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Sevgi EERDO⁄AN: “Bu ülkede devrimci
olman›n bedeli çok a¤›r. Ölümü göze al-
madan, birtak›m sakatl›klar› göze al-
madan devrimcilik yapamazs›n›z. Ve ister
istemez feda ediyorsunuz kendinizi; çün-
kü bir halk gerçe¤i var. Çocuklara mutlu
bir dünyay› arma¤an etme gerçe¤i var.

Fedakar olmak zorunday›z.”
Hasan HHüseyin OONAT: "Düflmana inan›l-
maz derecede kin duyuyorum. Ve savafl-
mak istiyorum. Gerekirse tek bafl›ma da

savafl›r›m." 
Ali EERTÜRK: "Muharrem komutan gibi
mermim bitti¤inde düflman›n üzerine

zafer sloganlar›yla yürüyece¤im. Bedel
ödemeye de ödetmeye de haz›r›m. Halk
kurtulufl savafl›nda s›ra neferi olup hal-
k›m için savafl›p, halk›m için ölece¤im."
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R›za GGÜNEfiER

14 Temmuz 1993’te
‹stanbul ‹kitelli Parseller’de
darbeci kontra çetesi tara-
f›ndan pusu kurularak kat-
ledildi. 

Hüseyin AAKSOY 

14 Temmuz
1979’da ‹stan-
bul’da “Emperya-
lizme, faflizme,
pahal›l›¤a ve ifl-
sizli¤e karfl› mü-
cadele” kampan-
yas›nda bildiri da-
¤›t›rken jandar-
malar taraf›ndan
vurularak katle-
dildi.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin 14 Temmuz
20 Temmuz

Büyük
Direniflte fifiehit

Düfltüler

Sevgi Erdo¤an - 1956 do¤umluy-
du. Devrimcili¤e sempatisi Mahir-
ler’le bafllad› ve o günden itibaren
25 y›l›n›n her an›, mücadele içinde,
örgütlülük içinde geçen bir devrimci
oldu. Bu 25 y›lda, iflkencelerden, ha-
pishanelerden geçti, say›s›z görevler
üstlendi. Son üstlendi¤i görev, Türki-
ye tarihinin en büyük hapishaneler
sald›r›s›nda, Birinci Ölüm Orucu Eki-
bi direniflçisi olarak sald›r›n›n önün-
de barikat olmakt›. 14 Temmuz
2001’de, 12 Temmuz’da katledilen
efli ‹brahim Erdo¤an’›n ölüm y›ldö-
nümünden iki gün sonra flehit düfltü. 
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Buluthan KKANGALG‹LFintöz DD‹KME

12 Temmuz 1991’de ‹stan-
bul’da gerçeklefltirilen katliam
operasyonunun devam›nda 14
Temmuz günü Ankara’da bulun-
duklar› üs polis taraf›ndan kuflat›l-
d› ve çat›flarak flehit düfltüler. SDB
üyesiydiler. 

Bu ülkede halk düflman-
lar›na karfl› bir kurflun s›k›l-
maya görsün, zulüm karar-
gahlar›nda bir bomba patlamaya gör-
sün, komplo teorisyenleri hemen “ifl-
bafl›” yaparlar. Adalet Bakanl›¤›’na
yönelik feda eylemi girifliminde de ifl-
bafl› yapmakta gecikmediler. 

Emin Pazarc›’n›n 3 Temmuz 2005
tarihli Tercüman’daki yaz›s›n›n bafll›-
¤› “Dü¤meye Bas›ld›” idi. Emin Pa-
zarc› tek de¤il tabii bu komplo teorile-
ri pazar›nda. Vakit’ten Ayhan Bilgin, 3
Temmuz 2005 günkü yaz›s›nda “san›-
r›m yine bir yerlerce terör örgütlerine
sahaya inme iflareti verildi!..” diye-
rek ayn› koroya kat›ld›. 

Komplo teorileri pazar› aç›l›r da
Mahir Kaynak olmaz m›? O da “Tür-
kiye’de flu anda böyle bir eylemi ge-
rektirecek hiçbir olay yoktur” buyur-
du. Tabii, 119 ölümü, infazlar›, iflken-
celeri, katliamlar› yoksayarsan›z, bun-
lar Türkiye’de de¤il de dünyan›n öbür
ucunda yaflan›yormufl gibi davran›rsa-
n›z, böyle bir eylemi gerektirecek bir

fley de olmaz!
Kimse bofluna komplo teorileri

üretmesin, a¤z›n› yormas›n. 
Önceki say›da çok isabetli bir fle-

kilde belirtildi¤i gibi, herkes Eyüp Be-
yaz’›n o gün neden orada oldu¤unu
pekala biliyordu. 3 Ocak 2001’de Gül-
tekin Koç, 10 Eylül 2002’de U¤ur
Bülbül neden iflkencecilerin aras›na
girip üzerlerindeki bombalar› patlatt›-
larsa, Eyüp Beyaz’›n nedeni de oydu.
20 May›s 2003’te fiengül Akkurt üze-
rine bombalar› sar›p Ankara’n›n göbe-
¤ine ne için geldiyse, Eyüp Beyaz’›n
gelifl nedeni de oydu. 28 Aral›k
2004’te Sergül Albayrak adl› genç k›z
Taksim’de kendini ne için yakt›ysa,
Eyüp Beyaz’›n nedeni de ayn›yd›. Hiç
bofluna komplo teorisi yapmay›n; ta-
rihlere bak›n; 2001, 2002, 2003, 2004,
2005... Demek ki tam befl y›ld›r bu ne-
den ve bu nedenin sonucu olan eylem-
ler hep ortada var...  

2005 Temmuz’unda bas›lan bir
dü¤me aramas›n kimse bofluna. 

O dü¤meye 19 Aral›k 2000’de ha-
pishanelerin yak›l›p y›k›lmas›, tutsak-
lar›n diri diri yak›lmas› karar› verildi-
¤inde bas›lm›flt›r. Ve dahas›, o dü¤me-
ye o gün basan parmak, halen parma-
¤›n› o dü¤meden çekmemifltir. Katli-
am sürmektedir.

Kimse, Adalet Bakanl›¤›’na karfl›
giriflilen sözkonusu eyleme iliflkin
“neden, niçin” diye soramaz; neden,
niçin ortada! Eylemler, yaln›z bir “so-
nuç”turlar ve hiçbir “sonuç” nedenin-
den ba¤›ms›z olarak tart›fl›lamaz.  

“Neden?” diye sorup, sa¤da
solda “dü¤me” arayanlar, iyi

bak›n bu tabutlara; tam 119
tabut... 119 “dü¤me”!.. Daha ne

dü¤mesi ar›yorsunuz? 

YÜRÜYÜfi BBA⁄CILAR'DA
Yürüyüfl okurlar› 4 Temmuz’da Ba¤c›lar’da sansür

duvarlar›yla gizlenmek istenen gerçe¤in sesini
emekçilere ulaflt›rd›lar. Yaklafl›k 50 kiflilik okur gru-

bumuz, iki saat boyunca dergimizi tan›tt›lar. 
Yürüyüfl okurlar›; yaln›z okumakla yetinmeyin, okutun!
Gerçekleri daha çok kifli bilsin!

�Çağrılar
İlanlar

● 12 Temmuz 
fiehitlerini Anaca¤›z
Tarih: 12 Temmuz 
Saat: 13.00
Yer: Karacaahmet Mezarl›¤›

Haklar vve ÖÖzgürlükler
Cephesi

● Ümraniye 19 Aral›k
Katliam› Davas›
15 Temmuz, Saat: 10.00
Yer: Üsküdar 1. ACM

● Tav›r,
Temmuz
say›s› ç›kt›

Ali EERTÜRK Han›m GGÜL Hasan HHüseyin OONAT Gülizar fifi‹MfiEK Emine TTUNÇAL 

1996’da hapishanelerdeki ölüm orucu sürecinde, 15 Temmuz 1996’da direnen tutsaklar› destekle-
mek amac›yla, ‹stanbul Gültepe merkezindeki düzen kurumlar›na karfl› gerçeklefltirilen bask›ndan sonra
geri çekilirken Telsizler Mahallesi’nde bir evde kuflat›ld›lar. Hapishanelerde ölüm orucunda bulunan yol-
dafllar› gibi son nefeslerine kadar direnerek flehit düfltüler. (Han›m Gül, evin sahibiydi, kuflatmada polis
taraf›ndan vuruldu ve kald›r›ld›¤› hastanede 22 Temmuz’da yine polis taraf›ndan katledildi.) 

Murat KKAYMAK Osman SSÖNMEZ

Nihat fifiAH‹N Gülnaz SSARIO⁄LU

15 Temmuz 1994’te
Sivas’›n Zara ilçesi k›rsa-
l›nda Kanl›çay›r Köyü Ot-
luçimen Mezras›’ndaki ça-
t›flmalarda flehit düfltüler.
Ahmet Karlangaç K›r Si-
lahl› Devrimci Birli¤i’nde
yeral›yorlard›.  

Levent DDO⁄AN

19 Temmuz 1996’da,
henüz 17 yafl›ndayken,
Ölüm orucunu desteklemek
için ‹stanbul Ba¤c›lar’da ya-
p›lan bir gösteri s›ras›nda
polis taraf›ndan katledildi.

Dü¤meye 
19 Aral›k 2000’de

Bas›ld›



Ben Eyüp Beyaz. Halk›m›z›n
kurtuluflu ve ülkemizin ba-

¤›ms›zl›¤› için DHKC saflar›nda
mücadele ediyorum. Paras›z, bilim-
sel, demokratik bir e¤itim ve ba-
¤›ms›z, demokratik, sosyalist bir
Türkiye talebiyle yürüttü¤ümüz
gençlik mücadelesinden dolay›
2001 y›l›n›n Ekim ay›nda bana ve
birçok vatansever gence yönelik ku-
rulan polis komplosu sonucu aran›r
duruma düfltüm. ABD ve AB’nin ifl-
birlikçisi oligarflik iktidara ve onun
polisine teslim olmad›m, mücadele-
mi sürdürdüm. Hakk›mda televiz-
yonlarda ve gazetelerde say›s›z ya-
lan haber ç›kart›ld›. Hayat ve müca-
dele alan›m daralt›lmaya, katledil-
memin meflru zemini yarat›lmaya
çal›fl›ld›. ‘Canl› bomba’ oldu¤umu,
‘yakaland›¤›m›’ televizyonlardan,
gazetelerden ö¤rendim. Hakk›mda
söylenen onlarca yalana, kurulan
komplolara bir cevab›m, söylene-
cek sözüm var elbet.

Komplolara ve bu komplo-
nun gönüllü aleti olan ba-

s›na sesleniyorum; komplonuz ne

yaz›k ki(!) baflar›l› olmad›, amac›n›-
za ulaflamad›n›z. Yalanlar›n›za,
komplolar›n›za ra¤men halk›m›z›n
mücadelesini engelleyemeyeceksi-
niz. Ülkemizde yoksulluk ve zulüm
oldukça emperyalist güçlerin kukla-
s› iktidarlar taraf›ndan yönetildi¤i-
miz sürece; halk›m›z›n ekmek, öz-
gürlük ve adalet aray›fl›n›n sesi ola-
ca¤›z. Bu sesi kesemeyeceksiniz. 

Ftipi hapishaneler politikas›
ve tecrit 5 y›ld›r halk›m›z›n

gündeminde. ABD ve AB’nin onay
ve deste¤iyle hayata geçirilen bu
politika katliamlarla bask› yasala-
r›yla yok saymayla ve sansür politi-
kas›yla devam ettirilmektedir. Tec-
ritin kald›r›lmas› için sürdürdü¤ü-
müz ölüm orucu direnifli 5. y›l›na
girmifltir. Fedakarl›kla, iradeyle,
kahramanl›klarla yürüttü¤ümüz di-
renifl er geç zafere ulaflacak ve tecrit
kald›r›lacakt›r. fiimdiye de¤in; 19
Aral›k ve Armutlu katliamlar›nda
ve ölüm orucu direniflinde 119 dev-
rimci, vatansever flehit düflmüfltür.
‹ktidar bir yandan katliamc›lar›
ödüllendirirken di¤er yandan yeni

ceza infaz kanunuyla direnifle sald›-
r›y› boyutland›rmaktad›r. Hücreler-
de keyfi uygulamalarla, tecritle, di-
siplin cezalar›yla, mektup, görüfl ve
avukat yasaklar›yla tam teslimiyet
dayat›lmaktad›r. Unutulmamal›d›r
ki, ne katiamlarla, ne sansürle, ne de
infaz yasalar›yla can bedeli verdi¤i-
miz bu direnifl k›r›lamaz, yok edile-
mez, er geç tecrit kald›r›lacakt›r. 

