llarca sürecek olan bu

s›k›yönetimin gerekçesi, 2. Emper-

yalist Paylafl›m Savafl›’yd›. Emper-

yalist Paylafl›m Savafl› 1944’de bit-

ti, ama Türkiye’de s›k›yönetim bit-

medi. 1945’te, 46’da, 47’de s›k›yö-

netim hala sürüyordu. 

1955: M‹T taraf›ndan düzenle-

nen provokasyon sonucu, 6 Ey-

lül’de ‹stanbul’da Rumlar’a karfl›

gerçeklefltirilen ya¤ma, talan sald›-

r›s›n›n ard›ndan s›k›yönetim  ilan

edildi. S›k›yönetim 1956 Hazi-

ran’›na kadar sürdürüldü.   

1960: Gençli¤in demokratik

mücadelesini polis terörüyle bast›r-

maya çal›flan Menderes iktidar›,

emrindeki polisin Turan Emeksiz

adl› ö¤renciyi katletti¤i gün, s›k›-
yönetim ilan etti. 

1960: Milli Birlik Komitesi
yönetime el koydu. 

1963: Albay Talat Aydemir ön-

cülü¤ünde gerçeklefltirilen askeri

darbe girifliminin bofla ç›kart›lmas›-

n›n ard›ndan hükümet Ankara, ‹s-

tanbul ve ‹zmir’de s›k›yönetim ilan

etti... Darbe etkisizlefltirilmifl, dar-

beciler tutuklanm›fl olmas›na ra¤-

men, s›k›yönetim uzun bir süre yü-

rürlükte kalmaya devam etti. 

1970: 15-16 Haziran iflçi direni-

fli karfl›s›nda iktidar çareyi ‹stanbul

ve Kocaeli’nde s›k›yönetim ilan et-

mekte buldu. 

1971: 12 Mart Cuntas› yönetime

el koydu, 11 ilde s›k›yönetim ilan

edildi. Cuntan›n ilan etti¤i s›k›yö-

netim 1973 sonuna kadar sürecek,

eylülde kald›r›lacak, ama “s›k›yö-
netimsiz” yönetim fazla uzun sür-

meyecektir.  

1974: K›br›s’a düzenlenen iflgal

sald›r›s› gerekçe gösterilerek s›k›-
yönetim ilan edildi. Oligarfli bir

kez s›k›yönetim ilan etti mi öyle

kolay kolay kald›rmazd›. K›br›s sa-

vafl› birkaç ayda bitti, ama 1975’te

s›k›yönetim hala sürüyordu ve s›k›-

yönetim Komutanl›¤›, ‹ETT grevi-

ni, tekstil sektöründeki grevi yasak-

lamak gibi “K›br›s”la ilgisi olma-

yan ifllerle u¤rafl›yordu. 

1978: Faflist sald›r›lar›n kan gö-

lüne çevirdi¤i ülkede, Marafl Katli-

am› üzerine 13 ilde s›k›yönetim ilan

edildi. 6 s›k›yönetim mahkemesi

kuruldu. Bu kez art›k “gidici” de-

¤ildi s›k›yönetim. 1979’da 6 ilde

daha s›k›yönetim uygulanmaya

bafllad›. 1980’de s›k›yönetim kap-

sam›na yeni iller sokuldu. 

12 Eylül 1980: Silahl› kuvvet-
ler yönetime el koydu, tüm Türki-

ye’de s›k›yönetim ilan edildi. 

“S›k›yönetim” iflkence, 
dara¤ac›, hapislik, 
zulüm demektir

Yukar›da, her birini birkaç sat›r-

la özetledi¤imiz s›k›yönetimler,

unutulmamal› ki, t›ka basa dolduru-

lan hapishaneler, meydanlar dolusu

kurulan dara¤açlar›, durmaks›z›n

iflleyen iflkence tezgahlar›, bask›n-

lar, yasaklar, kapatmalar demektir.

S›k›yönetimle yönetmek, oligar-

flinin her zaman daha kolay›na git-

mifltir ve bu nedenle, iki ayl›¤›na,

üç ayl›¤›na diye ilan edilen s›k›yö-

netimler, s›k›yönetime gerekçe olan

konular gündemden ç›ksa da onlar-

ca kez uzat›larak y›llarca sürdürül-

müfltür.

Bir devlet düflünün ki, en küçük,

veya lokal bir olayda bile s›k›yöne-

tim ilan ediyor; sonra onu y›llarca

sürdürüp devrimci demokratik mu-

halefete karfl› terör uyguluyor. Ama

s›k›yönetimler ço¤u kez belli iller-

de ilan edildi¤i için öte yandan “de-

mokratik” görünüm de sürdürülmüfl

oluyor. 

Tüm s›k›yönetimlerin de¤iflmez

özelli¤i; s›k›yönetim ilan›n›n ge-

rekçesi ne olursa olsun, s›k›yönetim

terörünün, eninde sonunda devrim-

ci örgüt ve ayd›nlara yönelmifl ol-

mas›d›r. Menemen’deki gerici hare-

ket veya Trakya’daki Yahudi karfl›t›

›rkç›l›k gerekçe gösterilerek ilan

edilen s›k›yönetimlerde bile bu de-

¤iflmemifltir. 1955’te s›k›yönetime

gerekçe olan ya¤ma ve talan› ger-

çeklefltiren faflistler, gericilerdir, tu-

tuklanan, dava aç›lan sosyalistler

olmufltur. 1978’de Marafl Katliam›

üzerine ilan edilen s›k›yönetimde

de, s›k›yönetim komutanl›klar›n›n

ilk icraat› devrimci demokratik ku-

rumlar›n kapat›lmas›, devrimcilere

karfl› yayg›n gözalt›, tutuklama

kampanyas› aç›lmas›d›r. 

12 Mart ve 12 Eylül cuntalar›yla

birlikte uygulanan s›k›yönetimlerin

kuflkusuz tüm s›k›yönetim uygula-

malar› içinde özel bir yeri vard›r.

Düzenin faflist niteli¤i, özellikle bu

dönemlerde kurumsallaflt›r›lm›fl,

pekifltirilmifltir. Bu iki “s›k›” yöne-

tim dönemine biraz daha yak›ndan

bakal›m:

12 Mart; bol gelen 
anayasan›n daralt›lmas›, 
nisbi demokrasinin 
budanmas›

Oligarfliyle küçük-burjuvazinin

çat›flmas›n›n bir ürünü olan 27 Ma-

y›s darbecileri taraf›ndan haz›rla-

nan 1961 Anayasas›, bir yan›yla sö-

mürge tipi faflizme uygun olarak

yürütmeyi alabildi¤ine güçlendirir-

ken, di¤er yandan hak ve özgürlük-

lerde de belli bir geniflleme sa¤lar.

Ve bu özelli¤i nedeniyle de daha

yürürlü¤e konuldu¤u andan itibaren

oligarflinin flikayetçi oldu¤u bir

anayasa niteli¤i tafl›r. 1960’lar›n

ikinci yar›s›nda halk›n mücadelesi-

nin yükselifli, oligarflinin bu anaya-

saya düflmanl›¤›n› daha da art›r›r.

Yükselen devrimci mücadele

karfl›s›nda 12 Mart 1971’de verilen

muht›rayla, generaller, yönetime

“parlamentoyu kapatmayan” bir bi-

çimde el koydular. 

Halka “Bol geldi¤i” söylenen
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12 MMart PPaflalar›



Anayasa flimdi daralt›lacakt›r. 

12 Mart Cuntas›’n›n ard›ndan

“Anayasan›n baz› maddelerinin de-

¤ifltirilmesi ve geçici maddeler ek-

lenmesi” hakk›ndaki kanunla, 1961

Anayasas› “kufla çevrildi”. 61

Anayasas›’n›n özellikle “temel hak

ve hürriyetleri” düzenleyen 11.

Maddesi neredeyse tamamen de¤ifl-

tirildi. Anayasan›n en fazla “bol ge-

len” bölümü buras›yd› çünkü. Üni-

versiteler, hakim ve savc›lar, anaya-

sa mahkemesi, s›k›yönetim ve sa-

vafl hali, yarg›tay ve dan›fltay ile il-

gili tüm maddeler de de¤ifltirildi. 

61 Anayasas›’n›n “kufla çevril-

mesi”nde ilginç noktalardan biri de,

12 Mart generallerinin bunu düzen

partilerine yapt›rmas›d›r. De¤ifliklik

AP, CHP, DP, MGP milletvekille-

rinin toplu imzas›n› tafl›yan bir tek-

lifle getirildi meclise. Düzen parti-

leri paflalar önünde pafla pafla boyun

e¤mifl, her söyleneni yap›yorlard›. 

Asl›nda yap›lan bir “de¤iflik-

lik”ten öte bir fleydi; o zaman çeflit-

li yorumcular›n belirtti¤i gibi “yeni

bir anayasa” getirilmifl, 12 Mart te-

rörünü “cuntadan sonra” da sürdür-

mek hedeflenmiflti. Fakat, gerek

oligarfli içi çeliflkiler, gerekse de

halk›n devrimci mücadelesinin ye-

niden yükselifli, 12 Mart’›n bu pla-

n›n›n yar›da kalmas›na yolaçt›. 

12 Eylül: Kufla çevrilen
anayasan›n kafas›
kopar›l›yor; 45 milyon
için Türkiye hapishanesi
kuruluyor...

12 Eylül’de aç›klanan yönetime

el koyma bildirisiyle birlikte tüm
yurtta s›k›yönetim ilan edildi.  

Ayn› gün yay›nlanan 2 No’lu

bildiriyle Türkiye 13 s›k›yönetim
bölgesine ayr›ld› ve 13 general s›-

k›yönetim Komutan› olarak atand›.

12 Eylül dönemi, cumhuriyet tari-

hinde s›k›yönetimin en kapsaml› ve

en yetkili biçimde uyguland›¤› dö-

nemdir. S›k›yönetimin müdahale et-

medi¤i hiçbir alan kalmayacakt›r. 

12 Eylül darbesinden bir hafta

sonra, 1402 say›l› S›k›yönetim Ka-

nunu de¤ifltirilerek, s›k›yönetim ko-

mutanlar›na “kamu kurulufllar›nda

ve belediyelerde, K‹T’lerde çal›flan

iflçi ve devlet memurlar›n›n ifl akdi-

ni feshetme, grev ve lokavtlar› ya-

saklama, tüm sendikal faaliyetleri

ask›ya alma, izne ba¤lama, kamu

özgürlüklerini ask›ya alma yetkisi”

verildi. 

Bu yetkinin nas›l kullan›ld›¤›n›

burada uzun uzun anlatmayaca¤›z.

Cadde ortalar›ndaki infazlar, dok-

san güne ç›kar›lan gözalt› sürelerin-

deki iflkenceler, dara¤açlar›, hapis-

hanelerdeki zulüm, yüzbinlerce in-

san›n gözalt›na al›nmas›, tüm de-

mokratik kurumlar›n kapat›l›p her

türlü hak arama eyleminin yasak-

lanmas›yla, Türkiye büyük bir ha-

pishaneye çevrildi. 

12 Eylül tanklar›n gölgesinde

bunu yapmakla yetinmeyecek;

tanklar ve generaller k›fllalar›na

döndü¤ünde de bask› düzenini sür-

dürecek flekilde devleti yeniden fle-

killendirecekti. 

Bunun en önemli arac›, 1982

Anayasas› ve beraberinde ç›kar›lan

YÖK, YHK gibi yasalar oldu. Cun-

ta 1983’te yerini “sivil” bir iktidara

b›rakt›¤›nda, Türkiye halk›, kelime-

nin tam anlam›yla üzerinden silin-

dir geçmifl gibiydi. Daha önemlisi,

o silindir, cuntan›n ç›kard›¤› yasa-

lar, kurdu¤u kurumlar arac›l›¤›yla

halk›n üzerinde dolaflt›r›lmaya de-

vam edecekti. 

Bütün bu düzenlemelere ra¤-

men, oligarflik düzenin halktan kor-

kusu sürüyordu. 12 Eylül Cuntas›

görünüm olarak sona erdi¤inde bile

s›k›yönetim sona erdirilmedi. 12

Eylül yönetimi, aç›k faflizmi ku-

rumsallaflt›ran, süreklilefltiren dü-

zenlemeler yapm›flt›, ama düzen yi-

ne de kendine güvenemiyor, s›k›yö-

netimi kald›rmaya cesaret edemi-

yordu. 1983’te “S›k›yönetimli de-

mokrasiye” geçildi. 

1984’te 13 ilde s›k›yönetim kal-

d›r›l›rken, bunlar›n 7’sinde “Ola¤a-
nüstü Hal” ilan edildi. Bundan

sonra Türkiye’de bask›n›n, zulmün

di¤er bir tan›m› da “ola¤anüstü hal

uygulamalar›” olacakt›. 

24 y›ll›k OHAL, faflizmin
yönetiminin resmidir

19 Mart 1984’te s›k›yönetimin

kald›r›l›p yerine “ola¤anüstü hal”

ilan edilen illerin ço¤u Do¤u’dayd›.

Asl›nda 1978’den beri s›k›yönetimin

sürdü¤ü, ama 1984’te ad› “ola¤anüs-

tü hal” olarak de¤ifltirilen uygulama,

10’u aflk›n ilde, tam 24 y›l boyunca

kesintisiz uyguland›. “Ola¤anüstü

hal” uygulamas›n›n bir yasas› vard›;

hatta 1987’de ola¤anüstü halin vali-

li¤i bile kurulmufltu; fakat gerçekte

“ola¤anüstü hal” uygulamas› demek,

her türlü yasal, hukuki, insani ba¤la-

y›c›l›ktan kurtulmak(!) demekti oli-

garfli aç›s›ndan. Ola¤anüstü hal “ya-

sas›zl›¤›na” göre, hiç kimse oligarfli-

den katletti¤inin, iflkencenin, yak›p

y›kt›¤›n›n hesab›n› soramazd›. 

Oligarfli, mümkün olsa, her yeri

ve her uygulamas›n› bu kapsama so-

kacakt›r; ancak iç, d›fl çeflitli etkenler

engel olur buna. Böyle de olsa, fafliz-

min karakteristik özelli¤i olan kendi

yasalar›na bile uymamazl›k tavr›n›,

her dönem, ülkenin her köflesinde çe-

flitli biçimlerde sürdürmüfltür. 

24 y›ll›k OHAL’de, 3688 köy

boflalt›ld›; 17 bine yak›n kifli “faili

meçhul”lerde, onbinlerce yurtsever

militan veya köylü da¤larda katle-

dildi; ilerici 600 bin memur sürgün

edildi; Lice'den, Cizre’ye, fi›rnak’a,

Kulp’a kadar birçok yerde kitlesel

katliamlar yafland›; demokratik

haklar›n kullan›lmas› sözkonusu bi-

le olmad›, köy okullar›, sa¤l›k

ocaklar› karakol yap›ld›, yay›n ya-

saklar›, örgütlenme yasaklar› kesin-

tisiz biçimde uyguland›. Devletin

resmi askeri güçlerinin yan›nda, sa-

y›lar› 60 bini bulan korucular›n ci-

nayetleri, tecavüzleri vahfleti daha

da koyulaflt›rd›.

Bunlar›n yerini bir dönem,

“OHAL’in kald›r›lmas›”, demokra-

tikleflme, “Kürtçe yay›n” demagoji-
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lerinin almas›n›n OHAL zihniyetini

de¤ifltirmedi¤ine, yeniden tan›k

oluyoruz. Yeniden kay›p, infaz, ce-

setlere iflkence, kulak, burun kesme

gerçe¤ine dönüldü OHAL bölgesin-

de. Oligarfli zulümden vazgeçemez,

bask›s›z, hukuksuz yönetemez.  

Oligarfli tarz› “demokra-
tikleflme”ye bir örnek:
‹dam›n kald›r›lmas›

"Siyaset" kelimesi, Osmanl› li-

teratüründe “idam cezas›” anlam›na

gelmektedir. Siyaseti, iktidar sava-

fl›n› ve devlet  yönetmeyi as›p kes-

mekten ibaret gören anlay›fl ancak

böyle aç›k ifade edilebilir. 

Devrimci Sol tutsaklar›n›n “Da-
ra¤açlar›n›n gölgesinde yap›lan
siyaset: ‹dam!” kitab›n›n ad› da bu

gerçe¤e iflaret ediyordu.

Osmanl› tarihi boyunca 40’› afl-

k›n sadrazam (yani bugünün Baflba-

kan’›) idam edildi. “Kul”lar›n ida-

m›n›n kayd› bile yok; onlar ad› üs-

tünde kuldu. 1920-22 aras›nda, ‹s-

tiklal Mahkemeleri'nde 59 bin 64

kifli yarg›land›, 1054’ü idam edildi. 

1926’da fieyh Sait ‹syan›’nda

156 kifli, Diyarbak›r'da Da¤ Ka-

p›’da idam edildi. 1931’de Mene-

men Olay›’nda 36 kifli idam edildi. 

1922-1930 aras›nda 89, 1930-40

y›llar›nda 180, 1940-50 aras› ise

125 idam cezas› infaz› gerçekleflti-

rildi. ‹damlar, 1950’lere kadar fleh-

rin merkezi meydanlar›nda yap›l›-

yordu. Mesela ‹stanbul’da Sulta-

nahmet ve Eminönü’nde “halka

aç›k” flekilde gerçeklefltiriliyordu.

50'li y›llarda idam say›s› 35

olurken, 60’lardan itibaren gün-

demde art›k esas olarak “siyasal”

nitelikli idamlar olacak, as›l hede-

fin devrimciler oldu¤u idam politi-

kalar›nda, onlar›n yan›s›ra, adliler,

hatta faflistler de idam edilecekti.  

1961’de Menderesler’in yan›s›-

ra 9 adli hükümlü de infaz edildi.

1964'te Talat Aydemirler idam edi-

lirken, onlar›n yan›nda 20 adli daha

idam edildi. 12 Mart Cuntas› döne-

minde, Deniz Gezmifl, Hüseyin

‹nan ve Yusuf Aslan’la birlikte da-

ra¤açlar› yeniden kuruldu. Ayn› y›l,

14 de adli hükümlü idam edildi. 

1972’den ‘80’e kadar idam uygu-

lanmazken, 12 Eylül Cuntas›’n›n ilk

ifllerinden biri dara¤açlar›n› kurmak

oldu. 24 siyasi tutuklu idam edilir-

ken 24 de adli dara¤açlar›na gönde-

rildi. Son idamlar, 1984'te gerçek-

lefltirildi, iki devrimci idam edildi. 

1980’li y›llar›n sonundan itiba-

ren ise idam cezas›n›n yerini yarg›-

s›z, sorgusuz kararlaflt›r›lan ‹N-
FAZ’lar alacakt›. 

AB’ye uyum manevralar›yla

birlikte idam›n kald›r›lmas› günde-

me gelince, bu kez oligarfli “asmak-

tan beter” edecek bir zulüm yönte-

mi aray›fl›na girerek “a¤›rlaflt›r›lm›fl

müebbet hapis” cezas›n› yasalar›na

koydu ve bu cezay› uygulamak için

de F tiplerinin hücrelerini infla etti. 

Bugün yasalar›nda “idam” ol-

mayan Türkiye’de, idam VARDIR,
DEVAM ETMEKTED‹R. ‹dam-

lar, art›k ‹NFAZ’lar ve F T‹PLER‹-

N‹N ‹fiKENCEL‹ ÖLÜM HÜCRE-

LER‹ biçiminde sürdürülmektedir. 

Çünkü oligarfli katletmekten hiç

bir zaman vazgeçmemifltir. Katlet-

mekten vazgeçmek, döktü¤ü kan-

dan beslenen faflizmin do¤as›na ay-

k›r›d›r. 

Ya flimdi? Ola¤anüstü
halsiz, s›k›yönetimsiz mi
yafl›yoruz?

Evet, flu anda ülkemizin hiçbir

yerinde resmen ilan edilmifl bir s›-

k›yönetim, resmen uygulanan bir

ola¤anüstü hal yok. “Normal dü-

zen”e mi geçildi o zaman? Peki bu
düzenin “normal”i nedir?

Önce isterseniz yasal, hukuki

durum aç›s›ndan ele alal›m:

Bugün art›k s›k›yönetimlere faz-

la ihtiyac› yoktur oligarflinin; hatta

cuntalara da yoktur; çünkü yürütme

ayg›t›, s›k›yönetim komutanl›klar›-

n›n, cunta generallerinin yapabile-

ce¤i her fleyi yapabilecek “yetkile-

re” sahiptir. 12 Eylül Cuntas›’n›n

bafllatt›¤› ve her gelen iktidar›n sür-

dürdü¤ü “aç›k faflizmin kurumsal-
laflt›r›lmas›” ve pekifltirilmesi 25

y›ld›r süren bir politikad›r. Son ç›-

kar›lan faflist yasalarla görüldü ki,

“AB’ye uyum” ad› verilen süreç bi-

le bunu kesintiye u¤ratmam›flt›r.  

Bugün 81 ilin valisi, emniyet

müdürü, s›k›yönetim komutanlar›-

n›n sahip oldu¤u yetkilere sahiptir-

ler. 1996’da valilere, s›k›yönetim

zamanlar›ndaki s›k›yönetim komu-

tan› yetkilerinden fazlas› tan›nd›.

Yine ayn› y›l Yeni ‹ller Yasas›’yla

“Polis Ve Asker Diktatörlü¤ü” ya-

sallaflt›r›l›rken, s›k›yönetim sürekli-

lefltirildi. Bir baflka örnek; 12 Nisan

1991’de yürürlü¤e giren ve halen

de uygulanmakta olan 3731 say›l›

Terörle Mücadele Kanunu, polise

ve askere, “s›k›yönetim flartla-

r›”ndaki gibi infaz, gözalt› yetkisi

vermektedir. 

Terörle Mücadele Yasas›’ndan

‹ller Yasas›’na, F tiplerinden yeni
TCK’ya, C‹K’e, CMK’ya kadar,

polis say›s›n›n art›r›lmas›ndan silah-

lanmaya kadar, oligarfli hep ufuktaki

bir iç savafl› hesap etmifltir ve ayn›

flekilde hesap yapmaya devam et-

mektedir. 

12 Eylül Cuntas›’n›n üç y›l için-

de gözalt›na ald›¤› insan say›s› 600

bin iken, “sivil” iktidarlarda mesela

“1995-2001 aras›nda 1 milyon 740

bin 70 kiflinin gözalt›na al›nm›fl” ol-

mas›, infazlarda, kaybetmede cunta-

lar›n çok ötesine geçilmesi, hapisha-

nelerde cunta dönemlerine rahmet

okutacak katliamlar›n gerçeklefltiri-

lip daha a¤›r zulüm politikalar›n›n

yürürlü¤e konulmas›, bu ülkenin “s›-

k›yönetimsiz, cuntas›z da” onlar›n

zulmünü kat kat aflan bir biçimde yö-

netildi¤inin somut göstergeleridir.

Bu anlamda, cuntalar›n, s›k›yönetim-

lerin, ola¤anüstü hallerin olmay›fl›n›

demokrasinin kan›t› olarak gösteren-

ler ya gerçeklerden habersiz ya da bir

sahtekard›r. 

Düzenin “normal”i, art›k her-

hangi bir s›k›yönetim döneminde,

cunta döneminde halka, devrimcile-

re karfl› baflvurulmufl her yönteme

baflvurabilecek bir yap›ya kavufltu-

rulmufltur. Önceki süreçte cunta yö-

netimlerinin bir di¤er ad› olan aç›k

faflizm süreklileflmifltir ve demokra-

sicilik oyunuyla yanyana uygulan-

maktad›r. Tablo ortadad›r; 82 y›ll›k

despotik iktidar›n zulmünü art›ra-

rak sürdürdü¤ü bir ülkedir Türkiye. 
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Türkiye halk› ve onun vatansever, dev-

rimci öncüleri, 82 y›ll›k bir bask›, zulüm

tarihine ra¤men, zulme karfl› direniflinden,

ba¤›ms›zl›k, demokrasi sosyalizm müca-

delesinden vazgeçirilememifltir. 

Türkiye halk›, Ulusal Kurtulufl Savafl›’-

n› vermifl, ama demokrasiyi hiçbir zaman

yaflamam›fl, 82 y›ll›k tarihi bask›larla, ya-

saklarla damgalanm›fl bir halkt›r. Türkiye

solu, cumhuriyet tarihinin tümü boyunca,

bask› alt›nda varl›¤›n› sürdüren bir soldur.

82 y›ll›k bir despotizme karfl› varl›¤›n›, id-

dias›n› sürdürmek, büyük bedeller ödeme-

yi gerektirmifltir ve ülkemiz solu, tarihini

ödedi¤i bedellerle yazm›flt›r. 

Solun, küçük burjuva diktatörlü¤ünün

veya oligarflinin bask›s›n›n hedefi olmad›-

¤› tek bir dönem dahi yoktur. Bu anlamda

denilebilir ki, egemen s›n›flar sola, 82 y›l

boyunca “nefeslenme” imkan› bile tan›-

mam›flt›r. Türkiye solunun bugün hala, ha-

yat›n her alan›nda flu veya bu ölçüde varol-

mas›, bu anlamda solun tart›fl›lmaz bir ba-

flar›s›d›r.  

Türkiye solunun bunu, hangi politika-

larla, hangi kültürle baflard›¤› ise, günü-

müz devrimcilerinin mutlaka bilmesi gere-

ken bir yand›r. Oligarflinin faflist yasalar›y-

la, kapatmalar›, gözalt› ve tutuklama terö-

rüyle, sivil faflist sald›r›lar›yla, solu yoket-

me sald›r›s›n› yeniden t›rmand›rd›¤› bir

dönemde, 82 y›ll›k zulme, 60 y›ll›k fafliz-

me nas›l direnildi¤ini kavramak, sola güç

verecek, yol gösterecektir. 

*** 
1920’lerin bafl›ndan bafllar bu direnifli-

miz; Mustafa Suphiler katledilmifl olmas›-

na ra¤men, sosyalist örgütlenmeleri yarat-

mak için iflgal alt›ndaki ‹stanbul’da, Ana-

dolu’nun baflka yerlerinde cüretle sosya-

lizmin propagandas›n› yapan, örgütlenme

faaliyet yürüten iflçiler ve ayd›nlarda so-

mutlan›r ilkin. 1950’lere kadar üç befl y›l-

da bir tekrarlanan “Komünist Tevkifatla-

r›”na ra¤men, Sansaryan Han’›n iflkence-

lerine, y›llarca hapisliklere, dönekliklere

ra¤men sosyalizmi savunmaya devam

edenler, 82 y›ll›k varolufl kavgam›z›n tu¤-

lalar› olurlar. 

Bu süreçlerde Marksist-Leninistler’in

daha sonra gelifltirece¤i tarzda bir direnme

gelene¤i yarat›lamam›flt›r belki, ama yine

de onca iflkencelere, tutsakl›klara, sürgün-

lere ra¤men sosyalist düflünceyi ve kavga-

y› sürdürmekteki kararl›l›klar›, sosyalist

düflüncenin tohumlar›n›n bu topraklarda

hep varolmas›n› sa¤lam›flt›r. 

Mahir Çayan, bu tarihi flöyle de¤erlen-

dirir: “Türkiye’deki Marksist hareket fle-

refli bir mücadele tarihine sahiptir. CHP

ve DP yönetimlerinin karanl›k y›llar›nda,

siyasi irtican›n en azg›n oldu¤u y›llarda,

Türkiyeli proleter devrimciler yi¤itçe ve

mertçe mücadeleler vermifllerdir. Türkiye

proleter devrimci hareket içinde siyasi ir-

ticaa karfl› bafle¤mez bir mücadele içinde

olan arkadafllar›m›z, daima biz genç pro-

leter devrimciler için örnek olmufllar ve

büyük de¤er tafl›m›fllard›r... Biz, Türki-

ye’deki Marksist hareketin tarihine sonu-

na kadar sayg›l›y›z. Ve onun bir devam›

olarak kendimizi görmekteyiz.”

Tüm bu dönemlerdeki devrimcilerin

direnifl tavr›ndan ö¤renmeyenler, bu dire-

nifl ruhunu ve gelene¤ini bugüne tafl›ma-

yanlar, kendilerini bu tarihin bir parças›

olarak göremezler. 

Mahir, yukar›daki sözlerini flöyle sür-

dürür: “... bu, geçmiflteki mücadelelerin

hatalar›n› elefltirmeyece¤imiz anlam›na

gelmez. Bugün ve yar›n için do¤ru olan

politika, dünün elefltirisinden ç›kar.” Tür-

kiye solu, tek tek devrimciler, 82 y›ll›k di-

renifl tarihimize böyle bakmal›d›rlar. 

1940-50’leri düflünün; sosyalistler ke-

limenin gerçek anlam›yla bir avuç... Ama

sosyalizmi savunmaktan vazgeçmiyorlar,

oligarfliye, emperyalizme boyun e¤miyor-

lar. 

1960 sonlar›n› düflünün; bir yandan oli-

garflinin polisi, komandolar› sald›r›yor, bir

yandan barutunu tüketmifl “eski tüfek”ler

kuflatm›fl; iflte o koflullarda devrim bayra-

¤›n› dalgaland›r›yor, devrim iddias›n› do-

ru¤a tafl›yor Mahirler. 1970 bafllar›n› düflü-

nün; firar koflullar›nda Mahirler’in yerine

koyun kendinizi... 1980’lere gelin... Cunta

bir karabasan gibi çökmüflken ve solun bir

k›sm› daha cuntan›n ayak sesleri duyuldu-
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¤unda ricat kararlar› alm›flken, “Cunta 45 milyon halk›

teslim alamayacak” kararl›l›¤›yla cuntan›n karfl›s›na ç›-

k›fltaki siyasi cüreti düflünün. Binlerce devrimcinin tutsak

edildi¤i koflullarda d›flar›da cuntaya karfl› silahl› mücade-

leyi, hapishanelerde büyük direniflleri örgütleyen kararl›-

l›¤›, cüreti, inanc› düflünün...

Bu tarih, en kötü anlarda devrimcileri aya¤a kald›ran

bir güç, halk› en kötü koflullarda umutland›ran bir etken

olmufltur.  

*** 
Oligarflinin sald›r›lar›, tek düze de¤ildir. Sald›r›lar, te-

meldeki amac› hiç de¤iflmemekle birlikte, iç ve d›fl çok

çeflitli etkenlere göre biçimlenir. Oligarflinin de k›smen

geri çekildi¤i dönemler olur. Genel sald›r›lar gerçeklefltir-

di¤i gibi, halk›n herhangi bir kesimine veya herhangi bir

örgütlülü¤e yo¤unlaflt›¤› lokal sald›r›lar yapar. Sald›r›n›n

mant›¤› ve biçimlenifli do¤ru tespit edilmezse, sald›r› kar-

fl›s›ndaki direnifl de etkisizleflir.

Tüm bu bask› dönemlerinde hemen her zaman “iki

taktik” çat›flma içinde oldu. 

12 Mart’ta, 1978 s›k›yönetim ilan›nda, sivil faflist te-

rör karfl›s›nda, 12 Eylül cuntas›nda, 1990’lar›n bafl›ndaki

infaz, kay›p sald›r›lar›nda, sansür-sürgün kararnamelerin-

de, Tererlö Mücadele Yasalar›’nda, 19 Aral›k F tipleri sal-

d›r›s›nda, hep bu ayr›flmaya tan›k olunmufltur. 

Çok çeflitli ara biçimleri olmakla birlikte esas olarak iki

tav›r vard›r; en yal›n halleriyle ifade edersek, biri, oligar-

fli sald›r›lar›n› t›rmand›rd›¤›nda geri çekilmek, öteki daha

büyük bir cüretle ve kararl›l›kla karfl›s›na dikilmektir. 

82 y›ll›k bu tarih tan›kt›r ki, “provokasyona gelmeye-

lim... gerilimi t›rmand›rmayal›m... bu dönemi en az ka-

y›pla atlatmaya çal›flal›m...” gibi muhtelif aç›klamalarla

gerekçelendirilen pasifist, reformist taktikler, bu bask›lar

karfl›s›nda hiçbir etkide bulunmam›flt›r. Tersine e¤er 82

y›ll›k zulüm ve bask›lara ra¤men, “s›k›yönetim”ler sök-

medi”, “cunta”lar teslim alamad›ysa, infazlarla, katliam-

larla, kaybetmelerle yokedemedilerse, yasaklarla, ceza-

larla iflçinin, köylünün kavgas›n› durduramad›larsa, bu,

her fleye ra¤men, her bedeli ödemeyi göze alarak direnen-

lerin politika ve taktikleri sonucunda mümkün olmufltur. 

Tarih, 1960’larda parlamenter hayallerle devrimi bi-

linmeyen geleceklere erteleyenlerin taktikleriyle de¤il,

K›z›ldere’de devrimin manifestosunu yazanlarla... 15-16

Haziran’da iflçileri “evine, fabrikas›na dönmeye ça¤›-
ran”larla de¤il, barikatlarla direnenlerle... resmi, sivil fa-

flist terör t›rman›rken “ortam› daha fazla germeyelim” di-

yenler taraf›ndan de¤il, faflist terörün karfl›s›na halk›n flid-

detiyle ç›kanlar taraf›ndan... hapishanelerde statükoyu

korumaya kalk›p yapt›r›mlara boyun e¤enler taraf›ndan

de¤il, ölmesini bilenler taraf›ndan... yaz›ld›... 

‹flçiler, emekçiler, 15-16 Haziranlar’la, iflgallerle,

Zonguldak yürüyüflleriyle, 3 Ocaklar’la, Paflabahçeler’le,

Magalar’la direndi bu sald›r›lara. Ö¤renciler FKF’yle,

DEV-GENÇ’le, TÖDEF’le örgütlenerek, Yankeler’i deni-

ze döken anti-emperyalist eylemleriyle, cuntan›n ölü top-

ra¤›n› silkip atan nisan eylemleriyle, 1 Aral›k iflgalleriyle,

6 Kas›m boykotlar›yla direndiler. Gecekondu emekçileri

Gaziler’i yarat›p direndiler. Hapishanelerde devrimci tut-

saklar ölümlere yat›p, yüzlerle öldüler... Bunlar olmaks›-

z›n, bugün hala umuttan, halk›n mücadelesinden sözedi-

yor olmazd›k...

*** 
Bütün bu s›navlar› aflamayanlar, elbette bugün fafliz-

me, emperyalizme karfl› direnifl cephesinde de¤illerdir. Ya

onun k›y›s›na köflesine ya da iyice d›fl›na savrulmufllard›r. 

Türkiye devrimci hareketinin ve halk›n devrimci de-

mokratik örgütlenmelerinin 1970’den bu yana maruz kal-

d›¤› sald›r›lar düflünüldü¤ünde, oligarflinin büyük baflar›-

s›zl›¤› ve halk›n, devrimcilerin büyük direniflçili¤i ortaya

ç›kar. Ülkemizin siyasi yap›s›n› ortaya koyarken söyledi-

¤imiz gibi, “oligarfli, faflizmi pekifltiriyor, pekifltiri-
yor, yetmiyor...” Yetmiyor, çünkü, tüm bu faflist bask›-

lara ra¤men direnmekten, düflüncelerinden asla vazgeç-

meyen devrimcileri var bu ülkenin. Tüm bu bask›lara

ra¤men umudu bir yan›nda diri tutan halk› var. Bugün

karfl› karfl›ya oldu¤umuz sald›r›lar karfl›s›nda, tüm dev-

rimcilerin, demokratlar›n, ayd›nlar›m›z›n, emekten yana

tüm güçlerin sürdürücüsü olmas› gereken tarih, iflte bu ta-

rihtir. 

82 y›ll›k bu direnifl tarihi, faflist terör sald›r›rken, ken-

di binalar›na kilit vurarak, s›radan aç›klamalarla yasak sa-

varak, emperyalistlerin flemsiyesinin alt›na veya oligarfli-

nin icazetine s›¤›narak yaz›lamazd› elbette. Halk›n onur

dolu tarihini yazmak ve sürdürmek istiyorsak, bu tarih an-

cak zulme karfl› kararl›l›k ve inançla, cüretle yaz›labilir.

Tarih yazmak, umudu yaflatmak, bedel ödemekten kork-

mayanlar›n iflidir. Bedelden korkanlar, tarih yazmak yeri-

ne, egemen s›n›f saflar›na yaz›l›r. Biz inan›yoruz ki, Tür-

kiye solu ve halk› direnifl tarihine ve devrim iddias›na sa-

hip ç›karak, onurlu tarihini sürdürecektir.

13

12 Haziran 2005 / 04

82 yy›ld›r 
zulüm 
çemberlerinden
geçip ggeliyoruz...
Ard›m›zda ttaze mmezarlar bb›raka bb›raka
yürüyoruz...
Her kkoflulda... hherkese... vve hher flfleye
ra¤men ddirendik, ddirenece¤iz... 
Cüretimizle, iinanc›m›zla,
politikalar›m›zla, flflehitlerimizle aaç›l›yor
zulüm ddüzeninden kkurtuluflun yyolu... 
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6 Nisan'da, Trabzon'da linç sald›-

r›s›na maruz kal›p tutuklananlardan

Zeynep Erdu¤rul, tutukluluk s›ras›n-

da yaflad›klar› iflkencelerden kaynak-

l› hapishane idaresi hakk›nda aç›lan

soruflturma kapsam›nda, 8 Haziran

günü ifade vermeye ça¤›r›ld›. ‹fadeyi

alan, ayn› zamanda cezaevi savc›s›

görevini de yürüten Cumhuriyet

Savc›s› Hüseyin Güler idi.

Savc› Güler’in Erdu¤rul’u suç

duyurusundan dolay› dinlemekten

çok, tehdit etmek için ça¤›rd›¤› ve

linç güruhunun kafa yap›s›n›n hangi

makamlarda oturdu¤u görüldü. Savc›

Hüseyin Güler’in Zeynep Erdu¤rul'a

söylediklerini aktarmadan önce, bir-

birlerini y›llard›r tan›d›klar›n› da bu

arada not düflelim.