Bu eylemi, hapishanelerde
uygulanan tecrit ve katli-

am sald›r›s›na, yeni Ceza ‹nfaz
Kanunu’na, TCK, CMK’ya, hal-
k›m›z›n yoksullaflt›r›larak müca-
delesinin bask› yasalar› ve faflist
sald›r›larla engellenmeye çal›fl›l-
mas›na misilleme olarak yap›yo-
rum. Adaletin olmad›¤› bir ülkede
halk kendi adaletini arayacakt›r. Bu
meflrudur ve hiçbir yasa bu meflru-
lu¤u gölgeleyemez. Tecrit ve katli-
am gerçe¤i sürdükçe, direnifl koyu
bir sansürle yok say›lmaya devam
edildikçe feda eylemlerimiz süre-
cektir. Kimse “örgüt bask›s›”, “ölü-
me tap›yorlar”la eylemimi karala-
maya çal›flmas›n. Tamamen kendi
iradem ve insiyatifimle bu eylemi
yap›yorum. Yaflam›, yaflamay› çok
sevdi¤im halde, adaletsizli¤in, yok-
sullu¤un, emperyalizme ba¤›ml›l›-
¤›n son bulmas› için, onurlu bir ya-
flam için kendi hayat›ma bilerek ve
isteyerek son veriyorum. Can›m
halk›ma, vatan›ma ve bu ülkenin p›-
r›l p›r›l gelece¤ine feda olsun. Ço-
cuklar›m›z›n yar›n›na feda olsun. 

Eyüp Beyaz, feda eylemi öncesinde “halka ve devrimci
kamuoyuna” seslendi. Ölüme giden bir insan›n bu

seslenifline, bir belge olarak yer veriyoruz.

Eyüp Beyaz’›n Halka 
Son Seslenifli

3 Eyüp Beyaz’›n halka son seslenifli

6 Adalet Bakanl›¤›’na FEDA EYLEM‹

8 Neden Adalet Bakanl›¤›? 

10  AKP infaz› savundu

12  Cenazede örgütlü sald›r›

15  Eyüp Beyaz’dan DEV-GENÇ’lilere;

DEV-GENÇ’lilik her koflulda mücadele

etmektir

16  Selam olsun feda ruhuyla dövüflenlere

18  AKP, “arka bahçe”sini tahkim ediyor

19  Tecritten haberler

20  “Tecrit silahs›z insan›n öldürülmesidir”

23  Biraz ciddiyet

26  Devrim gerçe¤ini ve devrimcili¤i 12

Temmuzlar ö¤retiyor

28  Oligarflik devlet, iç savafla göre

örgütlenmifltir    

30  AKP, demokratik mücadeleyi sindirme

sald›r›s›n› sürdürüyor

32  AKP IMF için Anayasa’y› bilerek,

planlayarak çi¤nedi

33  Not düflüyoruz

34  Sivas’› unutturmayaca¤›z!

35  Faflizme örtü yap›lan hukuk ve adalet

yalanlar›

39  Kapitalist batakl›k: “Batakl›kta milyarlarca

kad›n”                         

40  Toplu sözleflmelerde bir Türk-‹fl klasi¤i

42  Reformizm, hak ve özgürlükleri

savunamaz!

45  Hayat›n her alan›nda siyasi kimli¤imizle

yeralmal›y›z

47  Onurlu ayd›nlar›m›z› an›yoruz

48  Londra’da otobüsler ve metroya sald›r›

50  17’ler ölümsüzdür!
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Kimse terör, terörist dema-
gojisine baflvurmamal›-

d›r. Terör kavram›n›n bugün kimler
taraf›ndan niçin kullan›ld›¤› ortada-
d›r. Bugün terör, emperyalizmin ve
oligarflik iktidarlar›n muhalifleri
sindirmek, bast›rmak ve katletme-
nin bir arac› olarak kullan›lmakta-
d›r. Irak’ta, Filistin’de, Afganistan’-
da iflgale direnmenin ad›d›r terör!
Ba¤›ms›zl›k istemenin, özellefltir-
meye, F tiplerine, tecrite karfl› ç›k-
man›n ad›d›r terör! Hükümeti elefl-
tirmek, yaz› yazmak, karikatür çiz-
mek, fliir okumak terör diye ceza-
land›r›lmaktad›r. SEKA iflçisi, Sey-
diflehir iflçisi, E¤itim-Sen’li memur-
lar terör denilerek cezaland›r›lm›fl-
t›r. Herkes görmelidir ki, as›l terö-
rist emperyalizm ve onun iflbirlikçi-
si oligarflik iktidarlard›r. As›l terö-
rist AKP, Genelkurmay iktidar› ve
bu iktidar›n kararlar›n› uygulayan
görevlilerdir. Polistir, M‹T’tir, J‹-
TEM’dir. 

Tarihin her döneminde ada-
letsiz, zorba iktidarlara

karfl› halk›n adalet aray›fl› olmufl-
tur. Spartaküs, Kawa, Dede Sultan,
Baba ‹shak, Pir Sultan, Köro¤lu,
Dadalo¤lu, Denizler, Mahirler...
Hep bu aray›fl›n sesi olmufllard›r.
Bugün adalet egemen az›nl›ktan ya-
nad›r. Katledenlerin yerine katledi-
lenlerin, linç edenlerin yerine linç
edilenlerin cezaland›r›ld›¤› bir ada-
let, adalet midir? ‹ktidar kendi hu-
kukunu ayaklar alt›na alarak Berga-
ma’da siyanürle alt›n ç›kar›lmas›na
onay vermifltir. fianl›urfa’da köyle-
rine Amerikan füzesi düflen köylü-
ler yarg›lanmaktad›r, Amerika de-
¤il. Ba¤›ms›z yarg› denen iflleyifl,
emir komuta zincirine uyarak ge-
nelkurmay talimat›yla E¤itim-Sen’i
kapatm›flt›r. Az çalana çok ceza, çok
çalana ödülün verildi¤i bir adalettir
düzenin adaleti.

Halk adalet istemektedir,
adalet nerede? Bu düzen

halka adalet da¤›tamaz. Halk›n
adalet aray›fl›n›n sesi bizleriz. Dev-
rimci Hareket halk düflmanlar›ndan,
iflbirlikçilerden, halk›m›z›n s›rt›nda-
ki asalaklardan hesap sormaya, hal-
k›n adaleti olmaya devam edecektir.
Bombal› eylemlerimiz, cezaland›r-
malar›m›z ve feda eylemlerimiz sü-
recektir. Halk›m›z› adaletsiz b›rak-
mayaca¤›z. 

Bütün dünya halklar› bizim
kardefl halklar›m›zd›r.

Emperyalizme karfl›, ezilen halkla-
r›n verdi¤i mücadeleler bizim mü-
cadelemizdir. Onlar›n ac›s› bizim
ac›m›z, sevinçleri bizim sevinci-
mizdir. Irak’ta, Filistin’de iflgale di-
renen ve dünyan›n dört bir yan›nda
emperyalizmin karfl›s›na dikilen
ezilen dünya halklar›n›n direniflini
buradan selaml›yorum. 

‹flçiler; tecrit ve sansürle siz-
lerin kazan›lm›fl haklar›n›z

gasbedilmektedir. Bugün uygula-
nan IMF ve AB’ye uyum progra-
m›yla sizlerin kazan›lm›fl haklar›n›z
gasbedilmektedir. Kendi pirimleri-
nizle kurup bugünlere getirdi¤iniz
SSK hastanelerine hükümet el koy-
mufltur. Sa¤l›k paral› hale getiril-
mekte, emeklilik yasas›yla mezarda
emeklilik dayat›lmaktad›r. Çal›flma

yasas› iflveren zihniyetiyle düzen-
lenmifl, esnek çal›flmayla 17. madde
dayatmas›yla hak arama mücadele-
nizin önüne engeller konmufltur.
Asgari ücret kiran›z› bile karfl›laya-
mamaktad›r, ki bunu bile çok gör-
mektedirler. Özellefltirmelerle iflsiz-
lik ve tafleronlaflt›rma dayat›lmakta,
karfl› ç›kanlar ise SEKA’da, Seydi-
flehir’de oldu¤u gibi terörist ilan
edilerek sald›r›ya u¤ramaktad›r. Di-
renifller sansür ve di¤er halk kesim-
lerinden tecrit edilerek bo¤ulmaya
çal›fl›lmaktad›r. Sendika a¤alar› bi-
zim sorunlar›m›z› çözemez, onlar
herfleyi AB’ye havale etmekte, pat-
ronlarla uzlaflma aray›fllar›yla mefl-
guldürler. Demokrasi flampiyonu
ilan edilen, eme¤in Avrupas› deni-
len Avrupa, tekellerinin Avrupas›-
d›r. IMF politikalar›n›n mimar›
ABD ve di¤er emperyalist güçlerle
birlikte AB’dir. AB’de de iflten ç›-
karmalar, sosyal haklar›n t›rpanlan-
mas›, iflsizlik gibi sorunlar vard›r.
Kendi sorunlar›m›z› ancak kendi-
miz mücadele ederek, dayan›flma
a¤lar› kurarak çözebiliriz. Mücade-
lemiz sizler içindir. Sizlerin gerçek-
ten iktidarda olup yönetece¤i, özgür
koflullarda geçim s›k›nt›s› çekme-
den üretece¤i sosyalist Türkiye
içindir.

Memurlar; tecrit ve sansür
sizin de gündeminizdir.

Bu iktidar faflist bir iktidard›r. Bu-
gün E¤itim-Sen’imiz iktidar tara-
f›ndan kapat›lm›flt›r. Tecrit öyle bir
boyuttad›r ki, "ideolojik sendika,
marjinal gruplar, terör odaklar›"
denilerek E¤itim-Sen yaln›z b›rakt›-
r›lm›flt›r. Ayn› ak›bet vergi yasas›n-
da BES’in, SSK’lar›n devrinde
SES’in bafl›na gelmifltir. Tecrit ha-
yat›n her alan›ndad›r ve direnenle-
rin, muhaliflerin susturulmas›n›n
bir arac› olarak kullan›lmaktad›r.
‹ktidar›n sald›r›lar›na ve tecritine,
reformist sendikac›l›k anlay›fl› da
AB beklentisiyle bilerek bilmeye-
rek alet olmufllard›r. Bugün sonuç
ortadad›r. Birleflerek direnecek ikti-
dar›n sald›r›lar›n›, tecriti k›raca¤›z.
AB’den, ILO’dan, A‹HM’den me-
det umarak mücadelemizi bilinmez
bir tarihe ertelemek, "Kurdu kuzu-
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Bu eylemi, hapishanelerde
uygulanan tecrit ve katliam
sald›r›s›na, yeni Ceza
‹nfaz Kanunu’na, TCK,
CMK’ya, halk›m›z›n
yoksullaflt›r›larak müca-
delesinin bask› yasalar›
ve faflist sald›r›larla
engellenmeye çal›fl›lmas›na
misilleme olarak
yap›yorum. Adaletin
olmad›¤› bir ülkede halk
kendi adaletini arayacakt›r.
Bu meflrudur. Tecrit ve
katliam gerçe¤i sürdük-
çe, direnifl koyu bir
sansürle yok say›lmaya
devam edildikçe feda
eylemlerimiz sürecektir.



nun insaf›na b›rakmakt›r". 

Mücadelemiz siz emekçiler
içindir. Tecriti, sansürü,

sald›r› yasalar›n› birlikte mücadele
ederek püskürtelim. Sürgünlere, ifl-
güvencesiz çal›flmaya, sendikas›z-
laflt›rmaya, açl›k s›n›r›nda yaflama,
gelin birlikte son verelim. 