Bir savc›n›n kafa yap›s›

Savc› Güler’in ilk sözü, Erdu¤-

rul’un hapishanede yaflad›klar›na

iliflkin dilekçesindeki suçlamalar›

"bofl sözler" diye nitelemek oldu. 

Bir hukukçu önüne gelen suç du-

yurusunu araflt›rmadan, dinlemeden

‘bofl sözler’ diye bafltan hükümde bu-

lunuyorsa, orada adalet olabilir mi?

Savc› ard›ndan, flikayetler konu-

sunda, "siz de her fleyi protesto edi-

yorsunuz, tutuklanm›fls›n›z. Olacak

o kadar" ifadelerini kulland›. 

Erdu¤rul'un cevab› ise, tutuklan-

malar›n›n da yasad›fl› oldu¤u fleklin-

deydi. Savc› Güler’in tepkisi ise tam›

tam›na fluydu: "Onu da protesto edi-

yorsun ha! Ümü¤ünü s›ka s›ka tu-

tuklad›k, tutuklar›z!"

Hapishanelerde bask› ve iflkence-

yi do¤al ve olmas› gereken olarak

gören bir hapishane savc›s›n›n yö-

netti¤i yerde ne olur, siz düflünün!

5 TAYAD’l›n›n tutuklanmas›n›n

hukuksuzlu¤unu sadece Erdu¤rul de-

¤il, neredeyse tüm Türkiye söylüyor-

du. Linç giriflimi ve ard›ndan yafla-

nan tutuklama karfl›s›nda teflhir ol-

mufllu¤un öfkesi ile konufluyordu

savc›. Nas›l olsa bu sözleri inkar et-

mek “çerez yemek” gibi bir fleydi.

Hiç “teröristin anlatt›¤›na inan›l›r

m›yd›?...” Bu yüzden söylediklerini

de kay›tlara geçmiyordu bu esnada.

Hukukçu maskeli savc›y›, bir hu-

kukçu gibi konuflmaya davet etmek

Erdu¤rul’a düflmüfltü. Öyle yapt›. Bu

durum savc›y› daha da çileden ç›kar-

d›. Al›flm›flt›, savc›yd›, ‘iddia maka-

m›’nda otururdu hep mahkemelerde.

O söyleyecek, herkes susacakt›, O her

türlü hakareti, mesnetsiz suçlamay›

yapacak, kimse itiraz etmeyecekti.

Zeynep Erdu¤rul’un söyledikleri-

ni de¤il, kendi kafas›ndaki ifadeyi

yazd›rmaya bafllad› savc›. Linci
"halk eylemi" diye yazd›r›rken, "gü-

ruhun sald›r›s›" olarak düzeltmesini

isteyen Erdu¤rul'a "istedi¤im gibi

yazd›r›r›m" diye ç›k›flt›. Erdu¤-

rul’dan "imzalamam o zaman" ceva-

b›n› alan Savc› Güler, "tamam, güru-

hun sald›r›s› yazaca¤›z” dedikten

sonra ekledi: “Ve sana halka haka-

retten dava açaca¤›z...” 

“Çok konuflma tutuklat›r›m!"

diye tehdit etmeyi unutmayan savc›,

linççilerin ve hapishanedeki iflken-

cecilerin avukat›yd› adeta. Sald›r-

ganlaflan Savc› Güler, “size TV'yi,

buzdolab›n› milletvekilleri gelecek

diye vermifller ha! Suçlular, hiç ver-

memeliydiler, vermek zorunda de¤il-

ler ki" dedi. Yine say›mda içtima is-

tenmesini, "vereceksin tabii, sen ne

san›yorsun kendini, flah m› kesildin

bafl›m›za, uygulamalar› be¤enmiyor

olabilirsin, uyacaks›n. Bu ülkeyi ya

seveceksin ya da çekip gideceksin"

diye hezeyanla devam etti. 

Vatansever bir devrimci olan Er-

du¤rul, “sevdi¤imiz bu ülkeyi terk

etmesi gereken, bu sistemin kendisi-

dir” cevab›n› verdi. Düflüncesini,

hizmet etti¤i faflist rejimi savunama-

yan savc›n›n son sözü ise, “sizi az

dövmüfller" fleklindeydi...

Hüseyin Güler, bu ülkenin Trab-

zon'unda bir hukukçu! Adalet O’na

emanet. Ama bütün bunlar› okuduk-

tan sonra “acaba” diyoruz, “Say›n

Savc› Hüseyin Güler de 6 Nisan gü-

nü orada m›yd›?”

Linç Güruhu De¤il Savc› Konufluyor!

Trabzon Cumhuriyet
Savc›s› Hüseyin Gü-
ler’in, linç edilmek
istenen Zeynep Er-
du¤rul’a kulland›¤›

ifadelerden baz›lar›:

▼Ümü¤ünüzü
s›ka s›ka
tutuklad›k
▼Linç, ‘halk
eylemi’dir.
Onlara ‘güruh’
demek halka
hakarettir
▼Bu ülkeyi ya
seveceksin ya
da çekip
gideceksin
▼Sizi az
dövmüfller



Demokratik eylemlere yönelik

sald›r›lar, DKÖ’lere yönelik bask›lar,

gözalt› ve tutuklama terörü... AB

maskeli faflizmin maskesini aralad›¤›

bugünlerde “demokratikleflme” ma-

sal›n›n gerçek yüzünü gösteren gelifl-

meler. Geçen hafta Bursa’da yo¤un-

laflan gözalt› terörü, di¤er kentlerde

de yay›larak devam etti. 

Elaz›¤: Hukuksuz Sald›r› 
Direniflle Cevapland›

Elaz›¤’da 2 Haziran günü, ölüm

orucu direniflçilerini selamlamak is-

teyen Haklar ve Özgürlükler Cephe-

si (HÖC) üyelerine polis sald›rd› ve

15 kifliyi gözalt›na ald›.

HÖC’lülerin, Y›ld›zba¤lar› Ma-

hallesi’nde akflam saatlerinde düzen-

lenecek olan müzik dinletisi ve tecri-

te karfl› direnerek kendini feda eden-

leri selamlamak için yap›lacak olan

yürüyüfle ça¤r› yapt›klar› s›rada ma-

halleye yüzlerce çevik kuvvet ve si-

vil polis y›¤›nak yaparak halka göz-

da¤› vermeye çal›flt›. Yaklafl›k 40

HÖC’lü ça¤r›lar›n› yaparak, “Tecrite

Karfl› Direnerek Kendini Feda Eden-

leri Selaml›yoruz” yaz›l› pankart ve

dövizlerle yürüyüfle geçtiler. 

Ölüm Orucu 12. Ekip direniflçile-

rinin foto¤raflar› ile meflalelerin ta-

fl›nd›¤› yürüyüfl esnas›nda s›k s›k

“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun,

Faruk Kad›o¤lu Ölümsüzdür, Yafla-

s›n Ölüm Orucu Direniflimiz” slo-

ganlar›n› att›lar. 200 metre yürüyen

HÖC’lülere, siyasi flube polisleri ve

çevik kuvvet, panzerlerle, tazyikli su

s›karak, coplarla sald›rd›lar. 

“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” slo-

gan›n› atan kitle, polisin sald›r›s›na

direnirken, 15 HÖC’lü gözalt›na

al›nd›. Gözalt›lara tafllarla direnerek

cevap veren HÖC’lüler, köprüye ba-

rikat kurdular. Duyarl›, demokrat bir

mahalle olan Y›ld›zba¤lar›’nda dire-

nifli daha da büyütmekten kaç›nan

polisler, barikata yaklaflmayarak ma-

halleyi terketmek durumunda kald›-

lar. Gözalt›na al›nan 15 kifli, 3 Hazi-

ran günü savc›l›¤a ç›kar›ld›. Adliye-

ye gelirken “Bask›lar Bizi Y›ld›ra-

maz” slogan›n› atan HÖC’lüler, key-

fi gözalt›n› protesto ettiler ve savc›-

l›ktan serbest b›rak›ld›lar.

Ad›yaman: Bas›n 
Aç›klamas› Yapma 
‹htimaline Sald›r›!

Ad›yaman Temel Haklar üyeleri,

tecriti protesto etmek için, 3 Haziran

günü AKP binas› önünde yapmak is-

tedikleri bas›n aç›klamas› öncesi po-

lisin sald›r›s›na u¤rad›lar.

Bas›n aç›klamas›n›n suç olmad›-

¤›, böyle bir demokratik eylemi en-

gellemenin kendisinin suç teflkil ede-

ce¤i ayr› bir konu, henüz böyle bir

aç›klama dahi yok. Dernek binas›n-

dan ç›kan Temel Haklar üyelerine

yüzlerce insan›n gözleri önünde sal-

d›ran polis, “bas›n aç›klamas› yapma

ihtimalini” önlemifl oldu. 

Y›lmaz Kaya, Servet Yücel, Er-

han Yücel, Ali Koçak, Ali Yasac›,

Nevzat Bozkurt, Mustafa Bozkurt,

Nihal Çal›flkan ve Adnan Demirhan

gözalt›na al›nd›. Gözalt›nda, “örgüt

üyesi olmakla” itham edip tehdit etti

polis. Bir gün sonra ç›kar›ld›klar›

savc›l›ktan serbest b›rak›l›rken, Y›l-

maz Kaya ve Ali Koçak'a ikinci bir

dava daha aç›larak, “polise mukave-

metten” tutuklama talebiyle bir üst

mahkemeye sevkedildiler.

Savc›n›n direnme hakk›na yöne-

lik sorular›na, Kaya ve Koçak, “evet

direndikleri, ama polisin keyfi tutu-

muna karfl› direndikleri” cevab›n›

verdiler. Savc›l›k tutuksuz yarg›lan-

mak üzere onlar› da serbest b›rakt›. 

Peki ne diyeceklerdi ki bu aç›kla-

mada, polis daha yapmadan sald›rd›?

Bunu da 7 Haziran günü dernek bi-

nas›nda düzenledikleri bir bas›n top-

lant›s›yla aç›klad›lar. Dernek Baflka-

n› Bekir Çilo¤lu, “F tipi hapishane-

lerdeki ölümlerin sorumlusu olarak

AKP'yi gördü¤ümüz için orada yap-

mak istedik. Ve bu bütün illerde ya-

p›l›rken Ad›yaman'da neden yasakl›,

buras› baflka bir kanunla m› yönetili-

yor?" diye sordu. Daha sonra sözalan

Y›lmaz Kaya ve Servet Yücel de sal-

d›r›ya ve tecrite iliflkin konufltular ve

duyarl›l›k ça¤r›s› yapt›lar. 

Herkes sormal›d›r; polise bu cü-

reti kim veriyor? Daha yap›lmam›fl

bir bas›n aç›klamas›na giden insanla-

r›n kafas›n› gözünü k›r›p gözalt›na

alma hakk›n› kim tan›yor? AKP ikti-

dar› demokrasicilik oyununu iflte

böyle oynuyor. Yeni yasalar› “de-

mokratiklefltirme” ad›na geri çekip,

polisin bütün isteklerini yerine geti-

ren iktidar, tüm bu hukuksuzluklar›n

da sorumlusudur.

‹stanbul: Yasal Derne¤e 
Yüzlerce Polisle Abluka

‹kitelli Temel Haklar ve Özgür-

lükler Derne¤i 2 Haziran günü 5 saat

süreyle abluka alt›nda tutuldu. Der-

ne¤e ç›kan tüm cadde, sokaklar› tu-

tan, derne¤e girip ç›kanlara sataflan,

halka gözda¤› veren; 3 çevik kuvvet

otobüsü, 1 panzer, 4 akrep, 15 resmi

polis otosu, çok say›da sivil polis

otosu ve siyasi flube polisleri, ablu-

kay› saat 23.00'e kadar sürdürdü. 

Demokratik kurumlara halk›n

gelmesini önlemek, gözda¤› vermek

için yap›lan bu hukuksuzluk, 4 Hazi-

ran’da dernek önünde yap›lan bas›n

aç›klamas› ile protesto edildi. “Bu

bask›lar karfl›s›nda y›lmayaca¤›z,

hiçbir güç hak alma mücadelemizin

önüne geçemeyecek” diyen dernek

üyeleri, daha sonra yeni TCK ile bas-

k›lar›n daha da artt›¤›n› belirttiler.

"Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz" pankart›-

n›n derne¤in önüne as›lmas›yla biti-

rilen aç›klamada, “Halk›z Hakl›y›z
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Bask›ya ve gözalt› terörüne 
karfl› her tür direnifl meflrudur

izmir



Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›. Aç›k-

lamaya ESP, Devrimci Hareket ve

Ekmek Davas› da destek verdi. 

Bursa: Tutuklama Terörü
Protesto Ediliyor

Geçen haftaki say›m›zda aktard›-

¤›m›z gibi, Bursa’da ard› ard›na ger-

çeklefltirilen gözalt›lar sonucunda;

Temel Haklar, ESP, DEHAP ve ‹flçi

Köylü üyesi 34 kifli tutuklanm›flt›. 1

May›s'ta slogan att›klar› iddias› ile

tutuklananlardan 6's› ayn› iddialarla

tutuklanmalar›na ra¤men dördüncü

kez verilen itiraz dilekçesi ile serbest

b›rak›l›rken 28’inin tutuklulu¤u ha-

len devam ediyor. 

Konuya iliflkin bir aç›klama ya-

pan, tutuklananlar›n aileleri, 6 kifli-

nin serbest b›rak›lmas›na karfl›n, di-

¤erlerinin neden hala tutuklu oldu¤u-

nu sordular ve “polis-yarg› iflbirli-

¤i”ne vurgu yapt›lar. Bursa HÖC,

ESP ve SGD taraf›ndan yap›lan ortak

aç›klamada ise, bu hukuksuzlu¤a

sessiz kalman›n, benzeri uygulama-

lar› meflrulaflt›raca¤›na dikkat çekile-

rek flu ifadelere yerverildi:

“Ne bask›lar, ne de gözalt› ve tu-

tuklamalar devrimcilerin 1 May›s'›

kavga günü olarak kutlamalar›n› en-

gelleyemez. Nerede hukuksuzluk,

bask›, hak gasplar› varsa orada her

zaman mücadele edenler, direnenler

olacakt›r. Yasalarla hukuksuzlu¤u

yasallaflt›ranlar bilmelidir ki, hak ve

özgürlükler mücadelesi onlarca y›l-

d›r bedellerle, direnilerek kazan›l›-

yor.”

Bursa’da tutuklama terörüne bir

protesto eylemi de ‹zmir’de yap›ld›. 

4 Haziran günü, HÖC, ESP, SDP,

Partizan, ÖMP, DHP, EKB, Tekstil-

Sen, BDSP ve Devrimci Hareket ta-

raf›ndan Kemeralt›'nda yap›lan ortak

eylemde, tutuklananlar›n serbest b›-

rak›lmas› istendi. 

"Bask›lar Tutuklamalar Sald›r›-

lar Bizleri Y›ld›ramaz" pankart› ve

tutuklamalar› protesto eden dövizle-

rin tafl›nd›¤› eylemde konuflan Taflk›n

Türkmen, E¤itim-Sen’in kapat›lma-

s›ndan gözalt› ve tutuklama terörüne

kadar bütün bask›lar›n birbiriyle

ba¤lant›l› oldu¤una dikkat çekti. 
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Bursa Temel Haklar Kongresi

“Bask›lara Direnece¤iz”
Son dönemde gözalt› terörüyle, demok-

ratik kurumlara ve bu kurumlarda çal›flanla-

ra yönelik yo¤un bask›larla gündeme gelen

Bursa’da, Temel Haklar üyeleri, hak ve öz-

gürlükler mücadelesinde geri ad›m atmama,

bask›ya boyun e¤meme kararl›l›klar›n› ifade

ettiler. 

Bursa Temel Haklar ve Özgürlükler Der-

ne¤i’nin dernek binas›nda gerçeklefltirilen 1. Ola¤an Kongresi, bu kararl›-

l›¤›n ifadesi oldu. Aç›l›fl konuflmas›n› yapan Dernek Baflkan› Serkan fienol,

“bask›c› ve terör estiren iktidarlar›n halka bir gün mutlaka hesap verece¤i-

ni ve bu hesaplaflmadan kaçamayaca¤›n›” dile getirdi.

‹ki y›ld›r Bursa Temel Haklar’a ve üyelerine yönelik bask›lara, tutukla-

malara, faaliyetini çeflitli gerekçelerle engellemelere örnekler veren fienol,

“derne¤imiz, tüzü¤ünün onaylanmas›ndan 16 gün sonra bas›lm›fl ve yöne-

ticilerine ‘yasad›fl› örgüt üyeli¤i’nden sahte belgelerle dava aç›lm›flt›r” de-

di. fienol, bask›lar karfl›s›nda y›lmad›klar›n› ve hukuksuzluklar› teflhir ede-

rek mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti.

Devrim flehitleri an›s›na sayg› duruflu ile bafllayan kongrede, Temel

Haklar Dernekleri’nin federasyonlaflma kararlar›na destek verilirken, yeni

yönetim seçimi yap›ld›. Dernek baflkanl›¤›na yeniden Serkan fienol’un ge-

tirildi¤i seçimlerde; Galip Kula, Mustafa Çilo¤lu, Evrim Baltac› ve Hasan

Çekiç yönetimi oluflturan di¤er isimler oldu. 

➫

Eyüp Temel Haklar’da Halk Toplant›s›

Y›k›ma Direnme Kararl›l›¤›
‹stanbul Eyüp Temel Haklar’›n oluflturdu¤u ‘Y›k›ma Karfl› Ça¤r› Ko-

misyonu’ taraf›ndan düzenlenen halk toplant›s›, Alibeyköy halk›n›n, y›k›m-

lara karfl› öfkesine tan›k oldu. Genci yafll›s›, kad›n› erke¤i ile 170 gecekon-

du sahibinin kat›ld›¤› toplant›da, halk kendi sorunlar›n› ancak kendi örgüt-

lülükleri ile çözebilece¤ini bir kez daha gördü. 

Dernek yönetiminden Ramazan Gök, daha önce yaflanan y›k›mlar› ha-

t›rlatarak, “yine biz mücadele ettik, örgütlendik. fiimdi de birli¤imizi koru-

mal› ve direnmeliyiz” diye konufltu. Sözalan mahalle halk›, 20 senedir böl-

gede yaflad›klar›n›, elektrik, su gibi belediye hizmetlerinin sa¤land›¤›n›,

vergi ödediklerini belirterek, y›k›m›n amac›n›n sadece rant oldu¤una vurgu

yapt›lar. 

25 kiflilik bir komisyon kurulmas›na karar verilirken, komisyona girmek

için toplant›ya kat›lan herkesin gönüllü olmas› dikkat çekti. Komisyona

girmekte ›srar eden 70 yafl›nda bir kad›n›n “bu yaflta nas›l koflturacaks›n”

sözlerine cevab› ise, y›k›m plan›nda olan tüm bölgeyi saran havan›n bir ifa-

desi gibiydi: “Ben yapt›m, y›kt›rmamak için her fleyi yapar›m.” 

Eyüp Belediye Baflkan› ile görüflme, daha genifl halk toplant›lar örgüt-

leyerek, y›k›mlar›n nas›l engellenece¤ini tart›flma gibi kararlar›n al›nd›¤›

toplant›da, y›k›ma karfl› direniflin büyüyece¤i sinyalleri flimdiden verildi.

➫



➧ Dersim, Elaz›¤, Malatya
Direnenleri Selaml›yor
30 May›s akflam›, “Tecrite Son

Vermek ‹çin Direnenleri Selaml›yo-

ruz” fliar›yla meflaleli yürüyüfl yapan

Dersim HÖC üyeleri, 6 Haziran gü-

nü Belediye Konferans Salonu'nda

düzenledikleri etkinlikle bir kez daha

direnenleri selamlad›lar. Dersim Te-

mel Haklar, etkinlik öncesi mahalle-

lerde ça¤r›lar da¤›tarak direnifli anla-

t›rken, geceye kat›lan 150 kifli, tecri-

tin kald›r›lmas›n› isteyen sloganlar

hayk›rd›lar ve kahraman direniflçiler-

le onur duyduklar›n› belirttiler. 

Ayten Anlafl ve Elif Akkurt, tecri-

tin tan›klar› olarak konuflurken, “119

can›m›z› kaybettik, bu rakamlarla

ifade edilemez. E¤er Fatmalar›m›-

z’›n, Serdarlar›m›z’›n da kaybedil-

mesini istemiyorsak tecrit koflullar›-

na karfl› birlikte mücadele etmeliyiz.

Çünkü onlar bizim içimizden ç›kt›lar,

bizim sesimiz oldular” dediler. 

Dersim Temel Haklar Baflkan›

Murat Kaymaz, tecritin emperyaliz-

min politikas› oldu¤unu ve tüm mu-

halifleri hedefledi¤ini belirtti¤i gece-

de, fliir dinletisi, "Yaflatmak ‹çin Öl-

düler" filmi, yerel tiyatrocu Re-

flo’nun oyunu ve Erzincan Gençlik

Derne¤i müzik toplulu¤u Grup Sel-

vi'nin türküleri yerald›. Coflkulu ge-

çen gecede s›k s›k direnifle destek

sloganlar› hayk›r›ld›. 

Malatya HÖC ise, direniflçileri

selamlamak için 5 Haziran günü

Munzur Kafe’de bir etkinlik düzen-

ledi. Sayg› duruflu ile bafllayan etkin-

likte, “Yaflatmak ‹çin Öldüler” filmi-

nin ard›ndan Feride Tiyatro Grubu, F

tiplerinin neden yap›ld›¤›n›, 19-22

Aral›k katliam›n› anlatan bir oyun

sergiledi. Ölüm Orucu 12. Ekibi di-

reniflçilerinin bant takma törenindeki

konuflmalar› ve Faruk Kad›o¤lu’nun

feda eyleminin canland›r›ld›¤›, 60 ki-

flinin kat›ld›¤› etkinlik müzik dinleti-

siyle sona erdi. 

Direniflçilerin selamland›¤› bir

baflka yer de Elaz›¤ oldu. Elaz›¤

Haklar ve Özgürlükler
Cephesi, Tunceliler Der-

ne¤i binas›nda bir etkinlik

gerçeklefltirdi. 12. Ölüm

Orucu Ekibi direniflçileri-

nin resimlerinin, tecritin

kald›r›lmas› taleplerinin

yaz›ld›¤› dövizlerin as›ld›-

¤› etkinlikte HÖC ad›na

konuflan Derya Ula¤, tec-

ritin sadece devrimci tut-

saklara uygulanmad›¤›n›,

d›flar›da da haklar›n› ara-

yan bütün ezilen halk kesimlerine

uyguland›¤›n› belirtti ve “tecrit sür-

dükçe Faruklar da olacakt›r” dedi.

fiiir ve müzik dinletisiyle sona eren

etkinlikte, tecrite karfl› mücadele

ça¤r›s› yap›ld›. 

➧ Samsun, Amasya, Ünye
ve ‹zmir AKP’den 
Hesap Soruyor
Faruk Kad›o¤lu’nun flehit düflme-

sinin ard›ndan AKP binalar› önünde

yap›lan eylemler sürüyor. 

Samsun HÖC üyeleri, 2 Haziran

günü AKP il binas› önünde "Tecritte

119. Ölüm Faruk Kad›o¤lu Tecriti

Kald›r›n” pankart› ve resimlerini ta-

fl›d›klar› bir eylem yapt›lar. HÖC

ad›na konuflan Hüseyin Aktafl, tecri-

tin sorumlusunu AB oldu¤unu, katli-

am politikas›n› AKP’nin sürdürdü-
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‘TECR‹T‹ KALDIRIN ÖLÜMLER‹ DURDURUN’ ça¤r›s›, TECR‹TE 
D‹RENENLER‹N SELAMLANDI⁄I eylemlerde yükseliyor

Tecrit Sürdükçe 
Faruklar Da Olacak

Ba¤c›lar

Dersim
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¤ünü söyledi. Tecriti sansürle gizleme-

ye çal›flan, inkar edenlerin yüzlerine,

“kiflili¤ini, düflüncelerini teslim etmek-

tense 119 kez ölmeyi tercih edenler” ol-

du¤u gerçe¤inin çarpt›¤›n› belirten Ak-

tafl, “yeni ölümlere izin vermeyelim.

Tecriti yaratanlara hep birlikte soral›m

daha kaç insan ölecek, 119 insan yet-

mez mi?” dedi. Eyleme SDP de destek

verdi. 

Amasya HÖC’ün 4 Haziran günü

AKP Amasya il binas› önünde düzenle-

di¤i bas›n aç›klamas›nda konuflan Ser-

pil Arslan ise, yeni yasalar üzerinde du-

rarak, Faruk’un bu faflist yasalara cevap

oldu¤una vurgu yapt›. AKP iktidar›n›n

tecrit politikas›n›n sad›k uygulay›c›s›

olarak halk›m›za, bu  halk›n yi¤it evlat-

lar›na zulmetti¤ini hat›rlatan Arslan,

“Böylece AKP 119 ölümün sorumlulu-

¤unu  da üstleniyor. Tarih önünde so-

rumludurlar” diye konufltu. 

Ayn› günü Ordu’nun Ünye ilçesinde

de eylem vard›. AKP ilçe binas› önünde

toplanan HÖC üyeleri, ''Tecritte 119.

Ölüm Faruk Kad›o¤lu Tecriti Kald›r›n''

pankart› ve ''Tecritte Ölüm Var Ölümle-

ri Durdurun'' dövizleri tafl›d›lar. Aç›kla-

maya devrimci demokrat ö¤renciler de

destek verirken, bas›n aç›klamas› metni

esnaflara ve halka da¤›t›ld›.

‹zmir HÖC’lüler ise 3 Haziran’da

AKP Konak ilçe binas› önünde “Tecritte

119. Ölüm Faruk Kad›o¤lu Tecriti Kal-

d›r›n” pankart› ve “Tecrit Ölüm Getiri-

yor Ölümleri Durdurun, Daha Kaç ‹nsan

Ölecek” yaz›l› dövizler ve feda eylemi

yaparak flehit düflen Faruk Kad›o¤lu ile

flu an direnifli sürdüren Fatma Koyup›-

nar ve Serdar Demirel'in resimlerini ta-

fl›d›. HÖC ad›na konuflan Ayd›n ‹flbilir,

“direnifl zafere kadar sürecek” dedi.

➧ Ba¤c›lar, Kahramanlar›
Selaml›yor
Faruk Kad›o¤lu için gerçeklefltirilen

meflaleli yürüyüfllerden biri de ‹stanbul

Ba¤c›lar’da yap›ld›. Ba¤c›lar HÖC

Temsilcili¤i 4 Haziran günü Yeni Ma-

halle Ahmet Kabakl› Caddesi üzerinde

meflalelerle, "Faruk Kad›o¤lu Ölümsüz-

dür" yaz›l› pankartla yürüdü. 80 kiflinin

kat›ld›¤› yürüyüflte, "Yaflas›n Ölüm

Orucu Direniflimiz, Kahramanlar  Öl-

mez Halk Yenilmez, Kurtulufl Kavgada

Zafer Cephede" sloganlar› at›ld›.

Direnifl panelinde enternasyonalist 
dayan›flma vurgusu yap›ld›

5 Haziran günü, Berlin TAYAD Komite taraf›ndan, tecrite karfl› en-

ternasyonalist dayan›flmay› güçlendirmek amaçl› bir panel düzenlendi.

fiili Siyasi Tutsaklara Özgürlük Koordinasyonu'ndan Vicky Torres, Al-

manya'dan Grup Enternasyonal Dayan›flma Temsilcisi ve TAYAD Komi-

te Temsilcisi’nin konuflmac› olarak kat›ld›¤› panelde ilk sözü Torres ald›.

Enternasyonal dayan›flman›n önemini vurgulayan Torres, fiili'deki

sahte demokrasiyi anlat›rken, 1990’dan sonra 160 siyasi tutsa¤a a¤›r

tecrit uyguland›¤›n›, ancak birçok direniflten sonra baz› tecrit uygulama-

lar›n›n kald›r›ld›¤›n› söyledi. Torres, Naz›m Hikmet'in fiili'deki siyasi
tutsaklara büyük güç kayna¤› oldu¤unu vurgulad›. 

Grup Enternasyonal Dayan›flma Temsilcisi ise, Magdeburg kentin-

deki bask›lar› anlatarak, siyasi tutuklu Marco H ile Daniel’in durumuna

de¤indi. Temsilci, 18 Haziran’da Magdeburg'da yap›lacak yürüyüfle

ça¤r› yapt›. 

5. y›l›ndaki ölüm orucu ile ilgili konuflan TAYAD Komite Temsilci-

si ise, tecritin hapishaneler ve halklara yans›yan boyutlar›na de¤indi. F

tiplerinin emperyalizmin politikas› oldu¤una vurgu yapan temsilci, di-

reniflin ezenle ezilen aras›ndaki savafl›n bir yans›mas› oldu¤unu belirte-

rek, “ezilenlerin yan›nda olan herkes ölüm orucu direniflinin meflru ta-

leplerini desteklemelidir" dedi ve dayan›flman›n güçlü bir silah oldu¤u-

na dikkat çekti.

➫

‹rlandal› direniflçinin anmas›nda 
Büyük Direnifl selamland›

1981 y›l›nda Baby Sands’in de oldu¤u IRA’l›lar ile INLA (‹rlanda

Ulusal Kurtulufl Ordusu) militanlar›n›n, ‹ngiliz emperyalizminin tecrit

hücrelerindeki ölüm orucu direniflinde flehit düflen INLA savaflç›s› Patsy

O’Hara, 24 May›s günü ‹rlanda’n›n Derry fiehir Mezarl›¤›’nda bulunan,

‹rlanda Sosyalist Cumhuriyetçileri Mezarl›¤›’nda an›ld›. IRSP ad›na ko-

nuflan, genç militan John Nixon, Patsy ve dokuz yoldafl›n›n ölüm orucu-

na bafllad›¤›nda yeni do¤du¤unu hat›rlatarak, “Onlar›n kararl›l›¤›n›n

‹rlanda gençli¤ine örnek oldu¤unu belirtti. Onlar›n davalar›n›n hakl› ol-

du¤u söyleyen Nixon, “‹flte bunun için en de¤erlilerimiz canlar›n› orta-

ya koydular, halk›m›z›n onurunu yaflatmak için flehit düfltüler” dedi. 

Nixon, Türkiye’deki kararl› bir mücadeleden sözetmeden geçemeye-

ce¤ini belirterek, “12. Ölüm Orucu Ekibi ölüme yelken ald›. Aynen on-

lardan önceki ekipler gibi, aynen bizim yoldafllar›m›z›n 1981’de karfl›

karfl›ya olduklar› gibi, onlar da intikamc› bask›c› re-

jime, ayn› kararl›l›kla mücadeleye girdiler. Buradan

Türkiye’deki erkek ve kad›n kardefllerimizi ba¤r›m›-

za basarak, en zor flartlar alt›nda yaratt›klar› kahra-

manl›kla dayan›flmam›z› sunuyoruz” diye konufltu. 

Direniflin zaferinin tüm emekçi s›n›flar›n,  halk›

zaferi olaca¤›n› belirten Nixon, “‘Ya zafer, ya ölüm’

fliar›yla Türkiye’nin zalim rejimine karfl› bir kararl›-

l›k abidesi yükseliyor. Yoldafllar hepinizi elinizden

gelen her fleyle rejimin bu katliam›n› durdurmaya ve

Türkiye hapishanelerindeki tutsaklar› desteklemeye

ça¤›r›yorum” dedi.

➫



Faflizmin ve 
faflistlerin 
ö¤renme 
yetene¤i yoktur!

“Siz destek olmasan›z b›rak›r-

lar!..” Hapishane yönetimleri, psiko-

loglar› hala böyle diyorlar ölüm oru-

cuyla ilgili ve hala bu gerekçeyle,

ölüm orucu direniflçilerine yaz›lm›fl

tüm mektuplar›, fakslar› yasaklama-

ya devam ediyorlar. Faflizmin ve fa-

flistlerin ö¤renme yetene¤i yoktur;

ayn› fleyi kaç y›ld›r söyleyip duru-

yorlar: Hat›rlay›n, H. Sami Türk,

“bas›n yazmasa biter” deyip, kopko-

yu bir sansür uygulamas›n› bafllat-

m›flt›. Bas›n yazmad›, ama bitmedi...

Hat›rlay›n, daha da önce “örgüt bas-

k›s›yla ölüm orucu yap›yorlar, hücre-

lere gidince biter” diyorlard›. Hücre-

lere at›ld›lar, ama bitmedi... fiimdi

“yoldafllar› destek mektuplar› yaz-

masa biter” diyorlar... Ve bu kez

mektuplar› yasakl›yor, tamamen ve-

ya “k›smen imha” ediyorlar. 

Faflizmde mant›k m› aran›r; 
gelen de yasak, giden de!

Ölüm orucu direniflçilerine yaz›-

lan mektuplar, “Siz destek olmazsa-

n›z biter” mant›¤›yla yasaklan›yor.

Ama yasak bununla s›n›rl› de¤il;

ölüm orucu direniflçilerinin yazd›¤›

mektuplar da yasaklan›yor. Faruk

Kad›o¤lu, ölüm orucuna bafllad›ktan

sonra hiçbir mektubunu göndereme-

di. Ayn› yasak di¤er ölüm orucu dire-

niflçileri Serdar Demirel ve Fatma

Koyup›nar’a da uygulan›yor. 

Dergimizin önceki say›s›nda yaz-

d›¤›m›z gibi, Faruk Kad›o¤lu’na bir

ayl›k mektup cezas› verilmifl ve ceza

20 May›s’ta yani feda eyleminden 5

gün önce uygulanmaya bafllanm›flt›. 

Direniflçilere gelen mektuplar

“ölüm orucunu uzat›yor” diye yasak-

lan›yor, ya gidenler? Tabii, faflizmde

ve faflist kafalarda “tutarl›l›k”, “man-

t›k” arayacak de¤iliz. Faflizm için

bunlar›n önemi yoktur; mesele dire-

nifli k›rmak, direniflin yaratt›¤› dü-

flüncelerin, duygular›n, kararl›l›¤›n

yay›lmas›n› mümkün oldu¤unca en-

gellemektir. Bunun için yasaklara

baflvuruyor; yasak gerekçeleri man-

t›kl›ym›fl, mant›ks›zm›fl, onlar için

önemli de¤il. 

Ölüme yatm›fl bir insana göstere-

cek asgari sayg›dan uzaklar. Faruk

Kad›o¤lu’nun, yani ölüme giden bir

insan›n son veda mektuplar›na “im-
ha” karar› verdikleri gibi, ailesine

yapt›¤› hediyeler de çal›nd›. Son kez

görüflüne gelen Amcao¤lu ile görüfl-

türülmedi... Açl›¤›n yüzlü günlerin-

deki direniflçilere nas›l iflkence yap-

t›klar›n› hat›rlay›nca, flaflmamak ge-

rekiyor bunlara da; faflizm kendine

yak›flan› yap›yor. 

***
“Asmayal›m, daha beter
edelim!” politikas› 1 Hazi-
ran’da yürürlü¤e konuldu

1 Haziran’da, yeni faflist yasala-

r›n yürürlü¤e girmesi üzerine, Tekir-

da¤’da a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet ce-
zas› alm›fl olan iki tutsak tek kiflilik

hücrelere konudu. 

Ali Baba Ar› ve Hasan fiahingöz

adl› tutsaklara tek kiflilik hücrelerde

yeni bir statü uygulanmaya baflland›.

Bu statüye göre, günde sadece bir sa-

at havaland›rma ve 15 günde bir gö-

rüfl hakk› var. 

‹dam› kald›r›rken, “öyle bir ceza

koyal›m ki, idam edilmekten beter

olsun” diye tart›flm›fllard›. “‹dam

edilmekten beter” ceza, F tiplerinin

hücrelerinde iflte böyle uygulanacak

bundan böyle. 

***
Örgüt üyesinin elindeki
boya kalemi tehlikelidir!

Edirne F Tipi’ne sevkedilen Abi-

din fiimflek, Tekirda¤’dan giderken

kendisinde bulunan boya kalemi, re-

sim ve teksir ka¤›d›n› da yan›nda gö-

türür. Ancak Edirne F Tipi’ne giriflte

bu eflyalar›na el konur. fiimflek, bu-

nun üzerine dilekçe yazarak el konu-

lan eflyalar›n›n iadesini ister. Edirne

F Tipi Hapishanesi taraf›ndan fiim-

flek’in dilekçesine verilen cevap ay-

nen flöyledir: “Tutuklu Z. Abidin

fiimflek, mensup oldu¤u örgütle ba¤-

lar›n› koparmam›fl ve atölye, ifllikle-

re  ç›kma talebi olmam›flt›r. Bu mal-

zemeleri propaganda amaçl› kulla-

nabilece¤i gözönünde bulundurula-

rak tahliyesinde verilmesine... karar

verilmifltir.”

Tredman dayatmalar›na uymu-

yorsan, boya da yok, ka¤›t da!

***
Zorunlu itiraf: “‹MHA

karar›m›z yanl›flt›r!”

Tekirda¤ F Tipi’nde tutuklu bulu-

nan TAYAD Eski Baflkan› Tekin Tan-

gün, AKP Milletvekili Özlem Çerçi-

o¤lu’na mektup gönderdi. Hapishane

idaresi, resmi bir kifliye gönderilen

bu mektup hakk›nda da “‹MHA”
karar› verdi. Tangün bunun üzerine

Çerçio¤lu’na gönderdi¤i faksta, ken-

disine yazd›¤› mektubun neden imha

edildi¤ini sormas›n› istedi. Bunun

üzerine telafllanan hapishane idaresi

gelip “imha karar›n›” geri istedi.

Tangün, imha karar›n›n yanl›fl oldu-

¤una dair bir karar getirirlerse, ancak

o zaman onu iade edebilece¤ini be-

lirtti. Bunun üzerine idare, “imha ka-

rar›n›n yanl›fl oldu¤una” dair yeni

bir karar getirdi. 

Tecrit, katlederken, F tiplerinin
hücrelerinde her gün yeni dramlara,
bazen de komedilere yolaç›yor. 

Direnifl karfl›s›ndaki acizlikleri, di-
renenlerin kesin hakl›l›¤› karfl›s›nda
haks›zl›klar›, onlar› s›k s›k komik du-
rumlara da sürüklüyor. Önüne gelen
mektuba “imha” damgas› basmaya
al›flm›fl kafa, TBMM’ye, milletvekilleri-
ne yaz›lm›fl mektuplara da ayn› dam-
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Hapishanelerde nneler ooluyor? BBilmek HHakk›n›z!

HABERLERTECR‹TTEN



gay› bas›p, mektubu yazan tutsa¤a da
büyük bir keyifle “mektubun imha
edilmifltir” diye tebli¤ ediyor. Ama
sonra ifl kar›fl›yor, milletvekilinin “ba-
na yaz›lan mektubu nas›l imha eder-
sin?” sorusuyla karfl›laflma ihtimali
karfl›s›nda panikleyip, “imha karar›
yanl›flt›” diye yeni bir karar al›p, onu
da tutsa¤a tebli¤ ediyor. 

Veya baflka bir mizahi örnek; d›fla-
r›dan getirilen bir malzeme al›nm›yor;
gerekçe, “kantinde sat›l›yor.” Baflka
bir malzemenin al›nmamas›nda ise bu
kez gerekçe “kantinde sat›lmayan bir
malzeme oldu¤u için içeri al›namaz.”!

***
Tekirda¤’da iflkence

Tekirda¤ F Tipi’nde soyad› ö¤re-

nilemeyen Menderes adl› bir tutsa¤a,

PKK’lileri “ortak alana ç›k›lmama-

s›” için örgütledi¤i gerekçesiyle ifl-

kence yap›ld›. K›yas›ya dövülen

Menderes’in bacaklar› k›r›ld›. Tut-

saklar bu geliflme üzerine kap› döv-

me eylemi yaparak, suç duyurusunda

bulundular. 

Kullan›lmayan alanlar› 
kullanmama cezas›

1 Haziran’da TCK’y›, C‹K’i ve

CMK’y› protesto etmek için yap›lan

açl›k grevine iliflkin Tekirda¤ F Tipi

Hapishane ‹daresi tutsaklara “spor,

kütüphane, ifl yurtlar›na ç›kmama

cezas›” verdi!

Meflale yakmak suçsa, 
bu suçu hepimiz iflliyoruz 

Dört tutsa¤a “meflale yakt›klar›

için”, bir ay mektup cezas› verilmifl-

ti. 27 May›s’ta Faruk Kad›o¤lu’nun

an›s›na çeflitli sol gruplardan tüm tut-

saklar›n kat›l›m›yla havaland›rmalar-

daki tüm tellere gazete sar›larak atefl-

ler yak›ld›. Tutsaklar Faruk’u anar-

ken, bir bak›ma, kitlesel bir flekilde

“biz de meflale yakma suçunu iflliyo-

ruz, hadi tüm hapishanenin d›flar›yla

mektuplaflmas›n› kesin...” diyorlard›.

Tehditleri, cezalar› geriletmenin bir

yolu da bu de¤il mi!

Sorun tecrittir; muhatab›n›z 
temsilcilerimizdir

Taylan Aydo¤du adl› tutsak,

Meclis ‹nsan Haklar› Komisyonu’n-

dan milletvekili Zafer H›d›ro¤lu’na

tecritin kald›r›lmas› için bir mektup

yazd›. ‹nsan Haklar› Komisyonu

üyesi, Tekirda¤ ‹l’i ‹nsan Haklar›

Komisyonu’nu mektubun içeri¤ini

konuflmak üzere görevlendirdi. Bu

komisyon ad›na bir avukat ve bir

ö¤retmen Taylan Aydo¤du’yla gö-

rüflmek üzere Tekirda¤ F Tipi’ne

geldiler. Taylan Aydo¤du, görüflme-

de, tecriti anlatarak, e¤er kapsaml›

ve ba¤lay›c› bir görüflme yapmak is-

tiyorlarsa, temsilcileriyle görüflme-

leri gerekti¤ini belirtti.  
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Afla¤›daki mmektup, UUflak HHapishanesi’ndeki CCepheli
kad›n ttutsaklar ttaraf›ndan bbas›n mmensuplar›na ggönderilen
mektuplardan bbir öözettir: Tutsaklar hher zzamanki ggibi
gerçe¤i ssöylüyor, uuyar›yor, oolmas› ggerekeni ggösteriyorlar. 

... Özellikle yeni TCK ile birlikte bas›n da dahil tüm

halka dayat›lan, katmerli bir tecrittir. Görme, duyma,

yazma, okuma ve direnme denmektedir bize. TCK'ya

yönelik geliflen protestolar elbette gerekli ama yetersiz-

dir. Çünkü TCK'lar, «kendi d›fl›m›zdaki tecrite» ses ç›-

karmad›¤›m›z için dayat›lm›flt›r. 

... Tarihimiz boyunca gördük ki, devrimci, demokrat

güçler hep bölünmeye çal›fl›ld›. ‹flçi köylüye, ayd›n ö¤-

renciye s›rt çevirsin istendi. Birlik ve dayan›flma duygu-

lar› i¤difl edilmifl bir halk› yönetmek, eme¤ini çal›p kan›-

n› ak›tmak daha kolayd› çünkü. 

Yeni TCK toplumun her kesimine yönelik sald›r›lar›n

resmi bir belgesidir. Ama ne yaz›k ki bas›n sadece ken-

disine yönelik maddeleri okuyabildi ve son anda karfl› ta-

v›r gösterdi. Çok eksik ve üstelik çok geç kalm›flt›. Geç-

ti çünkü yeni TCK'y› ç›karanlara bu cüreti veren, her-

kesin gözü önünde yaflanan sald›r›lara zaman›nda al›n-

mayan tav›rlard›. Demokrasi güçlerinin bir türlü hayata

geçiremedi¤i birlik-dayan›flma refleksiydi. Çünkü, top-

lumun de¤iflik kesimlerine yönelik sald›r›lar›n bir zinci-

rin halkalar› gibi ayn› sald›r› organizasyonunun bir par-

ças› oldu¤u görülmek istenmedi ve görünen o ki halen

ayn› isteksizlik devam ediyor. 

... ‹nsan›m diyen, insan kalaca¤›m

diyen birinin bu koflullara direnmekten

baflka çaresi var m›d›r sizce? Befl y›ld›r

direniyoruz. Evet, temel direnifl biçimi-

miz ölüm orucudur. Bu bizim için en gerçekçi ve en te-

mel direnifl biçimidir. Bu biçime karfl› ç›kars›n›z veya

ç›kmazs›n›z, ama sanmay›n ki biz bunun d›fl›nda da bafl-

ka direnifl biçimlerine karfl›y›z. Tam tersine herkes elin-

den geleni yapmal›d›r. Ayr›ca bu noktada belirtmek iste-

rim ki, direnifl biçimine dair söylenenler hiç de dürüst ve

ayd›n-demokratça bir tutum de¤ildir. Ne yaz›k ki gazete

köflelerinde k›rk y›lda bir yeralan tecrite iliflkin yaz›lar›n

üçte ikisi ölüm orucuna itirazlara ayr›lmaktad›r. ‹yi de ya
h›rs›z›n suçu? Ya tecrite gözyuman, yoksayanlar? Tecri-

te karfl› ne yap›l›yor, ne düflünülüyor, bu anlamda hiçbir

ciddi ad›m yok ne yaz›k ki... 

... Yeni TCK'da ve C‹K'te tecriti a¤›rlaflt›ran onlarca

madde vard›r ki bunlar›n ifade edilmesi yan›yla bas›na

da getirilen yasaklar vard›r. Siz de biliyorsunuz; «gerek-

siz» türkü söylemek, gürültü yapmak, slogan atmak, sa¤-

l›¤›na dikkat etmemek gibi ak›l, mant›k, hukuk ve vicdan

d›fl› suçlar keflfedilmifltir. 

Befl y›l önce söyledi¤imiz gibi, tecrit sadece biz tut-

saklara yönelik de¤ildir -kald› ki ülkemizde yeni TCK ile

birlikte, herhangi bir nedenle, herhangi birinin tutsak

düflmesi iflten bile de¤ildir- toplumun tüm devrimci-de-

mokrat ayd›nlar›na ve tüm ezilen halka yöneliktir. 

‹flte bu yüzden TCK’y› da bir bütün olarak de¤erlen-

dirmek, tutarl› ve etkin bir tutum tak›nmak, her ayd›n›n,

her demokrat›n vazgeçilmez ve ertelenemez görevidir.  

TCK'lar, «kendi d›fl›m›zdaki tecrite» 
ses ç›karmad›¤›m›z için dayat›lm›flt›r. 



‹kinci say›m›zda duyurdu¤umuz

gibi, TAYAD, 25-27 Haziran tarihle-

ri aras›nda, ‹stanbul’da “Tecrit ve

Tecrite Karfl› Mücadele” isimli, ulus-

lararas› bir sempozyum düzenliyor.

Tecrit politikas›n›n sadece tutsaklara

yönelik, sadece ülkemize özgü bir

politika olmad›¤› gerçe¤ine aç›kla-

malar›nda yer veren TAYAD ayd›n-

lar›, emekçileri, bilim adamlar›n›,

duyarl›, devrimci demokrat herkesi

sempozyuma kat›lmaya, tecrite karfl›

mücadeleyi desteklemeye ça¤r›yor.  

Sempozyumun kat›l›mc›lar›ndan

baz›lar› ise belli oldu. Elimize ulaflan

bilgilere göre sempozyuma kat›lacak

kifli ve kurumlardan baz›lar› flunlar:

BASK Ülkesinden; Tutsak Aile-

leri ve ‹nsan Haklar› Derne¤i, Bata-

suna Partisi, Eski bir ETA tutsa¤›.

‹RLANDA’dan; Marion Price

(Bobby Sandsler’in yoldafl›, Ölüm

Orucu Gazisi), IRA’l› tutsak yak›nla-

r›n›n örgütlenmesi IRPWA, ‹rlanda

Cumhuriyetçi Sosyalist Partisi IRSP.

LÜBNAN’dan; Khiam ‹flkence

Ma¤durlar› Tedavi Merkezi Müdürü

Muhammed Sefa. YUNAN‹S-

TAN’dan; Militan ‹flçi Sendikalar›

Konfederasyonu PAME, Ö¤retmen-

ler Sendikas› OLME. GUANTANA-

MO’da o¤lu esir tutulan Azmatt

Begg. KÜBA ile dayan›flma örgütü;

Cuba Si. Ayr›ca; Klinggreff, ‹nterna-

tionalt Forum, Oprör, Berlin Barosu

‹nsan Haklar› Komisyonu Bernd Ha-

ussler ve Medico International.

Tecrit Hücreleri Her Yerde...

Tecrit yani yaln›zlaflt›rma; ege-

men s›n›flar için fiziki bir uygulama-

n›n ötesinde anlam tafl›maktad›r. El-

bette buna maruz kalan ezilenler için

de... Emperyalist dünya düzenine, ifl-

birlikçi oligarflilere karfl› mücadelede

tutsak düflenlerin tecrit esas›na göre

düzenlenmifl hapishanelerde direnme

dinamiklerinin yokedilmesi, teslim

al›nmas› tecrit politikas›n›n özünü

oluflturmaktad›r. Ama tecrit politika-

s› salt hapishanelerle s›n›rl› bir poli-

tika de¤ildir. Emperyalist dünya dü-

zeni önünde engel olarak görülen ül-

kelerin, örgütlerin tecrit edilmesi, bu

amaçla haz›rlanan “terör listeleri”,

düzene muhalif devrimci kurumlar›n

tecrit edilmesi... politikan›n ne denli

yayg›n bir flekilde uyguland›¤›n›

göstermektedir. Ancak bu yaz›da biz

sadece hapishaneler boyutuyla ele

alarak, tecrit politikas›n›n tüm em-

peryalistlerce uygulan›fl›na dair baz›

örnekleri hat›rlataca¤›z. 

Hücre tipi hapishaneler ilk olarak

1700’lerin sonunda Amerika’da infla

edildi, 1880’li y›llar›n Avrupa’s›nda

ise yayg›nlaflt›. Almanya, ‹ngiltere,

Fransa ve Amerika gibi, kapitalizmin

ilk geliflti¤i yerlerde hücre tipi hapis-

hanelerin geliflmesi elbette tesadüf

de¤ildi. ‹flçi s›n›f›n›n devrimci müca-

delesinin bast›r›lmas›n›n bir arac›

olarak planlanm›flt› bu hücreler. 2.

Emperyalist Paylafl›m Savafl› y›lla-

r›nda hücreleri gelifltirme onurunu

ise Naziler üstlendi. Amaçlar› ayn›y-

d›; burjuva demokratik devletler de,

faflizm de emekçilerin mücadelesini

bast›rmak istiyordu. Mimari yap› tek

bafl›na tecritin bir politika olarak uy-

gulanmas›na, dolay›s›yla amac›na

ulaflmas›na yetmezdi elbette. Buna,

deneylerle gelifltirilen “beyin y›kama

programlar›”, tretmanlar efllik et-

ti. Kapitalizm, bilimde, teknolojide

ilerledikçe, bu ilerleyiflini maharetli

bir biçimde hapishanelere de yans›t-

t›. “Yüksek Güvenlikli Cezaevleri”
bu süreçte yayg›nlaflt›r›ld›. 

Amerikan hapishaneler sistemi-

nin, belgelere geçen, üç temel aya¤›

vard›. Yüksek güvenlik, tecrit ve be-

yin y›kama. Kore Savafl›’nda esir al›-

nan yurtsever Koreliler üzerinde ya-

p›lan deneylerin sonuçlar›n› bir rapor

haline getiren Amerikan donanmas›-

n›n psikologlar›ndan Dr. Edgar Sche-

in, emperyalizmin tecritle ne amaçla-

d›¤›n› ve bunu nas›l yerine getirece-

¤ini de tüm aç›kl›¤›yla anlat›yordu.

“Beyin Y›kama Özel Varyantlar›”
adl› rapor, birçok kez yay›nland›¤›

için tümünü tekrar etmeyece¤iz, an-

cak birkaç maddeye bakmak dahi ye-

terlidir özünü anlamak için. “Tutsak-

lar yeterince tecrit edilen bölümlere

yerlefltirilmeli, çünkü bununla duy-

gusal iliflkiler baflar›l› bir flekilde ko-

par›labilir ya da ciddi bir flekilde za-

y›flat›labilir” diyen Dr. Edgar Sche-

in flunlar› öneriyordu: 

“- Tüm ‘gerçek önderler’, do¤al

önderler ayr› tutulmal›. - Beyin y›ka-

ma amac›yla uyum içerisinde olma-

yan tüm grup etkinlikleri yasaklan-

Tecrite karfl› uluslararas› sempozyuma do¤ru...

Tecrit Emperyalizmin Politikas›d›r

Geçen y›l Uluslararas› Tecritle Mücadele Platformu
taraf›ndan Berlin’de düzenlenen, tecrite karfl› uluslararas›
sempozyumda, tecrit politikas›n›n emperyalizmin ulusla-

raras› bir politikas› oldu¤u vurgusu ön plana ç›km›flt›.
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mal›. - ‹flbirli¤i yapmay› kabul eden-

lere hofl görülü davran›lmal›, kabul

etmeyenlere karfl› ise sert muamele

uygulanmal›. - Tutsaklar aras›ndaki

grup de¤erleri da¤›t›lmal›. - Her tür-

lü duygusal destek yokedilmeli. - Tut-

saklar›n, tutsakl›k koflullar›n›, yak›n-

lar›na ve arkadafllar›na yazmalar›

engellenmeli... 

Bugün F tipi hapishanelerde ne-

redeyse harfiyen uygulanan bu yön-

temler ony›llar boyu Avrupa ve Ame-

rika hapishanelerinde uyguland›.

“Beyin y›kama” ile kastedilen amaç;

muhalif, devrimci düflüncelerin de-

¤ifltirilmesiydi. Bunun için her türlü

iflkence mübah görüldü emperyalist-

lerce. Ama, hiçbir tecrit hücresi yok-

tur ki, irili ufakl› direniflle karfl›lafl-

mam›fl olsunlar. 

ABD’nin “politik tutsaklar ve is-

lah edilemeyen adli tutuklular için”

infla etti¤i Marion Yüksek Güvenlik

Cezaevi’nin gündeme gelmesi de,

1972 y›l›nda direniflle birlikte durdu.

Siyah Direnifl Hareketi’nden, Puerto-

ricana Kurtulufl Hareketi’nden, Ame-

rikan anti-emperyalist hareketinden

tutsaklar, bir tutsa¤a yap›lan iflkence

sonras› yapt›r›mlara uymama kara-

r›yla direnifle geçtiler. Direnifl kanla

bast›r›ld› ve tecrit tüm tutsaklara yö-

nelik uygulanmaya baflland›. Ama

egemen s›n›flar, art›k kamuoyuna

malolan tabutlu¤u bir süre sonra ka-

patmak zorunda kald›lar. Tecrit ise,

bugüne, Guantanamo hücrelerine ka-

dar Amerikan hapishanelerinin vaz-

geçilmez bir uygulamas› olarak hep

gündemde kald›. ABD hapishanele-

rinde tutulan Kübal› befllere, Mumia

Abu Jamal’e uygulanan tecrit tüm

dünya taraf›ndan bilinmektedir.

F tipi tecritin örnek al›nd›¤› ülke-

lerden biri olan Almanya’da ise,

özellikle RAF’l›lara yönelik; hücre-

de, tecrit koflullar›nda düflünemez,

befl duyusunu yitirmifl hale getirerek,

onu teslim alma politikas› yayg›n fle-

kilde uyguland›. Stammheim, Mda-

bit, Celle, Lübeck tecrit hapishanele-

ri ‘ün’ kazan›rken, 1974-1989 aras›n-

da buralarda tutulan RAF ve di¤er

örgütlerden tutsaklar say›s›z açl›k

grevleri yapt›lar. 

‹ngiltere’de H Bloklar›’nda so-

mutlaflan tecrit ise, dünyan›n günde-

mine Kuzey ‹rlandal› yurtsever dev-

rimcilerin direniflleriyle geldi. Tut-

saklar›n ‘Cehennem delikleri’ ad›n›

verdi¤i tecrit hücreleri, “uygar ve de-

mokratik Avrupa’n›n” trajik bir teza-

hürüydü. Kimliksizlefltirmeye karfl›

direnen Bobby Sands ve yoldafllar›,

bu politikay› yaflamlar›n› ortaya ko-

yarak gerilettiler. Halen ‹ngiliz ha-

pishanelerindeki yurtsever ‹rlandal›

tutsaklar, o günkü koflullarda olmasa

dahi tecrite maruz kalmaktad›rlar.

Ülkemizdeki direniflin en fazla yank›

buldu¤u yerlerden birinin ‹rlanda ol-

mas›, bu yan›yla tesadüf de¤ildir. 

Bir baflka Avrupa ülkesinin, ‹tal-
ya’n›n geliflen devrimci mücadeleye

karfl› baflvurdu¤u ilk yöntemlerden

biri de yine tecrit hücreleri oldu. K›-

z›l Tugaylar, Savaflan Komünistler

Örgütü gibi devrimci örgütlere men-

sup militanlar, hücrelerde düflünce

de¤iflikli¤ine, teslimiyete zorland›.

Asinara, Trani ve Palmi tabutluklar›

bu amaçla “hizmete” aç›ld›. Piflman-

l›¤›n dayat›ld›¤› Asinara tabutlu¤u,

tecritin ve iflkencenin en yo¤un uy-

guland›¤› yer oldu. 1979 Ekim ay›n-

da bu politikalar katliama dönüfltü.

1980’de Trani’de bafllayan ve gide-

rek di¤er hapishanelere yay›lan, d›-

flar›dan destek bulan direniflin temel

talebi de Asinara’n›n kapat›lmas› ol-

du. Sonuçta, ‹talyan devleti Asina-

ra’y› kapatmak zorunda kald›. 

119 insan›m›z›n katledilmesine

yolaçan F tipi hücreler, Avrupa’dan

gelen heyetlerin “insan haklar›” al-

datmacas› alt›nda haz›rlad›¤› rapor-

lar ›fl›¤›nda infla edildi. Emperyalist

Avrupa’n›n anti-emperyalistleri,

devrimcileri sindirme, devrimci mü-

cadeleyi yoketme politikas› ile, oli-

garflinin amaçlar› çak›flt›. Avrupa

önüne koydu, oligarfli katliamla aça-

rak tecriti ölümlerle sürdürüyor. 

Devrimci tutsaklar ise, emperya-

listlerin hücrelerinde, tecrit uygula-

mas›n›n karfl›laflt›¤› en büyük engel

olarak Türkiye halk›n›n gururu ol-

makla kalm›yor, ayn› zamanda tüm

ezilen halklar ad›na direniyorlar. 

Sempozyumda onlar›n sesini da-

ha da yayg›nlaflt›rmak, direnifllerini

güçlendirmek, emperyalizmin tecrit

politikas›na, bask›ya, iflkenceye karfl›

olan herkesin görevi olmal›d›r.
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Sempozyum Program›:

25 Haziran:

09.30-12.00: Tecritin t›bbi boyutu

13.00-14.30: Tecritin insani boyutu

18.30-21.00: Tecritin hukuki boyutu

26 Haziran:
Tecritin Siyasi Boyutu

10.00-13.00: Örgütlere yönelik tecrit

14.30-18.00: Tiyatro "Bu fiark› Bura-

da Bitmez"

27 Haziran:
10.00-12.00: Sonuç deklarasyonunun

kamuoyuna aç›klanmas›



DEV-GENÇ’li Birtan Altun-

bafl’›n iflkencede katledilmesine ilifl-

kin dava, “demokratikleflme” ve “ifl-

kenceye s›f›r tolerans” söylemleri

konusunda turnusol olmaya devam

ediyor. Efli görülmedik flekilde 1991

y›l›ndan bu yana süren davan›n 7 Ha-

ziran günkü duruflmas› da, ayn› tiyat-

ronun bir sahnesi olmaktan öteye ge-

çemedi. Duruflma 1 Temmuz 2005

tarihine ertelenirken, iktidar›n iflken-

cecilere sahip ç›kmaktaki “kararl›l›-

¤›” da bir kez daha görülmüfl oldu. 

Yarg›tay’da bozulan ve üçüncü

kez yarg› yolu aç›lan dosyada “kasti

aflan adam öldürmekten” san›k polis-

lerden ‹brahim Dedeo¤lu ve Hasan

Cavit Orhan duruflmaya kat›l›rken,

Süleyman Sinkil ve Sadi Çayl› önce-

ki duruflmada oldu¤u gibi yine kat›l-

mad›lar.

Ankara 2. A¤›r Ceza Mahkeme-

si’nde görülen duruflmada, iflkence-

cilerin avukatlar›ndan Mehmet Ener,

tam da duruflman›n seyrine uygun bir

masalla, “Denizli’de bulunan Süley-

man Sinkil için süre istedi¤ini, tele-

fonla Sinkil’in yengesini arad›¤›n› ve

Tavas’a ifade vermeye gitti¤ini ö¤-

rendi¤ini” söyledi.

Elbette ciddi bir mahkemenin,

daha önce de mahkemeye yanl›fl ad-

res veren, hiçbir duruflmaya kat›lma-

yan iflkencecinin avukat›n›n bu ma-

sallar›na inanmas› mümkün

de¤ildi. Sorun da buradayd›

zaten. Bu tiyatro, mahkeme

taraf›ndan da oynanmakta, ifl-

kencecilerin zaman afl›m› yo-

luyla aklanmas› için her türlü

yol 14 y›ld›r kullan›lmaktad›r.

Birtan’›n avukatlar›n›n, Sin-

kil’in yakalanmas› için mah-

keme emri ç›kar›lmas› yönün-

deki talebin reddedilmesi de

bu politikan›n sonucudur. 

Hem iflkenceci avukat›, 
hem de müslüman!

Mahkeme Baflkan› Zeki

Ünal'›n duruflma saatini 11.00

olarak belirlemesi üzerine, ifl-

kencecilerin avukat› Mehmet

Ener, “inanç özgürlü¤ü oldu-

¤una” iflaret ederek Cuma na-

maz›na gidece¤i için durufl-

man›n erken bir saate al›nma-

s›n› istedi. Bunun üzerine

Mahkeme Baflkan›, Cuma na-

maz›n›n saat 13.00'te k›l›nd›-

¤›n› belirtti. 

Tam bir riyakar islamc›

prototipi. Hem iflkence özgür-

lü¤ünü savunacaks›n, hem de

inanç özgürlü¤ünü! Bir çeliflki

yok; AKP iktidar› da böyle

yapm›yor mu?
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''‹flkenceye s›f›r tolerans'' sözü-

nün iflkencecili¤in üzerini örtmek

için kullan›ld›¤›, 3 y›ll›k iktidar› sü-

resince yeterince kan›tland› diye dü-

flünüyoruz. Manisa Davas› ile flov

yap›ld›, ard›ndan onlarca iflkenceci

akland›. ‹nfazc›lar›n eli so¤utulmad›,

Susurlukçular küstürülmedi. 

Mecliste verilen bir soru önerge-

si, iflkencecilerin, AKP hükümeti ta-

raf›ndan cüretlendirildi¤ini bir kez

daha gözler önüne serdi. 

Hat›rlanaca¤› gibi, 2002 Mart’›n-

da ç›kar›lan AB’ye uyum paketlerin-

den birinde, “iflkence ve kötü mu-

amele yapan görevlilerin tazminat-

tan sorumlu tutulmas›” düzenlen-

miflti. Örne¤in, tazminat davalar›n-

da, A‹HM’deki davalarda, bedeli ifl-

kenceciye ödetilecekti. 

CHP Grup Baflkanvekili Kemal

Anadol 'un soru önergesini cevapla-

yan Adalet Bakan› Cemil Çiçek, ge-

çen 3 y›lda bu yasan›n hiçbir dosya-

da uygulanmad›¤›n› aç›klad›. 2004

sonu itibar›yle Türkiye aleyhine

9591 baflvuru yap›ld›¤›n›, sonuçla-

nan davalardan 47'sinin Türkiye'nin

lehine, 511'in aleyhine oldu¤unu,

225 dosyan›n da dostane çözüm yo-

luyla sonuçland›r›ld›¤›n› belirtti. 

‹hlal karar›yla ve dostane çözüm

kapsam›nda sonuçlanan davalarda

30 milyon Euro ise, ihlalde bulunan

iflkencecilere, katliamc›lara ödetil-

medi¤ini ve bütçedeki “ilama ba¤l›

borçlar ve mahkeme giderleri” kale-

minden, yani halk›n s›rt›ndan öde-

diklerini aç›klad› Çiçek.

Gerekçe de haz›rd›: “Hukuki so-

rumluluk yüklenecek kifliler tespit

edilememiflti...”

Mahkemeleriniz de zaten yarg›-

layacak iflkenceci bulamad›¤› için

y›llarca davalar› sürdürüyor! Halkla,

hukukla alay ediyorlar. AKP hükü-

metinin iflkenceye karfl› mücadele

anlam›nda sicilinde tek bir olumlu

örnek duyan, bilen varsa aç›klas›n!

Yoktur! Çünkü, AKP hükümeti Su-

surluk politikalar›n›n sürdürücüsü-

dür. Ve iflkenceciler böyle cesaret-

lendirilmektedir.

■iflkenceciler iflte böyle 
cesaretlendiriliyor!

Birtan Altunbafl Davas›

‹flkencecileri Kim Koruyor?

Adliye önünde “Birtan Altunbafl’›n Ka-

tilleri Cezaland›r›ls›n” yaz›l› pankart açan

Ankara Temel Haklar üyeleri AKP iktidar›-

n›n iflkencecilere sahip ç›kt›¤›n›, iflkencenin

devlet politikas› olmaya devam etti¤ini dile

getirdiler. “‹ktidar Katilleri Koruyor, AB

Demokrasisi De¤il Adalet ‹stiyoruz” yaz›l›

dövizler de tafl›nan aç›klamada, “Zamana-
fl›m› Oyununa Son” verilmesi istendi. 

‘Bu ülkede adalet var m›?” diyen Hakan

Y›lmaz, iflkencecilerin neden tutuklanma-

d›klar›n› sordu ve herkesin bunu sormas›n›

istedi. Y›lmaz, “Bir kez daha kan›tlanm›flt›r

ki, yeni TCK, C‹K gibi kanunlar› haz›rla-

yanlarla bu davada yarg›lanan iflkenceciler

ayn› zihniyete sahiptir. Çünkü iflkenceciler

Birtan’› devlet bekas› için katlettiklerini,

suçsuz olduklar›n› beyan ediyorlar. Yeni

TCK ve C‹K de sözde devlet bekas› için ifl-

kencenin önünü aç›yor” diye konufltu.



Cellatlar, ister giyotin-

de b›ça¤› indiren, ister da-

ra¤açlar›nda sandalyeleri

tekmeleyen cellatlar olsun, hep mas-

ke takarlar. Oysa kendini as›l gizle-

mesi gerekenler, ipi onlardan önce

çekenlerdir. Ama onlar “ça¤dafl”

yarg› sisteminde savc›, yarg›ç s›fat›-

n› tafl›rlar ve “yüzü aç›k” dolafl›rlar. 

Ya bu sistemin tepesindeki Adalet

Bakanlar›... Onlar ne cellatlar gibi

maske takarlar, ama ne de yarg›çlar

gibi yüzleri aç›kt›r. Onlar›n yüzlerin-

de burjuva politikac›l›¤›n›n maskesi

vard›r. Halka karfl› her türlü bask›, te-

rör, tehdit onlar›n elinde “hukuk k›l›-

f›na” sokulurken, hukuktan, adaletten

en çok sözedenler de onlard›r. 

Bundan de¤il midir ki, bizim ül-

kemizdeki gerici, faflist iktidarlar›n

adalet bakanlar›, hep “en ça¤dafl, en

uygar” hükümet üyesi görüntüsü ver-

mifllerdir... Bu “maske”, o kadar etki-

lidir ki, Türkiye tarihinin en büyük

hapishaneler katliam›n›n mimar› olan

iki Adalet Bakan›, H. Sami Türk ve

Cemil Çiçek –birlikte 119 insan›n

ölümünü gerçeklefltirdiler– iki gerici

kabinenin en “demokrat” üyesi ola-

rak görülüp gösterildiler.   

Bu maskeye tak›l›p kalan baz›lar›,

Adalet Bakan› Cemil Çiçek’in Erme-

ni Sorunu Konferans› üzerine

TBMM kürsüsünden yapt›¤› konufl-

may› çok yad›rgam›fl, çok flafl›rm›fl-

lard›, baz›s› “hiç yak›flt›ramad›k

ona” diye yazd›.  

Gerçekten de hezeyan içinde ya-

p›lan o konuflma Çiçek’e yak›flm›yor

muydu? Çiçek bir an “sinirlerine ha-

kim olamam›fl” m›yd›, yoksa, gerçek

kiflili¤ini mi ortaya koymufltu? Neydi

Çiçek’in gerçek kiflili¤i?

Cemil Çiçek, TBMM’deki künye-

sindeki resmi bilgilere göre, 1946’da

Yozgat’ta do¤mufl; bu hesapla flu an-

da 58 yafl›nda. 1971’de ‹stanbul Üni-

versitesi Hukuk Fakültesi’ni bitir-

ip yaklafl›k 10 y›l Yozgat’ta avukat

olarak çal›flm›fl. Ayn› y›llarda “si-

yasete” girmifl... Siyasetteki Cemil

Çiçek’in siyasi serüveni, onun kiflili-

¤ini de ele veriyor.  

Nerde ikbal, nerde 
istikbal, O orada!

Cemil Çiçek, siya-

setteki ilk döneminde

“takkeli, takunyal› Çi-
çek” olarak karfl›m›za ç›k›yor. 1975-

1977 tarihleri aras›nda MSP Yozgat
‹l Baflkanl›¤› yap›yor. Erbakan hoca-

s›n›n elini öpüp hay›r dualar›n›

al›yor. MSP’nin de orta¤› oldu¤u

Milliyetçi Cephe’nin faflist terör es-

tirmeye bafllad›¤› bu dönemde o

MC’nin savunucular›ndan ve uygula-

y›c›lar›ndan biri. 

Lakin, Cemil Çiçek’in siyasi ya-

flam›nda s›k s›k tan›k olaca¤›m›z gi-

bi, sadakat, vefa, ilke gibi fleylere yer

yoktur. Nerde ikbal, nerde istikbal,

Cemil Çiçek dümeni oraya k›rm›flt›r.

1970’lerin sonuna do¤ru, “gidiflat› iyi

görmedi¤i için” MSP’den, hocas›n-

dan ayr›l›r. 

Erbakan çizgisinden Özal libe-
ralizmine: Cunta gelmifltir. Bu dö-

nemde ilkelerin, inançlar›n savunucu-

su oldu¤una dair bir emare yoktur ama

“do¤ru ata oynad›¤›” kesindir. Çünkü

Çiçek, 1983’te karfl›m›za ANAP’›n
kurucu üyelerinden biri olarak ç›kar.

Ancak ilk seçimde 12 Eylül Cuntas›

taraf›ndan veto edilir. Milletvekili ola-

masa da ANAP’tan Yozgat Belediye

Baflkan› seçilir. Sonra da meclis basa-

maklar›na t›rman›r. 

Turgut Özal, Y›ld›r›m Akbulut ve

Mesut Y›lmaz hükümetlerinde Dev-
let Bakan› olarak görev yapt›. Özal,

Y›lmaz hükümetlerinde hemen he-

men bütün bakanlar de¤iflmifltir, ama

o de¤iflmemifltir. 

Liberalizmden yeniden Erba-

kan islamc›l›¤›na: 1980’lerin

sonunda ANAP art›k inifle

geçmifltir. Orada fazla bir ik-

bal gözükmemektedir.

1991’de bir süre “siyaseti b›-

rak›p” kenara çekilip ortal›¤›

gözler ve 95’te yeniden döner.

Hala ANAP’tad›r ama gözü

yeni ikbal aray›fl›ndad›r. Çi-

çek, bu dönemde dümeni yeniden es-

ki partisine, MSP-Refah çizgisine k›-

rar. Ama önce bir zamanlar içinde

olup sonra terketti¤i islamc› cenaha

kendini kabul ettirmek için bir ma-

nevra yapmal›d›r. 8 y›ll›k E¤itim ya-

sas› buna vesile olur. ‹slamc›larla ay-

n› a¤›zdan karfl› ç›kar 8 y›ll›k e¤iti-

me. ANAP’tan “8 y›ll›k e¤itimde

grup karar›na uymad›¤› için” ihraç

edilir. ‹hraç edildikten sonra 1998’de

Fazilet Partisi’ne kat›l›r. Fazilet’teki-

lerin ço¤u da en az kendisi kadar il-

kesiz tutars›z oldu¤u için onu el üs-

tünde karfl›larlar. 

Peki Fazilet’e sad›k kal›r m›?

Nedamet getirmek
onun için   “s›radan”
bir ifltir

O kendinden farkl›

düflünen herkese s›k s›k “nedamet”

ça¤r›s› yapan, nedamet getirmeyen-

leri “devletin sopas›yla” tehdit eden

bir Adalet Bakan›. Onun sorumlulu-

¤unda sürdürülen F tiplerindeki tec-

rit uygulamas› zaten bu mant›¤›n en

aç›k ifadesidir. 

Gazeteci Nuriye Akman bir rö-

portaj›nda Çiçek’e flunu sorar: “Peki

F tiplerindeki bu ölümlerin, eylemle-

rin bitmesi hangi halde mümkün?”

Çiçek’in cevab› flöyleydi: “Soru-

nun kayna¤› olanlar›n ad›m atmas›

laz›m. Bunun için de bu kiflilerin ne-

damet duyup eylemlerini sona erdir-

mesi gerekir.”

Yine hat›rlanacakt›r; Çiçek, Ley-

la Zanalar’la ilgili de ayn› kavram›

kullan›yordu. Onlara “Tahliye karar›

hak edilmelidir” deyip “tövbe imka-

n›n› iyi de¤erlendirmeliler” tavsiye-

sinde bulunmufltu. 

fiimdi, onun nedamet, tövbe gibi

kavramlar› nas›l bu kadar rahat kul-

land›¤›n›n anlafl›lmas›n› sa¤layacak

bir baflka örne¤e geçiyoruz. 
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Bir Bakan’ın    
Portresi



Fazilet Partisi hakk›nda Anayasa

Mahkemesi’nde dava aç›lm›flt›r.

FP’nin mahkemedeki avukatlar›ndan

biri de Cemil Çiçek’tir. 

Anayasa Mahkemesi’nde flöyle

bir savunma yapar Çiçek: “Kapat-

may›n de¤iflelim!”

Çiçek için “de¤iflmek” bu kadar

kolayd›r. Anayasa Mahkemesi’nde

FP olarak hatalar yapt›klar›n›, ama

kendilerine de¤iflmek için “f›rsat”

verilmesini ister... 

Yanisi flu ki; o herkesi kendisi gi-

bi san›r. Zora maruz kalmamak için,

ç›karlar› için herkesin kolayl›kla dü-

flüncelerini de¤ifltirece¤ini, eski yol

arkadafllar›n› terkedece¤ini düflünür.

Bunun için ikide bir herkese tövbe

etme, nedamet getirme ça¤r›s› yap›p

tehditler ya¤d›r›yor. 