Köylüler; tecrit, sansür ve
IMF politikalar› sizin de

gündeminizdedir. IMF programla-
r›yla tar›m ve hayvanc›l›k bitme
noktas›na getirilmifltir. ‹ktidar›n
aç›klad›¤› taban fiyatlar› maliyetini-
zi bile karfl›lamamaktad›r. Emper-
yalist tar›m tekellerinin lehine ürün
kotalar› konuyor. Uygulamaya çal›-
fl›lan serbest fiyat politikas›yla siz-
ler tüccarlar›n insaf›na b›rak›l›yor-
sunuz. Ürünlerinizi çöpe döktü¤ü-
nüz, tarladan toplamad›¤›n›z görün-
tüler her geçen gün art›yor. Sesinizi
ç›kar›nca da "gözünüzü toprak do-
yursun" deniyor. Bütün iktidarlar
ayn›d›r. Ayn› IMF program›n› uy-
gulamamaktad›rlar. Ve hiçbir düzen
partisi sizlerin sorunlar›n›z› çöze-
mez. Bizim mücadelemiz sizler
içindir. Köylümüzün gerçekten
“milletin efendisi” olaca¤› düzen,
Devrimci Halk ‹ktidar›d›r. Devrim-
ci halk iktidar› toprak reformuyla
halktan yana tar›m politikas›yla
köylümüzün umududur. Gelin bir-
likte devrimci halk iktidar› için mü-
cadeleyi büyütelim. 

Gençlerimiz; tecrit sizin de
gündeminizdir. Ülkemizin

umudu gelece¤i sizlersiniz. Bugün
en yo¤un sald›r› sizleredir. Bir yan-
dan yoz kültürle bilinçlerimiz du-
mura u¤rat›lmakta, di¤er yandan,
paral›, gerici e¤itimle, iflsizlikle ge-
lece¤imiz karart›lmaktad›r. Gelece-
¤ine sahip ç›kan onurlu gençler, so-
ruflturmalara u¤ramakta okullardan
at›lmakta, terörist ilan edilmektedir.
Polis, idare ve sivil faflistlerin iflbir-
li¤i ve sald›r›s›yla mücadelemiz en-
gellenmeye çal›fl›lmakta, e¤itim
hakk›m›z gasbedilmektedir. Ba¤›m-
s›z, demokratik, sosyalist Türkiye-
’nin y›lmaz savunucusu gençlerimiz
mücadeleyi büyütelim, paral› e¤iti-
me, yozlaflmaya, tecrite, sorufltur-

malara mücadelemizle engel ola-
l›m. Mücadelemiz sizler içindir. 

Esnaflar küçük üreticiler;
bu düzen tekellerin düzeni-

dir. Büyük bal›¤›n küçük bal›¤› yut-
tu¤u bu düzende sizler her an sorun-
larla bo¤ufluyorsunuz. Bu y›l 100
bin küçük iflletme kapand›. A¤›r
vergilerle maliyetlerin art›fl›yla sü-
rekli kriz halindesiniz. Çal›flt›rd›¤›-
n›z birkaç kiflinin maafl›n› dahi öde-
mekte zorlan›yorsunuz. Sizlerin ç›-
kar› devrimci halk iktidar›ndad›r.
Gelin birlikte mücadele edelim bu
düzene karfl›.

Yoksul gecekondu halk›;
köylerinizden göçüp geldi-

¤iniz günden bu yana konut sorunu-
nuzu çözemedi iktidarlar. Üstelik
eme¤inizle gecenizi gündüzünüze
katarak yapt›¤›n›z evlerinizi y›kmak
istiyorlar. Mahallelerimizi fuhuflun,
uyuflturucunun yozlaflman›n bata¤›
haline getirmeye çal›fl›yorlar. Gelin
Cephe saflar›nda y›k›mlar›, yozlafl-
maya ve yoksullu¤a karfl› birlikte
mücadele edelim. 

Ülkemizin onurlu ayd›nlar›;
gelin halk›m›z›n sorunlar›na

birlikte sahip ç›kal›m. AB balonunu
birlikte söndürelim. Demokratik öz-
gür bir Türkiye’yi birlikte yarata-
l›m. Halk›n ayd›n› olman›n gere¤i
budur. Gelin bu sorumlulu¤u üstle-
nelim. 

Her dilden her milliyetten
her dinden halklar›m›z,

Anadolu halklar›; Yoksullu¤a,
ulusal bask›ya, kültürümüzün yok
edilmesine, ulusal onurumuzun yer-
lere serilmesine, ABD’ye, AB’ye ve
iflbirlikçi oligarflik iktidar›n adalet-
sizliklerine, zulmüne karfl› mücade-
leyi büyütelim. Sahte vatanseverle-
re, genelkurmaya, MHP’ye kanma-
yal›m. Onlar ne ülkemizdeki Ame-
rikan üslerine, ne IMF politikalar›-
na karfl› bir fley dememektedirler.
Vatanseverlikleri kendi iflbirlikçi
maskelerini gizlemek için kullan-
d›klar› bir perdedir. Ba¤›ml›l›¤›n
onaylay›c›s› genelkurmay ve MHP
ba¤›ms›zl›k sembolü bayrak üzerin-
den provokasyon yaratmakta, dire-
nen halk güçlerine, gerçek vatanse-

verlere sald›rmaktad›rlar. Gelin, on-
lar›n iflbirlikçi maskelerini birlikte
indirelim. Ba¤›ms›zl›k, demokrasi
ve sosyalizm mücadelesinde Cephe
saflar›nda buluflal›m. Halk›n iktida-
r› kendi iktidar›m›z için birlikte mü-
cadele edelim. Ben bu u¤urda yafla-
m›m› halk›m ve vatan›m için feda
ediyorum. Halk›m›z sizleri seviyo-
rum. 

Devrimci kamuoyunu tek
tek siyasi yap›lar›, grupsal

ç›karlardan ar›narak sürecin önemi-
ni kavramaya, tecrite yoksullu¤a,
IMF yasalar›na faflist sald›r›lara
karfl› ortak mücadeleyi büyütmeye
ça¤›r›yorum. 

YAfiASIN HALKIN ADALET‹

YAfiASIN BA⁄IMSIZ,
DEMOKRAT‹K, SOSYAL‹ST
TÜRK‹YE

1 Temmuz 2005

Eyüp Beyaz
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Kimse “örgüt bask›s›”,
“ölüme tap›yorlar”la

eylemimi karalamaya
çal›flmas›n. Tamamen

kendi iradem ve insiya-
tifimle bu eylemi

yap›yorum. Yaflam›,
yaflamay› çok sevdi¤im

halde, adaletsizli¤in,
yoksullu¤un, emperya-
lizme ba¤›ml›l›¤›n son

bulmas› için, onurlu bir
yaflam için kendi hayat›ma
bilerek ve isteyerek son

veriyorum. Can›m
halk›ma, vatan›ma ve
bu ülkenin p›r›l p›r›l

gelece¤ine feda olsun.
Çocuklar›m›z›n yar›n›na

feda olsun.
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Zalimlerin 
hesap 

vermesi 
tarihin 

yasas›d›r. 
Adalet 
halk›n 

iste¤idir. 
HALK 

ADALETS‹Z 
KALAMAZ

1 Temmuz günü sabah saat 09.30 s›ra-
lar›nda, Adalet Bakanl›¤›’na yönelik feda
eylemi yapmak isteyen Eyüp Beyaz, sa-
dece ad›nda ‘adalet’ yaz›l› bakanl›k önün-
de de¤il, ayn› zamanda TV kameralar›
arac›l›¤›yla milyonlarca insan›n gözleri
önünde bafl›ndan vurularak infaz edildi.
Eyüp Beyaz’›n üzerindeki bombalarla ba-
kanl›¤a girdi¤i s›rada, Adalet Bakan› Ce-
mil Çiçek’in de içeride oldu¤u ö¤renildi. 

Yans›yan bilgilere göre; Adalet Ba-
kanl›¤›’na giren Eyüp Beyaz, x-ray ciha-
z›n›n alarm vermesi ve üzerinin aranmak
istenmesi karfl›s›nda, fünyeyi ateflledi.
Ancak üzerindeki patlay›c›lar, nedeni an-
lafl›lmayacak flekilde patlamad›. Bunun
üzerine elleri arkadan kelepçelendi. Polis-
ler büyük bir panik içerisindeyken, feda
eylemcisi elleri arkadan kelepçeli flekilde
bakanl›ktan ç›kt›. 

Ankara’n›n tüm ölüm mangalar› top-
lanm›flt› bakanl›k önüne. Korku ve panik
kameralara yans›rken, özel timciler önce
aya¤›ndan vurdular Eyüp Beyaz’›. Ölüme
meydan okuyan militan, elleri kelepçeli,
bedeninde kurflunlar oldu¤u halde yeni-
den aya¤a kalkmaya çal›flt›. 

Korkakt›lar. Üzerindeki bombalar›n
atefllenmedi¤ini bildikleri halde, Cephe
militan›n›n yan›na yaklaflamad›lar. Üze-
rindeki bombalar de¤il, yüre¤indeki inan-
c›, cüretiydi oligarfli için korkutucu olan.
Çünkü, oligarflinin en çok korunan yerle-
rinin bafl›nda gelen Tecrit Bakanl›¤›’na
girmifl, eylemini gerçeklefltirmifl, ama

kendi elinde olmayan
bir nedenle baflar›l› ola-
mam›flt›. Bu bile yeti-
yordu onlar için. 

Üzerine do¤rultul-
mufl namert namlular
bir kez daha atefllendi.
Kendini; 119 yoldafl›-
n›n hesab›n› sormak
için, Türkiye tarihinin
en büyük hapishaneler
katliam›na karfl› adale-

tin sesi olmak için, ba¤›ms›z, demokratik
ve sosyalist bir Türkiye için feda etmeye
çoktan haz›rd›. Bu inanç ve iradeyle ç›k-
m›flt› yola, “ölüm nereden gelirse gelsin
hofl geldi sefa geldi” diyenlerdendi. Bafl›-
na isabet eden kurflunlarla yere y›¤›l›rken,
ölen; gerçekte ölüme meydan okuyan de-
¤il, infazc› yüzünü milyonlara seyrettiren
oligarfliydi.

Cephe Üstlendi: “Tecrit sürdükçe,
eylemlerimiz de sürecektir”

Eyüp Beyaz’›n feda eylemi giriflimini
üstlenen DEVR‹MC‹ HALK KURTU-
LUfi CEPHES‹ Sevgi Erdo¤an Silahl›
Propaganda Birli¤i, AKP’nin, tecrit katli-
am›ndan sorumlu oldu¤unu hat›rlatarak,
“119 ölümün hesab›n› vermeyeceklerini
sananlar yan›l›yor. Hesap sormak için
Adalet Bakanl›¤›'n›n kap›s›ndayd›k.
EYÜP BEYAZ'LAR HESAP SORMAYA
DEVAM EDECEK” dedi. “F Tipi hapis-
haneleri açmak ve F Tiplerinde tecrit po-
litikas›n› sürdürmek için katlettikleri 119
insan›m›z›n hesab›n› sormak için kuflan-
m›flt›k bombalar›m›z›” ifadelerine yer ve-
rilen Cephe aç›klamas›nda, zalimlerin he-
sap vermesinin, tarihin yasas› oldu¤u,
adaletin halk›n iste¤i oldu¤u vurgulana-
rak, “tecrit katliam›n›n sorumlular›na
karfl› eylemlerimiz sürecek!” denildi.

19 Aral›k’tan bugüne tecrit katliam›n-
da 119 insan›n katledildi¤i hat›rlat›lan
aç›klamada, Eyüp Beyaz'›n neden Adalet
Bakanl›¤›’nda bulundu¤unun herkes tara-
f›ndan çok iyi bilinmesine karfl›n, bunun
gizlenmeye çal›fl›lmas›na dikkat çekildi.

Aç›klamada flunlar söylendi: 

“Tecriti ve sansürü sürdürenler, tecrit
politikas›na karfl› fliddete baflvurmak zo-
runlulu¤unu da yaratanlard›r. 119 Ölü-
mün sorumlular›ndan hesap sormak mefl-
ru hakk›m›zd›r. Adalet Bakanl›¤›'n› iflte
bundan dolay› hedef ald›k ve almaya de-
vam edece¤iz...

Feda eylemimiz yar›m kalm›flt›r; ama

Adalet Bakanl›¤›’na 
FEDA EYLEM‹

Büyük Direniflte
120. flehit



katiller, yoldafl›m›z›n bedenine sar›-
l› bomban›n korkusunu ta içlerinde
hissettiler. Tecrit katliam›n› sürdür-
melerinin karfl›l›ks›z kalmayaca¤›n›
bir kez daha gördüler.”