O, emperyalizmin 
ve devletin

AKP’sindendir!
Biz yine kald›¤›m›z

yerden Çiçek’in siyasi

serüvenine devam edelim; oligarfli

FP’ye bu f›rsat› vermeyince, o he-

men “de¤iflir” ve kapat›lan Fazilet

saflar›ndan ayr›l›r ve “ba¤›ms›z mil-
letvekili” olur. Peki sonra ne yapar?

Sonras› da tam olarak Çiçek kifli-

li¤ini ortaya koyar. 

Bafllang›çta AKP’nin kurulufl ça-

l›flmalar›nda yeral›r. Lakin AKP’nin

ve Tayyip’in tam olarak “de¤iflmedi-

¤i”ni, oligarfliden iktidar vizesi ala-

mayaca¤›n› düflünerek AKP’ye de

kat›lmaz. Uzun süre “ba¤›ms›z” kal›r. 

Ne zaman ki, AKP “devlete gü-
ven verir”, AKP’nin iktidar olaca¤›

iyice belli olur, Cemil Çiçek de o za-

man kapa¤› AKP’ye atar. Çiçek an-

cak AKP’nin 1. kurulufl y›ldönü-
münde takar AKP rozetini. “Koltuk

avc›s›” yine zamanlamas›n› yapm›fl,

henüz deniz sallant›l›yken kenarda

bekleyip, zaman› gelince AKP’nin

iktidar gemisine binmifltir. 

‹sterseniz bir özet yapal›m: Önce

Erbakanc›... sonra 12 Eylül zorunu

görünce liberal Özalc›... sonra

“hiçbirinden de¤il”... sonra Fazi-

let’ten... Sonra Fazilet içinde “yeni-

likçi”... arada “ba¤›ms›z”... sonra

AKP’li... peki daha sonra?

Hani hat›rlanacakt›r, burjuva si-

yaset literatürüne “f›r›ldak Kubi”
diye geçen bir milletvekili vard›.

E¤er üç-dört parti de¤ifltirmek “f›r›l-

dakl›ksa”, anlatt›¤›m›z bu biyografi-

nin sahibinin ondan ne eksi¤i var?

fiimdi bu tabloya bak›p söyleyin

bakal›m; Cemil Çiçek’in siyasi çiz-
gisi ne?

Bilindi¤i gibi, pekçoklar› onu

AKP hükümeti içinde “devletin
temsilcisi” olarak görüyor. Ama o

ayn› zamanda “islamc›l›¤›” nedeniy-

le 12 Eylül taraf›ndan “veto” edilmifl

biri. Ve o ayn› zamanda “AB’cidir”,

AB’ye uyum yasalar›na karfl› ç›kan-

lar› “ikna” etme görevini üstlenir. Ve

yine o daha geçenlerde TBMM kür-

süsünde gösterdi ki flovenizm konu-

sunda MHP’lilere rahmet okutur...

Ve Cemil Çiçek kiflili¤inde bunlar

birbiriyle çeliflmez. Emperyalizmin

ve oligarflinin politikalar›n› savun-

mak için hangi kimli¤i ön plana ç›-

karmak gerekiyorsa, o rahatl›kla o

kal›ba girer. AKP’li oluflu da bu ze-

mindedir zaten; AKP’nin ve Tay-

yip’in emperyalizmin, oligarflinin

politikalar›n› hayata geçirece¤ine,

onlardan icazet alaca¤›na emin ol-

duktan sonra AKP’li olmufltur. 

Devletin sad›k kadrosudur. Hü-

kümetlerde ald›¤› bakanl›klar da bu-

nu gösterir. AKP de o ve onun gibile-

ri oligarfliye ve emperyalizme gü-

vence vermek için kilit noktalara

koymufltur.     

Susurlukçu, cuntac›,
islamc›, hepsi onda

ayn› kap›ya ç›kar.
Adalet Bakanl›¤›

gibi bir koltukta oturmas›-

na ra¤men, hukuksuzlu¤un, adalet-

sizli¤in simgesi olan Korkut Eken-

ler’i, Ayhan Çark›nlar’›, Yaflar Öz-

ler’i “cesurca” savunacak, onlar›n

“deflifre edilmemelerini” isteyecek

kadar Susurlukçu’dur. 

''Özgürlükler türküsü hofl bir tür-

küdür. Ben de seviyorum. Ama bazen

bu türkünün kafiyesi Türkiye'ye uy-

muyor'' diyecek kadar, “bu anayasa

bol geldi” diye darbe yapan cuntac›-

larla ayn› kafadand›r. 

Çiçek, “eline tesbih verip uyut-

ma” politikas›n›n savunucusudur.

Yeni TCK’daki kuran kurslar›yla il-

gili daha geçen gün flu sözleri söyle-

mifltir: “Din e¤itimi, sadece bir e¤i-

tim meselesi de¤ildir. Bu ayn› za-

manda Türkiye'nin güvenli¤i mesele-

sidir. Türkiye'nin birli¤i, dirli¤i, hu-

zuru, bar›fl›, kardeflli¤i bu e¤itimden

geçiyor.” “Laik” cunta flefleri iflte

bunun için din dersini zorunlu yap-

m›fl, Demireller bunun için ‹mam

Hatipler açm›fl, tarikatlar› destekle-

mifllerdir. Çiçek de bunun için “is-

lamc›”d›r. Onun islamc›l›¤›, “devle-

tin bekas›” içindir. 

Koltu¤unda 119 ölünün
üzerinde oturuyor!

‹flte size karakteris-

tik bir burjuva politi-

kac›s› portresi. Ç›karc›,

riyakar, katliamc›, sömürücü... Ve O

Adalet Bakanl›¤› koltu¤una oturduk-

tan, TECR‹T politikas›n›n uygulan-

mas›n›n siyasi ve idari sorumlulu¤u-

nu üstlendi¤inden bu yana, tecritte

tam 22 kifliyi katletti. Bir tekinde

bile Cemil Çiçek’in a¤z›ndan bir

üzüntü kelimesi, insani bir duygu,

tepki ç›kmad›. O, koltu¤unda, 22

ölünün üzerinde oturuyor ve hiç ora-

l› olmama baflar›s›n›(!) gösteriyor. 

Bu son cümle, “bir engizisyon

yarg›c›n›n portresi” bafll›kl› bir yaz›

yazsayd›k ona da denk düflecek bir

cümleydi kuflkusuz. 

Bu ülkenin ayd›nlar›n›, ö¤retim

üyelerini, “devletin resmi tezlerine

muhalif” bir konferans düzenledikle-

ri için “vatan haini” ilan eden bir

Adalet Bakan›’n›n temsil etti¤i hu-

kukun engizisyon hukukundan bir

fark› var m›? Ve bu düzenin savunu-

cusu ayd›nlar› bile vatan hainli¤iyle

suçlayan bir kafan›n, F tiplerindeki

devrimcileri nas›l gördü¤ü ve onlara

nas›l davranaca¤›n› tahmin etmek

için kahin olmak gerekmez. 

Hep iktidar koltu¤u peflinde kofl-

mufl, ilkesi, inanc› olmayan bir bur-

juva politikac›s›ndan, Susurluk avu-

kat›ndan, 119 ölümün sorumlusun-

dan bir ‘demokrat’, ‘uygar bakan’

yaratanlar, Çiçek’ten önce kendileri-

ne bakmal›d›rlar; muhtemeldir ki,

kendilerinin de Çiçekler’le ayn› ha-

murdan yo¤ruldu¤unu göreceklerdir.  

25

12 Haziran 2005 / 04



Son mesajlar›n› da yazd›ktan son-

ra kalemi b›rakt› masan›n üzerine.

Heyecanl›yd›. Ama bir o kadar da sa-

kin... Bant takma törenindeki duygu-

lar›n› sorduklar›nda da böyle anlat-

m›flt›. Aya¤›ndan bafllay›p t›rnaklar›-

n›n ucuna kadar her hücresini saran

bir heyecanla sesi titremiflti o gün.

“Sözümüz söz yoldafllar...” diyebil-

dikten sonra eklemiflti: “Sözümün eri

olaca¤›m. fierefimle yemin ediyorum

ki, baflaraca¤›m... fierefli yaflay›p, fle-

refli ölece¤im. fierefsizce bir yaflam›n

dayat›ld›¤› günümüz dünyas›nda fle-

refli olmak en erdemli davran›fllar›n

bafl›nda geliyor”.

O an’›n coflkusundan hiç s›yr›l-

mad› günlerce, o gün s›kt›¤› sol yum-

ru¤unu hiç gevfletmedi. fiaka¤›nda

atan kan, parmaklar›n›n ucuna yürü-

yordu onyedi gündür, ha boflald› bo-

flalacakt›.

Havaland›rmaya ç›kt›, yoldafllar›-

na yazd›¤› son k›sa notu ‘top’a sar›p

f›rlatacakt›. Etraf› gözledi, düflman›n

haberi olmamal›yd›. Bedeninden

yükselecek alevin s›cakl›¤›yla uyan-

mal›, Feda’n›n zalimin yüre¤ine sal-

d›¤› korkuyu hissetmeliydiler tenle-

rinde. Yanmal›yd›lar, kendi zulümle-

rinin aleviyle. Ç›ld›rtan bir umutsuz-

lukla dövünmeli, “bir gece yata¤›n-

dan” uyan›p, “tanr›m bu ne zor bil-

mece” diyen cellad›n çaresizli¤inde-

ki gibi; “Öldürdükçe ço¤al›yor

adamlar, oysa ben tükenmekteyim öl-

dürdükçe” diye düflünmeliydiler. 

Güzel konuflman›n bir “sanat” ol-

du¤u söylenir hep. Ölümleriyle ko-

nuflmak zorunda kalanlar›n, ölümle-

rini de bir sanatç› inceli¤inde iflleyip,

tarifsiz inançlar›na yeni anlamlar

yüklüyor olmalar›nda flafl›lacak hiç-

bir fley olmamal›d›r. Halk›n en yi¤it

evlatlar›n›n ölümlerinin s›radanlaflt›-

r›lmak istendi¤i, insana dair bütün er-

demlerin, inanc› u¤runa bedel öde-

menin yoksay›lmaya çal›fl›ld›¤› bu-

günlerde, birileri kendi ölümlerini

zalime vurulan bir darbeye, uyuyan-

lar› uyand›ran bir gök gürültüsüne

dönüfltürmek için, can›yla birlikte ya-

rat›c›l›¤›n› da sürüyor mevziye. Bu

Büyük Direniflte kaç kez verdiler bu-

nun örneklerini. Kurflun ya¤murlar›

alt›nda halaya durduklar›nda da, be-

denlerini tutuflturup zebanilerin üze-

rine yürüdüklerinde de, bulunduklar›

mekanlar›n her karesinde düflman

gözleri f›r dönüyorken sakl› kuytular-

da birden tutuflturduklar› alevlerin or-

tas›na ba¤dafl kurup oturduklar›nda

da, hücre hücre erirken de... tek bir

amaçlar› vard›. Yaflatmak. 

O da öyle yapacakt›. 

Dün gece bütün ayr›nt›lar› kafas›n-

da yeniden de¤erlendirmifl, s›raya

koymufltu. 12. Ekibi’nin neferlerinden

oldu¤u Büyük Direnifl gibi sab›rla, eli

titremeden yerine getiriyordu flimdi. 

Küçük ka¤›da yaz›lm›fl, “önderi-
me, partime, halk›ma selamlar›m›
iletin. Halk›m› çok seviyorum. Gö-
rüflece¤iz. Zafer...” sözlerinin yer al-

d›¤› notu gönderdi yoldafllar›na.

Yoldafl...

Baflka hangi kavram bu kadar tit-

retir yürekleri. Baflka hangi kelimey-

le anlat›labilir, bu tek kelimenin an-

latt›¤› o büyük sevgi. ‘Yoldafllar; gö-

züm arkada kalmayacak...’ diyerek

kaç yi¤it f›rlad› siperlerinden de ölü-

mü kucaklad› yoldafllar› u¤runa. Yok

yok, bir anan›n sahiplenmesinden de

öte bir fley bu. Kan de¤il aralar›ndaki

ba¤, göbek ba¤› hiç de¤il. Ayn› kav-

gaya bafl koymaktan, ayn› idealler

için gerekti¤inde ölümü kucaklaya-

bilmekten, ayn› hedefe ulaflabilmek

için gösterilen s›n›rs›z fedakarl›ktan

beslendi ony›llar boyu. Zafer olup

kucaklad› bazen birbirini, kimi za-

man da s›k›l› bir yumruk oldu gide-

nin ard›ndan. 

Daha uzun bir mektup da, “tüm
yoldafllar›na!” b›rakt›. Son veda gibi

de¤ildi, yap›lacak iflleri, örgütlenme-

nin gereklili¤ini anlatt› umut yüklü

sat›rlar›nda. Birkaç saat sonra ölüme

gidecek birinin sat›rlar› oldu¤una

kimsenin inanmas› mümkün de¤ildi.

Olsa olsa, bir ö¤retmenin son dersi,

ö¤rencilerine son ö¤üdü...

Yata¤›n üzerine bir de dilekçe b›-

rakt›. Son “arzuhâli” de¤il, suçluyu

yarg›layan son sat›rlar›yd› bunlar da.

Neden bedenini ölüme yat›rd›¤›n›, flu

son onyedi günde neler yaflad›¤›n› ve

neden flimdi kendini feda etti¤ini an-

latt›. ‘TECR‹T’ dedi, benim katilim
odur, baflka suçlu aramay›n, bekle-

meyin bizden boyun e¤memizi bu

zulme. Ölürüz de düflüncelerimizden

vazgeçmeyiz, yanar›z da tecrit alt›n-

daki bir yaflam› sineye çekmeyiz... 

Onlar da biliyordu, bu direniflte

daha bir ö¤renmifllerdi özgür tutsak-

lar›n bafle¤mezli¤ini. Dört duvar ara-

s›ndan yükselen ç›¤l›klar›, ölümlerin

hayk›r›fl›n› sansürün kal›n duvarlar›

aras›nda kaybettiklerini düflünüyor-

lar, kimsenin duymamas›ndan cesaret

alarak sürdürüyorlard› bu zulmü. Ya-

salar ç›kar›yorlar, direniflçileri moral-

men çökertmek için akla gelmedik

yöntemlere baflvuruyorlard›. 1 Hazi-

ran’da da yeni bir yasa ç›kacak, di-

renme hakk›na müdahale faflizmin
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Faruk KKad›o¤lu’nun 225 MMay›s ggünü bbedenini
tutuflturmadan öönce, hhücre dduvarlar›na kkan›yla

sloganlar yyazd›¤›, yyata¤›n›n üüzerine ““Adalet BBakan-
l›¤›’na...” ddiye bbafllayan bbir ddilekçe bb›rakt›¤›, eeylemine
18.00’de bbafllad›¤› vve 118.45’de iidarenin mmüdahale

etti¤i oortaya çç›kt›... TTekirda¤ FF TTipi’ndeki ttüm
tutsaklar, hhavaland›rmalar›n üüzerini öörten ddikenli
tellerde yyakt›lar› aatefllerle FFaruk’u sselamlad›lar...

hücre duvar›ndaki kan



yasas› olarak tarihe geçecekti. 

Faruk bunlar› düflündükçe öfkesi

daha bir artt›. Ölüm orucuna baflla-

d›ktan sonra yoldafllar›yla, d›flar›yla

bütün iliflkilerini kesmeye çal›flm›fl-

lard›. Ailesine yapt›¤› hediyeler ‘yok

olmufl’, önceki görüflte amcas›n›n o¤-

lu ile görüfltürülmemiflti. Amcas›n›n

o¤luna izin almak için savc›ya gitti-

¤inde, odas›nda siyasi flube polisini

gördü¤ünü de sonradan ö¤renmiflti.

Hiçbir mektubunu gönderemiyordu

onyedi gündür, yüzlerce tutsaktan ve

d›flar›dan gelen mektuplar›n› da ala-

mam›flt›. ‘Moral verir’ diyordu Yan-

kilerin çocuklar›. Moralsiz olmal› bu

mekan›n insanlar›. Talimat büyük

yerdendi. Hapishaneleri “konuk evi-

miz” diye anlat›p, konuklar›n› öldü-

renler böyle buyurmufltu. 

Egemenlerin yüzy›l önceye daya-

nan, deneylerinden ö¤renmifllerdi

tecritin nas›l uygulanaca¤›n›. Dört

duvar aras›na kapatmak yetmiyor, in-

sani ve sosyal bütün iliflkilerini

yoketmek gerekiyordu tutsa¤›n. Dü-

flüncelerinden vazgeçirmeye zorla-

man›n en ince detaylar› gelifltirildi

y›llar boyu. Amerikan emperyalizmi-

ne hizmet etmifl Dr. Schein “Tutsak-

lar yeterince tecrit edilen bölümlere

yerlefltirilmeli” diyordu, ‘24 Mad-
delik Beyin Y›kama Program›’nda.

Çünkü böylece, “duygusal iliflkiler

baflar›l› bir flekilde kopar›labilir” bu-

yuruyordu. Ne bilsindi ki, fiziken ay-

r› olsalar da devrimciler yürekleriyle

o iliflkiyi dipdiri tutarlard›. “Tutsak-

lara gelen postan›n sistemli olarak

denetlenmesi ve saklanmas›” gerekti-

¤ini de bu deneylerden ö¤renmiflti

oligarflinin tecrit uzmanlar›. Ama da-

ha pervas›zd›lar 1950’li y›llara göre.

Ça¤›m›z; hukukun ayaklar alt›na

al›nd›¤›, halklar›n biny›llara dayanan

de¤erlerinin ve kazan›mlar›n›n yoke-

dilmek istendi¤i, muhalif olanlar›n

bombalarla yokedilip, tecritle sustu-

ruldu¤u, bir pervas›zl›k ça¤›yd›. Bu

yüzden saklam›yorlar, “imha edilme-

sine karar verdik. Çünkü bu mektup-

lar tutuklulara moral veriyor” diyor-

lard›. 

Son olarak, tutsaklar›n üretti¤i Ai-

le Postas› isimli dergi hakk›nda, için-

de Faruk’un röportaj› var, “uyduruk

cümleler geçiyor” diye imha karar›

vermifllerdi. “Uyduruk

cümleler”; F tiplerinde tec-

rit gerçe¤inden baflka bir

fley de¤ildi. Ölümüyle tec-

riti anlatanlar›n, bir dergi

sayfas›ndaki sözlerini san-

sürleyince, gerçe¤i gizleye-

ceklerini düflünecek kadar

cahil ve acizdi tecritçiler.

‹flte tüm bunlara cevap

vaktiydi bugün. 118 yoldafl›

her sald›r›ya nas›l cevap ol-

muflsa, o da direnme hak-

k›n› yoketmek isteyenle-

re, tecritte ›srar edenlere

cevap olacakt›.

Havaland›rmada

a¤›r a¤›r voltalamaya

bafllad›. Bu arada kori-

dordan “akflam yeme-

¤i”ni da¤›tan el araba-

s›n›n sesi duyuldu.

O’nun açl›¤› özgürlü-

¤eydi, yoldafllar›yla bi-

rarada yaflamaya; neyle-

sindi o ça¤r›y›, dönüp bak-

mad›. Saatine göz att›¤›nda

“vaktin yaklaflt›¤›n›” düflün-

dü. Yeniden girdi darac›k hücre-

sine. ‹nsan›n hücreye s›¤mayaca-

¤›n› bir kez daha duyumsad› bütün

benli¤iyle. “Y›kaca¤›z seni...” dedi,

öfkeyle hücre duvarlar›na bakarak. 

Feda eylemini nas›l gerçeklefltire-

ce¤ini önceden belirlemifl, gerekli

malzemelerini haz›rlam›flt›. Malze-

melerini özenle alt kata indirdi ve

‘öbe¤i’ haz›rlad›. Plan› oydu ki, öbe-

¤in ortas›na oturup bedenini alevlefl-

tirmekle kalmayacak, devrimin en

duyarl› “sanatç›lar›ndan” biri oldu¤u-

nu gösterecekti.

Haz›rlad›¤› dövizleri, yüzü içeri-

ye dönük flekilde alt kat›n duvarlar›na

ast›. Mazgaldan görülmemeliydi flim-

dilik dövizler. Az sonra alevleriyle

söyleyece¤i sözleri ifllemiflti dövizle-

re: “Tecriti Kald›r›n”, “Yaflas›n Fe-
da Eylemimiz.”

Saat 18:00...

Tarihi kanlar›yla yazanlar›n so-

yundand›, kan›yla yazacakt› bir kez

daha bu gerçe¤i.

Önce sol serçe parma¤›n› ve yü-

zük parma¤›n› keserek, yüre¤inin or-

ta yerinde adeta milyonluk bir ordu

ta-

raf›ndan

hayk›r›l›yormufl gibi yank›lan›p du-

ran sloganlar› yazmaya çal›flt›. Olma-

d›... Günlerdir parmaklar›n›n ucuna

yürüyen kan yetmiyor, so¤uk duvar›n

aras›nda eriyip gidiyordu. ‹lk kez aç-

t› yumru¤unu, sol bile¤ini keserek

ak›tt› kan›n›. Bu arada yirmi dakika

geçmiflti eylemine bafllayal›. Kimse-

lere fark ettirmeden, düflman›n› sar-

sacak haz›rl›klar›n› sürdürüyordu.

Kentin gecekondular›ndan burjuva

karargahlar›na sessizce  süzülen bir

militand› bu anda. 

Bile¤inden iki dakika boyunca

kan akt›. Ac›yordu can› dayan›lmaz

bir flekilde. Ama dayan›yordu O. 118

yoldafl›n›n ac›s›ndan daha büyük bir

ac› olamazd› ki...

Damar›ndan bir isyan f›rt›nas›yla

boflalan kan›yla, megafon ve butonun

oldu¤u duvara, “Halk›m her fley si-
zin için” yazd›. Karadeniz’in f›nd›k,

tütün, çay bahçelerinde çifte sömürü-
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ye tabi tutulanlara, Çukurova’n›n pa-

muk tarlalar›nda al›nterine kar›flan

s›tmaya direnen mevsimlik iflçilere,

gecekondular›n yoksullar›na, fabri-

kada demiri döven iflçiye, faflizmin

kimliksizlefltirme politikalar›na ›srar-

la direnen gençlere... seslendi. Sözü-

nü kan›yla imzalad›.

Sonra mutfak dolab›n›n üstüne

yöneldi. Buras›, mazgaldan bak›nca

görülecek ilk yerdi. Revire ç›kan yol-

dafllar› görecekti sonra bu yaz›y›.

“Kanla yaz›lan tarih silinemez”
yazd› kan›yla. Kan› suyla y›kamaya

çal›flacaklara da, u¤rafllar›n›n beyhu-

de oldu¤u mesaj›n› veriyordu. 

Saat 18.40...

Gülümsedi... Çakma¤› çakt›...

Öbek tutufltu bir ucundan. Gün bat-

madan güneflin sofras›na oturur gibi,

oturdu ateflin ortas›na. Börklüce’ydi

flimdi; Bedreddin’in karfl›s›nda ba¤-

dafl kurup, ‘yar›n yana¤›ndan baflka

her fleyde, her yerde hep beraber de-

mek için” kavgaya tutuflmadan önce

son ö¤ütlerini hatmediyordu. Viet-

kong’du flimdi; yeralt› s›¤›naklar›nda

Ho Amca’n›n emperyalizmi periflan

eden taktiklerini dinliyordu dikkatle.

K›z›l bir partizand›; faflizme karfl› di-

renme suçunu iflledi¤i için Ausch-

witz’de yak›l›yordu. Halk›n›n ayd›-

n›yd› flimdi; Mad›mak’da küllerini

gö¤e savuruyordu. Stalingrad siper-

lerinde yoldafllar aras›nda kurflun s›-

k›yordu faflizme. Sabo’ydu; nisan fla-

fa¤›n› sosyalizmin k›z›l bayra¤›yla

selaml›yordu tarakalar eflli¤inde. Ve

özgürlüktü tepeden t›rna¤a; alevlere

kar›fl›p firari bir isyana dönüflmeye

haz›rlan›yordu... 

Atefl atefl iken yakmaya k›yam›-

yordu. Tutup alevlerin elinden, koy-

nuna doldurdu Faruk. Yüre¤inde ya-

nan kavga ateflinin koruyla bütünlefl-

tikçe daha bir yükseldi gö¤e alevler. 

Ses telleri tutuflana kadar “Bize
ölüm yok!” marfl›n› söyledi. Hiç olur

muydu, böyle bir ölüme, ölüm! Ya-

flatmak için ölenler, yoldafllar›n›n bi-

lincinde, halk›n yüre¤inde hep yafla-

maz m›yd› zaten... 

Karadeniz’de hamsi av›na ç›kan

takalar gibi bir o yana bir bu yana

dalgaland› hafifçe ateflin ortas›nda.

Hamsi av›na ç›kmadan önce ya da

sonra horon deperdi

Karadeniz ufla¤›. Eyle-

minin yar›da kesilece¤i

kayg›s›n› tafl›masa kal-

k›p horon depecekti

alevlerle elele tutufla-

rak.

Bilinçle alm›flt› ey-

leminin karar›n›, alev-

lerin bilincini yakmas›-

na son ana kadar izin

vermedi. Her çarp›fl-

mada galebe çald›

ona. Ba¤›rmad›, etleri-

ni yakan alevin verdi¤i

ac›yla. Zaman› gelme-

den atmad› o slogan›,

duyan olur da Feda’m

yar›da kal›r, diye. 

Nas›l bir irade bu!

Bu nas›l, ac›y› bilinçle

yenmek... 

Sarkmaya bafllayan

etlerine bakt› ateflli

gözleriyle... Zaman›yd›

flimdi... ‹ki kez “Yafla-
s›n Feda Eylemimiz”
slogan›n› att› ateflten

sesiyle. 

Saat 18.45...

Tesadüfen, hücreden ç›kan du-

manlar› gören gardiyanlar, toplaflt›lar

alevlerin bafl›na. Biraz olsun beynini

satmam›fl olanlar›; “yanan kimdi, kül

olan neydi gerçekte?” sorular›n› sor-

du, amirlerine göstermeden. 

Atefl söndü¤ünde a¤›r yan›klarla

kald›r›ld› revire. fiaflk›nd› zulmün sa-

hipleri. Daha 17 gün olmufltu ölüm

orucuna bafllayal›. Düflünmediler el-

bette, biz bu insanlara nas›l bir zulüm

uyguluyoruz ki... diye. Onlar düflün-

medi ama gizleyemediler de kimse-

lerden. Herkes düflündü, “tecrit nas›l

bir iflkencedir ki, insanlar böyle per-

vas›zca ölüme yürüyorlar...” diye. 

Hapishane müdürleri, savc›lar,

“neden bu kadar erken oldu¤unu...”

aralar›nda tart›fl›rken, ölümsüzleflti

ateflin o¤lu. Ayn› hücrede bulunan

yoldafl›n› sorguya çekip, tek kiflilik

hücreye att›lar. “Gördün, neden zile

basmad›n” diyordu, oligarflinin sav-

c›lar› ve müdürleri. Oysa görmemiflti

O da. Ama biliyordu o çakma¤› ki-

min çakt›¤›n›. Kendi suçlar›n› örtbas

etmek için “san›k” arayanlara verdi

cevab›n›: “Sorumlusu tecrittir, tec-
riti kald›r›n...”

Analar a¤›t yakarken, yoldafllar›

atefller yakt›lar o gece. Tekirda¤ F Ti-

pi’nin bütün havaland›rmalar›n›n te-

pesindeki tellere atefller as›ld›. Gök-

yüzü k›z›llaflt›. ‹nanç, isyan, kararl›-

l›k oldu alevler, tutuflturdu dikenli

telleri. Oysa, tecriti koyulaflt›rmak,

tutsaklar aras›ndaki haberleflmeyi

kesmek için yapm›fllard› o dikenli

telleri. Haberleflmifller, örgütlenmifl-

lerdi iflte. Ayn› anda tutuflan alevler

“Faruklar oldukça örgütlülü¤ümüzü

engelleyemezsiniz” diye hayk›rd›lar. 

Ve bir türkü yükseldi bütün F tip-

lerinin hücrelerinden:

Kim demifl ölüm var diye bize /

kardefl kardefl atan bu yürek bizim/

Bize ölüm yok... Bize ölüm yok... Bi-

ze ölüm yok... / Bu yürek hiç durma-

yacak / Bize ölüm yok... Bize ölüm

yok... Bize ölüm yok... / Bu yürek hiç

susmayacak...
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Faruk Kad›o¤lu, bedenini atefle

vermeden önce, Tekirda¤ F Tipi ‹da-

resi arac›l›¤›yla Adalet Bakanl›¤›’na,

Meclis ‹nsan Haklar› Komisyonu’na

ve savc›l›¤a bir dilekçe yaz›p b›rakt›.

Bir mahkeme tutanaklar› aras›na da

giren bu tarihi belgeyi yay›nl›yoruz...

***

Ben Faruk Kad›o¤lu, Fidan

Kalflen 12. Ölüm Orucu Ekibi’nin

bir direniflçisi olarak 9 May›s 2005

tarihinde ölüm orucuna bafllad›m.

Ölüm orucuna bafllama nedenleri-

mi dilekçemde de ayr›ca belirtmifl-

tim. Tekrar etmeyece¤im.

5 y›ld›r zulme ve tecrit iflkence-

sine karfl› büyük bir direnifl gerçek-

lefltiriyoruz. Bugüne kadar 11 ölüm

orucu ekibi yola ç›kt›. 118 kahra-

man yoldafl›m›z› bu u¤urda flehit

verdik, yüzlercemiz sakat kald›.

Aradan geçen 5 y›l›n her saniyesin-

de zulümle, sansürle, bask›yla ve

eflkiyal›k yöntemlerinin her türlü-

süyle karfl›laflt›k. Kimyasal gazlar-

la yak›ld›k, kurflunland›k. ‹flkence-

lere u¤rad›k. Ama kararl›l›¤›m›z-

dan bir an olsun geri durmad›k.

fiimdi 118 ölüm, yüzlerce sakat

ve zulüm politikas›n›n üzerine fa-

flist TCK-C‹K yasalar› ile tecrit ifl-

kencesi yasal hale getirilecek.

Elbette Nazi kafas›yla haz›rla-

nan ve her maddesi direniflimizin

k›r›lmas›, direnme hakk›m›z›n yok

edilmesini amaçlayan bu yasalar

bizleri flafl›rtm›yor.

Çünkü ad›n› ald›¤›m›z Fidan

Kalflen yoldafl›m›z›n dedi¤i gibi;

siz düflmans›n›z. Sizler ne bu vata-

n› sevebilecek yüre¤e, ne de halk›-

m›z› sevebilecek safl›¤a sahipsi-

niz.

Siz Naziler’in soyundan gelen

ve yeryüzünün tek gerçek teröristi

ABD’nin iflbirlikçi iktidar›n›n kuk-

las›, insanl›¤›n yüzkaras›s›n›z. 

Baflta ülkemiz olmak üzere,

Irak’ta, Filistin’de, Afganistan’da

dökülen her damla kan›n sorumlu-

su olarak tarihte haketti¤iniz yeri

ald›n›z. fiimdi benim feda eyle-

mimle bir kez daha tarihe ad›n›za

yak›fl›r bir flekilde geçeceksiniz. 

Bu eylemi bu kadar "erken"

gerçeklefltirmemin nedeni; faflist

C‹K yasan›z› gözden geçirmeniz,

tecrit iflkencesinin kald›r›lmas› için

uyar› amaçl›d›r.

118 rakam›na bir kifli daha ekle-

nir diye hesap da yapabilirsiniz.

Ancak geride tecritin kald›r›lmas›

için ölüme gönüllü yüzlerce insa-

n›n oldu¤unu, 5 y›ld›r ayn› kararl›-

l›k ve inançla yoluna devam eden

bir iradenin oldu¤unu unutmay›n.

Bugüne kadar çokça ifade ettik.

Bizler ölme merakl›s› de¤iliz. Ak-

sine yaflamay› çok seviyoruz. An-

cak, yaflatmak için zulmün karfl›-

s›nda ölüm kaç›n›lmazsa, bunu da

seve seve yerine getirmekten kaç-

may›z, kaçm›yoruz. 

Bu u¤urda ben de ‘ölüm sefa

gelsin, hofl gelsin’ diyorum.

Ölüm orucuna bafllad›ktan son-

ra faflist Tekirda¤ F Tipi ‹daresi ve

onun Disiplin Kurulu’nun her bir

üyesi, gelen giden mektuplar›ma

imha karar› verdi. Aileme gönder-

di¤im zarf›n içinden kimi fleyleri

çalarak nas›l bir ahlak›n temsilcisi

oldu¤unu gösterdi. Bunlar da yet-

medi 1 ay mektup cezas› verdi.

Yoldafllar›mdan, arkadafllar›m-

dan, dostlar›mdan, ailemden gelen

mektuplar› engelleyerek onlar›n

sevgisinden, onur ve gururundan

mahrum kalaca¤›m›, moralimin

bozulaca¤›n› sand›lar. 

Ama yan›ld›lar. Aksine her uy-

gulama kararl›l›¤›m› daha da per-
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T.C. Adalet Bakanl›¤›’na
Ben Faruk Kad›o¤lu...

Biz, devrimciyiz.
Siyasi kimli¤imizi,
düflüncelerimizi,
direnme hakk›m›z›
yok edemezsiniz. 

Ben de kendi özgür
irademle feda
eylemi yap›yorum.
Cezalar›n›z› da
yasalar›n›z› da
bafl›n›za çal›yorum. 

Ölümlerden, tecriti
uygulayanlar, yani
sizler sorumlusunuz.



çinledi. Sevgimi daha da büyüttü. 

Feda eylemim ayn› zamanda bu

acizliklere, kafatasç›lara da verilen

bir cevapt›r. Tekirda¤ 1 No’lu Ha-

pishanesi’nin flu anki müdürlerin-

den faflist Mustafa Dolunay, Yusuf

Kafadar ve Disiplin Kurulu üyele-

ri, faflist kararlar› onaylayan Teki-

da¤ savc›lar›, hakimleri ve bu poli-

tikadan birinci dereceden sorumlu

olanlar; huzurla k›na yakabilirler.

Ama bilsinler ki, hiçbir fley

unutulmaz. Er geç hesab› sorulur.

Hiç kimse "biz emir kuluyuz" diye

kendini kurtaramaz. Nazi subaylar›

insanlar› yakarken, derilerini yü-

zerken de ayn› fleyi diyorlard›.

Ama bu onlar›n suçsuz oldu¤unu

kan›tlam›yordu.

Fazla söze gerek yok. 

Bugün kendi irademle feda ey-

lemi yap›yorum.

Tecriti kald›r›n, ölümleri durdu-

run!

Faflist yasalar› geri çekin!

Bunlar› yapmad›¤›n›z sürece

feda feda deyip beyninizde patla-

maya devam edece¤iz.

Direnme hakk›m›z› savunmaya

devam edece¤iz.

Tecrit iflkencedir.

Sorumlusu devlettir. Emperya-

listlerdir. ABD’dir, AB’dir.

Hesab›n› soraca¤›z. Bugün ben

ölüm orucu eyleminde hesab›n› so-

ruyorum. Yar›n di¤er yoldafllar›m

hesap sormaya devam edecek.

Biz, devrimciyiz. Siyasi kimli-

¤imizi, düflüncelerimizi, direnme

hakk›m›z› yokedemezsiniz. 

Ben de kendi özgür irademle fe-

da eylemi yap›yorum. Cezalar›n›z›

da yasalar›n›z› da bafl›n›za çal›yo-

rum. 

Ölümlerden, tecriti uygulayan-

lar, yani sizler sorumlusunuz ve

bunun hesab›n› vereceksiniz. 

Yaflas›n ölüm orucu direnifli-

miz!

Yaflas›n feda eylemimiz!

25 May›s 2005
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Faflist Yasalara Karfl› Protestolar

“Demokratikleflme” ad›na ç›kar›l›p, bask›y› daha da pekifltiren yeni

TCK, CMK ve C‹K çeflitli eylemlerle protesto ediliyor. 

Tutsaklar açl›k greviyle karfl›lad›
1 Haziran günü yürürlü¤e giren faflist yasalar, F tipi hapishanelerdeki

tutsaklar taraf›ndan, açl›k grevleriyle protesto edildi. 

Çeflitli siyasi davalardan tutsaklar 3 ila bir hafta aras›nda de¤iflen gün-

lerde açl›k grevleriyle faflist yasalar› protesto ederken, DHKP-C davas›n-

dan tutsaklar 7 günlük açl›k grevi yapt›lar. 

Açl›k grevlerine iliflkin bir aç›klama yapan TAYAD, tutsaklar›n her

türlü bask›ya, faflist yasalara karfl›n direnmeye devam edeceklerini belirt-

ti. “AB’ye uyum ad› alt›nda ç›kar›lan bu yasalar hak ve özgürlükler üze-

rindeki k›s›tlamalar› artt›racakt›r. Bu yasalar tüm ülkeyi F tipi hapishane

haline getirecektir. Amaç içeride ve d›flar›da susan, itaat eden, sinmifl bir

halk yaratmakt›r. Fiili olarak uygulanan anti-demokratik uygulamalar bu

yasalarla resmilefltirilmifl olmaktad›r” denilen aç›klamada, F tipi hapisha-

nelerde ise uygulanan tecritin çok daha koyulaflt›r›ld›¤› ifade edildi. 

Bu yasalar›n, tutsaklardan siyasi kimliklerini teslim etmelerini istedi-

¤ine dikkat çekilen aç›klamada, “ama bu yasalar da onlar› düflüncelerin-

den vazgeçiremeyecek” denilerek, Faruk Kad›o¤lu’nun feda eylemi hat›r-

lat›ld›. Evlatlar›n›n sesi solu¤u olmaya, tecriti anlatmaya devam edecek-

lerini belirten TAYAD’l›lar, son olarak flunlar› söylediler: “Direnme hak-

k›n›n suç say›ld›¤› yerde, direnmek en meflru hakt›r. Yeni yasalar da sesi-

mizi bo¤amayacak.”

Hukukçular da açl›k grevi yapt›
Halk›n Hukuk Bürosu, Ça¤dafl

Hukukçular Derne¤i mensubu ve du-

yarl› avukatlar, ÇHD ‹stanbul fiube-

si’nde 1 günlük açl›k grevi yapt›lar.

Özellikle Ceza ve Güvenlik Tedbirle-

rinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanun (C‹K)

ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nda

(CMK) yap›lan de¤iflikliklerin geri

çekilmesini isteyen avukatlar, eylem-

lerinin bafllang›c›nda ve sonland›rd›k-

lar› 5 Haziran günü yapt›klar› aç›klamalarda, bu yasalar›n halk›n hak ve

özgürlüklerine yönelik sald›r› niteli¤inde oldu¤u, avukatl›k kurumuna

darbe vurdu¤u, tutsaklar›n direnme hakk›n› yok etti¤i üzerinde durdular. 

Behiç Aflç›, Hüdayi Berber, Naciye Demir ve ‹lhami Sayan bu yasak-

lara karfl› direneceklerini belirtirken, kendilerine; Temel Haklar, TAYAD,

SES Bak›rköy fiubesi, Okmeydan› Temel Haklar, HÖC, ÇHD’li hukuk-

çular ve Grup Yorum ziyarette bulunarak destek verdi.

Gazeteciler açl›k grevini bitirdi
Yeni TCK’da bas›na getirilen cezalara karfl› 1 Haziran günü açl›k gre-

vine bafllayan Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) üyeleri, 4 Haziran’da

yapt›klar› bas›n aç›klamas›yla eylemlerini bitirdiler. Yap›lan aç›klamada,

bask›c› yasalar›n de¤ifltirilmesi bir kez daha dile getirildi.

➫

➫

➫



“Hayat›n ‹çindeki TEOR‹”mizin

dördüncü haftas›nda siz Yürüyüfl

okurlar›yla yine birlikteyiz. Bu hafta

da bir konu¤umuz olacakt›. ‹mam

Hatip Lisesi’nde okuduktan sonra

devrimcilerle tan›flarak, as›l çeliflki-

nin ezenle-ezilen aras›nda oldu¤unu,

kendilerine ö¤retildi¤i gibi “inanan-

inanmayan” ya da “Müslüman-Müs-

lüman olmayan” gibi “çeliflkilerin”,

gerçe¤i çarp›tarak, s›n›flar mücade-

lesinde egemenlerin ifline yarad›¤›n›

anlay›p devrimci olmufl bir arkadafl›-

m›zd›. ‹slamc› örgütlenmelerin laik-

lik konusunda tabana ne tür propa-

gandalar yapt›¤›n›, “yaflayan biri”

olarak ondan dinleyecektik. Bir ba-

s›n aç›klamas› eyleminde gözalt›na

al›nd›¤› için gelemedi. Malum. Reji-

min, demokrasicilik oyununda ta-

hammülsüzlük son süreçte iyice art-

t›. Geçen haftaki dosya konumuzu

haz›rlayan arkadafllar, bu oyunun na-

s›l oynand›¤›n› güzel anlatm›fllard›,

bu nedenle girmeyece¤im. 

Mazlum: Ben araya girmek isti-

yorum. Benim de, mahalleden k›s-

men tan›k oldu¤um fleyler bunlar. En

fazla bu alanda örgütlenmeye çal›fl-

t›klar›n›, halk›n yoksullu¤unu dev-

rimcilerden çal›nm›fl sloganlarla kul-

land›klar›n› biliyoruz. Hani bir bur-

juva yazar, devrimcilerin özellikle

Alevi inançtan yoksullar aras›nda

nas›l örgütlendiklerini anlatarak di-

yordu ya; “ya tarikatlar olmasa, re-

jim gecekondulardaki Sünni yoksul-

lar› nas›l tutar” diye. Bu ifllevlerine

ben de tan›k oldum.

Kemal: Elbette söyledi¤in önem-

li bir nokta, ama biz bu hafta sadece

laiklik boyutuyla yetinece¤iz. Belki

ileriki haftalarda, islamc› tarikatlar

ve örgütlenmelerin nas›l çal›flt›klar›-

n› ele alabiliriz. 

Evet arkadafllar; ‘laik-fleriatç›’ ça-

t›flmas›n›n suni olarak yükseltildi¤i-

ni, oligarfli içi kesimlerin iktidar kav-

gas›n›n arac› oldu¤unu biliyoruz.

Ama, bu çat›flman›n toplumun bir

kesimini saflaflt›rd›¤›, faflist rejimin

“laikli¤i koruma” ad›na, küçük-bur-

juva ayd›ndan Alevi inançtan halk›-

m›za kadar bir kesimi yedekledi¤i

bir gerçek. Faflist rejim kendini de-

mokrasi diye pazarlarken, bunun te-

mel niteliklerinden birinin “laiklik”

oldu¤unu ifller sürekli. Yani, demok-

rasiyle alakas› olmayan bir rejime

kitle deste¤i sa¤laman›n arac› olarak

kullan›l›r laiklik. ‹flte bu yüzden laik-

li¤in ne olup olmad›¤›n›, ülkemizde-

ki flekilleniflini ele almak yararl› ola-

cakt›r. Önce, laikli¤in tan›m› ile bafl-

layal›m. Özlem...

Özlem: Laiklik için, en genelde,

“din ifllerinin devlet ifllerinden ayr›l-

mas›” denilir. Bir baflka deyiflle, fe-

odal dönem iliflkileri içinde, devlet

kurumlar›nda etkili bir yere sahip

olan dini kurumlar›n bu iliflkilerin d›-

fl›na ç›kar›lmas›d›r. Elbette bu tan›m

herfleyi anlatm›yor. Bu nedenle han-

gi koflullarda, nas›l ortaya ç›kt›¤›na

bakmak gerekiyor. 

Laisizm, Frans›zca bir kavramd›r.

Ortaya ç›k›fl› da, 1789 Frans›z Burju-

va Devrimi’ne dayan›r. Bu dönem

Ayd›nlanma Ça¤› olarak da an›l›r.

Burjuvazinin feodalizme karfl› sava-

fl›m›nda, zorunlu olarak karfl› ç›k-

mak durumunda kald›¤› dini kurum-

lar, yani kilise karfl›s›nda ald›¤› tutu-

mun ad›d›r laiklik. 

Hemen burada bir soru akla gele-

bilir. Burjuvazi din düflman› m›yd›

ki, kiliseye karfl› savafl açt›? Elbette

de¤ildi, “zorunluluktan” sözederken

de bunu kastediyorum. O zaman s›-

n›fsal yap›ya bak›ld›¤›nda bu daha

da anlafl›l›r olacakt›r.

Feodal beyler ile din iliflkisi ülke-

den ülkeye de¤ifliyor olsa da, genel

olarak iktidar› paylaflan güçler ol-

duklar›n› görüyoruz. Din adamlar›,

feodal beylerin zay›flamas›na paralel

olarak güçlerini art›rm›fl, feodal s›-

n›flar ad›na devleti yönetir duruma

gelmifllerdir. Bunun sonucu olarak

da, devlet yap›s›n› dine dayal› düzen-

lemifllerdir. Yani hukukta, e¤itimde,

toplumsal yaflamda din belirleyici bir

unsur olarak öne ç›km›flt›r. Zengin

bir ruhban s›n›f›n›n ortaya ç›k›fl› da

bu süreçtir. Rahipler ayn› zamanda

büyük topraklar›n sahipleridir. En-

gels’in dedi¤i gibi, "Feodal kilise

hiyerarflisi, aristokratik s›n›f› olufl-

turuyordu”. Kendilerine ait ekono-

mik kaynaklar› oldu¤u gibi, kendile-

rine ait e¤itim kurumlar›n› da elinde

bulunduran kiliseler, feodal devletin

içinde ayr› bir devlet gibidirler adeta.

Feodalizme karfl› iktidar savafl›

veren burjuvazinin, bu s›n›fsal iliflki-

ler içinde dine karfl› tutum almamas›

düflünülemezdi. Bir anlamda, iktida-

r›n› kurman›n yolu, dini kurumlar›n

üst yap›daki belirleyicili¤ini yoket-

mesiyle, en az›ndan s›n›rland›rma-

s›yla mümkündü. Kanl› bir savafl›m-

la sa¤land› bu tasfiye. Ama san›lma-

s›n ki, bu savafl, sadece fiili plandaki

bir savaflt›. Ayn› zamanda ideolojik

de bir savafl olmal›yd›. Çünkü, yine

Engels’in deyifliyle, “Varolan top-

lumsal koflullara dokunabilmek için

onlar›n kutsal niteliklerini kald›r-

mak gerekiyordu.” Kendisini tanr›-

n›n yeryüzündeki temsilcisi addeden

kilisenin, din adamlar›n›n bu kutsal

z›rh› parçalanmal›yd›. Sürecin bütün

devrimci düflüncelerini sapk›nl›k

olarak niteleyen kilise, burjuvazinin

önündeki bir engel olmaktan ancak

böyle ç›kar›labilirdi. Frans›z Devri-

mi’nin ayd›nlar›n›n dine cepheden

sald›ran eserleri bu anlay›fl›n ürünü

olarak ortaya ç›kt›. Hukukta, siyaset-

te, bilimde, sanatta dogmalara savafl

açan burjuvazi, bu anlamda ilericili-
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hayat›n
içindeki 
teori

Laiklik

‘Laiklik’ten kkim nne aanl›yor,
biz nne aanlamal›y›z?

eodalizme karfl› iktidar savafl› veren
burjuvazinin, bu s›n›fsal iliflkiler
içinde dine karfl› tutum almamas›
düflünülemezdi. ‹ktidar›n› kurman›n
yolu, dini kurumlar›n üst yap›daki
belirleyicili¤ini yoketmesi, en az›ndan
s›n›rland›rmas›yla mümkündü. Laiklik
iflte bu sürecin ideolojik ifadesi oldu. 
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¤i temsil ediyordu. Burjuva ideolog-

lar›n sorgulad›¤› en önemli noktalar-

dan biri de, dini kurumlar›n devlet

yap›s› içindeki konumuydu. “Dinde
reformlar” bunun sonucu geliflir-

ken, kiliselerin elinde bulunan top-

raklar›n yeni devletin, yani burjuva

devletin mülkü haline getirilmesi de

savafl›n di¤er cephesini oluflturdu.

Dini kurumlar›n devlet yönetiminde-

ki belirleyicilikleri ortadan kald›r›ld›. 

Laiklik de, iflte bu sürecin ideolo-

jik ifadesi olarak flekillendi. 

Mazlum: Ülkemizde “laiklik”

denildi¤inde akla ya “laik e¤itim”

gelir, ya da uydurulmufl “kamusal

alan”da türban tak›l›r-tak›lmaz tart›fl-

mas›. Oysa bunlar iflin bir yan› de-

mek ki. San›r›m sen de de¤inecektin

ama sözü alm›flken, ekleyeyim. Ör-

ne¤in laisizmin anavatan› Fransa’da

kiliselerin mallar› burjuva devletin

eline geçerken, tümden topraks›zlafl-

t›r›lmad›lar. Kendi alanlar›nda e¤itim

sürdürecek olanaklar da b›rak›ld›. 

Özlem: Evet... Bu yüzden de, bu-

güne de yans›yan “laik e¤itim” ile

“dini e¤itim” aras›ndaki çat›flma hiç

bitmedi. Ama, burjuva demokratik

devrimini tamamlayan ülkeler aç›-

s›ndan bu çat›flma, art›k bir iktidar

sorunu olmaktan ç›kt›. Örne¤in,

Fransa için dini kurumlar›n iktidara

yönelmesi, üst yap› kurumlar›nda be-

lirleyici olmas› gibi bir durumdan

bugün için sözedilemez.

Buradan ç›kan ilk sonuç olarak

flunu kaydetmeliyiz. Laiklik düflün-

cesi, burjuvaziye aittir ve demokratik

devrimin bir parças›d›r. Tabii her ül-

kenin burjuva demokratik devrimi

tek düze bir seyir izlemedi¤i için, di-

ne karfl› al›nacak tutum her zaman

burjuvazinin görevi olmayabilir. Ör-

ne¤in, Rusya’da böyle olmufltur. Le-

nin’in ‘Proletarya Partisinin Din Ko-

nusundaki Tutumu’nda ifade etti¤i

gibi, Rusya’n›n burjuva demokratik

devriminin “kendine özgü koflullar›

nedeniyle, bu görev de hemen he-

men tümüyle iflçi s›n›f›n›n omuzla-

r›na yüklenmifltir." Nedir bu özgün

koflullar diye sorulacak olursa; bur-

juva demokratik devrimin görevleri-

nin de proletarya partisi taraf›ndan

üstlenilmesidir. Bu yüzdendir ki,

Rusya’da, proletarya partisi, feodal

dönemin kal›nt›lar›na ve elbette bun-

lardan biri olan resmi dine karfl› ide-

olojik mücadele yürütmüfltür. 

Kemal: Burada flunu da ekle-

mekte fayda oldu¤unu düflünüyorum

arkadafllar. Burjuvazinin devrimci

niteli¤ini tümden yitirmesiyle birlik-

te din karfl›s›ndaki tutumunda da de-

¤iflme görüyoruz. ‹ktidar›n› güçlen-

diren burjuvazi, belli bir sürecin so-

nunda, dini halk› pasifize etmekte

kullanaca¤› bir araç olarak görmüfl

ve yeni bir politika belirlemifltir. Bu-

güne kadar da dini bu anlamda kul-

lanmaya devam etmifltir. Marks’›n

“dinin kitlelerin afyonu oldu¤una”

iliflkin tespiti de bu gerçe¤i tüm aç›k-

l›¤›yla ifade etmektedir zaten. Din,

feodal dönemde, feodal beylerin ikti-

dar›n› sürdürmekte kulland›¤› bir si-

lahken, kapitalist dönemde burjuva-

zinin eline geçti¤ini görüyoruz. El-

bette bütün dogmalar› ile birlikte.

Ayd›nlanma ça¤›n›n burjuva ide-

ologlar›n›n gericili¤in sözcüleri hali-

ne geliflleri, felsefi idealizmi körük-

lemeleri de bunun ürünüdür.

Özlem: Tam da burada bir al›nt›-

y› okuyay›m isterseniz.

Kemal: Politzer’i inceliyordun

san›r›m bu noktaya örnek vermek

için. Seni dinliyoruz. 

Özlem: Evet Politzer, Felsefenin

Temel ‹lkeleri’nde burjuvazinin nas›l

gericileflti¤ine iliflkin 19. yüzy›lda

burjuvazinin sözcülerinden, devlet

adam› M. Thiers'den bir al›nt› akta-

r›r: fiöyle der burjuva devlet adam›:

“Ah! Eskisi gibi olsayd›. Okulla-

ra hep rahipler ya da onlar›n yar-

d›mc›lar› baksayd›, flimdi okullar›n

halk çocuklar› için geliflmesine karfl›

ç›kmam›fl olacakt›m. Pekço¤u insana

tiksinti veren flu laik ö¤retmenler ye-

rine baflka bir fley istiyorum; kardefl-

leri istiyorum, her ne kadar eskiden

onlara karfl› güvensizlik duydumsa

da art›k din adamlar›n›n etkisinin

salt egemen olmas›n› istiyorum; pa-

paz›n etkisinin, oldu¤undan da daha

güçlü olmas›n› talep ediyorum...” 

Burjuvazinin, halk kitleleri ara-

s›nda kadercili¤i ö¤reten düflüncele-

rin, idealist felsefenin yay›lmas›n› is-

temesi kadar do¤al bir fley olamaz bu

süreçte. Çünkü, karfl›s›nda yeni bir

devrimci s›n›f vard›r. Proletaryaya

karfl› iktidar›n› koruma savafl› ver-

mektedir. Ve bu savaflta din, art›k

onun karfl›s›nda de¤il kullan›lan bir

araç durumuna gelirken, laiklik de
biçimsellefltirilmifltir.

Emperyalizmin, dinin halklar

üzerindeki etkisini ç›karlar› do¤rul-

tusunda kullanmas› ve sosyalizmi

karalamaya yönelik karfl›-devrimci

politikalar›n yürütülmesinde, örgüt-

lenmesinde kiliselerin ço¤u kez ka-

rargah faaliyeti yürütmesi bunun en

somut örne¤idir. 

Kemal: Özlem arkadafl›m›z›n

özetledi¤i süreç, belirtildi¤i üzere

bat›ya özgü bir geliflimdir. Müslü-

man ülkelerde nas›l geliflmifltir soru-

sunu ülkemiz temelinde ele alabiliriz

flimdi. Öncelikle belirtilmesi gere-

ken, ‹slamiyet’in Hristiyanl›k gibi

reforma u¤rat›lan bir din olmad›¤›-

d›r. Bat›da sekülerleflme (dünyevilefl-

me) toplumsal, kültürel, bilimsel, sa-

natsal her alanda bafllayarak devlet

yönetimine laiklik olarak yans›rken,

bizde tam tersine devlet, yasalar ve

yasaklarla dayatt› laikli¤i. Ayd›nlan-

ma Ça¤› dedikleri süreç, bütün özel-

likleriyle yaflanmam›flt›r ülkemizde. 

Bunun temelinde de, bizim gibi

ülkelerde burjuva demokratik devri-

min tamamlanmam›fl olmas›n› görü-

rüz. Ba¤›ms›zl›k Savafl› sonras› Ke-

malist iktidar›n bu konuda tepeden

inme düzenlemeleri bir “Ayd›nlan-

ma”y› beraberinde getirdi¤i gibi bir

yan›lg›, özellikle Kemalist kesimde

yayg›nd›r. Ama güdük bir süreçtir

bu. Bu yüzdendir ki, feodalizmin

dogmatik düflünceleri hala genifl bir

yaflam alan›na sahiptir. Siyasette,

ekonomide, toplumsal yaflamda ken-

disini örgütleyebilmektedir.

Bir baflka ifadeyle, ülkemizde ka-

pitalizm kendi iç dinami¤i ile gelifl-
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at›da sekülerleflme (dünyevileflme)
toplumsal, kültürel, bilimsel, sanatsal
her alanda bafllayarak devlet yönetimine
laiklik olarak yans›rken, bizde tam
tersine devlet, yasalar ve yasaklarla
dayatt› laikli¤i. Bunun temelinde
de, bizim gibi ülkelerde burjuva
demokratik devrim tamamlanmam›fl
olmas›n› görürüz.
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meyip, çarp›k bir flekilde Kemalist

devlet eliyle yukar›dan afla¤›ya gelifl-

tirilmeye çal›fl›ld›¤› için; feodalizm

ve feodal ideolojiler de burjuvaziyle

ve burjuva ideolojisi ile içiçe yafla-

maya devam etmifltir. Takiyyecili¤in

de etkisiyle, islamc› kesimlerde gö-

rülen burjuvalaflmada bu içiçeli¤in

belirleyici rolü de vard›r, bu arada.

Mazlum: Bat›da oldu¤u gibi, ra-

dikal bir tarzda tasfiyeye u¤ramayan

bu kesimlerin, Osmanl›’n›n halifelik

dönemi hayallerini kurmalar›, dinin

toplumsal yaflama, hukuka, bilime

hakim olaca¤› umudunu tafl›malar›

da bu çarp›kl›¤›n bir yans›mas› olsa

gerek. Yani bir “geriye dönüfl” özle-

mi 1923’ten bu yana hiç bitmedi. Öte

yandan da emperyalizme hizmet et-

meye, kapitalizmin nimetlerinden

yararlanmaya devam ettiler. 

Kemal: Mazlum’un de¤indi¤i bir

noktan›n alt› mutlaka çizilmelidir.

Yani, kapitalizmin bütün çarp›k geli-

flimine karfl›n, bu kesimlerin tasfiye

edilememifl olmas›nda, burjuvazinin

güçsüzlü¤ü kadar, emperyalizmle

olan iliflkileri de belirleyicidir. Yeni-

sömürgeleflme sürecinde, emperya-

listlerle iflbirli¤i yapanlar›n bafl›nda,

tekelci burjuvazi ile birlikte feodal

unsurlar gelmektedir. Yine, sosyaliz-

me, devrimci mücadeleye karfl› dini

temeldeki örgütlenmelere verilen

destek, hem ülkemizden hem de bafl-

ka Müslüman ülkelerden bilinmekte-

dir. Dün ‘yeflil kuflak projesi’ çerçe-

vesinde bu kesimler desteklenirken,

bugün ‘›l›ml› islam” temelinde rol

verilip desteklenmektedir. Geçen

hafta ülkemize gelen, emperyalist

burjuvazinin ideologlar›ndan Hun-

tigton’un, Türkiye’nin islam devleti

olmas› gerekti¤i yönündeki sözlerine

böyle bak›lmal›d›r.

Emperyalist burjuvazinin gerici-

li¤ini burada da aç›kça görüyoruz

de¤il mi? Zaten onlar için, sömürge

bir ülkede ç›karlar›n› koruyacak olan

gücün niteli¤i hiçbir zaman ön plan-

da olmam›flt›r. Teokratik Arap rejim-

lerini destekleyenler de onlard›r. Bu

yan›yla “ça¤dafll›k, özgürlük” gibi

kavramlar› ikiyüzlüce kullanmakta-

d›rlar. Din devleti, yani teokrasi ile

özgürlükler bir araya getirilemezdir. 

Bugün ülkemizde yaflanan çat›fl-

may› bu süreci gözönünde bulundu-

rarak de¤erlendirmek gerekmektedir.

Feodalizm bütün kal›nt›lar› ile tasfi-

ye edilmeden, flekilsel olarak ‘dinin

devlet ifllerinden ayr›lm›fl olmas›’n›n

hiçbir anlam› yoktur. Ne de laikli¤in

Anayasa’n›n de¤iflmez maddesi ol-

mas›n›n. Ki, “devletin laik oldu¤u”

1921 ve 1924 Anayasalar’›nda yok-

tur. Ancak 1931 de¤iflikli¤i ile ana-

yasa’ya girmifltir. 1924 Anayasas›’n-

da “Türkiye Devleti'nin dini islam-

d›r” ifadeleri dahi yeralm›flt›r.

Bugün “laikçili¤i” elden b›rak-

mayan oligarflik devletin laik oldu¤u

yaland›r. Resmi din olarak Sünni ‹s-

lam› benimseyen ve bunu pratik ola-

rak her f›rsatta ortaya koyan bir rejim

laik olabilir mi? Farkl› inançtan ve

mezhepten halklar›n yoksay›lmas›,

inançlar›n›n bask› alt›nda tutulmas›,

laik olmamas›n›n bir baflka kan›t› de-

¤ilse nedir? Ya da Diyanet ‹flleri Bafl-

kanl›¤› gibi bir kurumun varl›¤›n›

neye yorumlamak gerekir?

Oligarflinin sözcüleri, “laik de-

mokratik hukuk devleti” derken,

kendinde olmayan özelliklerle ta-

n›mlamaktad›rlar devleti. Laiklik,

Avrupa’dan eklektik bir biçimde

al›nm›fl ve dayat›lm›flt›r. Devlet hiç-

bir dönem dinden elini çekmemifltir.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› adeta fiey-

hülislaml›¤›n yerini doldurmufltur.

Yani, oligarflinin laiklik anlay›fl›, di-

nin devlet ifllerinden ayr›lmas› flek-

linde de¤il, devlet taraf›ndan dene-

tim alt›na al›nmas› ve yönlendirilme-

si fleklinde tezahür etmifltir. Bu poli-

tikay› MGK’da ve Genelkurmay’da

çok aç›k bir flekilde görebiliriz.

MGK toplant›lar›nda, “flu flu tarikat-

lar denetimimizde” diye listeleri ön-

lerine koyup çeteleler tutmufllard›r.

Keza, rejimin temel gücü olan or-

dunun generallerinin Diyanet ‹flleri

ile içli d›fll› olmalar›, hatta örnekleri

görüldü¤ü üzere, ihtiyaç duyduklar›

konularda hutbeler haz›rlatmalar› la-

iklik söylemlerinin ne denli ikiyüzlü-

ce oldu¤unu göstermektedir. Gericili-

¤in yükseliflinde de yine karfl›m›za

“laikli¤in bekçileri” ç›kar. 12 Eylül

cuntas›n›n din derslerini zorunlu hale

getirmesi, ‹mam Hatipler’in say›lar›-

n› art›rmas›, tarikatlar› kendi iktidar›-

n›n kitle gücü olarak kullanmas›n›n

karfl›l›¤›nda onlar›n gelifliminin önü-

nü açmas›... hep bilinen örneklerdir.

Hizbullah örne¤i ise çok tazedir.

Devlet taraf›ndan nas›l desteklenip

devrimcilere karfl› kullan›ld›¤›, döne-

min Orgeneraller’inden olan Teoman

Koman’›n, Hizbullah için “onlar

dindar insanlar, kendilerini koruyor-

lar” sözleri, laik bir devletin politi-

kas› olabilir mi? Laikli¤i kurtard›¤›

söylenen 28 fiubat da iflte bunlar›n

eseridir.

K›saca, bütün mesele, dini kimin

kullanaca¤› meselesidir. 

Mazlum: Belirtti¤in gibi, oligarfli

için din, t›pk› milliyetçilik gibi, sö-

mürü düzeninin devam›, halk›n birli-

¤inin engellenmesi için kulland›¤› bir

araçt›r. Bu kesimlerin devrimcilere

karfl› kullan›lmas›n›n binlerce örne¤i

vard›r. Gerek fiili gerekse de ideolo-

jik planda. Devrimci geliflmeyi engel-

lemek için “eli tesbihlilerin say›s›n›n

art›r›lmas› gerekti¤ini” savunan bir

anlay›fl›n baflka bir prati¤i olamazd›

elbette. Öte yandan farkl› mezhepler-

den halklar›n kimi süreçlerde karfl›

karfl›ya getirilmesi de, bu politikan›n

sonucudur. Halk kitlelerinin gerçek

hedefinden al›konulmas›, mücadele-

sinin bast›r›lmas› için bu k›flk›rtma-

larla katliamlar tertipleyen bir rejim

laik olamaz elbette. 

Özlem: Oligarflinin “laikçi” kesi-

minin gerçekte böyle olmad›¤› aç›k.

Burada aldatt›¤› kesimler aras›nda

Alevi halk›m›z önemli bir yer tutuyor.

“Laikli¤in güvencesiyiz” diyor kimi

Alevi kurulufllar›. Oligarflinin iktida-

r›n› korumada, güçlendirmede kul-

land›¤› çarp›k bir laikli¤in “güvence-

si”. Bir de bir k›s›m laik oldu¤unu

söyleyip de Diyanet’ten pay ve temsil

isteyen Alevi kurulufllar› var. Bir çe-

liflki sözkonusu de¤il mi burada?

Kemal: Elbette öyledir. Bu talep

laik de¤il, tersine anti-laik bir tutu-

mun ifadesidir. Çünkü bu kurumun

kendisi laikli¤in göstermelik oldu¤u-
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ligarfli laiklik söylemini
kullanarak; bask›n›n, zulmün ve
sömürünün üzerini örtmeye
çal›flmaktad›r. Laikçileri, gerçekten
ba¤›ms›z, demokratik bir Türkiye
asla ilgilendirmemektedir. 

O



nun aç›k kan›t›d›r. “Özerk... Ba¤›m-

s›z” gibi bir görüntü verilmek isten-

mifl olsa da, gerçekte devletin politi-

kalar› do¤rultusunda dini denetleyen,

egemen s›n›flar›n hizmetine sunan,

bu arada düzen muhalifi radikal is-

lamc› ak›mlar›n geliflmesini önleyen

bir kurum niteli¤indedir. Kemalistler

Diyanet’i “laik demokratik bir dev-

let” inflaas› için oluflturmufl olsalar

da, yeni-sömürgecilik süreci ile bir-

likte devletin bütün kurumlar› gibi,

bu kurulufl da temelde iflbirlikçi te-

kelci burjuvaziye ve emperyalizme

hizmet eder duruma gelmifltir. 

Bu arada orduyu belirttik ama,

ony›llard›r bu ülkeyi yöneten burju-

va partilerini atlamamal›y›z. Onlar

da dini siyasi bir rant arac› olarak gö-

rürler. Hiçbir burjuva politikac› yok-

tur ki, bu kesimlere dayanmam›fl ol-

sun. Menderes’ten bu yana de¤iflme-

mifltir bu gerçek. Buna, “laiklik” his-

terisine tutulup TBMM çat›s› alt›nda

türbanl› milletvekiline “ç›kar›n bu

kad›n›” diye kükreyip kendinden ge-

çen Ecevit de dahildir. Ecevit’in Fet-

hullah Gülen’le iliflkileri herkesin

malumudur. 

‹slamc›lar›n laiklik konusuna ba-

k›fl› ise ikiyüzlüdür. Bir yandan

Amerika, Avrupa’daki emperyalist

devletleri örnek göstererek, bizdeki

laiklik de onlardaki gibi olsun derler,

bir yandan da kendi içlerinde laiklik

dinsizliktir propagandas› yaparlar.

Hükümette yerald›klar›nda da “laik-

li¤in teminat›” olduklar›n› söylerler.

Yeniden alt›n› çizmek gerekirse;

Türkiye egemen s›n›flar›, laik de¤il,

resmi Sünni Müslümanl›k d›fl›ndaki

inançlar› bask› alt›nda tutan laiklik

düflman›d›r. Laiklikte devlet kurum

olarak dinin d›fl›nda ve uza¤›nda ol-

mas› gerekirken, ülkemizde göbek-

ten ba¤l›d›rlar birbirlerine. 

Mazlum: O zaman flunu net ola-

rak söyleyebiliriz. Zaman zaman uç

boyutlara vard›r›lan ‘laik-fleriatç›’

çat›flmas›, Türkiye halk›n›n temel so-

runu olamaz. 

28 fiubat örne¤i verilmiflti, ora-

dan devam edelim. 28 fiubat’›n ‘fie-

riata karfl› mücadele... Laikli¤i koru-

ma’ ad›na gerçeklefltirildi¤i söylendi.

Gerçek nedenine bak›ld›¤›nda, oli-

garflinin laik-fleriatç› çat›flmas›n› na-

s›l kulland›¤› da somutlanacakt›r.  

28 fiubat; Susurluk’ta y›pranan,

halk nezdinde güven kaybeden oli-

garflik devletin kendini yeniden mefl-

rulaflt›rma arac› olmufltur. Halk

kamplaflt›r›lm›fl, Susurluk devletine

karfl› mücadelenin yerine “fleriata

karfl› mücadele” ön plana ç›kar›lm›fl-

t›r. Geliflen islamc› sermayenin önü-

ne set çekilerek, iflbirlikçi tekelci ser-

mayenin ç›karlar› korunmufltur. Tüm

ülkede halk güçlerine yönelik bask›-

lar yo¤unlaflt›r›lm›flt›r. 

Baflka süreçlerde, baflka ç›karlar

ön plana ç›ksa da, temelde bu tablo-

da görülen gerçek de¤iflmez. Bu ça-

t›flmada halk›n zerre kadar ç›kar›

yoktur. Oligarfli laiklik söylemini

kullanarak bask›n›n, sömürünün üze-

rini örtmeye çal›flmaktad›r. Laikçile-

ri, gerçekten ba¤›ms›z, demokratik

bir Türkiye asla ilgilendirmemekte-

dir. En fazla laiklikten sözedenlerin,

ayn› zamanda en iflbirlikçiler olmas›

ve ony›llard›r halka bask› ve zulüm

uygulamalar› bilinen bir gerçektir.

Bu gerçekler gözard› edildi¤inde,

oligarflinin ‘laik-fleriatç›’ gündemi-

nin arkas›na tak›labilmektedir bir

çok kesim. Özellikle küçük-burjuva

ayd›n ve sol kesimlere, Alevi halk›-

m›za bu gerçekleri kavratmal›y›z.

Rejimin, kendisine kitle deste¤i sa¤-

lamak için, bir krizini aflma anlar›n-

da, toplumda laik olarak bilinen ay-

d›nlar›n katledilmesinin arkas›ndaki

as›l güç oldu¤unu göstermeliyiz.

Halkla iflbirlikçi tekelci burjuvazinin

ve MGK’c›lar›n ortak bir noktas›n›n

olamayaca¤›n›, laikli¤in bu hale geti-

rilmek istendi¤ini kavratmal›y›z. 

Kemal: Evet arkadafllar, bu haf-

taki tart›flmam›z›, devrimcilerin laik-

li¤i nas›l ele ald›klar›, dine nas›l bak-

t›klar› konusuna de¤inerek bitirelim. 

Devrimciler, sosyalistler, dinin

toplumsal yaflamda, devlette, ekono-

mide, e¤itimde, hukukta belirleyici-

li¤ine karfl› ç›karlar. Laikli¤in bu tarz

yorumuyla, oligarflinin, faflizmin la-

iklik anlay›fl› aras›nda hiçbir yak›nl›k

ve ba¤ yoktur. Bu anlamda devrimci-

ler, oligarflinin “laiklik” görünümü

alt›ndaki politik manevralar›na ye-

deklenip faflizme güç vermezler. Ki-

mi sol kesimlerin icazetçili¤in de et-

kisiyle bu yanl›fla düfltü¤ü bilinmek-

tedir.  

Sosyalistler dini, “kifliyi ilgilendi-

ren bir sorun” olarak de¤erlendirir.

Ama bu demek de¤ildir ki, gerici, fe-

odalizme ait düflüncelerin toplumsal

yaflama hakim olmas›na izin verirler.

Gerçekten dinin “kiflisel bir sorun”

olmas›n› sa¤lay›ncaya kadar, demok-

ratik devrimin zorunlu bir görevi

olarak, dinin devletle kesinkes ve

göstermelik olmayan bir biçimde ay-

r›lmas›n› savunurlar. Bu mücadele

dinin kendisine karfl› bir mücadele

olmaktan çok, dogmatizme, dinin

hukuku, siyaseti, e¤itimi, toplumsal

yaflam› kendi bilimd›fl› kurallar› ile

düzenleme giriflimlerine karfl› müca-

deledir. Kurumsal düzeyde bu sa¤-

land›ktan sonra, devrimciler bunun

devam› olarak, din sorununu s›n›fsal-

l›¤›n önüne geçirmeden, inanan in-

sanlar›m›za gerçekleri anlatarak yo-

¤un bir ideolojik mücadele de yürü-

türler. Kitleleri bu do¤rultuda bilim-

sel olarak e¤itir ve e¤itim kurumla-

r›nda, Lenin’in belirtti¤i gibi, “de-

mokratik ve laik okul”u hayata geçi-

rirler.

Herkesin istedi¤i dine inanma ya

da hiçbir dine inanmama özgürlü¤ü-

nü savunurlar. Çünkü, gerçekte laik-

lik, ayn› zamanda devlete, din ve

inanç özgürlü¤ünü güvence alt›na al-

ma görevini de vermifltir. Kiflinin

inanc›yla tan›mlanmas›na son verilir.

Bu anlamda resmi belgelerde kiflinin

dininin belirtilmesi gibi, laiklikle il-

gisi olmayan düzenlemelerin yeri

yoktur. ‹badet kurumlar› tamamen

devletten ba¤›ms›z bir flekilde gü-

vence alt›na al›n›rken, halk kitleleri-

ni birbirine düflmanlaflt›rma, k›flk›rt-

ma, bilimi hurafelere kurban etme,

halk›n iktidar›na karfl› örgütleme gibi

faaliyetlerine izin verilmez. Böyle-

likle din, gerçekten “kiflinin özel bir

sorunu” haline dönüflebilir. 
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osyalistler dini, “kifliyi ilgilendiren bir
sorun” olarak de¤erlendirir. Ama bu
demek de¤ildir ki, gerici, feodalizme ait
düflüncelerin toplumsal yaflama hakim
olmas›na izin verirler. Gerçekten dinin
“kiflisel bir sorun” olmas›n› sa¤lay›ncaya
kadar, demokratik devrimin zorunlu bir
görevi olarak, dinin devletle kesinkes
ayr›lmas›n› savunurlar.

S
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Her sabah oldu¤u gibi, o gün yine
iflinize gidiyorsunuz. Gazetecisi-
niz örne¤in. Kafan›zda haberinizi
nas›l yazaca¤›n›z. Holding bas›-
n›n Ca¤o¤lu’ndan tafl›nmas›n-
dan bu yana yerleflti¤i Plaza’n›n
giriflinde, vapur turnikelerini an-
d›ran turnikeye kart› bas›p geç-
mek istersiniz, yoksa aç›lmaz.
Denersiniz... bir... iki... üç... yok
aç›lm›yor. Ve bir güvenlik memu-
ru yan›n›za yaklaflarak elindeki
listeden kontrol eder ad›n›z›. 

“‹flten at›ld›n›z...”

Bir TV program› sunuyorsunuz.
Hani pek de matah bir ifl olmasa
da yapt›¤›n›z. ‘Kad›n program›’
ad› alt›nda “sorun çözme” de¤il,
stüdyoda ak›t›lan gözyafllar›ndan
reyting topluyorsunuz. Progra-
m›n orta yerinde yay›n yönetme-
ninin sesi duyuluyor kulakl›ktan.
Patronun kasas›na akacak do-
larlar için “reklam aras›” istemi-
yor bu kez o ses. Sahte bir üzün-
tü vermek istese de t›n›s›na, pat-
ronundan ald›¤› emri yerine ge-
tirmenin kat›l›¤›yla sesleniyor:

“Bu son program›n veda et...”

Ve bir bakan... TV program›nda
ülkenin tar›m sorunlar›na iliflkin
sorular› cevapl›yor. Çalan telefo-
nun ucunda Baflbakan Tayyip
Erdo¤an. “Muhabbetli” sesiyle
bakanl›ktan al›nd›¤› haberini ve-
riyor. Bakan, ne oldu¤unu anla-
madan “bozuntuya” vermemeye
çal›fl›yor kameralar karfl›s›nda.