‘Habercili¤i’ yokeden sansür

Bütün burjuva medya bilir ki, bir
haberin ‘5N1K’ olarak formüle edi-
len en temel sorular›ndan birisi
“NEDEN” sorusudur. Ama, Eyüp
Beyaz’›n eyleminin oldu¤u gün
TV’lerde, ertesi günü gazetelerde
bu sorunun cevab› yoktu. “Neden
Adalet Bakanl›¤›?” diye sorma
“zahmetine” dahi katlanmad› hiçbir
muhabir ve “anl› flanl›” köfle yazar-
lar›. Herkes Cemil Çiçek’in ve ikti-
dar›n “terör” üzerine hamasetini
yutmufl göründü. Çünkü ifllerine ge-
liyordu. “Terörün nedeni olmazd›!
Korkutmak için insanlar bedenleri-
ni bomba yapabilirlerdi.”

Sayfalar dolusu Eyüp Beyaz ha-

berleri içinde, bir tek kelime olarak
bile ölüm orucundan, tecritten, 119
insandan sözetmeme ‘baflar›s›n›’
gösteren medya için söylenecek söz
bitmifltir. Aleni ve bilinçli bir flekil-
de 119 ölümün sorumlular› ara-
s›ndad›rlar. Feda eylemi ile bu ger-
çek bir kez daha aç›¤a ç›km›flt›r. 

Oysa, herkes biliyordu neden
Adalet Bakanl›¤›’n›n hedef al›nd›-
¤›n›, suçlular “f›s›lt›yla” kendi ara-
lar›nda konufltular bunu. “Güvenlik
Zirveleri”nde, tam da do¤ru flekilde
de¤erlendirip “F Tipi cezaevleri ile
ilgili” dediler. 

Tecrite derhal son verilmeli

“120 Ölümün hesab›n› soraca-
¤›n›” bir kez daha ilan eden Dev-
rimci Halk Kurtulufl Cephesi, tecrit
katliam›n›n sürdü¤ünü hat›rlatarak
flunlar› söyledi:

“Tecritte katledilen her yoldafl›-

m›z›n hesab›n› AKP'den soraca¤›z!

F Tipi Hapishanelerde tecrit po-
litikas› 5 y›ld›r sürdürülüyor. 1 Ha-
ziran'da yürürlü¤e sokulan yeni fa-
flist yasalar ve hemen ard›ndan ç›-
kar›lan yönetmeliklerle, tecrit daha
da a¤›rlaflt›r›lm›flt›r. F Tiplerindeki
yoldafllar›m›z, 5 y›ld›r ölüm orucuy-
la direniyorlar tecrite karfl›. Halen
üç tutsak ölüm orucundad›r. 

Tecrit politikas›na derhal son ve-
rilmelidir. Tecriti savunanlar, Nazi
politikalar›n›n ülkemizdeki uygula-
y›c›lar›d›rlar. Tecrit sürdü¤ü müd-
detçe, ölümler sürdü¤ü müddetçe,
eylemlerimiz de sürecektir. 

Tecrit katliam› karfl›s›nda susan-
lar›n, eylemlerimize iliflkin tek bir
kelime söyle-
meye hakk›
yoktur. Hesap
sorma hakk›m›-
z›n meflrulu¤u
tart›fl›lamaz.”
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Cephe aç›klamas›nda, Eyüp Be-
yaz hakk›nda flu bilgilere yer verildi: 

“1980 y›l›nda, Ardahan ili Ç›ld›r
ilçesi Gölbelen Köyü'nde, Türk Sün-
ni bir ailenin çocu¤u olarak do¤du.
‹lkokulu köyünde okuduktan sonra
Ardahan Yat›l› ‹lkö¤retim Bölge
Okulu'ndan mezun oldu ve 1996 y›-
l›nda Karadeniz Teknik Üniversitesi
Giresun E¤itim Fakültesi S›n›f Ö¤-
retmenli¤i Bölümü'ne girdi. 

Üniversitede okurken 1999'da
devrim mücadelesine kat›ld›. 2001
y›l›nda ö¤retmen olarak okulundan
mezun oldu. Ancak o, çok daha bü-
yük bir davada halk›n ö¤retmeni ol-
may› seçti. Sömürü ve zulümden
kurtuluflumuzun, çocuklar›m›z›n hak
ettikleri e¤itimi görmelerinin ancak
devrimle mümkün olaca¤› bilinciyle
kavgan›n ön saflar›nda yerald›.
Gençlik örgütlenmesi içinde sorum-
luluklar üstlendi. 

‹lk gözalt›s›n› 2000 y›l› 1 May›-
s›nda Trabzon'da yaflad›. ‹flkenceden

bafl› dik ç›kt›. 30 Temmuz 2000 y›l›n-
da, hapishanelerde tecritin kald›r›l-
mas› için yap›lan demokratik bir ey-
lem s›ras›nda yeniden gözalt›na al›n-
d›. Yine iflkencecilere direnen Eyüp
vard› karfl›lar›nda. 

Devrimcilik anlay›fl›nda statüko-
ya yer yoktu. Ö¤renmeye aç›k, feda-
kar, mütevazi yap›s›, militan kiflili-
¤iyle daha ileri görevlere haz›r oldu-
¤unu gösterdi. Silahl› birlikler içinde
istihdam edildi. Oligarfli uzun süredir
ele geçirmek için özel ekipler kur-
mufl, ad›n›, resmini afifle etmiflti.
Ama o yeralt› faaliyetlerini serinkan-
l›l›k ve disiplin içinde sürdürdü. 

Kendisini “mücadelenin bir nefe-
ri olarak” tan›mlayan Eyüp için ör-
gütlü olmak; “yaflam›, düflüncesi,
prati¤iyle örgütle bütünleflmek, ge-
rekti¤inde örgüt gibi davranabilmek-
ti”. Örgüt, Eyüp için de devrimin
ad›yd›. fiöyle diyordu bu konuda:

“Hareket benim için sab›rl› bir
ö¤retmeni,  kaya gibi güçlü bir irade-

yi ve yeni bir
yaflam›n yara-
t›lmas›n› ifade
ediyor. Hareket
benim için saf-
l›¤›, temizli¤i,
halk›m›z›n kur-
tuluflunu ve bu kurtulufla giden yolda
tek tek insanlar›n kurtuluflunu ifade
ediyor. Eme¤i ve al›nterini özgürlefl-
tirmeye çal›fl›rken harcanan eme¤i
ifade ediyor. Hareket benim için ada-
leti ifade ediyor. Zalimlerin korkusu-
nu ifade ediyor. Hareket benim için
mutlulu¤u ifade ediyor. Hareketi, ta-
rihin kendisine biçti¤i misyonu lay›-
k›yla yerine getiren bir güç, halk›m›-
z›n tek kurtulufl umudu olarak görü-
yorum. ‹deolojisiyle, prati¤i, yaratt›-
¤› geleneklerle, flu anki mücadelesiy-
le dünya devriminin stratejik güçle-
rinden biri olarak görüyorum.”

O, cüretin, fedakarl›¤›n, adaletin
ad› olarak ölümsüzleflti. Zalimlerin
korkusu bir cephe savaflç›s›yd› ve
üzerine do¤rultulan yüzlerce namlu-
ya meydan okuyarak, en çok koru-
duklar› üslerine girerek korkular›n›
daha da büyüttü. Cüreti ve fedakarl›-
¤› örnek olacak.”

“Eyüp Beyaz: Devrim mücadelesinin ö¤retmeni,
halk›n adaletinin feda savaflç›s›”
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Bu soruyu sormaktan kaçanlar, hem
119 ölümle süren bir zulmü gizlemek is-
teyenlerdir, hem de ‘Adalet’ Bakanl›-
¤›’n›n faflist düzendeki rolünü gizlemeye
çal›fl›yorlard›r. Kimse komplo senaryola-
r›na, hamasi terör nutuklar›na s›¤›nma-
s›n. Hele, Mahir Kaynak gibi (1 Tem-
muz, Samanyolu TV) kendisi her fleyi
sansürledi diye gerçeklerin karart›ld›¤›n›
zannederek “flu anda bu eylemi gerekti-
recek hiçbir fley yok. Provokasyondur”
saçmal›klar›yla durumu aç›klamaya ça-
l›flmas›n. Gerçekleri tart›flmayanlar, suça
dolayl› ortakl›k ederler. 

Evet! Neden Adalet Bakanl›¤›?

Çünkü; 119 insan›n katledilmesine
neden olan; ‘sosyal bir varl›k olarak’ in-
san›n insani bütün özelliklerini yoksayan
ve yoketmek isteyen; iflkenceyle düflünce
de¤iflikli¤i dayatan; tutsaklar› fiziki ve
psikolojik olarak imha etmeyi hedefle-
yen; dayan›flman›n ve yard›mlaflman›n
yasaklanarak tutsaklar›n bireycili¤e, yal-
n›zl›¤a mahkum edildi¤i, örgütlü yaflam
haklar›n›n yokedildi¤i tecrit politikas›n›n
mimar› ve uygulay›c›s› bu kurumdur.

Çünkü; Buca’dan Ümraniye’ye, Ulu-
canlar’dan Diyarbak›r’a ve 19-22 Ara-
l›k’a; bu ülkenin hapishanelerinin kan
gölüne çevrildi¤i operasyonlar›n kararla-
r› burada al›nd›. Bu koltukta oturanlar
“daha fazla ölüm bekliyorduk” diye, 28
ölümü az bile buldular. Beyinleri çivili
sopalarla parçalanan, diri diri yak›lan,
bedeni kurflunlarla doldurulan, etleri lime
lime edilen, hücre hücre eriyen insanlar›-
m›z›n adalet isteyen sesleri bu binan›n
duvarlar›nda hala yank›lanmaktad›r. 

Çünkü; analar a¤lat›lm›fl,
efllerin, kardefllerin, yoldaflla-
r›n yüre¤ine kor atefller bura-
dan düflürülmüfltür. 

Çünkü; direnme hakk›n›
yoketmek için Sa¤l›k Bakanl›-
¤› ile protokol imzalayarak
yüzlerce insan› sakat b›rakan
onlard›r. 4 y›ld›r fiilen uygula-
d›klar› zorla müdahale iflken-
cesini yasal hale getirecek ka-
dar, tarihe, halklar›n yaratt›¤›
hukuka, zulüm karfl›s›nda di-

renmenin meflrulu¤una düflmand›rlar. 

Çünkü; tecritten sözeden herkesi teh-
ditle susturmay›, cezaland›rmay› en bafl
görevlerinden biri sayan, kendileri gibi
düflünmeyen herkesin “kafas›n› ezmeyi”
hak gören bir anlay›fl›n sahibidirler. 

Çünkü onlar; tek ve üç kiflilik hücre-
lere att›klar› insanlara; bir arkadafl›yla se-
lamlaflmay› yasaklay›p selam verdi diye
dayak atan, mektuplarda dahi tecriti da-
yatan, bir foto¤raf karesinde iki kifliyi
yanyana getirmeyen, tutsaklar moral bul-
mas›nlar diye akla gelmedik yasaklara
baflvuran bir zihniyetin temsilcisidirler.

Çünkü; genelgelerle hapishaneleri
“zindana” çevirmifl, tecriti daha da koyu-
laflt›rmak için en ince ayr›nt›lar›na kadar
zulüm üzerine yo¤unlaflm›fllard›r.

Çünkü bu kurum; tecriti a¤›rlaflt›ran,
en do¤al savunma haklar›na dahi sald›-
ran, en pasif direnifl biçimi olan açl›k
grevlerini suç sayan, hak ve özgürlüklere
büyük darbe vuran yeni faflist yasalar›n
mimarl›¤›n› yapm›flt›r.

Burada s›ralanan “çünkü”ler ço¤alt›-
labilir. Örne¤in, iktidar›n sesi Yeni fiafak,
Bakanl›k bürokratlar› ile görüflmesini ak-
tard›¤› haberinde, “F tipi cezaevlerinin
gündeme gelmesi ve Hayata Dönüfl Ope-
rasyonu'ndan sonra, özellikle üst düzey
bürokratlarda korku ve tedirginlik duy-
gusu olufltu” (2 Temmuz) diyerek, neden
hedef al›nd›¤›n› da anlatmaktad›r.

Bu Koltu¤a Neden Hep Faflist
Politikalar›n Savunucular›
Oturtulur?