Ve bir fabrika kap›s›. Milyonlarca
insan›n iflsiz oldu¤u bir ülkede ifl
buldu¤una “flükreden” bir iflçi,
fabrika kap›s›ndan giremiyor
içeriye. “Bir suçu vard›r elbet”
iflten at›lmas›n›n. Ya sendikaya
üye olmak istemifl, ya da kötü
çal›flma koflullar›na karfl› bir fley-
ler yap›lmas›n› söylemifltir, haya-
s›z bir muhbirin yan›bafl›nda.

***

Bunlar›n hiçbiri “varsayal›m ki...”
diye anlatt›¤›m›z olaylar de¤il,
tümü bu ülkede yafland› ve ha-
len flurada burada yaflan›yor. 

Hepsinde ortak bir yan var. Burju-
va yönetim tarz›n›n insana verdi¤i
de¤eri anlat›yor bu örnekler. ‹flten
atmak ayr› bir suç. Ama, düflünün
ki, karfl›s›na al›p, iflten at›ld›¤›n›
söyleme, gerekçesini anlatma
gere¤i dahi duymuyor bu yöne-
tim anlay›fl›n›n temsilcileri. 

Eskimifl bir çorab› çöpe atar gibi,
odas›ndaki bir sine¤i kap› d›flar›
eder gibi...  

Bir bakan›n› karfl›s›na dahi al›p
konuflmuyor Baflbakan. 

Medya patronu, fabrikatör, Bafl-
bakan farketmiyor; tümünün ka-
fas›n› flekillendiren, insana ve
onun eme¤ine nas›l bakaca¤›n›
ö¤reten bir ideoloji var. 

Burjuva ideolojisi, kapitalizm.

Kapitalizmde insan yoktur. ‹nsan
eme¤inin ortaya ç›kard›¤› art›-
de¤ere el koyma üzerine flekille-
nen bu sistemde, o eme¤i yara-
tana ihtiyaç duyulmuyorsa, ör-
ne¤in daha fazla çal›flt›rarak ay-
n› art›-de¤eri elde etme olana¤›-
na kavuflmuflsa, burjuva yöneti-
cinin gözünde art›k de¤ersizlefl-
mifl demektir. Bir torna tezgah›
gibi, basit bir üretim arac›d›r in-
san. Ya da pazara sürdü¤ü ürü-
nü sat›n alan ve “arz” miktar›n›
belirlemek için önüne konulan
“talep” toplam rakam›d›r insan. 

Bir baflka örnekle devam edelim.
Önce flu haberi okuyal›m birlikte.

“‹ngiltere’de toptan sat›fl yerlerin-
de çal›flan iflçiler elektronik
pranga uygulamas›na tabi tutu-
lacak.”

Tesco, Sainsbury’s, Asda, Boots
ve Marks&Spencer tekellerinde
bafllayan uygulamaya göre; iflçi-
lerin gö¤üslerine, kollar›na ve par-
maklar›na bilgisayar tak›l›yor. Ba-
zen de yelek fleklinde giydiriliyor.
‹flçi bu bilgisayarlar›n komutlar›na

göre hareket ediyor ve her daki-
kas› denetlenirken, ‘verim art›fl›’
sa¤lan›yor. Ki, patron için “verim
art›fl›” her fley, insan hiçbir fleydir.

‹nsan›n makinalaflt›r›lmas›n›n, kö-
lelefltirilmesinin uç boyuttaki bu
örne¤ini bir ö¤retim üyesi flöyle
de¤erlendiriyor: “Bu aletler kay-
boluflun da kayboluflu. ‹flçiler,
makina onlar› görmeden parmak-
lar›n› dahi oynatamayacaklar.”

Kaybolufl, kapitalizmin insan›
yoketmesidir. Bu uygulama ile
yoketti¤i insan› yeniden bir daha
bir daha yokediyor ve köleler ha-
line getiriyor. Yüzy›llard›r bu öz-
lemle yan›p tutuflmuyorlar m› za-
ten? Nitekim, pasl› prangalar›n
yerini “sa¤l›¤a zarar vermeyen”
(iflçisini düflünen(!) patronlar
böyle savunuyor) modern pran-
galar›n ald›¤› uygulamay› sendi-
kalar, “modern kölelik” olarak ni-
teliyor. Spartaküs gibi isyan ör-
gütlerler mi, bu ayr› mesele...

Ayn› gün bir baflka haberde ise,
tutuklu say›s›n›n giderek artt›¤›
(kapitalizm suç üretmekten bafl-
ka ne yapar ki!) Japonya’da te-
kellerin daha fazla mahkum iflçi
kullanmaya bafllad›klar› yaz›yor.
Ne de olsa en ucuz emek. Em-
peryalizm ony›llard›r kullan›yor
bu ucuz eme¤i.

‹ki haberi birlefltirin: 

Fabrikalar› hapishaneye çeviren
burjuvazi, hapishaneleri de fab-
rikalaflt›r›yor. 

***
Kapitalizm insan› de¤ersizlefltiri-
yor, kölelefltiriyor. “Kendi me-
zarlar›n› kazd›klar›n›” bilen kapi-
talistler, “zincirlerinden baflka
kaybedecek fleyleri olmayan”
kölelerin isyanlar›n› önlemek için
de, atalar›n›n ‘zor’ yöntemlerinin
yan›s›ra ideolojik zoru kullan›-
yorlar. Kölelefltirilen insan›n is-
yan düflüncelerini köreltmek ifli
de “bilim adamlar›na”, burjuva
ideologlar›na, “sosyalizm öldü”
ç›¤›rtkanlar›na düflüyor.

Burjuva yyönetim ttarz›nda ‘‘insan’



Emperyalizmin Tetikçileri, 
Sat›rla ‘Vatan Haini’ Av›nda!

Türkiye’de sivil faflist hareket de-

nildi¤inde, terörle birlikte akla gele-

cek fleylerden biri de, ony›llard›r em-

peryalizmin ç›karlar›na hizmet etme-

leri ve emperyalistlerin finansörlü¤ü

ile halk›n mücadelesine karfl› ortaya

ç›kar›lm›fl olmalar›d›r. Bu tarihi ve

siyasi gerçe¤i gizlemek isteyen sivil

faflist hareket, vatansever devrimci-

lere “vatan hainleri” diye sald›rm›fl-

t›r. Bu sald›r›lar›n bir k›sm› da, anti-

emperyalist eylemler s›ras›nda ger-

çekleflmifltir üstelik.

Ayn› demagojiye tutunmaya de-

vam etmek isteyen sivil faflistler, 6

Haziran günü ‹stanbul Üniversite-

si’nde ‘vatan haini’ arad›...

Sat›rl› Faflistler Polisle Yanyana

Faflist sald›r›larla gençli¤i sindi-

remedikleri ‹stanbul Üniversite-

si’nde, “arkadafllar›n› s›nava getir-

me” bahanesiyle okula y›¤›nak yap-

t›lar. Sat›rl› 15-20 kiflilik faflist güruh

Merkez Kampüs’e girerken, 20-30

kiflilik bir baflka grup da, yine sat›rlar

ve b›çaklarla kap› önünde, çevik

kuvvet otobüsünün yan›nda bekledi-

ler. Sürekli okulda ilerici ö¤rencileri

izleme, sindirme faaliyeti yürüten si-

vil polisler de faflist grubun içinde,

oldukça samimi bir görüntü sergili-

yordu. Gerek içeri giren grubun, ge-

rekse de kap›da bekleyen güruhun

ö¤rencilikle alakalar›n›n olmad›¤›n›

anlamak için kimliklerine bakmaya

dahi gerek yoktu. 

Rektörlük önünde

bir grup devrimci ö¤-

renciyle faflistler ara-

s›nda yaflanan k›sa ar-

bedede bir devrimci

ö¤renci yaralan›rken,

faflistler sat›rlarla sal-

d›rd›lar. Bunun üzeri-

ne ö¤renciler Siyasal

Bilgiler Fakültesi'ne

yönelerek orada bulu-

nan arkadafllar›yla

birleflti. Arkadafllar›-

n›n s›navdan ç›kmas›n› bekleyen eli

sat›rl› faflistler ise polis korumas›nda

beklediler. Bu esnada Beyaz›d'da

toplanan faflistler sald›r› haz›rl›¤›

yapmaya bafllad›. Ö¤rencilikle ilgisi

olmayan bu grup, önce Siyasal kanti-

nine ellerinde sat›rlarla girerek ‘va-
tan haini ar›yoruz’ diye solcu ö¤-

rencilere sald›rd›. Ard›ndan Ö¤renci

Kültür Merkezi'nde ayn› tehdidi sür-

dürdüler. Faflistlere "as›l vatan hain-

leri sizlersiniz, buras› ö¤rencilerin

yeri, burada ifliniz yok" karfl›l›¤› ve-

ren ö¤renciler, faflistleri ÖKM’den

atarken, 40 yafllar›nda tak›m elbiseli

bir faflist, grubu yönlendiriyordu. 

Akflam saatlerine kadar okul için-

de ve ÖKM'de bekleyen devrimci-

demokrat ö¤renciler, daha sonra bir-

leflerek ve güvenliklerini alarak top-

luca Haflim ‹flcan'a yürüdüler. 

Yine akflam saatlerinde Edebiyat

Fakültesi önünden 10 kiflilik faflist

gurüh devrimci ö¤renciler taraf›ndan

tafllan›rken, Yabanc› Diller Fakülte-

si’nde faflistler ve devrimci demokrat

ö¤renciler aras›nda ç›kan çat›flmada,

faflistler okuldan kaçmak zorunda

kald›lar. Gün boyunca faflistlerin te-

rör estirmelerine sesini ç›karmayan

çevik kuvvet polisleri ise, faflistlerin

güvenli¤ini alarak devrimci demok-

rat ö¤rencilere biber gaz› s›kt›lar.

Okulu Basan Faflistlerin 
‹mdad›na Polis Yetiflti

‹stanbul Üniversitesi’nde anti-fa-

flist direnifli k›ramayan faflistler, sal-

d›r›lar›n› ertesi

günü de sürdür-

düler. 8 Haziran

günü devrimci

demokrat ö¤ren-

cilere yaklafl›k 70 kiflilik bir faflist

güruh sald›rd›. Ö¤renciler sald›r›ya

karfl›l›k verirken k›sa süren bir çat›fl-

ma yafland›. 

Bugüne kadar tüm faflist sald›r›-

larda oldu¤u gibi, bu sald›r›da da po-

lis faflistlerin yan›bafl›ndayd›. Faflist-

lerin güç durumda kald›¤›n› gören

çevik kuvvet ekipleri, müdahalede

bulunarak, faflist güruhun basmak

için geldi¤i ancak püskürtüldü¤ü

Fen-Edebiyat Fakültesi’ne girip fa-

flistleri kurtard›lar.

Sat›rl› faflistleri aramayan polis,

fakülte kap›s›na y›¤›nak yaparak içe-

ri giren tüm ö¤rencileri arad›lar. Bu

esnada 50 kadar faflist, okulun etra-

f›nda yeniden toplanarak gövde gös-

terisi yapmaya çal›flt›, ancak, baflar›l›

olamad›. Faflist sald›r›lar karfl›s›nda

y›lmayacaklar›n›, faflist terörü püs-

kürteceklerini hayk›ran devrimci-de-

mokrat ö¤renciler, gruplar halinde

Hergele Meydan› ve okul çevresinde

faflistlere karfl› gençli¤in ö¤renim öz-

gürlü¤üne sahip ç›karak güvenlik al-

d›lar ve faflistleri uzaklaflt›rd›lar. 

Ö¤renciler son dönemde oldu¤u

gibi, 8 Haziran günü de Edebiyat Fa-

kültesi’nden toplu ç›k›fl yaparak,

"Faflizme Karfl› Omuz Omuza, Kah-

rolsun Faflizim Yaflas›n Mücadele-

miz" sloganlar› ile Saraçhane'ye ka-

dar yürüyerek da¤›ld›lar. 

Rektörlük, Faflist Teröre 
Direnenleri Cezaland›r›yor

Gençli¤i sindirmek için faflistler

sald›r›lar›n› sürdürürken, ayn› amaç-

la soruflturmalar açan rektörlükler

bofl durmuyor. ‹stanbul Üniversitesi

Rektörlü¤ü, bir faflistin dövülerek

cezaland›r›lmas›n› gerekçe göstere-

rek, polisin verdi¤i liste do¤rultusun-

da 20 devrimci demokrat ö¤rencinin

okula giriflini yasaklad›. 

Haklar›nda soruflturma aç›lanlar

rektörlü¤ün “ihtiyati tedbir karar›”

ile okula al›nmazken, ‹HD ‹stanbul

fiubesi’nde 8 Haziran günü bir bas›n

toplant›s› düzenleyen ö¤renciler, ka-
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rar›n anti-demokratik oldu¤unu be-

lirttiler. 

Sald›ranlar›n, okulu basanlar›n

faflistler olmas›na karfl›n kendilerine

soruflturmalar aç›ld›¤›n› belirten, Ç›-

nar Öney isimli ö¤renci, polisin bu

listeyi faflistin dövülmesine kar›flan-

lara göre de¤il, okula girmesini iste-

medi¤i ö¤rencilere göre haz›rlad›¤›n›

belirtti ve ad› geçen ö¤rencilerden

baz›lar›n›n o gün okulda dahi olma-

d›¤›n› söyledi. 

Henüz bir hafta önce 8 arkadaflla-

r›n›n sokak ortas›nda 50-60 kiflilik

bir faflist grup taraf›ndan dövüldü¤ü-

nü ifade eden Öney, soruflturmalarla

faflist terörün birbirini tamamlayan

sald›r›lar oldu¤una dikkat çekti.

Ö¤renciler, faflist teröre, anti-de-

mokratik uygulamalara karfl› müca-

delelerinin sürece¤ini belirterek du-

yarl›l›k ça¤r›s›nda bulundular.

Samsun’da Anti-faflist Eylem

2 Haziran günü, Temel Haklar

Gençlik Komisyonu, Kald›raç, Ko-

ordinasyon, Emek Gençli¤i ve Hal-

kevleri, faflist sald›r›larla ilgili ortak

bir eylem düzenledi. "Faflistlerden
Hesap Soraca¤›z" pankart›n›n aç›l-

d›¤› eylemde, Itri Dura¤›’ndan Sü-

leymaniye Geçidi'ne kadar yürüyen

gençlik, burada bir aç›klama yapt›.

Grup ad›na konuflan Deniz Cilasun,

Samsun’da Bahar fienlikleri s›ras›n-

da yaflanan sald›r›lar hat›rlatarak, bu

sald›r›n›n tüm ülke genelinde süren

faflist terörün, Mersin, Trabzon pro-

vokasyonlar›n›n devam› oldu¤unu

dile getirdi. “Sald›r›lar; örgütlü mü-

cadele veren tüm kesimleredir” di-

yen Cilasun, gençlik olarak bunlara

boyun e¤meyeceklerini vurgulad›.

"Faflizme Karfl› Omuz Omuza”

slogan›n›n at›ld›¤› eyleme SDP, TKP

ve ÖDP de destek verdi. 

Bal›kesir’de Soruflturma 
Terörüne Karfl› Eylemler

Devrimci demokrat ö¤rencilere

yönelik soruflturmalar›n, faflist sald›-

r›lardan ba¤›ms›z olmad›¤›n› ve tüm

bu sald›r›lar›n devlet merkezli olarak

sürdürüldü¤ünü önceki say›lar›m›z-

da belirtmifltik. 

Faflist teröre paralel olarak sorufl-

turmalar da tüm h›z›yla sürüyor. Son

olarak, ODTÜ’de nisan ay›nda okul-

lar›nda polislerin e¤itim görmesine

ve okula silahla girmesine karfl› ç›-

kan ö¤rencilerden 25’i hakk›nda rek-

törlük taraf›ndan soruflturma aç›ld›. 

Bal›kesir’de ise soruflturmalara

karfl› bir haftal›k kampanya kapsa-

m›nda eylem ve etkinlikler vard›. 

Bal›kesir Gençlik Derne¤i, Ö¤-

renci Koordinasyonu, SGD ve

YDG’li ö¤renciler 1 Haziran günü

soruflturmalara karfl› Dayan›flma Ge-

cesi düzenlediler. 130 kiflinin kat›ld›-

¤› gecenin aç›l›fl konuflmas›nda, son

dönemlerde devrimci-demokrat-

yurtsever gençli¤e yönelik bask›lara

de¤inildi ve “bu sald›r›lar, bask›lar

bizleri y›ld›ramayacak” denildi.

Gençlik Derne¤i bünyesindeki Grup

Direnifl ve Grup Renim’in türküleri,

semah ekibinin gösterisi ile süren ge-

ce, fliir dinletisi ve halaylarla son

buldu. 

6 Haziran’da ise Necatibey E¤i-

tim Fakültesi önünde toplanan, Dev-

rimci Demokrat Ö¤renciler Platfor-

mu’nu oluflturan ö¤renci gruplar›,

soruflturmalara, cezalara ve bask›lara

karfl› aç›klama yapt›lar. Soruflturma-

lar›n polis-idare iflbirli¤iyle aç›ld›¤›

vurgulanan aç›klamada, gençli¤in

apolitikleflmeyi reddetti¤i için sustu-

rulmak istendi¤i belirtildi. Bal›ke-

sir’de de sivil faflist sald›r›lara karfl›

bildiri da¤›tmak istedikleri için 2 ar-

kadafllar›n›n okuldan at›ld›¤›, bir ar-

kadafllar›n›n ise 6 ay uzaklaflt›rma

cezas› verildi¤i söylendi. Eylemde

"Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganla-

r› at›l›rken, 7 gün boyunca aç›lan

standta toplanan imzalar rektörlü¤e

fakslanarak kampanya sonland›r›ld›.

Bu arada, Bal›kesir Üniversite-

si‘ndeki soruflturma terörüne yenileri

eklendi. 7 Haziran günü Gençlik

Derne¤i üyesi Cengiz Karaca, 1 Ma-

y›s’la ilgili bildiri da¤›tt›¤› gerekçe

gösterilerek aç›lan soruflturma sonu-

cunda okuldan at›ld›. 

Gençlik Derne¤i, karar› protesto

ederek, “bizler düzenin dayatt›¤› bi-

reyselleflmeye karfl› örgütlü mücade-

mizden ve halk için bilim halk için

e¤itim kavgam›zdan vazgeçmeyece-

¤iz” dedi.
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Almanya’da uzun süredir harç

uygulamas›n› protesto eden ö¤renci-

ler, 2 Haziran’da 5 kentte onbinden

fazla kiflinin kat›ld›¤› mitingler dü-

zenlediler. Gösterilerde, “Elit E¤iti-

me Hay›r”, “Paral› E¤itime Hay›r”

pankartlar› tafl›nd›. 

Fransa’da ise, bir süre önce gös-

teriler düzenleyen liseli ö¤renciler-

den 6’s›na, “polise sald›rd›klar› ve

yüzüne tükürdükleri” iddias›yla 5 ay

hapis cezas› verildi. Gençli¤i sindir-

meye yönelik bu karar, yine mey-

danlarda protesto edilecek.

■Avrupa gençli¤i eylemde

Bu y›l›n bafl›nda kurulan, ancak

yaflanan provokasyonlar, faflist sald›-

r›lar nedeniyle aç›l›fl flenli¤ini ger-

çeklefltiremeyen Trabzon Gençlik

Derne¤i, aç›l›fl etkinli¤ini 5 Hazi-

ran'da aç›k alanda yapt›. Piknik ha-

vas›nda geçen flenlikte aç›l›fl konufl-

mas›n› yapan Dernek Baflkan› Nur-

gül Acar, gençli¤in mücadelesine

vurgu yapt›. Dernek üyesi ‹hsan Öz-

dil ise, ölüm orucuna iliflkin bir ko-

nuflma yaparak, Trabzonlu Faruk

Kad›o¤lu'nun flehit düflmeden önce

derne¤e gönderdi¤i faks› okudu. Fa-

ruk’un “Memleketimi ipi sal›nm›flla-

ra b›rakmay›n...'' diye seslenen fak-

s›n›n ard›ndan, Canan ve Zehra’y›

anlatan bir oyun sergilendi. Trab-

zon’da yaflanan faflist provokasyona

iliflkin bir konuflman›n yap›ld›¤› et-

kinlikte, fliirler okundu, marfllar söy-

lendi ve horon tepildi. Gençlik Der-

ne¤i’nin etkinli¤ine, pikni¤in yap›l-

d›¤› Arakl› ‹lçesi’nden gençler ve

köylülerden de kat›lanlar oldu.

■Trabzon Gençlik Derne¤i
aç›l›fl›n› piknikle kutlad›

Erzincan Gençlik Derne¤i, 5 Ha-

ziran günü dernek binas›nda yapt›¤›

etkinlikle, tecriti protesto ederken,

tecrite karfl› direnifli sürdüren Fidan

Kalflen Ölüm Orucu Ekibi’ni selam-

lad›. Yap›lan konuflman›n ard›ndan,

Fidan Kalflen'in ye¤eni Ersin Kal-

flen, halas›n› anlatt›. Etkinlik, Grup

Selvi’nin marfllar›yla sona erdi.

■Erzincan gençli¤i tecrite
direnlere destek verdi



4 Haziran günü

çeflitli illerden gele-

rek Ankara Gar’›nda

toplanan emekçiler,

sloganlarla S›hhiye

Meydan›’na yürüyü-

fle geçtiler. E¤itim-

Sen üyelerine, HÖC

Ankara Temsilcili¤i-

nin de bulundu¤u

çok say›da DKÖ,

iflçi ve memur sen-

dikalar› destek ve-

rirken, HÖC’lüler

‘Amerika’ya Avru-

pa’ya ‹flbirlikçileri-

ne ve Provokasyon-

lara Karfl› Birlefle-

lim’ pankart› tafl›d›-

lar. “Örgütlü Top-

lum Demokratik

Türkiye” ve “Sus-

mayaca¤›z” yaz›l›

pankartlar›n arka-

s›nda yürüyen yak-

lafl›k 5 bin kifli,

“Zafer Direnen

Emekçinin Olacak,

Faflizme Karfl›

Omuz Omuza, Za-

fer Sokakta Kazan›-

l›r, E¤itim-Sen’i

De¤il F Tipini Ka-

pat›n, Emekçiyiz

Hakl›y›z Kazanaca-

¤›z” sloganlar›yla S›hhiye’ye yürü-

dü. Burada bir konuflma yapan Genel

Baflkan Alaattin Dinçer, E¤itim-

Sen’in, özgürlükçü demokratik bir

Türkiye istedi¤i için susturulmak is-

tendi¤ini kaydetti. AKP hükümetinin

e¤itimdeki kadrolaflmalar›na de¤inen

Dinçer, iktidar›n emekçilere yönelik

sald›r›lar›n› s›ralayarak, “kazan›lm›fl

haklar›m›z› hiçe say›yor, IMF ile im-

zalad›¤›n›z anlaflmalar çerçevesinde

emekçiye kurt; AB’ye, ABD’ye,

IMF’ye kuzu kesiliyorsunuz” diye

konufltu. Dinçer’in, E¤itim-Sen’in

sindirilemeyece¤ini söyleyerek bitir-

di¤i konuflmas›n›n ard›ndan, KESK

Genel Baflkan› ‹smail Hakk› Tombul

da bir konuflma yapt›. 

Ayn› gün Adana Mimar Sinan

Aç›k Hava Tiyatrosu önünde topla-

narak U¤ur Mumcu Meydan›'na yü-

rüyen 3 binden fazla kifli, "Örgütlü

Toplum, Demokratik Türkiye ‹çin

Susmayaca¤›z" dedi. S›k s›k "E¤i-

tim-Sen de¤il ‹ncirlik Kapat›ls›n,

Anadilde E¤itim Hakt›r, Sendikam›-

z› Kapatt›rmayaca¤›z" sloganlar›n›n

at›ld›¤› ve pankartlar›n›n tafl›nd›¤›

eyleme, iflçiler ve

HÖC’ün de oldu¤u

devrimci gruplar da

destek verdi.

Urfa’da 5 bin ki-

fli Su Meydan›'nda

"E¤itim, E¤itim-

Sen'siz Olamaz" pan-

kart› tafl›rken, Sam-
sun’da ise 2000 ki-

fli, E¤itim-Sen

Samsun fiube bina-

s› önünden Cumhu-

riyet Meydan›’na

sloganlarla yürüdü.

HÖC’ün de oldu¤u

çeflitli siyasi grup-

lar›n destek verdi¤i

eylemde “E¤itim-

Sen günefli sönme-

yecek” denildi.  

Diyarbak›r ‹s-

tasyon Meyda-

n›'nda düzenlenen

mitingde ise polisin

sald›r›s› vard›. 5 bin

emekçi sloganlarla

alana yürürken,

"E¤itim-Sen De¤il

F Tipleri Kapat›l-

s›n" dövizleri tafl›-

yan Dicle Gençlik

Dernekliler, miting

boyunca E¤itim-

Sen’in kapat›lmas›n›n, halk›n tüm

kesimlerine yönelik bask›lar›n parça-

s› oldu¤una vurgu yapan sloganlar

att›lar. Arama noktas›nda Gençlik

Dernekliler’in dövizlerine tahammül

edemeyen polisle bir süre arbede ya-

flan›rken, DEHAP'l› 14 kifli “yasad›fl›

slogan att›klar›” gerekçesiyle sald›r›-

ya u¤rayarak gözalt›na al›nd›. Sald›r›

üzerine Gençlik Dernekliler’in slo-

ganlar›yla kitleyi toparlama çabas›

sonuç verdi ve sald›r›ya u¤rayan Si-

irt ve Batman’dan gelenlerle birlikte,

gözalt›lar›n b›rak›lmas› için Ofis’te

oturma eylemi yap›ld›. E¤itim-Sen

yöneticilerinin polisle yapt›¤› görüfl-

melerin ard›ndan, gözalt›lar›n b›rak›-

laca¤›n› aç›klamas› üzerine oturma

eylemine son verilirken, alanda s›k

s›k “Direnerek Kurduk Direnerek

Savunaca¤›z” slogan› at›ld›.

E¤itim emekçileri 5 Haziran gü-

nü ise ‹stanbul’da meydandayd›.
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emek

Ankara

E¤itim-Sen’i Direnifl
ve Dayan›flmayla 

Yaflataca¤›z

E¤itim emekçilerinin,
sendikalar›n›n kapat›lmak

istenmesine karfl› eylemleri
sürüyor. Bölgesel miting-
lerde alanlar› dolduran

emekçiler, “Örgütlü Top-
lum Demokratik Türkiye”

pankartlar› tafl›d›lar.
Mitinglere kitlesel olarak ka-
t›lan HÖC üyeleri, bu sald›r›
tüm halk güçlerine yöneliktir

diyerek, E¤itim-Sen’in
mücadelesine sahip ç›kt›lar



Haydarpafla Numune Hastanesi

önünde biraraya gelen emekçilere

çok say›da kurum da destek verdi. 

Kad›köy’e do¤ru “E¤itim-Sen

Kapat›lamaz, Anadil Bölmez Bütün-

lefltirir, Örgütlü Toplum Demokratik

Türkiye, E¤itim-Sen'i De¤il, F Tiple-

rini Kapat›n” yaz›l› pankart ve dö-

vizler tafl›yarak sloganlarla yürüyen

emekçilere kitlesel olarak destek ve-

ren HÖC üyeleri ise, “E¤itim-Sen’i

De¤il F Tiplerini Kapat›n” pankart›

tafl›d›lar. “Kapatmaya Karfl› Genel

Grev Genel Direnifl" slogan›n›n 6 bin

kifli taraf›ndan hep birlikte at›ld›¤›

mitingde E¤itim-Sen ve KESK ad›-

na; Haldun Özkan, Sevgi Göyçe ve

Alaaddin Dinçer birer konuflma yap-

t›lar. Örgütlenme özgürlü¤ünün ol-

mad›¤›na dikkat çeken Dinçer’in,

“Bugün birileri istiyor diye geri
ad›m atacak de¤iliz. Hay›r! Sus-
mayaca¤›z, susturamayacaklar"
sözleri coflkuyla alk›flland›. Konufl-

malar›n ard›ndan, Hubyar Semah

Ekibi, E¤itim-Sen 2 No'lu fiube mü-

zik grubu, MKM Müzik Grubu gös-

teri ve türküleriyle emekçilere destek

verdiler. Kuruldu¤u günden bu yana

emekçilerin direnifllerinin yan›nda

yeralan Grup Yorum ise, kitlenin

coflkulu alk›fllar› aras›nda ‘Gelki fia-

faklar Tutuflsun ve Hakl›y›z Kazana-

ca¤›z’ marfllar›n› söyledi. K›sa bir

konuflma da yapan Muharrem Cen-

giz, direnmeden bir hak kazan›lma-

yaca¤›na dikkat çekti ve “Haklar›m›z

verilmeyecek, biz alaca¤›z” dedi.

5 Haziran’da ‹zmir'de düzenle-

nen Ege Bölge mitinginde ise 2500

kifli, E¤itim-Sen’e sahip ç›kt›. Bor-

nova Stadyumu’ndan Bornova Mey-

dan›'na yürüyen, emekçiler ve E¤i-

tim-Sen’e destek veren kitle örgütle-

ri, “Direne Direne Kazanaca¤›z" slo-

ganlar›n› hayk›rd›lar. 

‹zmir HÖC’ün "E¤itim-Sen'i De-

¤il F Tipini Kapat›n” ve “MGK Yar-

g› Elele Demokrasi Nerede, Emekçi-

yiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Ameri-

ka'ya Avrupa'ya ‹flbirlikçilerine Ve

Provokasyonlara Karfl› Mücadeleyi

Yükseltelim" dövizleriyle kitlesel

olarak kat›ld›¤› miting, yap›lan ko-

nuflmalar ve AKP iktidar›ndan hesap

soran sloganlarla son buldu.
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Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet

Emekçileri Sendikas› (SES), Ge-

nel Sa¤l›k Sigortas›’na karfl› ‹z-

mir’den bafllatt›klar› “Herkese

Eflit Ücretsiz Nitelikli Ulafl›labilir

Sa¤l›k Hizmeti” talepli befl gün-

lük yürüyüflünü Sa¤l›k Bakanl›¤›

önünde bir bas›n aç›klamas› yapa-

rak sonland›rd›.

Hacettepe Üniversitesi Hasta-

nesi Heykel önünden “Sa¤l›k

Hakk› ‹çin Yürüyoruz” yaz›l›

pankart ve taleplerini dile getiren

dövizler tafl›yarak Sa¤l›k Bakanl›-

¤›’na yürüyen emekçilere, Ankara

HÖC de, “Amerika’ya Avrupa’ya

‹flbirlikçilerine ve Provokasyon-

lara Karfl› Birleflelim” pankart› ve

“Sa¤l›k Hakt›r Sat›lamaz”,

“Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca-

¤›z” yaz›l› dövizleri tafl›yarak des-

tek verdi. Bakanl›¤›n bulundu¤u

Abdi ‹pekçi Park›’nda kitleye hita-

ben konuflan SES Genel Baflkan›

Köksal Ayd›n ve KESK Genel Bafl-

kan› ‹smail Hakk› Tombul, AKP ik-

tidar›n›n IMF politikalar›n› uygula-

d›¤›na vurgu yapt›lar. S›k s›k

“Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z,

Zafer Direnen Emekçinin Olacak,

Paras›z E¤itim Paras›z Sa¤l›k, Köle-

lik Yasalar› Geri Çekilsin” sloganla-

r›n›n at›ld›¤› eylem, birlik ça¤r›s› ile

son buldu. 

Bu arada, SES’in karfl› ç›kt›¤›

yasa tasar›s› yeniden görüflülmek

üzere meclis alt komisyonuna gön-

derilirken, SES üyeleri 3 Haziran

günü ‹zmir ve ‹stanbul’da da eylem

yapt›lar.

“Direnenlerin yan›nday›z”
‹zmir’den yola ç›kan emekçileri

u¤urlayanlar aras›nda yeralan Hak-

lar ve Özgürlükler Cephesi üyeleri,

yürüyüflün geçti¤i her yerde yine

emekçilerin yan›bafl›ndayd›. SES’in

eylemini desteklediklerini ifade

eden dövizleri, pankartlar› ve k›z›l

bayraklar› ile, “bu mücadele hepi-

mizin” mesaj› veren HÖC’lülerin

sahiplenmesi, kimi SES yürüyüflçü-

leri taraf›ndan da ifade edildikten

sonra flu soruyu soranlar oldu:

“Gözlerim hep emekten yana parti-

leri arad›. Belki onlar döviz tafl›ma-

d›klar› için sessizce destek olmufl-

lard›r. Ama öyle de¤ildi. Manisa’da

TKP, Bal›kesir’de ÖDP, Eskifle-

hir’de EMEP geldiklerini hemen

belli eden fleyler yapt›lar. Sadece bi-

rer ilde 3-4 kifliyle... Bir yerde bir

hata var, ama nerede...” (Mehmet

Antman, Bir gün, 6 Haziran) 

“Bir hata” yok! Bugün KESK,

kendine ba¤l› sendikalar›n mücade-

lesine di¤er sendikalar›n› dahi sefer-

ber edememe noktas›ndaysa, bunda

tam da bu “emekten yana” oldu¤u-

nu söyleyenlerin alt›nda imzas› var-

d›r. ‘Cepte keklik mi sand›n... Ayn›

mahalleden de¤iliz...” anlay›fl›n›n

nerede nas›l ortaya ç›kaca¤› belli

de¤ildir. Devrimciler ise, sald›r›la-

r›n birbiriyle ba¤›n› bildikleri, mü-

cadele eden güçlerle omuz omuza

olman›n gereklili¤ine inand›klar›

için, güçleri oran›nda mücadeleleri-

ne sahip ç›kmaktad›rlar. 

SES Sa¤l›k Hakk› ‹çin Yürüdü 
HÖC’lüler, SES’in
Yan›ndayd›

Ankara
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C o c a

Cola da-

¤›t›m› ya-

pan Trak-

ya Nakli-

yat iflçile-

rinin ey-

l e m i n d e

konuflan-

lardan bi-

ri de

D‹SK Genel Baflkan› Süleyman

Çelebi’ydi. Çelebi, hükümete ve

patronlara seslenerek, “Ateflle oy-
namay›n, bizi baflka yollara
baflvurmaya zorlamay›n” diye

konufltu. 

Bu sözlere bakarak; gerek sen-

dikas›zlaflt›rma gerekse baflka bi-

çimlerdeki sermayenin sald›r›lar›-

n›n yeni oldu¤unu düflünmeyin.

Son y›llarda en üst boyutuna ula-

flan sald›r›lar tam da bu sendikac›-

l›k tarz›ndan da güç olarak, önüne

hiçbir ciddi engel ç›kmadan sür-

mektedir. 

Ne yapar Çelebi? Nas›l bir di-

renifl örgütler?... Bu sorular›n ce-

vab› yoktur, hiç olmam›flt›r. Bu

bir “sendikac›l›k” tarz›na dönüfl-

müfltür. Bu tarz› en s›k ve etkili

biçimde, Türk-‹fl’in eski Baflkan›

Bayram Meral kullanm›flt›r. Esip

gürler, tehdit eder ama asla bir di-

renifl örgütlemezdi. Çelebi de,

D‹SK’i Türk-‹fl’lefltirme süreci-

nin söylemini böyle tutturuyor.

Her eylemde Çelebi’nin buna

benzer tehditlerini görüyoruz.

Sonra, iflçilere “fabrikas›n› sev-

mesini”, ‘patronlarla ç›karlar›n›n

ortak oldu¤unu’ düflünmesini ö¤-

retir. Hem de bütün bir s›n›f mü-

cadeleleri tarihini, bilimi yoksa-

yarak... 

Çeliflki mi bunlar?

Gerçekte de¤il. Her ikisi de s›-

n›f sendikac›l›¤›n›n tükendi¤i yer-

de boy veriyor. ‹flçi s›n›f›n›n hak-

lar›n› koruma, sermaye karfl›s›nda

güç olma anlam›nda hiçbir varl›k

gösteremeyen sendikac›, iflçilerin

beklentilerini bu flekilde “radikal”

söylemlerle oyalamaya baflvuru-

yor. Elbette tek bafl›na tehdidin

kendisinden sözetmiyoruz. Bunun

ciddiyetsizli¤inden ve ciddiyet-

sizli¤i hem patronlar›n hem de

sendikac›n›n bilmesinden sözedi-

yoruz. Yoksa, direniflçili¤ini is-

patlam›fl, s›n›f›n ç›karlar›n› herfle-

yin üstünde tutan, ‘ateflle oynan-

d›¤›nda’ piflman eden bir sendika-

n›n tehdidinin de bir ciddiyeti var-

d›r ve patronlar› tereddüte sokar.

D‹SK Baflkan›n›n, say›s›n› unut-

tu¤umuz tehditlerine iliflkin böyle

bir tereddüte hiç tan›k olunmad›. 

‹flçi s›n›f›n›n “baflka  yollara”

baflvurmaktan baflka hiçbir çaresi-

nin kalmad›¤› süreç çoktan geç-

mifltir. Patronlar asgari ücrete da-

hi el uzatma cüreti gösteriyor. Pe-

ki, Çelebiler, o ‘baflka yollar’dan

ne anl›yor? Taksim’de bas›n aç›k-

lamas› yapmay› dahi, “tüm yolla-

r› denedikten sonra” baflvurulan

bir eylem olarak gören, “mücade-

le” olarak “sorunu uluslararas›

alana tafl›may›” anlayan bir sen-

dikac›l›k, ‘ateflle oynayanlar›’
yakabilir mi? Basbaya¤› oynu-

yor patronlar o “ateflle”; ama o

atefli, kendisini bile ›s›tmayan bir

küle çevirenler var. S›n›f sendika-

c›l›¤›ndan uzaklaflt›kça, “çeneye

vuran”, iflçi s›n›f›n›n düflmanlar›-

yla kolkola AB kulislerinde ser-

mayenin ç›karlar›n› savunan

(‘sermayenin ç›karlar› eflittir iflçi-

nin ç›karlar›(!) ya...) sendikac›lar-

d›r atefli külleyen.