‹çiflleri Bakanl›¤› gibi, Adalet Bakan-
l›¤› da, devlet aç›s›ndan her zaman strate-
jik konumda olmufltur. Sistemin faflist,
bask›c›, yasakç›, katliamc› niteli¤ini bu
kurum nezdinde görmek mümkündür. 

Bu nedenle oligarflik devletin en “gü-
venilir” isimleri bu koltu¤a atanm›fl, ikti-
darlar da, bu gerçe¤i gözeterek isimler
belirlemifltir. Susurlukçu A¤ar gibi biri-
nin, halkla alay edercesine bu koltu¤a
oturtulmas›, çarp›c› bir örnektir. ‘Adalet’
ve kontrgerilla yanyanad›r. “Portresini”

Neden Adalet Bakanl›¤›?



yay›nlad›¤›m›z, Susurlukçular’›n de-
flifre edilmesine dahi karfl› ç›kan Çi-
çek de koltu¤u “doldurmay›” bafla-
ran bir isim olmufltur bu anlamda. 

Nedir “güvenilirli¤in” k›stas›? 

En baflta faflizmin hapishaneler
politikas›ndan taviz vermemedir. Ya-
ni, tutsaklar›n siyasi kimli¤inden so-
yundurulmas›, örgütsüzlefltirip neda-
met getirmesi yönündeki politikalar›
uygularken, hukuk, insan haklar› gi-
bi “gereksiz” kayg›lar tafl›mamal›d›r.

Sadece bu de¤ildir elbette. Yarg›
mekanizmas› üzerinde do¤rudan de-
netim, oligarflinin vazgeçemeyece¤i
bir fleydir. Katlederek ayakta duran
bir düzende, katillerin yarg› koruma-
s›na al›nmas›nda Adalet Bakanl›¤›
temel role sahiptir. Susurlukçular, in-
fazc›lar, iflkenceciler, katliamc›lar bu
mekanizma içinde aklanm›fllard›r.
Halka karfl› ifllenen suçlarda halk›n
adaletsiz b›rak›lmas›nda oligarflinin
faflist politikalar› bu kurum taraf›n-
dan yaflama geçirilmektedir. 

Halk›n hak ve özgürlükler müca-
delesini bast›rma do¤rultusunda fa-
flist yasalar›n ç›kar›lmas› ve uygulan-
mas› yine Adalet Bakanl›¤›’n›n suç-
lar› aras›ndad›r. Ayn› bakanl›¤›n, t›p-
k› katilleri oldu¤u gibi, “ifladam›” k›-
l›kl› hortumcular›, h›rs›zlar› ve ars›z-
lar› korumada nas›l canh›rafl bir gay-
ret içinde oldu¤u da bilinen bir ger-
çektir.

Korkusuz Cemil ve Koruma
Ordusu

Bir suçlunun psikolojisi içinde
119 ölümü, tecriti dile getirmekten
kaçan Cemil Çiçek, gazetecilerin so-
rusu üzerine, “Ben Allah'a, kadere
inan›r›m. Biz Türk milletiyiz. Bizde
korku olmaz” demektedir.

Cemil Çiçek “kiflisel” olarak kor-
kak m›d›r, de¤il midir; zulüm uygu-
layan›n inanc› ne kadar samimidir;
ayr› bir tart›flma ve devrimciler bu
yan›yla çok ilgili de¤ildir. Bu aç›kla-
man›n koruma ordusu içinde yap›l-
mas›, iki gün sonraki Bakanlar Kuru-
lu’na farkl› bir yoldan, farkl› bir
araçla ve koruma say›s› iki kat›na ç›-
kar›lm›fl flekilde gelmesi, yeterli ce-

vapt›r. Ancak as›l korku, siyasald›r. 

Bütün katliamc›lar, gerçekte en
büyük korkaklard›r. Sömürü ve zu-
lüm düzenlerinin y›k›lmas›ndan duy-
duklar› korku yüzünden katliamlara
baflvururlar, bunun için 19 Aral›k
katliam›n› gerçeklefltirmifl, halk›n
devrimci mücadelesini böyle bast›r-
may› planlam›fllard›r. Ve ayn› neden-
le katliam politikas›n› F tiplerinde
sürdürmektedirler. 

2 y›ld›r yüzlerce polisle arad›kla-
r› bir devrimci, devletin “beynine”
girmifltir. Devrimci inanç, cüret ve
yarat›c›l›k korkular›n› büyüten en
önemli etkenlerdir. 

Suçlu olduklar›n› bildikleri için
korkmaktad›rlar. Cephe aç›klamas›n-
da dile getirildi¤i gibi; 

“Bu yüzden, AKP iktidara geldi-
¤inden bu yana koruma önlemleri,
tüm önceki iktidarlar› aflan boyutlar
kazanm›flt›. Yollar›, sokaklar› trafi¤e
kapasalar da, kap›lar›na koruma or-
dular› da y›¤salar, binalar›na en ge-
liflmifl güvenlik sistemlerini de kursa-
lar, Eyüp Beyaz yoldafl›m›z›n yapt›¤›
gibi, burunlar›n›n dibine kadar gele-
cek ve hesap soraca¤›z.

‹flkencelerin, katliamlar›n, infaz-
lar›n, tecritin emrini veren burjuva
politikac›lar, polis flefleri, generaller,
bürokratlar, etraflar›ndaki koruma,
güvenlik çemberlerine güvenirler
hep; oysa, bu ülkede onlarca burjuva
politikac›, polis flefi, general, bürok-
rat, iflkenceci, o koruma çemberleri-
nin içindeyken halk›n adaletine he-
sap vermifltir. Oligarflinin katliamc›-
lar›, soyguncular› bunu bilmezler
mi? Bilirler elbette; kabuslar›ndan
kurtulmak için de bunlar› unutmay›
tercih ederler. Ama unutamazlar.
Gültekin Koçlar, U¤ur Bülbüller,
fiengül Akkurtlar, hapishaneler ope-
rasyonuna kat›lan katliamc›lar› tafl›-
yan araçlar›n önünde patlayan bom-
balar›m›z ve Eyüp Beyazlar, halk›n
adaletini unutturmaz onlara. 

Durmaks›z›n faflist yasalar ç›kar-
malar›, polise, M‹T'e yeni yetkiler ta-
n›yan düzenlemeler yapmalar›, ifl-
kencecileri, infazc›lar› mahkemeler-
de hep beraat ettirmeleri iflte bu kor-
kunun sonucudur.”
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Ç‹ÇEK’‹N T‹YATROSU
Burjuva medya, Eyüp Be-

yaz’›n babas› ve amcas›n›n Ce-
mil Çiçek’i “ziyaretini”, bunun
ucuz bir tiyatro oldu¤unu çok
iyi bildi¤i halde ön plana ç›kar-
d›. Biliyordu ki, bu “ziyaret”,
AKP’nin görevlendirdi¤i ya da
yalaka bir Cumhuriyet Savc›-
s›’n›n “etkili ikna yöntemi” so-
nucuydu. Daha bir gün önce o¤-
lunun infaz edilmesinden so-
rumlu olan ve bunu aç›kça sa-
vunan bir ars›zl›k, ertesi günü
de babas›n›n “ac›s›n› paylaflma”
rolüne soyundu. Ama beyinleri
asla analar›n babalar›n ac›s›n›
duyamazd›. Riyakarl›k kendini
mutlaka d›fla vururdu. Öyle de
oldu; “geçmifl olsun” ziyareti
de¤il, Çiçek’in terör demagoji-
siyle süslenmifl, bir bas›n top-
lant›s› havas› verildi ve Çiçek,
infaz›, herkese gözda¤› amaçl›
“uyar›c›” olarak kulland›. 

ABD’lilerin Bakanl›kta 
Ne ‹fli Vard›?

ABD Büyükelçili¤i Masla-
hatgüzar› Nancy E. Mc. Eldow-
ney, Ankara Valisi Kemal Önal'›
ziyaret ederek, feda eylemi s›ra-
s›nda iki Amerikan Büyükelçili-
¤i görevlisinin bakanl›kta oldu-
¤unu belirterek, “bu durumda
ve di¤er pek çok olayda oldu¤u
gibi, polisin büyükelçilik men-
suplar›n›n güvenli¤ini temin
etmede gösterdi¤i çabaya min-
nettar›z” dedi.

Emniyetin baflgörevi zaten,
efendilerinin güvenli¤i! Peki,
Amerikal›lar hangi iflin takibi
için bulunuyorlard› acaba? Ora-
s› D›fliflleri Bakanl›¤› olmad›¤›-
na göre, Tecrit ve ‹nfaz Bakan›
Çiçek, bu soruya da ç›k›p cevap
vermelidir.
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1 Temmuz günü tüm Türkiye canl› ya-
y›nda bir infaz› izledi. Bu yan›yla daha ön-
ce gerçeklefltirilen binlerce infazdan fark-
l›yd›; ne katlettiklerinin giysilerini
yokederek gerçekleri karartabilirlerdi, ne
de “çat›flma ç›kt›” diyecek durumlar› var-
d›. Her fley, herkesin gözleri önünde ya-
flanm›fl, elleri arkadan kelepçelenmifl, yani
enterne edilmifl bir devrimci aya¤›ndan
vurularak yere düflürüldükten sonra bafl›na
niflan al›narak infaz edilmifltir. Bunun d›-
fl›ndaki tüm aç›klama ve haberler, infaz›
meflrulaflt›rma amaçl›d›r.

Yaflanan infaz›n ard›ndan yap›lan aç›k-
lamalar, bir kez daha hukukun, adaletin te-
rör demagojisiyle bo¤ulmak istenmesinin
örne¤i olmufltur. Burjuva ve islamc› bas›n,
infaz› aklayan haberler yaparken, en üst
düzeyde aç›klamalarla infaz savunulmufl-
tur. 

Baflbakan Tayyip Erdo¤an: “Faciay›
gerek bakanl›k içinde, gerekse d›flar›da
müdahale eden polis önledi.”

TBMM Baflkan› B. Ar›nç: “Güvenlik
güçlerinin basiretini kutluyorum.”

Adalet Bakan› Cemil Çiçek: “Kifli, va-
tandafllar›n yo¤un oldu¤u yere kaçmaya
çal›fl›nca, polis taraf›ndan vurularak öl-
dürülmüfltür.”

Ankara Emniyet Müdürlü¤ü: “Yakala-
ma amaçl› yap›lan at›fl sonucu flah›s ölü
olarak ele geçirilmifltir.”

Ankara Cumhuriyet Baflsavc›s› Hüse-
yin Poyrazo¤lu’nun, bu aç›klamalardan
sonra, “polisin sa¤ yakalayabilecekken
afl›r› güç kullan›m›nda bulunup bulunma-
d›¤›n›n soruflturulaca¤›n›” söylemesinin
bir anlam› olabilir mi? ‹ktidar aç›kça so-

ruflturman›n nas›l sonuçlan-
mas› gerekti¤ini dikte et-
mifl, terör demagojisiyle in-
faz› meflrulaflt›rmak istemifl-
tir.

Oysa onlar suçlar›n› çok
iyi biliyorlar. Çiçek, bu yüz-
den yalana baflvuruyor ve
''güvenlik birimlerimiz, bü-
yük bir hassasiyetle davran-
m›flt›r” dedikten sonra flun-
lar› söylüyor: “Kifli kaçma-

ya devam edince, bu atefl devam etmifltir
ve kifli hayat›n› kaybetmifltir''. Yani Çi-
çek’e göre; yere düfltü¤ü halde kasten öl-
dürme yok! 

AKP iktidar›n›n bu aç›klamalar›, hede-
fin Adalet Bakanl›¤› olmas›ndan ba¤›ms›z
bir flekilde, oligarflinin halka karfl› savafl
politikalar›na tam uyumun bir sonucudur.
‹nfaz, ony›llard›r bir devlet politikas›d›r ve
AKP de bu politikay› sürdürmektedir.
“Polisin elini so¤utmama” anlay›fl›, Tay-
yipler’in de anlay›fl›d›r. Türkiye; ‹nsan
Haklar› Bakanlar›’n›n, infaz› izleyip, “in-
san haklar›na uygundur” beyanatlar› ver-
di¤i, infazc›lar›n ödüllendirilip terfi ettiril-
di¤i bir ülkedir. Bu politika AKP iktidar›
ile de de¤iflmemifltir. Daha birkaç ay önce
12 yafl›ndaki U¤ur Kaymaz ve babas›n› in-
faz edenler görevlerinin bafl›ndad›rlar.

‹nfazc›lar›n› kutlayan AKP iktidar›,
119 ölümün sorumlular›n›n gö¤süne ‘Dev-
let Üstün Hizmet Madalyas›’ takarak gös-
terdi¤i çizgisini sürdürmektedir. Aç›kla-
malar› yeniden okuyun, usulen de olsa hu-
kuki bir kayg›n›n yerinin olmad›¤›n› göre-
ceksiniz. Niflan alarak bafl›ndan vurmay›,
“flahs› yakalama amaçl› atefl” olarak
aç›klayan zihniyet, bu iktidardan güç al-
maktad›r. Bu ülkede ony›llard›r binlerce
infaz olay›, bu tür aç›klamalarla savunul-
mufl ve mahkemeler buna onay vermifltir.
Bu olayda da farkl› olmayacakt›r. Devlet
en üst düzeyde karar›n› vermifl, infaz› sa-
hiplenmifltir. Yarg›ya düflen de bunu onay-
lamakt›r.

Hukukçular soruyor: “Adam
öldürmek” hala suç mu?”

Eyüp Beyaz’›n infaz›n›n ard›ndan çok
say›da kurum aç›klama yaparak, protesto
etti. TAYAD’l› Aileler, ‹stanbul Temel
Haklar, Gençlik Federasyonu, ‹dil Kültür
Merkezi, Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i,
Halk›n Hukuk Bürosu, ‹HD ve birçok sol
grup taraf›ndan yap›lan bütün aç›klamalar-
da infaza dikkat çekildi.

“Devletin katletme özgürlü¤ü sürü-
yor” diyen Halk›n Hukuk Bürosu aç›kla-
mas›nda, yaflan›lanlar›n yal›n ve ç›plak ol-
du¤una dikkat çekilerek, hiçbir demagoji-
nin infaz› karartamayaca¤› belirtildi. HHB

AKP infaz› savundu



flunlar› söyledi:

“Bir ‘Adalet’ Bakanl›¤› düflünün
ki; sorumlulu¤u alt›ndaki hapishane-
ler bir tabutlu¤a dönmüfl, tam 119 ta-
but ç›km›fl o hapishanelerden. Bir
‘Adalet’ Bakanl›¤› düflünün ki; önün-
de güpegündüz kameralar›n önünde
eli kelepçeli bir insan hunharca kat-
lediliyor. Bir ‘Adalet’ Bakan› düflü-
nün ki; hukuku sadece Susurlukçu
katiller bahis konusu olunca hat›rl›-
yor. Bu bakanl›¤›n ad›ndaki adalet
koca bir yaland›r. Ad› tecrit ile an›-
lan bakanl›¤›n ad› bundan sonra in-
fazla da an›lacakt›r.

SORUYORUZ; bu ülkenin ana-
yasas›nda hala yaflam hakk›ndan
bahsedilmiyor mu? SORUYORUZ;
bu ülkenin ceza kanununda adam öl-
dürmek hala suç olarak kabul edil-
miyor mu?”

‹nfazc›lar›n derhal görevden el
çektirilmesini isteyen Ça¤dafl Hu-
kukçular Derne¤i Genel Merkezi
aç›klamas›nda da infaza iliflkin flu ol-
gulara dikkat çekildi; 

“Kiflinin üzerinde bir bomba bu-
lundu¤u kabul edilerek;

◆ Elleri arkadan kelepçelenmifl,    

◆ Fünyesi atefl ald›¤› halde patlama-

yarak bombas› devre d›fl› kalm›fl,
◆ Aç›k ve etraf› boflalt›labilir bir
alana ç›km›fl veya ç›kart›lm›fl, 
◆ Aya¤›ndan vurularak yere düflü-
rülmüfl, hareket kabiliyeti s›n›rlan-
m›fl, dolay›s› ile etkisiz hale getiril-
mifl bir kiflinin; 

‘Bafl›na, yak›n mesafeden, uzun
namlulu veya yüksek kinetik güç tafl›-
yan silahlarla’ birden fazla atefl edi-
lerek öldürülmesi yarg›s›z infazd›r.
Anlafl›laca¤› gibi, yakaland›ktan
sonra, yani hukuken ‘gözalt›nda’ ve
fiilen kollu¤un elinde bulundu¤u s›-
rada öldürülmüfltür. Bu aç›kça ‘afl›r›
güç kullan›m›d›r’; ‘yarg›s›z infazd›r’
ve suçtur.”

Adaletsiz bir düzene karfl›
mücadele meflrudur

Tarihin bütün dönemlerinde, en
hakl› kavgalar adalet u¤runa veril-
mifltir. Bu kavgaya karfl› egemen s›-
n›flar çeflitli demagojilerle sald›rm›fl-
lar, meflrulu¤unu yoketmeye çal›fl-
m›fllard›r. Ama asla halklar›n bilin-
cinde, yüre¤inde mahkum edememifl-
lerdir. Bugünkü demagoji “terör”
üzerinden yürütülmektedir.

Oligarfli istemektedir ki; katlede-
cek, diri diri yakacak, iflkence yapa-

cak, hücrelerde insanlar› çürütecek,
sokak ortalar›nda infazlar gerçeklefl-
tirecek ve kimse adalet aramayacak,
hesap sormayacak. AKP iktidar› da,
kimsenin kendisine itiraz etmeyece¤i
bir Türkiye hayaliyle yaflamakta, dü-
zeniçi muhalefete dahi tahammül
edememektedir. 

Türkiye halk›n›n, bu topraklar›n
devrimcilerinin böyle bir düzene bo-
yun e¤mesini kimse beklememelidir.
Eyüp Beyaz bu gerçe¤in en çarp›c›
ifadesi olmufltur. Türkiye’yi boyun
e¤enlerin, susanlar›n ülkesi haline
getirmek isteyenler yan›ld›klar›n›
görmüfllerdir. Bu sömürü ve zulüm
düzeni sürdükçe, halk›n adaletinin
sesinin yank›lanmas›, kavgan›n bütün
meflru araçlarla sürdürülmesi kaç›n›l-
mazd›r. Kap›s›nda “Adalet” yaz›l› bir
kurumun önünde yaflanan infaz, bu
düzenin niteli¤ini ve adalet aray›fl›n›n
meflrulu¤unu bir kez daha gözler
önüne sermifltir. 

“Adaletsiz bir ülke, güneflsiz bir
dünyaya benzer.” 

Bu ülkenin güneflsiz kalmamas›
için Eyüpler hep olacakt›r. Bu kaç›-
n›lmazd›r. Eyüpler’i yaratan; dünyay›
güneflsiz, ülkemizi adaletsiz b›rakan,
sömürüyü ve zulmü dayatanlard›r. 

YALANLAR...
Eyüp Beyaz üzerine, polis kay-

nakl› say›s›z senaryo uyduruldu. 

Bunlardan biri, “Baflbakan Er-
do¤an'›n o¤lu Bilal'in dü¤ününe
yönelik feda eylemi yapaca¤›”yd›. 

Cephe aç›klamas›nda bu konuda
flunlar söylendi:

“Yar›m kalan feda eylemimiz, ik-
tidar ve polisin tüm acizli¤ini de or-
taya ç›karm›flt›r. Tüm önlemlerine
ra¤men, burunlar›n›n dibine kadar
gittik. Eylemi gerçeklefltiren yolda-
fl›m›z, uzun süredir aranan bir yolda-
fl›m›zd›. Fakat, bunun d›fl›nda polis
“senaryo” yazmaktad›r. 24 Aral›k
2003 tarihli 320 No'lu aç›klamam›z-
da ve 5 Haziran 2005 tarihli 349
No'lu aç›klamam›zda belirtti¤imiz
gibi, “Örgütümüzün Erdo¤an'a su-

ikast yönünde bir plan› olmam›flt›r.”
Kendi aç›klamalar›na göre, “yüz-

lerce tim kurup!” yoldafl›m›z›n pefli-
ne düflmelerine ra¤men yoldafl›m›za
ulaflamam›fllard›r, flimdi bu acizlik-
lerini, uydurma senaryolarla gizle-
meye, korkular›n› yalanlarla bast›r-
maya çal›fl›yorlar.   

Tecritle katlettikçe, korkular› bü-
yüyor. Korkular›n› daha da büyüte-
ce¤iz.”

Bir baflka yalan da, “üzerinden
C-4 ç›kt›” yalan›yd›. 2 Temmuz ta-
rihli Yeni fiafak’ta yeralan bu haber,
s›radan bir “patlay›c› cinsini kar›flt›r-
ma” de¤ildi. Devam›n› okuyal›m:

“Emniyet'teki güvenilir kaynak-
lar, Eyüp Beyaz'›n üzerindeki bomba
düzene¤inin C-4 patlay›c› maddesi
kullan›larak haz›rland›¤› belirttiler.
U¤ur Mumcu, Prof. Ahmet Taner
K›fllal› ve Bahriye Üçok cinayetle-

rinde C-4 kullan›lm›flt›.” 

Uyan›k islamc›! Demek, Mum-
cu, K›fllal›, Üçok gibi kontra eylem-
ler de devrimcilerin ifli! Bu ne zeka!
Kontra haberlerin dili olan “Emni-
yet'teki güvenilir kaynaklar”a atfen
yap›lan bu haber, bu islamc› anlay›-
fl›n, yalan ve iftirada s›n›r tan›mazl›-
¤›n›n örne¤idir. Tayyip’in “tezgah›n-
dan geçenlerin”, kontrgerilla eylem-
lerinde kullan›lmas›n›n üzerini ört-
mek istemektedir. 

Habercilik, gerçe¤i okuyucuya
ulaflt›rma gibi bir politikalar› asla
yoktur. Örne¤in, Fethullah’›n Za-
man Gazetesi, Eyüp Beyaz’›n anne-
sinin a¤z›ndan “Üniversitelere el
at›ls›n” haberi yaparak YÖK ile it
dalafl›n›n malzemesi yapmaktad›r.
Faflist bozmas› Vakit ise, CHP ile fe-
da eylemini yanyana getirerek akl›-
s›ra CHP ile hesaplaflmaktad›r.
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Zalimlerin 
hesap 

vermesi 
tarihin 

yasas›d›r. 
Adalet 
halk›n 

iste¤idir. 
HALK 

ADALETS‹Z 
KALAMAZ

Eyüp Beyaz, 3 Temmuz günü, Arda-
han’›n Ç›ld›r ilçesi Gölbelen Köyü’nde
topra¤a verildi. Devletin örgütledi¤i pro-
vokasyon ve engellemeler nedeniyle ce-
nazede bulunamayan TAYAD’l›lar, me-
zar› bafl›nda anma yapt›lar. 

Aleni infaz› meflrulaflt›rmak isteyen-
ler, bu politikay› Eyüp Beyaz’›n cenaze-
sinde de sürdürerek, “terör destekçileri-
ne halk tepki gösterdi” senaryosu yarat-
maya çal›flt›lar. Hedef TAYAD’d›. Ancak,
bu vesileyle bir kez daha, ölüme bile zer-
re kadar sayg›s› olmayan bir ahlaks›zl›-
¤›n temsilcisi olduklar›n› gösterdiler.
“Cemil Çiçek’i ziyaret” senaryolar›, bir
grup köylünün k›flk›rt›larak TAYAD’l›la-
ra yönelik sald›r›s› ve infaz savunucusu
bas›n›n TAYAD’› karalama kampanyala-
r›; hepsi planl› bir flekilde devletin savc›-
s›, polisi, jandarmas› taraf›ndan AKP hü-
kümetinin bilgisi dahilinde haz›rland›. 

Savc›n›n Görevi K›flk›rt›c›l›k M›? 
TAYAD’l› Aileler, 2 Temmuz sabaha

karfl› Ankara Adli T›p Kurumu önünde
beklemeye bafllad›lar. 4 saat sonra, 08.30
civar›nda Eyüp Beyaz’›n ailesi de morg
önüne ulaflt›. Savc›n›n uzun süre beklen-
di¤i s›rada cenazenin nas›l götürülece¤i
aile ve TAYAD’l›lar taraf›ndan birlikte
kararlaflt›r›ld›.  Bir TAYAD’l› anlat›yor:

“Aile Eyüp’ü sahiplendi¤imiz için bi-
ze teflekkür etti. Saat 12.00’de, Ankara
ACM’den bir savc› geldi. Biz ve avukat-
lar› aile ile birlikte savc›n›n yan›na gittik.
Savc› özellikle Eyüp’ün abisini ça¤›rd›.
Oysa sabah babas› cenazeyi almak için
resmi ifllemleri kendi ad›na bafllatm›flt›.
Abisi gelince, savc› bizleri ve avukatlar›
d›flar› ç›kartt›rd› ve on dakikal›k ifllem

için aileyi üç saat tuttu.”