Evet, iflçi s›n›f›, teorik olarak

düzen için bir atefltir. S›n›f bilin-

ciyle donat›ld›¤›nda “baflka yolla-

r›” yaflama geçirme cüret ve ka-

rarl›l›¤›n› da ba¤r›nda tafl›makta-

d›r. Bütün mesele atefli külleyen-

lerdedir. 

Atefli körükleyen bir sendi-
kac›l›k anlay›fl›n›n yönetti¤i s›-

n›fla hiçbir güç oynayamaz. Tarih

bunun binlerce örne¤iyle de dolu-

dur. Eksi¤iyle de olsa, Çelebile-

r’in nostaljiye dönüfltürdü¤ü

D‹SK’in tarihi de dahildir buna.

‘Atefli’ külleyenler oldukça...

D‹SK Baflkan›
Süleyman Çelebi

Coca Cola tekeli-

nin Türkiye da¤›t›m›n›

yapan Trakya Nakli-

yat iflçilerinin, D‹SK’e

ba¤l› Nakliyat-‹fl Sen-

dikas›’na üye oldukla-

r› için iflten at›lmalar›-

na karfl› eylemler sü-

rüyor. Bunlardan biri

de, 5 Haziran günü

Taksim Gezi Par-

k›’ndayd›. ‹flçiler, 'Co-

ca Cola'da ‹flçi K›y›-

m›na Son', 'Coca Co-

la'ya Sendika Girecek'

fleklinde sloganlar at-

t›lar, dövizler tafl›d›lar. 

‹stanbul Temel Haklar ile birçok

DKÖ’nün destekledi¤i eylemde konuflan

Nakliyat-‹fl Genel Baflkan› Ali R›za Kü-

çükosmano¤lu, Coca Cola’n›n tüm dün-

yada iflçi ve sendika düflman› olarak bili-

ndi¤ini hat›rlatarak, “yani karfl›m›zda

ABD emperyalizminin aç›k bir simgesi

var” dedi. "Kahrolsun ABD Emperyaliz-

mi, Coca Cola ‹flçisi Köle De¤ildir” slo-

ganlar› at›lan eyleme, 130 iflçinin çal›flt›-

¤› fabrikada sendika üyesi olan 120 iflçi

kat›ld›. 

■Coca Cola’da iflçi k›y›m›

Sinop Cam iflçileri, maafllar›n›n ödenme-

sinde yaflanan gecikmeden dolay›, 4 Ha-

ziran’dan itibaren ifl b›rakma eylemi bafl-

latt›lar. 625 iflçi, fabrika önünde toplana-

rak “Yaflas›n S›n›f Dayan›flmas›, ‹flçiyiz

Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› att›lar. 

■Sinop Cam’da ifl b›rakma

Türk Harb-‹fl Sendikas› üyesi Gölcük

Tersanesi iflçileri, toplu sözleflme görüfl-

melerinin t›kanmas›n›, 6 Haziran günü

düzenledikleri bir yürüyüflle protesto et-

tiler. Eylemde konuflan, Türk Harb-‹fl

Genel Baflkan› Osman Çimen, AKP ikti-

dar›na seslenerek ''bize IMF a¤z›yla ko-

nuflmay›n” diye uyard›. 

■Gölcük Tersanesi’nde eylem

Türkiye Ziraat Odalar› Birli¤i Baflkan›

fiemsi Bayraktar, bu¤day taban fiyat›n›n

üreticilerin beklentilerini karfl›lamad›¤›n›

belirterek, geçen y›lki fiyattan dahi %6

daha düflük oldu¤unu söyledi.

■Bu¤day taban fiyat›na tepki
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Lorenzo Giorgianni baflkanl›¤›n-

daki IMF heyeti, denetimlerini sür-

dürüyor. Hükümetin IMF talimatlar›-

n› ne kadar yerine getirdi¤ini denet-

leyen, yap›lmas› gerekenlerin emir-

lerini veren IMF heyeti, 8 Haziran

günü de Özellefltirme ‹daresi Baflka-

n› Metin Kilci ile görüfltü. Görüflme-

de özellefltirmeler, özellikle de TE-

LEKOM, TÜPRAfi ve ERDEM‹R

özellefltirmeleri ele al›nd›. Kilci,

özellefltirmeler hakk›nda “bilgi ver-

dik” derken, bunun, ekonominin as›l

patronlar›na sunulan bir rapor oldu-

¤u aç›kt›.

Özellefltirmeye karfl› eylemler ise

sürüyor. 

Haber-Sen’in Yüksel Cadde-

si’nde açt›¤› imza stand›na 8 Haziran

günü kitlesel olarak ziyarette bulu-

nan KESK Ankara fiubeler Platfor-

mu üyeleri “IMF Defol, Bu Ülke, Bu

Halk Sat›l›k De¤il” sloganlar›yla yü-

rüdüler. 

Haber-Sen’in bir baflka protesto-

su da, 9 Haziran günü Ulaflt›rma Ba-

kan› Binali Y›ld›r›m’› kat›ld›¤› bir

toplant›da sloganlarla karfl›lamala-

r›yd›. Y›ld›r›m “ayaküstü demokrat-

l›k” yaparak, sanki TELEKOM’un

özellefltirilmesi basit bir görüflme so-

runuymufl gibi, “gelin görüflelim”

dedi. Ancak, baflta Haber-Sen Genel

Baflkan› Esin Yelekçi olmak üzere

sendikac›lar güvenlikçiler taraf›ndan

salona al›nmak istenmedi. 

Özellefltirmeye karfl› direniflin

nabz›n›n att›¤› yerlerden biri de Sey-

diflehir Eti Alüminyum’du. Dergimiz

yay›na haz›rlan›rken Ankara mitingi

düzenleyen Çelik-‹fl Sendikas› üyesi

iflçiler, miting öncesinde de çeflitli

eylemlerle “Özellefltirmeye Hay›r”

demeye devam ettiler. 

5 Haziran günü Seydiflehir-Antal-

ya Karayolu’nu yaklafl›k yar›m saat

trafi¤e kapatan iflçiler, jandarma ba-

rikat›yla karfl›laflt›lar. ‹flçi ailelerinin

de yerald›¤› eylemde, özellefltirmeci

tekellerin saf›nda yeralan jandarma

Çelik-‹fl Sendikas› Seydiflehir fiube

Baflkan› Muharrem O¤uz’u gözalt›na

almak istedi. Elleri kelepçelenmek

istenen O¤uz, iflçilerin ve halk›n sa-

hip ç›kmas› üzerine gözalt›na al›n-

mad›. O¤uz, daha sonra yapt›¤› ko-

nuflmada, iflçilere Türk bayra¤› tafl›t-

mas›ndaki uzlaflmac› tavr›n› sürdüre-

rek jandarmaya mesaj vermeye çal›fl-

t›. Oysa, kelepçe takmak isteyenler

ne yapt›klar›n› ve kimin için yapt›k-

lar›n› çok iyi biliyorlard›. 

7 Haziran’da ise fabrika önünde

çad›r kuran iflçiler, 20’flerli gruplar

halinde burada nöbet tutmaya baflla-

d›lar. Sendika, 8 ve 9 Haziran günle-

rinde fabrika terketmeme eylemi ya-

p›laca¤›n› kamuoyuna aç›klarken, 50

kiflilik bir grup iflçi de 8 Haziran gü-

nü Ankara’ya giderek K›z›lay’da

“‹flimize, Afl›m›za, Gelece¤imize Sa-

hip Ç›k›yoruz” bafll›kl› bildiriler  da-

¤›tt›lar. 

9 Haziran günü Ankara sokakla-

r›nda özellefltirme karfl›t› sloganlar›n

yank›land›¤› yerlerden biri yine

Yüksel Caddesi oldu. Petrol-‹fl An-

kara fiubesi TÜPRAfi’›n özellefltiril-

mesine karfl› imza stand› açt›. Stan-

d›n aç›l›fl›nda ise, özellefltirmeye kar-

fl› mücadele eden sendikalar, iflçiler,

emekçiler biraradayd›.

Türk Metal, Haber-Sen, Çelik-‹fl

sendikalar›na yönetici ve üyelerinin

kat›ld›¤› bir bas›n aç›klamas› yap›l›r-

ken, “Seydiflehir, TÜPRAfi Omuz

Omuza, Yaflas›n S›n›f Dayan›flmas›”

sloganlar› at›ld›. Türk-‹fl ad›na Genel

E¤itim Sekreteri Mustafa Türkel’in

konuflmas› ise “Suskun Türk-‹fl ‹ste-

miyoruz” sloganlar› aras›nda geçti.

‹flçiler Özellefltirmeye Direniyor
AKP, IMF’ye Rapor Sunuyor

Özellefltirmeye ddirenenlere
sald›ranlar, eemperyalizme

hizmet eedenlerdir

Grev karar›n› asan ‹zmir Büyükflehir Belediyesi

‹zelman iflçileri, 3 Haziran’da eylemdeydi. Ge-

nel-‹fl 1 ve 3 No'lu flubeleri üyesi iflçiler Basma-

ne'den Konak’a kadar yolun iki taraf›n› kapata-

rak ç›plak ayakl› bir yürüyüfl gerçeklefltirdi. 

Polisin engellemesi, sendikac›lar›n karars›zl›¤›-

na karfl› iflçilerin öfkesi ve kararl›l›¤› sayesinde

gerçekleflen eyleme, iflçi aileleri de destek verdi. 

2000 kiflinin kat›ld›¤› yürüyüfl s›ras›nda s›k s›k

"Eflit ‹fle Eflit Ücret, ‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca-

¤›z, Yaflas›n S›n›f Dayan›flmas›" sloganlar› at›ld›.

Konak'ta Büyükflehir Belediyesi önünde yap›lan

konuflmalarda, sözleflme görüflmelerinde 5 mad-

denin daha kabul ettirildi¤i belirtilerek, 19 mad-

dede hala anlaflmazl›¤›n sürdü¤ü bilgisi verildi. 

‹zmir'de maafllar›n› ala-

mad›klar› için 3 Ma-

y›s’tan bu yana grevde

bulunan Bayrakl› De-

nim Tekstil iflçileri 8

Haziran günü fabrika

önünde eylem yapt›lar. 

8 ayl›k maafl ile 6 adet

ikramiye alacaklar›n›n

ödenmedi¤ini belirten

Öz ‹plik-‹fl Genel Sek-

reteri Murat ‹nanç, “ifl-

verenin tutumunda bir

ilerleme olmam›flt›r"

dedi. 

ABD’li “iflveren”, ‹ncirlik Üssü’nde

30 iflçiyle yap›lacak ifli 16 iflçiye yap-

t›rmak için 14 iflçiyi iflten att›.

Harb-‹fl Adana fiube binas›nda topla-

nan yüzlerce iflçi, 'Ekmek Yoksa Ba-

r›fl Da Yok' sloganlar› att›. ‹ncirlik

Hava Üssü'nde kaçak ABD'li iflçi ça-

l›flt›r›lmas›na göz yumamayacaklar›-

n› belirten sendikan›n Genel Baflkan

Yard›mc›s› Abdullah Erol, ABD'li

yetkililer, giderek ‹ncirlik Üssü'nde

sendikal› iflçi b›rakmamak için ifl yer-

lerini önce zarar ettiriyor, sonra da

kapat›yor ve müteahhit ve tafleronla-

ra alt yap› haz›rl›yor” diye konufltu. 

■izelman iflçisi kararl› ■Denim grevi ■incirlik’te iflçi k›y›m›
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15 Haziran sabah› caddelere ilk

ç›kanlar, ‹stanbul-Ankara asfalt› üze-

rindeki Otosan Fabrikas› iflçileriydi.

Cevizli’de Singer iflçileri de ayn› an-

da ç›kt›lar yollara. Bir saat içinde ‹s-

tanbul’un onlarca yerinden caddelere

ç›k›p güçlerini birlefltirmek için yü-

rüyen binlerce iflçi, ellerinde “Savafl
Bafllad›”, “Yaflas›n ‹flçi S›n›f›”,
“Zincirlerimizden Baflka Kaybe-
decek Hiçbir fieyimiz Yok”, “Tüm
Gericiler ve Faflizm Kahrolsun”
yaz›l› pankartlar tafl›yorlard›. 

Bu pankartlar, 1970 y›l›n›n 15-16

Haziran’›ndaki direniflin anlam›n› en

aç›k ve en k›sa yoldan anlat›yordu. 

Dünle bugünün, dünkü D‹SK’le

bugünkü D‹SK’in aras›ndaki fark› da

görebilirsiniz bu pankartlarda. 

“Savafl bafllad›” diye meydanlara

ç›kan, “Yaflas›n iflçi s›n›f›” diyen

D‹SK’lilerin yerini, 35 y›l sonra “ifli-
mi, iflyerimi seviyorum” dövizleri

tafl›yanlar ald›. 

Devrimci, ilerici sendikalara karfl›

y›llard›r sürdürülen kesintisiz sald›r›-

lar›n amac› da bu sonucu yaratmakt›

zaten. 15-16 Haziran direnifline ne-

den olan yasan›n amac› da buydu.

14 Haziran’da oligarflinin sald›r›-

s›na karfl› ne yap›lmas› gerekti¤inin

tart›fl›ld›¤› toplant›da, “o¤lum bana

evden ç›karken 'baba akflama eve

ne getireceksin' diye sordu¤unda,

bu akflam eve gelmeyece¤im, ben

savafla ç›kaca¤›m demeliyim” diyen

iflçiydi yokedilmek istenen. S›n›f bi-

lincine sahip, kendini s›n›flar savafl›-

n›n içinde gören, o savafl›n militan›

olan iflçiyi yoketmek istiyordu oli-

garfli. D‹SK’i vareden, D‹SK’i iflçi-

ler için giderek bir çekim merkezi

haline getiren “s›n›f sendikac›l›¤›”
anlay›fl› yokedilmek istenmiflti. 

S›n›f düflmanlar› ittifak›:
AP - CHP - Türk-‹fl

1970 May›s’›nda meclise 274 sa-

y›l› Sendikalar Kanunu ile 275 say›l›

Toplu ‹fl Sözleflmesi Grev ve Lokavt

Kanunlar›’nda de¤ifliklik yap›lmas›-

na iliflkin tasar›lar sunuldu. 

274-275 say›l› yasalarda yap›l-

mak istenen de¤ifliklikle, D‹SK’in

toplu sözleflme yetkisinden uluslara-

ras› temsil yetkisine kadar birçok

hakk› gasbedilecek, D‹SK tasfiye

edilip iflçi s›n›f› Türk-‹fl’e mahkum

edilecekti. 

D‹SK yönetimi düzen partileri

nezdindeki giriflimlerle yasaya karfl›

ç›kt›; ama bu ç›k›fllar›n bir etkisi ol-

mad›; emperyalizmin ve oligarflinin

dayatt›¤› yasa, 11-12 Haziran’da

mecliste AP ve CHP’nin oylar›yla,

3,5 saat gibi k›sa bir sürede kabul

edildi. Birçok konuda anlaflamayan

AP ve CHP, bu konuda çok kolay an-

laflm›flt›. Oligarflinin acelesi vard›;

daha sonra 12 Mart Cuntas›’n›n ge-

nerallerinden birinin ifade edece¤i

gibi “sosyal uyan›fl” büyük bir h›zla

gelifliyordu. Bu uyan›fl bast›r›lmal›y-

d›. Bu uyan›fl› “bast›rma” misyonu-

nun sendikas› olan Türk-‹fl de var

gücüyle D‹SK’i, devrimci s›n›f sen-

dikac›l›¤›n› yoketmeyi amaçlayan

yasan›n ç›kmas›n› destekledi. 

D‹SK yönetimi bu kez de Cum-

hurbaflkan›’n›n yasay› veto etmesi

için u¤raflmaya bafllad›. Ne var ki,

yasalar›n ç›kmas›n›n ard›ndan 14

Haziran’da Lastik-‹fl Sendikas›’nda

toplanan D‹SK’li iflçiler, D‹SK yö-

netiminin reformist tutumunu aflan

bir kararl›l›kla direnifl karar› ald›lar.

Kürsüye ç›kan fabrika, iflyeri temsil-

cileri “biz Demirdöküm iflçileri ola-

rak..., biz 600 iflçi olarak... and içtik,

karar verdik, direnmeye, ölmeye ha-

z›r›z...” sözleriyle iflçi s›n›f›n›n öfke-

sini, kararl›l›¤›n› tafl›d›lar toplant›ya.

Bu kararl›l›¤›n karfl›s›nda duramad›

revizyonizm. Karar al›nd›: 15 Hazi-

ran’da tüm fabrikalarda konuflmalar

yap›l›p, yasa anlat›lacak,  ard›ndan

yürüyüfle geçilip çeflitli bölgelerde

birleflilecekti. D‹SK yönetiminin

fazla radikal buldu¤u bu kararlar›, o

toplant›da yumuflatmaya, etkisizlefl-

tirmeye çal›flt›rma giriflimleri ise, er-

tesi sabahki militanl›kla afl›lacakt›. 

"".. .. ..SSaavvaaflfl  
BBaaflflllaadd››""

"Zincirlerimizden
Başka Kaybedecek
Hiçbir 
Şeyimiz 

Yok"
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‹flçi s›n›f› direniyor
burjuvazinin askeri, 
polisi sald›r›yor

15 Haziran sabah›, iflçiler ald›kla-

r› karar› uygulad›lar. Onbinlerce iflçi-

nin ad›mlar›yla sars›lmaya bafllad›

‹stanbul, Kocaeli caddeleri. Birinci

gün yüzbine yaklaflan iflçi say›s›, 16

Haziran’da iki kat›na ç›kt›. 

Türk-‹fl eylemlere karfl› ç›k›yordu

ama Türk-‹fl üyesi binlerce iflçi,

D‹SK’li iflçilerle omuz omuzayd› ba-

rikatlar›n önünde. Sendikas›z iflçiler

de küçümsenmeyecek ölçüde kat›ld›-

lar direnifle. Ve iflçilerin devrimci ör-

gütlenmesinde büyük pay sahibi olan

DEV-GENÇ’liler, direniflin her afla-

mas›nda, her yerdeydiler. Birçok

fabrikada iflçilerin TÜRK-‹fl'ten isti-

fa ederek D‹SK'e geçmesinde DEV-

GENÇ’in do¤rudan veya dolayl› et-

kisi vard›. ‹flçilerin s›n›f sendikac›l›-

¤› temelinde örgütlenme hakk›n› ifl-

çilerle birlikte bu sald›r› karfl›s›nda

da savunacaklard›. DEV-GENÇ’li-

lik, tüm halk kesimlerinin birli¤ini
sa¤lama anlay›fl›yd›; bu direniflte de

ona göre hareket ediyorlard›. 

‹stanbul’un tüm önemli kavflakla-

r›nda polis, asker barikatlar› kuruldu

iflçilerin yürüyüflünü durdurmak için.

‹skeleler tutulmufl, köprüler kesilmifl-

ti. Birçok yerde polis iflçilerin üzeri-

ne atefl açt›. ‹zmit'te yürüyüfle geçen

iflçiler ise komando barikatlar›yla

karfl›laflt›lar. Askeri birliklere iflçilere

karfl› “SÜNGÜ TAK, HÜCUM” 
emri verildi. ‹flçiler süngülendi.

‹flçiler ‹stanbul’da üç koldan bir

sel gibi ak›yorlard›. Eyüp'te yürüyen

iflçilere polis sald›rd› ve iki iflçi gö-

zalt›na al›nd›. ‹flçiler bunun üzerine

Ka¤›thane Karakolu'nu basarak arka-

dafllar›n› geri ald›lar ve yürümeye

devam ettiler. 

Polis, asker barikatlar› tafllarla,

sopalarla afl›ld›. Üç iflçi flehit düfltü

bu direniflte. Bir polis öldü. Oligarfli

var gücüyle sald›r›yordu. 16 Hazi-

ran’da ‹stanbul ve Kocaeli’de s›k›-
yönetim ilan edildi. 162 iflçi tutuk-

land›. Ancak verilen flehitlere, tut-

sakl›klara ra¤men, direnifl sonucunda

D‹SK'in kapat›lmas›n› amaçlayan

yasa de¤iflikli¤i iptal edildi. Oligarfli,

iflçi s›n›f›n›n iradesi karfl›s›nda durma-

n›n kendine neye mal olaca¤›n› anlad›.

Oligarflinin s›k›yönetim ilan etti¤i

saatlerde, radyodan D‹SK Baflkan›

Kemal Türkler’in konuflmas› yay›n-

land›; barikatlarda çat›flan iflçiler bu

konuflmayla adeta arkadan hançerle-

niyor, s›n›f›n devrimci mücadelesiy-

le, revizyonizmin politikalar›

aras›ndaki  fark› görüyorlard›. Türk-

ler, radyoda “aran›za çeflitli maksat-

lar güden kifliler çeflitli k›l›klara bü-

rünerek girebilirler, hatta daha kötü-

sü gözbebe¤imiz flerefli Türk ordusu-

nun bir mensubuna da tafl atabilir.

D‹SK Genel Baflkan› olarak sizleri

uyar›yorum” sözleriyle iflçilere “ev-

lerinize, fabrikalar›n›za dönün”

ça¤r›s› yap›yordu. 

Kemal Türkler’in “gözbebe¤i”,

süngü tak›p sald›r›yordu iflçiye, polis

kurflunlar s›k›yordu. “‹flçi, ö¤renci,
ordu el ele!” slogan› iflas edeli çok

olmufltu; herkes s›n›f›n›n saf›ndayd›.

O ise, egemenlerin a¤z›ndan “tahrik”

edebiyat› yap›yordu. Çünkü iflçilerin

militanca direnifli, D‹SK yönetimini

de ürkütmüfltü. 

15-16 Haziran direniflinde

D‹SK’in yeri, tarihsel bir paradoks

içerir. Sald›r›ya u¤rayan, yokedilmek

istenen D‹SK’tir; ama direnifli pasifi-

ze etmeye çal›flan, oligarfli sald›rd›-

¤›nda direnifli bitirme karar› veren de

yine D‹SK’tir; daha do¤rusu D‹SK

yönetimidir.   

Sendikac›lar, devrimci 
iflçiler, 15-16 Haziran’dan 
ö¤renelim!

15-16 Haziran direnifli, Türkiye

devriminin yolunun strateji üzerine

tart›flmalar›n yo¤un oldu¤u o y›llar-

da, bu tart›flmalar› da etkileyen bir

rol oynam›flt›r. Ne gariptir ki, direni-

flin içinde yeralmayan, hatta direnifli

pasifize etmeye çal›flanlar, 15-16

Haziran’›n “iflçi s›n›f›n›n ideolojik

ve fiili öncülü¤ü”nün kan›t› oldu¤u-

nu ileri sürmüfl; direniflin içinde fi-

ilen yeralan DEV-GENÇ’lileri iflçi

s›n›f›n›n gücünü küçümsemekle suç-

lam›fllard›r. 

Marksist-Leninistler, bafl›ndan

sonuna içinde yerald›klar› bu direni-

flin gücünün de, güçsüzlü¤ünün de

fark›ndad›rlar. 15-16 Haziran, iflçi s›-

n›f›n›n hem gücünü, hem de sosyal

bir devrim aç›s›ndan s›n›rl›l›klar›n›

gösteren bir direnifltir. Halk Sava-

fl›’n› yanl›fl bulup “Sovyetik ayaklan-

may›” savunanlar, o gün bugündür,

yeni 15-16 Haziranlar’› bekleyip du-

rurlar. Bekledikleri bir türlü de ger-

çekleflmez. Marksist-Leninistler bilir

ki, 15-16 Haziranlar beklenmez ya-

rat›l›r (nitekim, Türkiye’de devrim-

cilerin önderlik veya müdahale ede-

bildi¤i tüm iflçi, memur direnifllerin-

de, “iflçici”li¤i a¤z›ndan düflürme-

yenlerin de¤il, Marksist-Leninistle-

r’in damgas› vard›r.) Ve yine Mark-

sist-Leninistler bilir ki, devrim, bir-

kaç lokal ayaklanmaya ba¤lanama-

yacak kadar uzun süreli bir mücade-

leyi ve çok yönlü bir örgütlenmeyi

gerektirir bu ülkede. 

Bu “stratejik” tart›flma bir yana

b›rak›l›rsa, 15-16 Haziran’dan dev-

rimci iflçilerin, sendikac›lar›n ö¤ren-

mesi gereken çok fley oldu¤u aç›kt›r.

‹flçi s›n›f› örgütlenmesinin “sendika-
c›lar› kafalamak” olmad›¤›n› ö¤re-

tir her fleyden önce. 15-16 Haziran

tepeden kararlaflt›r›lm›fl bir direnifl

de¤ildir; iflçi s›n›f› kendi ald›¤› kara-

r›, en güçlü biçimde kendisi uygula-

m›flt›r. Bu yan›yla D‹SK’in,

KESK’in bugünkü iflleyiflinden çok

farkl›d›r. Bugün D‹SK’in “Baflkan-
lar Kurulu”nda karar alt›na al›nan

kampanyalardan ço¤u D‹SK’linin

bile haberi olmaz. Kampanyalar tem-

sili kat›l›ml› birkaç eylemle bafllay›p

biter. KESK’in birbirini tekrar eden

“eylem paketleri”, memurlar nez-

dinde tart›fl›lmaz hiç; “Baflkanlar”

orada da her fleyi belirler. Lastik-‹fl

toplant›s›nda oldu¤u gibi, emekçileri

toplay›p tart›flma yapmay› düflün-

mezler bile. Eskaza böyle bir toplan-

t› yapsalar, orada ç›kan iradeye uy-

mazlar. Öyle bir demokrasi anlay›fl-

lar› da yoktur.

‹flçi s›n›f› kuflatma alt›ndad›r ve

bu kuflatmay› yaracak olan emekçile-

rin birlikte ve militanca mücadele-

sidir. Kuflatmay› yaracak olan sendi-

kal reformizmi aflacak iflçi meclisle-

ri, cephesi gibi taban örgütlenmeleri-

dir. Kuflatma “s›n›f savafl›” düflünce-

si ve örgütlenmesiyle yar›l›r. 15-16

Haziran’›n söyledi¤i budur.
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✔✔ Katliam ggeliyorum ddiyor!
Bingöl’de geçen hafta '5.7 büyüklü¤ünde bir deprem

oldu. Bu büyüklükteki bir depremin hiçbir hasara ne-
den olmamas› gerekirken Bingöl’de yüzlerce bina y›-
k›ld›, hasar gördü. 

Tüm uzmanlar, bölgede büyük bir deprem beklentisi
oldu¤unu dile getiriyorlar. Bunun anlam› aç›kt›r;
5.7’de bu kadar bina y›k›l›yorsa, biraz daha fliddetli-
sinde, Bingöl’ün resmi binalar› da, halk›n evleri de
içinde yaflayan insanlar›n üzerine çökecekler. K›sa-
cas›, Bingöl’de bir katliam olacak! 

O zaman “takdir-i ilahi” mi denilecek?

Geliyorum diyen bir katliam, ne “takdir”dir, ne ilahi!

Bu, düpedüz kapitalist düzenin ve AKP iktidar›n›n kat-
liam› olacak... Geliyorum diyen katliamda, katiller bel-
li, ölecekler belliyse, geriye söz kal›r m›!

✔✔ Aferin AAvrupa, ddevam eet 
bu ttürküyü ssöylemeye
Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi, Türkiye'nin

Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi'nin (A‹HM) ald›¤› ka-
rarlar› uygulamas›ndan memnun ooldu¤unu bildirmifl.
Büyükelçiler düzeyinde toplanan Delegeler Komitesi,
ald›¤› “ara karar”da, ayr›ca A‹HM hükümleriyle ilgili
olarak Türkiye'de “çok ssay›da aanayasal rreform yyap›l-
mas›n›n dda ttatmin eedici bbulundu¤u” ifade ediliyor.  

“Türkiye’de olumlu geliflmeler var” diye diye ony›l-
lard›r kan›m›z›n dökülmesine ortak oldunuz. 

Oligarflinin faflizmini “reform” demagojileri “Kopen-
hag kriterleri” arkas›na gizleyip, zulmün gözba¤› oldu-
nuz. 119 insan›m›z›n katili oldunuz. 

Devam edin oyununuza, F tiplerindeki ölüm say›s›
119 oldu, AB’ye uygun yeni faflist yasalar ç›kt›, Türki-
ye’deki geliflmeler çok “tatmin edici” !

✔✔ Alman oordusuna mmüdahale rrolü
Gazetedeki bafll›k aynen böyle. Haberin içinde flunu

yaz›yor: “Almanya Savunma Bakan› Peter Struck,
Alman Silahl› Kuvvetleri'nin 'müdahale ordusu’ ol-
ma yolunda ilerledi¤ini belirtti.”

Almanya’n›n her güçlenmesi, emperyalistler aras›
kavgay› körüklemifl, kavgan›n faturas›n› ödeyen
dünya halklar› olmufltur. “Müdahale ordusu” olma
yolunda ilerleyenler, ihtimal, gamal› haçlar› da
haz›rl›yorlard›r.

Bu arada dünyadaki askeri harcamalar›n tutar›,
2004’te 1 trilyonu geçmifl. Kim al›yor bu silahlar›,
kimin paras›yla, kime karfl›?  

not düflüyoruz

‹smail Karaman’›n ‹nfaz
Edilmesi Davas›’n›n Seyri:

M‹T’i, polisi y›pratmayal›m.

‹nfazc›lar›n ellerini so¤utmayal›m...

Ama ‘demokratik hukuk devleti’

nakarat›na da devam edelim. 

6 Temmuz 2001’de, Avc›lar-Firuzköy'de sokak orta-

s›nda gündüz vakti siyasi flube polisleri taraf›ndan infaz

edilen ‹smail Karaman’›n infaz edilmesiyle ilgili davaya

Bak›rköy 5. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. 

9 Haziran’da yap›lan duruflmada, yeni bir fley yoktu. 

San›klar yani infazc› polisler Ali Erflan ve Nihat Çul-

hao¤lu yine kat›lmam›fllard› duruflmaya... ‹nfazc›lar› sa-

vunan avukat sandalyesinde, tüm infaz iflkence davala-

r›nda oldu¤u gibi Av. ‹lhami Yelekçi vard›. 

Ve mahkeme, infaz› ortaya ç›karacak her türlü talebi

reddetme tavr›n› sürdürdü. Müdahil avukatlar›n, olay ye-

rinde keflif yap›lmas› yönündeki talebi mahkeme taraf›n-

dan reddedilerek, dava 14 Aral›k 2005 tarihine ertelendi.

“Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi” için diye yaz›-

lan erteleme gerekçesi, art›k çok iyi bilindi¤i gibi, bu tür

davalar›n üstünün örtülmesi, unutturulmas› ve zaman

afl›m›yla suçlular›n korunmas› manevralar›n›n en basiti. 

*

‹stanbul Temel Haklar üyeleri, duruflma sona erdikten

sonra mahkeme binas› önünde bir aç›klama yaparak, ka-

tillerin cezaland›r›lmamas›n› protesto ettiler. “Bu ülkede

hukuk var m›, yasalar kimin için var” sorusunu tekrarla-

d›lar. Temel Haklar üyeleri, aç›klamalar›n› “‹smail Kara-

man’›n Katilleri Cezaland›r›ls›n!”, “Adalet ‹stiyoruz”

sloganlar›yla bitirdiler. 

*

Yasalar kimin için var? Oligarflinin devletinde düze-

nin sahiplerinin ve bekçilerinin lehine varoldu¤u aç›k.

Nas›l ki, “güvenlik güçlerimizin ellerini so¤utmayal›m”

diyenlerin iktidar›nda iflkenceciler, infazc›lar cezaland›-

r›lmam›flsa, M‹T’in, polisin hukuksuzluklar›n› sahiple-

nerek “Kurumlar›m›z› y›pratmayal›m” diyen bir baflba-

kan’›n iktidar›nda da katiller cezas›z b›rak›lmaya devam

edilecektir.  



“Dinleme de¤il izleme”ymifl! Üs-

telik de “yasalara ayk›r› bir durum

yok”mufl. Adalet Bakan›, M‹T’in

“ony›ld›r herkesi dinliyoruz” aç›kla-

mas›yla ortaya ç›kan hukuksuzlu¤u

örtmek için bunlardan baflka “maze-

ret” bulamad›. Sanki “dinleme” de¤il

“izleme” olmas›, uygulaman›n veha-

metini, faflizme özgü bir yöntem ol-

du¤unu ve hukuksuzlu¤unu “mazur”

gösterecek! 

Tayyip Erdo¤an da tart›flmaya ka-

t›l›p “AB u¤runa kurumlar›m›z›

y›pratmayal›m” diyerek, y›llard›r

her türlü iflkenceye, infaza, provo-

kasyona, hukuksuzlu¤a imza atan

polisi ve M‹T’i savundu. Kafada de-

mokrasinin zerresi olmay›nca, kafa-

da halk›n hak ve özgürlükleri diye

bir kavram olmay›nca, böyle düflü-

nülmesi de do¤al. AKP iktidar›, bu

olaydaki tavr›yla, ayn› 6 Mart polis

vahfletinde oldu¤u gibi, 6 Nisan linç

sald›r›s›nda oldu¤u gibi iflkence, in-

faz davalar›nda oldu¤u gibi, Susur-

lukçular’›n ve kontrgerilla yöntemle-

rinin arkas›nda oldu¤unu gösterdi. 

Cemil Çiçek’in hukuksuzlu¤u

“mazur” göstermek için bir gerekçe-

si daha vard›; Çiçek, “baz› üzücü

olaylar›n gerçekleflmeden önlenme-

sinin, bu izleme kararlar› sayesinde

oldu¤unu iddia etti.”

Neymifl acaba bu “önlenen üzücü

olaylar”? Çiçek, polisin ve M‹T’in

günlerdir gazetelere servis yapt›¤›

uyduruk “önleme” aç›klamalar›n›

kastediyor anlafl›lan.  

M‹T ad›na geçen hafta yap›lan

aç›klamada telefon, faks, internet iz-

lemelerinin “kamu yarar› gözetilerek

ve yarg› karar› çerçevesinde” yap›l-

d›¤› iddia edilirken, Emniyet Genel

Müdürlü¤ü de “telefon dinlemenin

hukuk d›fl› olmad›¤›n›” vurgulayan

bir aç›klama yapt›. 

M‹T ve polisin yarg›ya, yasalara

bu ba¤l›l›¤› karfl›s›nda “kamu”nun

gözleri yaflarm›flt›r herhalde. Ama

polis sadece bu aç›klamalarla “ka-

mu”yu yeterince ikna edemeyecekle-

rini düflünmüfl olmal›lar ki, medyaya

peflpefle “ne büyük olaylar› önledik-

lerine” dair asparagas haberler yap-

t›rd›lar. Bu tür haberlerden biri de

“dinleme sayesinde Baflbakan Tay-

yip Erdo¤an’a suikast düzenlenmesi-

nin önlendi¤i” idi. Bu konuda sözko-

nusu haberin muhatab› olan Cephe

bir aç›klama yaparak, polis ve

M‹T’in “hukuksuzluklar›n› ve bask›-

lar›n› meflrulaflt›rmak için yalan

üretti¤i” belirtildi.  

Ülkemizi böyle yönetiyorlar
Baflbakan Erdo¤an’a yönelik su-

ikast iddias›yla ilgili yap›lan aç›kla-

mada flu bilgiler verildi. 

“Örgütümüzün Erdo¤an'a suikast

yönünde bir plan› olmam›flt›r. Baflba-

kan'›n hedef al›nd›¤›n› teknik takip

s›ras›nda anlam›fllarsa, bu teknik ta-

kibin elbette kay›tlar›, belgeleri ol-

mal›d›r; böyle bir dinleme varsa, he-

men kamuoyuna aç›klamal›d›rlar. 

FAKAT BÖYLE B‹R BELGE
AÇIKLAYAMAZLAR. Çünkü ileri

sürdüklerinin tümü uydurmad›r. Po-

lisin elinde böyle bir teknik takip

belgesi olsayd›, hiç kuflku yok ki, bu-

nu en baflta sunmalar› gereken yer,

mahkemedir. Oysa sözü edilen kifli-

lerle ilgili mahkeme belgeleri aç›kt›r. 

Sözkonusu operasyonda “bomba-

c›, suikast timi, canl› bomba” oldu¤u

gibi spekülatif iddialarla tutuklanan

Celal Yayla, Ramazan Yetkin ve Ze-

ki Eken hakk›nda aç›lan davan›n tüm

sefahat›nda bu iddiayla ilgili hiçbir

belge, bilgi yoktur. 

Mahkeme belgeleri aç›kt›r; iste-

yen hukukçu, gazeteci araflt›rabilir: 

Celal Yayla'yla ilgili ‹stanbul

DGM savc›l›¤› taraf›ndan haz›rlanan

iddianame, Haz›rl›k No: 2003/2203,

Esas No: 2003/1170, ‹ddianame
No: 2003/1170  ile kay›tl›d›r. 

‹stanbul 2 No'lu DGM'de aç›lm›fl

olan dava, 2003/312 Mahkeme Esas
No ile sürdürülmektedir. 

‹ddianamede ve mahkeme dosya-

s› kapsam›nda polisin söyledi¤i gibi

bir ‹DD‹A B‹LE YOKTUR. Baflba-

kan Erdo¤an'a suikast düzenlenece-

¤ine iliflkin tek bir belge yoktur. 