Baban›n Çiçek’e Ziyareti
Böyle Örgütlendi

“Savc›, Adalet Bakan› ile gö-
rüflmeyi organize edip aileyi ka-
ç›r›rcas›na Ankara Emniyet Mü-
dürü’nün arabas› ile bakanl›¤a
götürdü. Araç yola ç›kmadan,
polis telsizlerinden ‘bas›n› ça-
¤›rd›k’ anonslar› geçmeye bafl-

lad›. ‘Bakanl›k görüflmesi’ böyle organi-
ze edildi. 

Bakanl›k dönüflü baba ile sohbet edip
bekledik. O s›rada polisin yönlendirmesi
ile abisi, babay› yan›m›zdan al›p kendi
araçlar›na bindirip kap›s›n› kilitledi.”

AKP iktidar›n›n, cenazeyi siyasi flova
dönüfltürme amaçl› bu senaryosu tamam-
land›ktan sonra, akflam saatlerinde cena-
ze al›narak Ardahan’a yola ç›k›ld›.

Sald›r›y› Örgütlemek ‹çin Zamana
‹htiyaçlar› Var
Ç›ld›r’da TAYAD’l›lar›n önü, polis ta-

raf›ndan kesilip kimlik kontrolü, araç
aramas› yap›ld›. TAYAD’l›lar mümkün
oldu¤unca engellenerek, cenazeye kat›l-
mamalar› sa¤lanmal›yd›. Polis, ‘gidece-
¤iniz köy” diyerek, Eyüp’ün köyünden 3
km uzakl›ktaki bir köye yönlendirdi. Bu
oyalamalar s›ras›nda; jandarma ve poli-
sin “aya¤›” olan muhtar arac›l›¤›yla köy-
lüleri k›flk›rtma faaliyetleri sürüyordu. 

Yanl›fl yönlendirildikleri köye giden
TAYAD’l›lar, burada Eyüp Beyaz’›n bir
akrabas› taraf›ndan karfl›land› ve as›l gi-
decekleri köye götürüldü. Ama daha bit-
memiflti. Bu kez köyün 2 km kadar uza-
¤›nda jandarma taraf›ndan önleri kesildi.
Arama, kimlik kontrolü, kamera kay›t...
ifllemleri boyunca 2 saat tutuldular. Bu
esnada cenaze defnedilerek, senaryonun
birinci aflamas› tamamlanm›flt›. 

TAYAD’l›lar, feda savaflç›s›n› anmak-
ta kararl›yd›. Neden bekletildiklerini sor-
duklar›nda, görevli binbafl›, ‘muhtar, aile
ve köylüler sizi istemiyor, sald›racaklar’
cevab› verdi. Örgütlenme tamamlanm›flt›
anlafl›lan! Engellenmelerinin suç oldu¤u-
nu, sald›r› durumu varsa, görevlerinin ön-
lemek oldu¤unu belirtmeleri üzerine, jan-
darma binbafl›s›, aileyi getirmeyi teklif et-
ti. Ancak, bu teklif, “ac›l› bir aileyi ayak-
lar›na ça¤›rman›n sayg›s›zl›k oldu¤unu,
geleneklerine uygun davranmaktan hiçbir
gücün al›koyamayaca¤›n›” söyleyen TA-
YAD’l›larca reddedildi. Bu esnada,
Eyüp’ün akrabalar›nca “flerefsiz biri” di-
ye tan›mlanan Muhtar Habip Altuntafl,
jandarmadan ald›¤› güçle, köye sokmama
tehditlerini keyfince savuruyordu. 

Cenazede Örgütlü Sald›r›



TAYAD’l›lar Mezar Bafl›nda
TAYAD’l›lar tehdit ve engelle-

melere boyun e¤meyerek köye yö-
neldiler. Köyün ortas›nda araçlar›n-
dan inen TAYAD’l›lar, kortej olufltu-
rarak, Eyüp’ün resimleri ile mezarl›-
¤a yürüdüler. Mezarl›k yak›n›nda
pankartlar›n› açarak sloganlar hay-
k›ran kitle, sayg› duruflunun
ard›ndan, “Bedel Ödedik Bedel
Ödetece¤iz, Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez, Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun” sloganlar› ata-
rak, Eyüp Beyaz’› anlatan konuflma-
n›n ard›ndan mezarl›ktan ayr›ld›lar.

J‹TEM’ci: “Böyle Olmaz
Toplan›p Öyle Sald›r›n!”
“Otobüse yak›n bir yerde, bir

evin bahçesinde polislere ait 2 sivil
arac›n arkas›nda 30 kiflilik bir grup
vard›. Yanlar›ndan geçerken küfret-
meye, tafl atmaya bafllad›lar. O s›ra-
da kontrol noktas›nda J‹TEM’ci ol-
du¤unu, kamera ile çekim izni oldu-
¤unu söyleyen sivil flah›s tafl atanla-
r› durdurup, “Böyle olmaz, bekle-
yin toplan›p öyle yapars›n›z” diye
talimat verdi. Araca bindik ve hare-
ket ettik. 100 metre ileride 60-70 ki-
flilik bir grup tafl at›p arac›n cam›n›
k›rd›. Asker, sald›rganlara müdaha-
le etmiyor, uzakta bekliyorlard›. Biz
köyün d›fl›nda durarak, buradaki
subaya tutanak tutmas›n› söyledik.
Bu esnada tafl atmalar sürüyordu.
Bunu yapanlar›n bozkurt iflareti
yapmas› dikkatimizi çekti.”

Bir süre sonra bir kez daha kim-
lik kontrolü bahanesiyle durdurulan
TAYAD’l›lardan bir kifli “aramas›
oldu¤u” gerekçesiyle gözalt›na al›n-
d›. (Daha sonra b›rak›ld›) Bu esna-
da, aralar›nda Eyüp Beyaz’›n aile-
sinin de bulundu¤u köylüler, TA-
YAD’l›lar› tafllayanlara tepki göste-
rerek, “Onlar cenazeye geldi” diye
tart›flt›lar ve burada da jandarma üç
köylüyü bir süre gözalt›na ald›. 

Provokasyon Politikas› Geri
Tepecektir
Burjuva ve islamc› bas›n›n “Te-

rör destekçilerini tafllad›lar”, “TA-

YAD taflland›” gibi sevinçle verdik-
leri haberler, devrimcilere karfl› psi-
kolojik savafl›n ve halk› k›flk›rtarak,
bu do¤rultuda bir hava yaratmaya
çal›flman›n bir ürünüdür. Onlar da
çok iyi bilirler bu tür sald›r›lar›n na-
s›l örgütlendi¤ini. Hükümetin tepe-
sinden yap›lan aç›klamalar›n, att›k-
lar› manfletlerin bu konuda oynad›¤›
rolden de haberdard›rlar.  

Bu sald›r›, Trabzon’da yaflanan
linç girifliminin ve Faruk Kad›o¤-
lu’nun cenazesinde yaflananlar›n
devam›d›r. Oligarfli özelde TA-
YAD’›n, genelde devrimci mücade-
lenin halk nezdinde meflruiyetini
yoketmeye, kitlelerden tecrit etme-
ye çal›flmaktad›r. Bunun için en al-
çakça yöntemleri kullanmaktan,
halk›n geleneklerini ayaklar alt›na
almaktan, cehaleti k›flk›rtmaktan
çekinmemektedir. 

Ayn› günlerde Elaz›¤’da polisin,
askerlerin ve bakanlar›n da bulun-
du¤u asker cenazesi s›ras›nda faflist-
ler ve Milli Gençlik Vakf› üyesi bir
grubun, cenazeden ayr›l›p ‹HD bi-
nas›na girerek tahrip etmeleri de,
halk› terör demagojisi ile k›flk›rtma-
n›n bir baflka örne¤idir.

Bu politikan›n karfl›s›na dikilme-
dikçe, bu tür örnekler artacakt›r. 

20 y›ld›r meydanlarda hak ve öz-
gürlükler mücadelesi verdikleri gi-
bi; ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sos-
yalizm kavgas›nda flehit düflen ev-
latlar›n›n, efllerinin, kardefllerinin,
yoldafllar›n›n cenazelerini tafl›mak-
tan omuzlar› nas›r ba¤lam›fl, yürek-
lerindeki ac› bir volkan gibi durma-
dan kaynayan TAYAD’l› Aileler’in
meflrulu¤unu yoketmeye, hiç kim-
senin gücü yetmez. 

Bu arada, bir gazetecinin “TA-
YAD'a randevu verir misiniz?" so-
rusuna, "teröristlere arka ç›kanla ne
görüflece¤im" cevab› veren Mehmet
Elkatm›fl da, demokratik bir kuruma
yönelik linç kampanyas›na destek
verirken, ‘insan haklar› komisyonu’
baflkanl›¤›n› da çok iyi yerine getiri-
yor! O’na söylenecek tek söz flu:

‹nanc›n› koltuk için sat›p
“gömlek de¤ifltirenler”, inançlar›
için ölebilenlere dil uzatamazlar!
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Yoldafllar;
Bizler ki, hayata
Birbirimizin gülen 

gözlerinden bakm›fl›z
Halk›m›z›n ba¤r›nda 
Kor kor isyan ateflleri 

yakm›fl›z
Halk›m›z›n en taze 

düflleri için
Hayat›n farkl› 

mecralar›na akm›fl›z
Ac›lar, sevinçler, 

hasretlikler tatm›fl›z
Ne mutlu bizlere ki

Bu büyük ailede yaflam›
ve ölümü paylaflm›fl›z
Bu zülüm düzenine 
Bizi birbirimizden 

ay›rd›¤› için
Zorunlu hasretlikler 

dayatt›¤› için
Lanet olsun diyorum
Sizleri çok seviyorum.
Yaflam›m binlerce kez 

feda olsun sizlere
Hasretimi, 

zaferin ayd›nl›k sabah›na 
sakl›yorum.

Sizi orada bekliyorum. 
KURTULUfiA KADAR 

SAVAfi

Eyüp Beyaz



Dürüstlü¤ü, çal›flkanl›¤›, feda-
karl›¤› ile tan›yordunuz Eyüp’ü.
Köyünüzün gururuydu. “Birileri aç
gezerken, baflkalar›n›n sular sel-
ler gibi para harcamas›na daya-
nam›yorum” sözlerini çokça duy-
dunuz a¤z›ndan. Belki, kendi kendi-
ne bir lanet okuma, yak›nma olarak
gördünüz bu sözleri. Ama O, sözü-
nün gere¤ini yapt›. Milyonlar›n aç
gezip az›nl›k bir kesimin sefa içinde
yaflamayaca¤›, herkes için ekme¤in
ve adaletin olaca¤› bir düzen için
kavgaya girdi, devrimci oldu. Zu-
lüm kol geziyorken, hapishaneler-
den 119 insan›n cesedi ç›km›fl, 119
anan›n yüre¤i yanm›flken “dayana-
m›yorum” dedi ve bu ac›lar› yafla-
tanlar›n kap›s›na dayand›.

Böyle bir yi¤idin, fedakar bir va-
tanseverin cenazesine sahip ç›kmak
kadar onurlu bir görev olabilir mi?
TAYAD’l›lar da bu duygularla gel-
diler köyünüze. Daha önce belki ta-
n›m›yordunuz onlar›, ki sizi k›flk›r-
tanlar da zaten tan›may›fl›n›z› de-
¤erlendirdiler. “Terör destekçileri”

diye yalanlarla beyninizi y›kad›lar.
Kad›nlar› diri diri yakanlar de¤il,
çok iyi tan›d›¤›n›z Eyüp teröristti
ya, onlar da terör destekçisi diye an-
lat›ld› size! 