Keza, yap›lan aç›klamada, yalan-

lar›n› güçlendirmek için “düzenlenen

operasyonda patlamaya haz›r boru ti-

pi bomba... ele geçirilmiflti” denil-

mektedir. Sözkonusu tutuklamalarda

silah, mermi ve patlay›c› yakalan-

mam›flt›r.” 

5 Haziran 2005 tarihli 349 No’lu

aç›klama flu sözlerle sona eriyor:

“Halka yalan söylüyorlar; sonra

bu yalanlar›n› mazur göstermek için

yeni bir yalan daha söylüyorlar.

Kendi hukuklar›n› çi¤niyorlar; sonra

bu hukuksuzlu¤u meflrulaflt›rmak

için yine yalanlara sar›l›yorlar. 

Ülkemizi böyle yönetiyorlar!”

Evet, böyle yönetiyorlar. Bu

arada ayn› aç›klamada, 25 May›s

tarihli baz› gazetelerde yay›nlanan,

‘DHKP-C'li çete polis k›l›¤›nda gasp

yapt›’ haberine dikkat çekilerek,

haberin polis kaynakl› oldu¤u, söz-

konusu haberde ‘DHKP-C üyesi ol-

du¤u” iddia edilen Savafl Çetinkaya

ile kendilerinin hiçbir ilgisinin ol-

mad›¤› belirtildi. Bu haberin de psi-

kolojik savafl›n uydurmalar›n›n, dev-

rimcilere yönelik karalamalar›n bir

örne¤i oldu¤u vurguland›.
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ABde ‹zliyor!
Avrupa Birli¤i (AB) Adalet ve ‹çifl-

leri Bakanlar› geçen hafta Lüksem-

burg'da yapt›klar› toplant›da, “terörizm

ve organize suçlarla mücadele kapsa-

m›nda internet ve telefonlar›n kontrol

alt›na al›nmas›n›” kararlaflt›rd›lar. 

Emperyalistlerin telefonlar›, inter-

neti, zaten izleyip kontrol alt›nda tuttu-

¤u malum; sözkonusu toplant›da al›nan

karar ise, esas olarak “AB üyesi ülkele-

rin bu konuda daha fazla iflbirli¤i yap-

mas›n›” sa¤lamaya yönelik. Böylelikle

“elde edilecek verilerin toparlan›p bir-

lefltirilmesi, bilgilerin bankalarda mu-

hafaza edilmesi” amaçlan›yor.  

Yar›n Cemil Çiçek veya M‹T söz-

cüsü kalk›p, izlememiz, dinlememiz

Kopenhag kriterlerine, AB standartlar›-

na uygundur deseler haks›zlar m›? 

Hukuksuzluk ve bask›lar›n› meflrulaflt›rmak için 

yalan üretiyorlar



Birleflmifl Milletler'in 1972

Stockholm Konferans›'ndan al›nan

kararla, 5 Haziran günü, ‘Dünya

Çevre Günü’ olarak kutlan›yor. Ber-

gama köylüleri, Dersimliler gibi is-

tisnalar›n d›fl›nda bu kutlamalar tam

bir riyakarl›k gösterisine dönüfltürül-

mektedir. Hem resmi kutlamalar,

hem de onlar›n icazetiyle ‘çevreci-

lik’ oyunu oynayanlar; bugünü çev-

reye sahip ç›kma de¤il, çevreyi tah-

rip edenleri

gizleme günü

olarak kutla-

maktad›rlar.

Nükleer sant-

ral ihaleleri-

nin yap›ld›¤›,

çöplüklerin

patlamaya haz›r bir bomba haline

geldi¤i, ormanlar›n devlet deneti-

mindeki rant çeteleri taraf›ndan bi-

linçli olarak ya¤malan›p katledildi¤i,

siyanürlü alt›n araman›n yasalar dahi

yoksay›larak sürdürüldü¤ü bir dö-

nemde, egemenlerin "Yaflas›n Çevre,

Yeflili Koruyal›m" türü söylemleri,

tam bir sahtekarl›kt›r. Topraklar›n›n

zehirlenmesine karfl› ç›kan Bergama-

l› köylüleri susturmak için her türlü

yola baflvuran, kendi

mahkeme kararlar›n›

hiçe sayarak siyanür-

lü alt›n aramaya izin

veren de onlard›r.

Ama daha önem-

lisi, sadece ülkemiz-

de de¤il, tüm dünya-

da do¤ay› tahrip

eden gücü do¤ru tes-

pit etmektir. ‘Çevre-

cilik’ ad›na yap›lan

mücadele de ancak

buna göre flekillendi-

¤inde bir anlam ifade

edebilir.

Do¤ay› katleden,

giderek insan yafla-

m›n› tehdit eder bir

düzeyde dengesini

bozan emperyalist-
lerden baflkas› de-
¤ildir. Her fleyin te-

kellerin ç›karlar›na

göre flekillendirildi¤i

bu sistemde, do¤a bir

de¤er üretmiyorsa,

yani kar demek de-

¤ilse, bir hiçtir. 

Küresel ›s›nmaya

karfl› Kyoto Protoko-

lü’nü Amerikan em-

peryalizminin neden

imzalamaktan kaç›n-

d›¤›n› düflünün; kar-

fl›n›za Amerikan

enerji tekellerinin ç›-

karlar›n› görürsünüz. 

‹nsana de¤er vermeyen kapitalist

sistem, do¤aya da de¤er vermez.

Hormonlu yiyeceklerden, çevrenin

tahribat›na kadar, kapitalizmin diz-

ginsiz kar h›rs› karfl›m›za ç›kar.

Örne¤in, emperyalist tekellerin

dayatt›¤› Çok Tarafl› Yat›r›m Anlafl-

mas›’n›n (MA‹) sömürge ülkelere

dayatt›¤› maddelerden biri flöyle di-

yordu: “Do¤al kaynaklar›n tüketi-

minde toplumsal ç›karlar›n gözetil-

mesi flart› kald›r›lacak.” Yine 1995

Uruguay Raund Toplant›lar›’nda al›-

nan kararlarda, Dünya Ticaret Örgü-

tü, “kendisinin kabul etmedi¤i tüm

kamu sa¤l›¤› ve çevre yasalar›n› ti-

caretin önündeki engeller olarak

gördü¤ünü” aç›kça ifade ediyordu.

Emperyalist tekellerin örgütü, sö-

mürge ülke hükümetlerinin, “her-

hangi bir sa¤l›k, güvenlik ve çevre

gerekçesiyle bir ürünü piyasalar›n-

dan ç›karamayaca¤›n›” da karar alt›-

na alarak, her fley bizim ç›karlar›-
m›z u¤runa kurban edilebilir di-

yordu. 

Çevre sorunu tüm dünyada geçer-

li, ama bizim gibi ülkeler için bu so-

run çok daha boyutludur. Çünkü, sö-

mürge ülkeler, geliflmifl kapitalist ül-

kelerin nükleer art›k çöplü¤ü olarak

kullan›l›r. ‹nsan sa¤l›¤›na zarar veren

at›klar›n ülkemize getirildi¤inin yüz-

lerce örne¤i yaflanm›flt›r. Halen, ‹s-

kenderun’da, Irak’tan getirilen uran-

yumlu savafl malzemesi art›klar› dur-

maktad›r. Yak›n zamanda Karadeniz

sahillerine vuran nükleer at›k dolu

variller bilinmektedir. Keza, emper-

yalistler, kat› at›k madde ar›tma tesis-

lerini de bizim gibi ülkelere kurarlar

ve iflbirlikçi iktidarlar bunu “ülkeye

yat›r›m yapan yabanc› sermaye” diye

pazarlar. Emperyalistlerin bu aç›k

katliam›, çevre politikalar›n› belirle-

yen, Uluslararas› Çevre Bilimleri

Enstitüsü arac›l›¤›yla meflrulaflt›rma-

s›nda da hiçbir sorun yaflanmaz.

Kapitalist düzenin Çevre Bakan-

l›klar›, t›pk› insan haklar› bakanl›kla-

r› gibidir. Gerçekte hiçbir ifllevi ol-

mayan, suçlular›n üzerini örten bir

ifllev görürler. Çevreyi tahrip eden

birçok proje bu bakanl›klarda kolay-

ca rüflvetle, haraçla onay bulabilir. 

***

‹flte bu gerçeklerden dolay›, çev-
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‘Dünya Çevre Günü’nde eylemler... 

Do¤a, Kapitalizme Karfl›
Mücadeleyle Korunur

Dersim Hemel Haklar'›n da içerisinde yerald›¤› Ne-

hirler ve Toprak Hareketi, 5 Haziran günü "Dersim'de

Barajlara ve Siyanürlü Alt›n Aramaya Hay›r" pankar-

t›yla Munzur k›y›s›na yürüyüfl düzenledi. 

Munzur Nehri üzerinde kurulmas› planlanan baraj-

lar ve siyanürlü maden aramaya karfl› ç›kan kitle,

"Munzur Özgür Akacak, Katil fiirketler Dersim'den Eli-

nizi Çekin" sloganlar› atarak Munzur'a karanfil b›rakt›.

Burada yap›lan aç›klamay› okuyan Av. Özgür Ulafl

Kaplan, do¤ay› yokedenin uluslararas› tekeller oldu¤u-

nu, Munzur Vadisi’nin tekellere peflkefl çekilmek isten-

di¤ini belirterek, “Rio Tinto ve onun tafleron örgütü

AMDL ve Yamafl fiirketleri sinyanürle gelece¤imizi ka-

rart›p elimizden yaflam hakk›m›z› almaya çal›fl›yorlar.

Hukuka ayk›r› olarak baraj yap›lmak isteniyor” dedi.

Dersimliler ‹stanbul’da ‹stiklal Caddesi'nde yürü-

yüfl yaparak, Munzur’un, barajlar, orman yang›nlar› ve

siyanürlü alt›nla yokedilemeyece¤ini hayk›rd›lar. Ela-
z›¤’daki Dersimliler de Hozat Garaj›’ndan Postane

Meydan›’na kadar yürüyerek ayn› talebi dile getirdiler.

150 kiflinin kat›ld›¤› eylemde, HÖC üyeleri de, “F Tip-

lerinde Ölümlere, Munzur’da Barajlara Hay›r” döviz-

leri tafl›d›. Eylemde sözalan HÖC’lü Özcan Y›lmaz,

ayr›ca 2 Haziran günü HÖC’lülere yönelik polis sald›-

r›s›n› anlatarak protesto etti. 



recilik, ayn› zamanda kapitalist siste-
me, emperyalizme karfl› bir mücadele
içinde olmak demektir. Bugün geçerli

“çevrecilik” anlay›fl› ise, sistemin kendi-

siyle savaflmadan sonuçlar›na itirazda

bulunan, dolay›s›yla sisteme muhalif ol-

mayan bir anlay›flt›r. ‹stisnai olarak tekel-

lere vurgular yap›l›yor olsa da, mücade-

lenin kendisi buna göre flekillenmedikçe,

bu vurgular›n da hiçbir anlam› yoktur. 

Tekellere, kapitalist sisteme karfl› mü-

cadele etmeyen, bu düzenin de¤iflmesini

istemeyen bir çevrecilik, hiçbir fleye en-

gel olamaz, koruyamaz. Bu tür kuruluflla-

r›n birço¤unun, ayn› zamanda emperya-

list devletlerce finanse edilmesi bofluna

de¤ildir. Bu tür kurulufllar, tekellerin ken-

di kendilerini aklama arac› olarak kullan-

d›¤› vitrinlerdir. Ülkemizde patronlar›n

kurdu¤u TEMA böyledir örne¤in. Saban-

c›lar’›n, Koçlar’›n, Eczac›bafl›lar’›n fab-

rikalar›n›n do¤ay› tahrip etti¤i yerde TE-

MA’y› gören olmam›flt›r. Aksine Koç’un

Ford Fabrikas›’n› “çevreci” ilan eden be-

yanatlarda ad› geçer. 

Çevreyi koruman›n emperyalist siste-

me karfl› mücadeleden geçti¤ini söyledik.

Bunun anlam› emperyalist tekellerin salt

do¤a tahribatlar›na karfl› ç›kmayla kendi-

ni s›n›rlamamak, kendi do¤all›¤› içinde

halk›n saflar›nda yeralmakt›r ayn› za-

manda. Katliamlara, bask›lara, emperya-

lizmin terörüne, yoksullu¤a da karfl› ol-

makt›r. Tüm bunlar da kapitalist sistemin

sonuçlar›d›r çünkü. 

***

Kendi ç›karlar› için do¤ay› katleden-

lere, çevreyi zehirleyerek halk›n sa¤l›¤›n›

tehdit edenlere karfl› bugünden radikal

bir mücadele verilmedi¤i koflullarda yar›-

na tafl›nabilecek hiçbir do¤al güzelli¤i-

miz, sa¤l›kl› yaflam›m›z kalmayacakt›r.

Bugünden sürdürülecek radikal bir mü-

cadeleyi reddetmemekle birlikte, çevre

sorununun çözümü, insana ve do¤aya de-

¤er veren bir sistemin infla edilmesi soru-

nudur. "Çevrenin korunmas›n›n, merkezi

planlamalar çerçevesinde ele al›naca¤›-

n›, do¤al çevreyi kirletecek, halk›n sa¤l›-

¤›n› tehdit edecek sanayi yat›r›mlar›na

izin verilmeyece¤ini” bugünden ilan

eden Halk Anayasas› Tasla¤›, bu sistemin

adresini de göstermektedir. Çünkü, Dev-

rimci Halk ‹ktidar›, “do¤al çevrenin ve

güzelliklerin halka ait oldu¤u, hiçbir üre-

tim ve yat›r›m›n halk sa¤l›¤›na karfl› ola-

mayaca¤›” bilinciyle hareket eder. 

Mamak Çöplü¤ü Kapat›ls›n
5 Haziran günü eylem düzenleyen Ankara Mamak halk›, hayatlar›n›

tehdit eden Mamak Çöplü¤ü'nün kapat›lmas›n› istediler. Çöplük önün-

de yolu çift tarafl› trafi¤e kapatan 700 kifli belediye ve valili¤i uyararak,

daha önce verdikleri sözlerini tutmalar›n› istedi ve 3 bin ton çöpün ço-

cuklar›n›n sa¤l›¤›n› tehdit etti¤ini dile getirdi.

“Baz istasyonu istemiyoruz”
Halk›n sa¤l›¤›n› etkileyen, GSM flirketine ait baz istasyonlar›na bir

tepki de Elaz›¤'›n Esentepe Mahallesi halk›ndan geldi. Baz istasyonu

hakk›nda idari tedbir karar› ald›ran halk, kurulmas› yönündeki giriflim-

lere karfl› ç›kacaklar›n› dile getiridi.

Bergama’da Örgütlü Sald›r›
5 Haziran günü, Dünya

Çevre Günü'nü Bergama

Çamköy'de siyanürlü flir-

keti protesto ederek kutla-

mak isteyen ‹zmir Berga-

ma, Eflme, Sivrihisar Hav-

ran/Küçükdere Elele Hare-

keti üyeleri, Koza Alt›n

Madeni fiirketi’nin örgüt-

ledi¤i bir grup “iflçi”nin

sald›r›s›na u¤rad›. Otobüs-

lere tafllar ve yumurtalar

atan “Koza’n›n adamla-

r›”na jandarman›n müda-

hale etmedi¤i görüldü.

“El Ele Hareketi” üyeleri sald›r›n›n ard›ndan Çanakkale-‹zmir kara-

yolunu trafi¤e kapatt›lar. Bergamal› köylülerin de bulundu¤u eylem s›-

ras›nda s›k s›k “Siyanürcü fiirket Bergama'y› Terket, Halk›z Hakl›y›z

Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›. 

Bergama Kaymakam› ile yap›lan görüflmenin ard›ndan yol trafi¤e

aç›l›rken, ertesi günü ‹zmir Valili¤i önünde bir aç›klamada bulunan El

Ele Hareketi, sald›r›ya devletin seyirci kald›¤›na de¤inerek, Koza Ma-

dencilik sahipleri ve valilik hakk›nda suç duyurusunda bulunacaklar›n›

duyurdu. Halk›n “ifle al›nma” vaadiyle birbirine düflürülmek istendi¤i-

ne dikkat çekilen aç›klamada, 'Çevrecilerle iflçiler çat›flt›' fleklindeki ha-

berler de elefltirildi ve "Ortada çat›flma yok, flirket çal›flanlar›n›n sald›r›-

s› vard›r" denildi. 

Patron Sald›r›y› Üstlendi
Sald›r›n›n planl› oldu¤u çok aç›kt›. Koza Alt›n fiirketi Yönetim Ku-

rulu Baflkan› Ak›n ‹pek’in bas›nda yeralan aç›klamalar› bunu ispatlad›.

‹pek, y›llarca emperyalist tekellerin yapamad›¤›n› “Türk flirketi” kisve-

si ile yapman›n ad›n›, “Cumhuriyet tarihinde bir Türk flirketi ilk defa al-

t›n ç›kart›yor” k›l›f›na uydururken, siyanürlü alt›na karfl› ç›kanlar› da

tehdit etti. Klasik bir patron demagojisi olan “iflçilere ekmek kap›s› aç›l-

d›¤›n›” söyleyen ‹pek, “baz› fleyleri kafl›mamak laz›m” diyerek, sald›r›-

y› da üstlenmifl oldu.
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dünya

Da¤lar›nda Che’nin mavzerinin

yank›s›n›n hiç dinmedi¤i Bolivya’da

halk yine ayakta!

‹ki y›l önce yüze yak›n kiflinin ha-

yat›n› kaybetti¤i gösterilerle Devlet

Baflkan› Losada’y› kaçmak zorunda

b›rakan Bolivya halk›, bir devlet bafl-

kan›n› daha düflürdü. Günlerdir; yer-

liler, iflçiler, ö¤renciler, ö¤retmenle-

rin baflkente uzanan yollara, La Paz

sokaklar›na kurdu¤u barikatlarda,

gösterilerde, çat›flmalarda verdi¤i

mücadele sonucunda, Carlos Mesa

istifa etti¤ini aç›klad›. 

Bolivya halk› ise hala sokaklarda,

barikat bafl›nda asker ve polisle ça-

t›flmaya devam ediyor. Madenciler,

topraks›z köylüler, ö¤renciler, ö¤ret-

menler yer yer dinamitler de kullana-

rak sald›r›lara karfl› direniyorlar.

Gösteriler dinmiyor çünkü; Bo-

livya oligarflisi, Losada’n›n devril-

mesinin ard›ndan yapt›klar› gibi,

flimdi bir baflka adamlar›n›, Kongre

Baflkan› Hormando Vaca Diez'i dev-

let baflkan› yapmaya haz›rlan›yorlar.

Faflist bir darbenin de ihtimal d›fl› ol-

mad›¤›, geçti¤imiz haftalarda sol

güçlerin aç›klamalar›na da yans›m›fl,

oligarflinin faflist güçlere darbe yap-

t›rmaya haz›rland›¤› söylenmiflti.

Aç›k olan flu ki, oligarfli bu krizini de

devlet baflkanl›¤› de¤iflikli¤iyle, s›-

k›flt›¤› noktada özellefltirmede taktik

geri ad›m atarak aflmaya çal›flacak ve

iktidar›n› korumak isteyecektir.

Emperyalist Politikalar 
Hareketin Ateflleyicisi
Gösterilere neden olan temel et-

keni; enerji kaynaklar› baflta olmak

üzere, ülkenin do¤al kaynaklar›n›n

ulusallaflt›r›lmas› oluflturuyor. Boliv-

ya do¤al gaz, petrol ve madenler ba-

k›m›ndan zengin olmas›na karfl›n 8.5

milyon insan›n yoksulluk içinde ya-

flad›¤› bir ülke. ‹flbirlikçi oligarfli ile

yoksullar aras›ndaki savafl›n merke-

zine oturan ulusallaflt›rma sorunu,

gösterilere “Ulusallaflt›rma ya da

Ölüm” pankartlar›yla yans›yor.

Do¤al kaynaklar sorunu; emper-

yalist destekli egemen s›n›flarla, iflçi-

si, köylüsü, gençleri ile halk aras›n-

daki s›n›f savafl›m›n›n bir yans›mas›.

2003’teki ayaklanmada da yine özel-

lefltirme odakl› IMF politikalar› ol-

mufl, baflkanl›k saray› kuflat›lm›fl ve

Devlet Baflkan› Losada Amerika’ya

kaçmak zorunda kalm›flt›.

Bu örnek bize flunu gösteriyor;

halk kitlelerinin en yak›c› sorunlar›-

n›, taleplerini yakalamak, halk hare-

ketinin gelifliminde belirleyici nokta-

d›r. IMF politikas›na yönelen öfke,

as›l olarak emekçi halk›n düzene

karfl› öfkesinden baflka bir fley de¤il-

dir. Bugün militan kitlesel karakterde

eylemlerle ortaya konulan sömürücü,

iflbirlikçi oligarflik düzene duyulan

memnuniyetsizliktir. 

‘‹ktidar Halka!’
Oligarfli Amerikan emperyaliz-

minden büyük destek görüyor. Ulu-

sallaflt›r›lmas› istenen do¤al kaynak-

lar› ya¤malayan uluslararas› tekelle-

rin ç›karlar› bu deste¤in bir yan›n›

oluflturuyor. Buna ba¤l› olarak, Bo-

livya halk›n›n, do¤al kaynaklar›n›n

ya¤malanmas›na karfl› mücadelesi-

nin kazan›mla sonuçlanmas›, ABD

emperyalizminin kaynaklar›n› ya¤-

malad›¤› bölge ülkelerini de etkile-

yecek bir geliflmedir. 

Brezilya’da Lula, Arjantin’de

Kirchner gibilerinin iktidara gelmesi,

emperyalizmin ç›karlar›na zarar ver-

se de, nihai olarak emperyalist sis-

temden bir ç›k›fl› ifade etmedi¤i için,

büyük sorun teflkil etmemektedir.

Emperyalizmin as›l korkusu, iktida-

r›n gerçekten halk›n eline geçmesi-

dir, devrimci geliflmelerdir. Deste¤in

as›l yan›n› da bu oluflturmaktad›r.

Bu olas›l›¤›n hiç de uzak olmad›-

¤›, emekçilerin ve halk›n en yoksul

kesimlerinin yaflad›¤› El Alto kentin-

den yükselen “‹ktidar Halka!” slo-

ganlar›yla görülüyor. El Alto Halk

Meclisleri’ndeki yo¤un tart›flmalar›n

oda¤›nda, hareketin yönü oluflturu-

yor. Gösterilere önderlik eden örgüt-

lenmelerden biri olan Bolivyal› ‹flçi-

ler Birli¤i, COB’un Genel Sekreteri

Jaime Solares de, “Ne darbeci Hor-

mando, ne ihanetçi Mesa, iktidar hal-

ka!” sözleriyle bu ça¤r›y› yineliyor.

Halk›n iktidar› nas›l alaca¤›, buna

önderlik edecek güçlerin niteli¤i ve

sol devrimci güçlerin birli¤i gibi

birçok sorun ayr› bir tart›flmad›r.

Ama aç›k olan flu ki, devlet baflkan-

lar›n›n istifa ettirilmesi halk aç›s›n-

dan köklü de¤iflimlere yolaçmamak-

tad›r. Emperyalizmin yo¤un destek

verdi¤i oligarflik yap› yerinde dur-

dukça, aksi de beklenemez.

Barikatlardaki Bolivya halk›, Losada’y› istifa ettirdi

Oligarfli de y›k›lacak!

Direniflçilerin 3 Haziran günü, iflgal-

ci ABD askerlerine yönelik gerçek-

lefltirdi¤i eylemde, 2 yankinin öldü-

¤ü aç›kland›. ABD ordusunun aç›k-

lamas›na göre, Pakistan s›n›r›nda

yola yerlefltirilen bomban›n patlama-

s› sonucu 2 ABD askeri ölürken, böl-

gede çat›flmalar›n sürdü¤ü bildirildi. 

■Afganistan’da çat›flmalar

Suriye'nin Kam›fll› kasabas›nda, Kürt

din adam› fieyh Muhammed Mafluk

El Haznevi'nin öldürülmesi binlerce

Kürt’ün gösterileri ile protesto edil-

di. Arap afliretlerinin Kürtler’e karfl›

k›flk›rt›ld›¤› belirtilen kentte halk›n

öfkesi sürerken, gösterilerde Kürtle-

r’in kimliklerinin tan›nmas› gibi ta-

lepler de dile getiriliyor.

■Suriye Kürtleri öfkeli
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55 yafl›ndaki Sosyal Pedagog

Andrea Stauffacher, “ileri demokra-

si” örne¤i olarak gösterilen ‹sviç-

re’de kapitalizme karfl› mücadele et-

ti¤i için yarg›lanan bir devrimci. 12

ay hapsi istenen dava; Avrupa’da

son y›llarda boyutlanan gericili¤in,

bask›lar›n da bir göstergesi. Stauf-

facher ile görüfltük.

Neyle suçlan›yorsunuz?

Stauffacher: Belli bafll› 5 olay

var. Birincisi; politik tutuklu Marco

Camenisch ve Nicola Bortone için

destek yürüyüflünde ‘kamu düzenini

bozmakla’ suçlan›yorum. ‹kincisi;
iki y›l önce Basel'deki savafl karfl›t›

yürüyüflten sonra tramvaya sprey s›-

k›lm›fl, içi mor bir madde ile dolu yo-

¤urt kutusu bulunmufl, bunlar da mo-

lotof olarak geçmifl kay›tlara. Benim

ilgimin kurulmas› ise, “yürüyüflü or-

ganize eden, kitleyi örgütleyen sen-

sin, baflkalar› da yapsa sen sorumlu-

sun” fleklinde. Üçüncüsü; 2004 1

May›s'›nda, savafla destek veren çe-

flitli emperyalist kurumlar›n önünde

teflhir konuflmalar› yaparak gençleri-

mize tarihimizi anlatt›k. Polis hemen

herkesi gözalt›na ald›. Hiçbir fliddet

yaflanmamas›na karfl›n, "kamu düze-

nini bozmakla" suçlan›yorum. Savc›-

ya göre att›¤›m sloganlar parola ma-

hiyetindeymifl, kitleyi sald›rmaya

k›flk›rt›yormuflum. Dördüncüsü; bir

polisin düflürdü¤ü telefona el koy-

mak. Beflincisi; Marco ile dayan›flma

yürüyüflü. Yürüyüflte polis benimle

diyalog kurmak istemifl kabul etme-

mifltim. Polis ‘e¤er oyunun kuralla-

r›na uyulursa kimsenin tutuklan-

mayaca¤›n›’ dedi ve izinli yürüyüfl

havas› vererek kitleyle birlikte yürü-

dü. Ancak k›sa süre sonra barikat ku-

rarak, tutuklamalara bafllad›lar. Ey-

lemcilerin tamam› 24 saat içinde ser-

best b›rak›ld›, beni b›rakmad›lar. Po-

lisin konuflmak istemesini, ifade ver-

meyi reddettim. Yürüyüflle ilgili tu-

tanak haz›rlad›lar. Savc› ile polis ara-

s›ndaki flu konuflmaya tan›k oldum.

Polis savc›ya ‘e¤er tutanak sizin

için yetersizse daha farkl› eklemeler

de yapabilirim’ diyordu. Aç›kça be-

nim uzun süre tutuklu kalmam için

‘delil’ uydurmay› teklif ediyordu.

Tutanakta, benim megafonla kitleye

‘polislere tafllarla sald›r›n’ komutu

verdi¤im yaz›yordu. Marco ve di¤er

politik tutuklulara destek için açl›k

grevine bafllad›m. Bir hafta sonra ise

hiçbir fley söylenmeden serbest b›ra-

k›ld›m. Bunda en büyük etken d›flar›-

da yap›lan dayan›flma eylemleridir.  

"‹htiyati Tedbir" olarak benim

tutuklu kalmam gerekti¤ini savunan

polis, bunun için SP'li (Sosyalist Par-

ti) yarg›çlardan onay ald›. 

‹sviçre'nin tipik bir davran›fl› bu;

tutuklarken politikadan tutukluyorlar

ama mahkemelerinde, politik olan

her fleyi bir kenara itip, yasad›fl› ey-

lemle, kriminal suç ifllemekle yarg›-

l›yor. Bu düzene karfl› ç›kan politik

bir hareketin varl›¤›n› ve politik bir

savunman›n olmas›n› istemiyorlar. 

‘‹htiyati Tedbir’ Yasas› nedir?

Stauffacher: Mahkemede ben ve

yapt›klar›m yarg›lanm›yor sadece,

ileride neler olabilece¤ine yönelik

ihtimaller yarg›lan›yor. Bu davra-

n›flla yeni bir yasay› yürürlü¤e sok-

mak istiyorlar. Bir yandan polise da-

ha çok yetki vermeye çal›fl›rken di-

¤er yandan yasalara "ihtiyati tedbir"

yasas›n› eklemeye çal›fl›yorlar. 

Bir örgütlenmeye karfl› gelecekle-

rine, her fleyi bir flah›sa yüklemeye

çal›fl›yorlar. Örne¤in Aufbau diye bir

örgüt vard›r demiyorlar, ama kitlesel

olarak yap›lan eylemlerin, baflkalar›-

n›n yapt›¤› kiflisel davran›fllar›n bile

sorumlulu¤unu ve "cezas›n›" bir kifli-

ye yüklemeye çal›fl›yorlar. Böylece

hem mücadele edenlere, etmek iste-

yenlere gözda¤› verilmifl oluyor,

hem de ortada örgüt davas›, politik

gerekçelerle aç›lm›fl bir dava olma-

y›nca burjuva demokrasisi vitrini bo-

zulmuyor. 

Bu yasa s›n›f ç›karlar›na dayan›-

yor. Bu ülkede 30 senedir direniyor,

devlete karfl› mücadele ediyoruz. Ta-

rihsel ba¤› yakalamak ve mücadele-

nin süreklili¤ini sa¤lamak istiyoruz.

Kapitalizme karfl› mücadelede süre-

cin flartlar›na göre nas›l bir ç›k›fl ya-

pabilece¤imize cevap bulmaya çal›-

fl›yoruz. Onlarsa tam tersini istiyor. 

Mahkemede siyasi savunma ya-

paca¤›m ve savunmam›n sonunu, ‹s-

panya iç savafl›nda Franko faflizmine

karfl› savaflm›fl ‹sviçreli sosyalist

devrimci O. Brunner’in flu cümlesi

ile tamamlayaca¤›m: "Nerede bir
atefl kokusu olursa, biz orada ola-
ca¤›z"! 

Anadolu Federasyonu, 5 Haziran

günü Almanya’n›n Dortmund flehrinde

Halk fiöleni düzenledi. fiölende bir ko-

nuflma yapan Anadolu Federasyonu

Baflkan› Nurhan Erdem yeni yasal dü-

zenlemelerden, Hartz 4’ten, hak gasp-

lar›ndan ve bunlara karfl› örgütlü bir

mücadelenin gereklili¤inden sözetti.

Bunun için herkesi Anadolu Federas-

yonu’nun eylemlerine kat›lmaya ça¤›-

ran Erdem, “Eme¤imizle Var›z Hakk›m›z› ‹stiyoruz” kampanyas›n› da örnek

gösterdi. Yap›lan di¤er konuflmalarda da Avrupa’da yaflayan halk›m›z›n so-

runlar›na yer verilirken, Almanya Marksist Leninist Partisi’nden bir temsil-

ci de, hak gasplar› ve örgütlülük üzerine konuflma yapt›.

Yeninur Ada, Abidin ve Grup Yorum’un türkülerini seslendirdi¤i flölende,

Anadolu Federasyonu’na ba¤l› Dortmund 7 Yöre Halkoyunlar›, Duisburg

E¤itim ve Kültür Merkezi folklor grubu, Köln-Dortmund Halk Sahnesi ve

Köln Halk Kültürevi müzik grubu çal›flmalar›ndan örnekler sundular. 

800 kiflinin kat›ld›¤› konser, hep birlikte çekilen halaylarla son buldu. 

Anadolu Federasyonu’ndan Halk fiöleni

‹sviçre Hukuku ve Stauffacher

yurtd›fl›



50

12 Haziran 2005 / 04

Kitab›n ad›: Ac› Tütün

Türü: Roman

Yazar›: Necati CUMALI

Yay›nevi: Cumhuriyet Kit. 

Ac› Tütün, Necati Cumal›’n›n

“Tütün Zaman›” ad›n› verdi¤i üçle-

mesinin son kitab›d›r. 

Roman, hikaye, fliir, oyun ve çeviri

gibi edebiyat›n hemen her dal›nda ver-

di¤i ürünlerle, sosyalist gerçekçilikten

esinlenen tarz›yla edebiyat›m›z›n usta-

lar›ndan biri olan Necati Cumal›, Ac›

Tütün roman›nda, Egeli tütün üretici-

lerinin yar›m as›r önce azg›n sömürü

sistemine karfl› direniflini ve zorlu ya-

flam›n› anlatmakta. 

Necati Cumal›’n›n roman kahra-

manlar› aras›nda, halk ve halk›n eme-

¤iyle geçinip asalakça yaflayan politi-

kac›lar, tütündeki sömürünün çarklar›-

n› çevirenler var. 

Küçük kurnazl›klar›yla, e¤lence-

siyle, safl›¤›yla, gazetelerin her yazd›-

¤›na, radyolar›n her söyledi¤ine ina-

nan, devletin kendilerini aldatmayaca-

¤›n› sanan halkt›r anlat›lan. Yan›lg›la-

r›yla, aldatmaya aç›k yanlar›yla, kusur-

lar›yla ve cömertlikleriyle, mütevazi-

likleriyle, dayan›flmac›l›¤›yla halk... 

Kitab›n belki de en önemli özelli¤i

de buradad›r; Cumal›, halk›n umutlar›-

n›, ac›lar›n›, özlemlerini çok iyi bilen,

tan›yan, gözleyen ve bizzat yaflayan

biri olarak büyük bir ustal›kla yans›t-

may› baflarm›flt›r. 

Dili sadedir Cumal›’n›n. 

Son olarak roman›n içeri¤ine ilifl-

kin bir not düflelim: Olaylar, 1950’le-

rin Türkiye’sinde geçer. ‹ktidarda DP

vard›r. Amerikan flirketlerinin ve tüc-

carlar›n ç›karlar›n› kendi politikas› ha-

line getiren DP iktidar› karfl›s›nda,

Egeli tütün üreticisinin direnifle geç-

mekten baflka çaresi yoktur... 

Neden Ac› Tütün’ü öneriyoruz

derseniz; tekellerin sponsorlu¤unda si-

parifl üzerine yaz›lan kitaplar›n ve ya-

zarlar›n empoze edildi¤i, bunal›m, po-

lisiye türündeki kitaplar› okutmak için

büyük kampanyalar düzenlendi¤i gü-

nümüzde, okumak için kendi seçimi-

mizi kendimiz yapmal› ve edebiyat›-

m›z›n ustalar›n›n -art›k sa¤da solda

reklam›na, tan›t›m›na pek rastlamaya-

ca¤›n›z- eserlerini tercih etmeliyiz. 

/ ÖNERD‹KLER‹M‹ZOkumak, dinlemek, 
seyretmek için...

Paylafl›m ve
dostluk için spor

Ankara ‹dilcan Kültür Merke-

zi'nin dostluk ve dayan›flma amaçl›

futbol turnuvas› 29 May›s 2005 Pa-

zar günü bafllad›. Kültür Merke-

zi'nin “Gelece¤imiz ‹çin Kültürel
Yozlaflmaya Son” fliar›yla bafllatt›-

¤› kampanya do¤rultusunda bafllat›-

lan turnuvada 16 tak›m yeral›yor.

Maçlar Ege Lisesi Sahas›'nda yap›-

l›yor. 

***
Gençlik Federasyonu’na ba¤l›

Ankara Gençlik Derne¤i de futbol,

satranç, masa tenisi dallar›nda dü-

zenledi¤i “Bahara Merhaba Tur-
nuvalar›"yla paylafl›m› spor ve

yar›flmalarla güçlendiriyor. Turnu-

valar 31 May›s’ta futbol maçlar›yla

bafllad›. Masa tenisi turnuvas› Kur-

tulufl Park›'nda, satranç turnuvas›

ise Yüksel Caddesi 44/17 numarada

bulunan Ankara Gençlik Derne¤i

binas›nda gerçekleflecek. Turnuva-

lara kay›tlar hala devam ediyor.

V›z Gelir, ‹nternette
Sincan F Tipi Hapishanesi’nde-

ki DHKP-C davas› tutsaklar›n›n ç›-

kard›¤› V›z Gelir mizah dergisinin

Mart 2005 tarihli, 75. say›s› “d›fla-
r›daki” okurlar›n›n eline ulaflt›. 

V›z Gelir’i okumak isteyen

okurlar›m›z, internette http://www.
halkinsesi-tv.com/ adresinden V›z

Gelir’in yeni say›s›na ulaflabilirler. 

kültür

“‹nsan en çok haziranda seviyor

Dövüflüyor, ölüyor belki de

Bu haziranda bir fleyler var” 

diyordu tutsak flair. Naz›m da

Haziran’da düflenlerdendi. 3

Haziran’da baflucunda dostlar›

vard› yine. fiiirler okundu bafl-

ucunda, çiçekler b›rak›ld›. Nâ-

z›m Hikmet’in Moskova'daki

mezar› bafl›nda düzenlenen an-

ma törenine kat›lanlardan  biri

de flair Ataol Behramo¤lu’ydu.

''Nâz›m'›n bugün hâlâ sürgün

oldu¤unu'' belirterek and› Na-

z›m’›. 

Naz›m sab›rla bekliyor sürgü-

nünün bitmesini ve bafl›na diki-

lecek ç›nar a¤ac›n›. Biliyor ki,

o gün, hürriyetin, “en güzel el-

bisesiyle, iflçi tulumuyla” dola-

flaca¤› gündür. Sab›r Naz›m us-

ta, o gün gelecek mutlaka. 

Sürgündeki Naz›m An›ld›!