Hiç düflündünüz mü; kimdi
sizleri k›flk›rtan? Kimdi sizi birbiri-
nize düflüren? Kimler, size cenaze-
ye sayg›y› unutturdu, köyünüze ge-
len insanlara tafl atacak kadar i¤renç
bir ahlaks›zl›¤› yapt›rd›? Anadolu-
nun neresinde vard›r, köyüne geleni
tafllayan? Evet! Bu ahlak size ait ol-
mamal›, reddetmelisiniz bu soysuz-
lu¤u. Sizi k›flk›rtanlar; içinde bulun-
du¤unuz sefaletin sorumlusu bu dü-
zenin polisi, jandarmas›d›r. Bu dü-
zen böyle gitsin, “birileri aç gezer-
ken, baflkalar› sular seller gibi para
harcas›n” diye, iflçisi, köylüsü, me-
muru, gençli¤i ile tüm halk›n bafl›n-
dan copu eksik etmeyenler de¤il
mi? Yar›n en küçük bir hakk›n›z›
arad›¤›n›zda sizin de karfl›n›za diki-
lip sallayacaklar coplar›n›. Ve ç›k›p,
“aralar›nda terör tahrikçisi vard›”
diye aç›klamalar yapacaklar.

Nas›l çi¤nettiler geleneklerinizi,
nas›l ac›n›z› kendilerine propaganda
malzemesi yapt›lar, bir düflünün! 

Kimlere att›n›z o tafllar› bir ba-
k›n! Onlar›n; yak›nlar› hapishane-
lerde diri diri yak›ld›, sokak ortala-
r›nda katledildi. Evlatlar› hücreler-
de tek bir arkadafl›ndan dahi mah-
rum b›rak›larak tecrit edildi. Ana,
baba, efl kardefl, arkadaflt›lar; ac›la-
r›n›n hesab›n› sormak için kendini
feda eden Eyüp’ün mezar›na ulafla-
bilmek için adice uygulanan yön-
temleri aflarak geldiler köyünüze.

Unutmay›n! Bu düzenin sahiple-
ri, halk›m›z›n hep cahil kalmas›n›,
gerçekleri bilmemesini ister. Cahil
b›rak›p, bu düzen böyle gelmifl böy-
le gider düflüncesine karfl› isyan
edilmemesini sa¤larlar. Cahil b›ra-
k›p, yalanlar›na daha kolay inand›-
r›rlar. Cahil b›rak›p, kendi ç›karlar›
için aldat›p kullan›rlar. Eyüp bu dü-
zende ö¤retmenlik yapmad›, ama O
hayat›yla, düflünceleriyle herkesin
ö¤retmeni oldu. fiimdi Eyüp’ün ö¤-
rettiklerini, Eyüp’ün ahlak›n› ve ki-
flili¤ini düflünün; bir de sizi k›flk›r-
tanlar›n kiflili¤ini koyun yan›na!
Kimdir gerçekten sizin evlad›n›z,
sizin geleneklerinizi, eflit, adil bir
ülke özleminizi yaflatan?
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Gölbelen Köyü ‹mam› Davut
Akp›nar, Eyüp’ün cenazesini y›ka-
may› kabul etmedi. Bunun üzerine
cenazeyi Beyaz'›n yak›nlar› y›kad›.

‹slamc› Zaman, haberinin bafll›-
¤›na ç›kararak duyurdu bunlar›. 

Peki bu imam›n kitab›, iflkence-
cilerin, infazc›lar›n, h›rs›zlar›n ce-
nazelerini y›ka, adalet için dö¤ü-
flenlerin cenazesini y›kama diye mi
emrediyor? Üzerine resmi ünifor-
ma geçirilmifl bir halk düflman›n›n
cenazesinde bu tavr› göstermeyece-
¤i aç›kt›r. Zalimin icazetindedir
çünkü bu kafa. Devlet dininin tem-
silcisidir. 

Dini düzene yaranmak için kul-
lan›yorsunuz yine. “Terör” propa-

gandas›na böyle destek vererek ki-
me hizmet ediyorsunuz? 

‹slam› faflizmin hizmetine ver-
di¤iniz yetmedi mi? Yetmedi mi bu
zulüm devletinin elinde mafla oldu-
¤unuz?

Kald› ki, Ç›ld›r Müftüsü Günay
Korkut, imam› önceden arayarak,
cenazeyle bizzat ilgilenmesini ve
gere¤ini yapmas› talimat› veriyor.
Ve belirtiyor: “‹mam›n cenazeyi y›-
kamama gibi bir lüksü yoktur. E¤er
söylendi¤i gibi görevini yerine ge-
tirmemiflse hakk›nda soruflturma
bafllat›p biz de üzerimize düfleni ye-
rine getiririz.” 

Anlafl›lan o ki, imam, köyde ka-
rargah kuran polisi, J‹TEM’cisi ile

kontrgerilla devletinin provokatör
güçlerinin do¤rudan yönlendirme-
sine teslim etmifl kendini. TA-
YAD’l›lar› tafllatanlar, imam› da
psikolojik savafl›n bir unsuru haline
getirmifller. Vay bu imam›n arka-
s›nda saf tutan halk›m›za! 

‹mamlar, din görevlileri;
‹nanc›n›z›, yapt›¤›n›z ifli zalimin

halka karfl› savafl›n›n hizmetine
sunmay›n! Zulme karfl› savaflanlara
yönelik ideolojik, psikolojik sald›-
r›lar›n içinde olmay›n. Bugün sizi
kullananlar, gün gelir zulme karfl›
ç›kt›¤›n›zda size de yönelirler. Sa-
n›yor musunuz ki, bu düzen inanç-
lara sayg›l›d›r. Ama siz kendinize,
inanc›n›za sayg›l› olun!

Köy imam›n›n kitab›nda, ‘zalimlere hizmet’ mi yaz›yor?

Gölbelen köylüleri;
kime niye tafl att›¤›n›z› biliyor musunuz?
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Yürüdü¤ümüz yol
ba¤›ms›zl›k,

demokrasi ve
sosyalizm

yoludur. Ve bu
yol bizden a¤›r

bedeller
istemektedir.

E¤itimimizi,
prati¤imizi,

günlük
yaflam›m›z› hep

daha ileriyi
hedefleyen bir

perspektifle ele
almal›y›z.

Uzun süren bir hasretli¤in ard›ndan
sizlere en yo¤un devrimci duygular›m-
la merhaba diyorum. 

Soruflturmalar›n, faflist sald›r›lar›n
yo¤unlaflt›¤› bir süreçten geçiyoruz. Bu
gençli¤in, kendisinin ve ülkesinin so-
runlar›na sahip ç›kmas›n›n önüne ko-
nan bir engeldir. 

Do¤ru yoldas›n›z ve geliflip güçleni-
yorsunuz. Sald›r›lar bunun en aç›k gös-
tergesidir. Memleketin her yan›nda der-
nekler kurup eylemler örgütlüyorsu-
nuz. Baflta, kendiniz devrimcileflti¤iniz
için sonras›nda ise gençli¤in yozlaflt›-
r›lmas›n›n, duyars›zlaflt›r›lmas›n›n önü-
ne geçmeye çal›flt›¤›n›z, gençli¤i dev-
rimcilefltirmeye çal›flt›¤›n›z için sald›r›-
lara maruz kal›yorsunuz.

Y›lmamak, her koflulda mücadele
etmek DEV-GENÇ'lilerin karakteridir.
Hamiyet'imiz okulunda tek bafl›nayken
çal›flm›fl, y›lmam›fl ve okulunda faflist

i flga -
lin k›-
r › l -
mas›-

n›n mi-
mar› ol-
mufltur.

Sehe r
stand›-

n› ölü-
m ü n e

s a v u n -
m u fl t u r .

Semiran'›n,
Sultan'›n fa-

flistleri okul
içerisinde ko-

valad›¤› günler
uza¤›m›zda de-

¤ildir. Selma dire-
nifl k›r›c›lar›na fe-

da atefliyle karfl›l›k
vermifltir. Ve DEV-
GENÇ tarihi say›s›z

cesaret, özveri ve direnifl örnekleriyle
doludur. Bu yolda yürürken, tarihimiz-
den güç alacak, flehitlerimizin önderli-
¤inde DEV-GENÇ tarihine yeni ve
güçlü halkalar ekleyece¤iz.

Hedef bütün gençli¤e ulaflmak,
gençli¤i kendisinin ve ülkesinin sorun-
lar›na duyarl›, mücadele eden, kültürel
de¤erlerine sahip ç›kan bir gençlik ha-
line dönüfltürmektir. Bir an›m›z dahi
bofl geçmemelidir. Yarat›c›, özverili, di-
siplinli ve emektar bir çal›flma yürüt-
meliyiz.

DEV-GENÇ'imizin hedefi genel
gençlik kitlesine ulaflmak oldu¤u ka-
dar, kadrolaflarak DEV-GENÇ kültürü-
nü içsellefltirmek olmal›d›r. Mahirler’in
açt›¤› yoldan Sabo gibi, Ali R›za Ko-
mutan gibi, Gültekin gibi, Canan ve
Zehra gibi, Özlem, Semiran ve Selma
gibi yürüyebilmeliyiz. Gençlik tüm kit-
lesiyle sürecin ana karakteri olan feda
ruhunu kuflan›p bu ruhu ve bilinci içsel-
lefltirebilmelidir.

Yürüdü¤ümüz yol ba¤›ms›zl›k, de-
mokrasi ve sosyalizm yoludur. Ve bu
yol bizden a¤›r bedeller istemektedir.
Ki bu bedelleri her gün her an ödemek-
teyiz. Daha büyük bedellere de kendi-
mizi haz›rlamal›y›z. E¤itimimizi, prati-
¤imizi, günlük yaflam›m›z› hep daha
ileriyi hedefleyen bir perspektifle ele
almal›y›z.

Bir DEV-GENÇ'li olarak, ba¤›ms›z-
l›k, demokrasi ve sosyalizm mücadele-
mizin mimar› DEV-GENÇ'i ve DEV-
GENÇ'lileri bütün devrimci duygula-
r›mla selaml›yorum. Hapishanelerdeki
yoldafllar›m›z›n büyük direnifllerini se-
laml›yorum. Bütün gençlik kitlesini,
bütün DEV-GENÇ'lileri tek tek kucak-
l›yorum.

SELAM OLSUN DEV-GENÇ'e

SELAM OLSUN DEV-GENÇ'lilere

YAfiASIN DEV-GENÇ

Eyüp Beyaz’dan DEV-GENÇ’lilere;

DEV-GENÇ’lilik her koflulda 
mücadele etmektir



Eyüp Beyaz’›n flehit düflmesinin
ard›ndan yap›lan çeflitli eylemlerle
infaz protesto edilirken, Eyüp Be-
yaz selamland›.

Ankara - 2 Temmuz günü yap›-
lan eylemde; HÖC’lülerin yan›s›ra
SDP, DEHAP, EMEP, HKP, ESP,
HÖC, Partizan, Kald›raç, Al›nteri,
DHP, ‹HD, ÇHD, ODAK ve BES 1
No’lu fiube üyeleri sloganlarla Sa-
karya Caddesi'ne yürüyerek aç›kla-
ma yapt›.  “Katliamlara Faflist Sal-
d›r›lara, Provakasyonlara Karfl› Bir-
leflelim” ve “Eyüp Beyaz Ölümsüz-
dür” pankartlar›n›n tafl›nd›¤› eyleme
200 kifli kat›ld›. Gökhan Menet tara-
f›ndan okunan ortak aç›klamada ül-
ke çap›nda yaflanan bask›lara, katli-
am ve infazlara dikkat çekildi. 

‹stanbul - Eyüp Beyaz’›n flehit

düfltü¤ü günün akflam›, ‹stanbul’un
yoksul gecekondular› meflalelerle
ayd›nlat›ld›, karanl›klar “Kurtulufl
Kavgada Zafer Cephede” sloganla-
r›yla yar›ld›. 

Ba¤c›lar Yeni Mahalle Ahmet
Kabakl› Caddesi’nde yap›lan yürü-
yüfle 110 kifli kat›l›rken, “Kahra-
manlar Ölmez Halk Yenilmez” ve
“Kurtulufl Kavgada Zafer Cephede”
sloganlar› hiç susmad›. 

Okmeydan›’nda 50 kiflilik bir
grup, “Eyüp Beyaz Ölümsüzdür,
Katil Devlet Hesap Verecek” döviz-
leri tafl›yarak meflalelerle mahalle
içinde yürüdü. Kitle s›k s›k “Yafla-
s›n Feda Ruhuyla Savaflan Cephe,
Kurtulufl Kavgada Zafer Cephede”
sloganlar› att›. 

1 May›s Mahallesi’nde “Eyüp
Beyaz Ölümsüzdür” pankart› ile yü-
rüyen HÖC’lüler, ellerindeki mefla-
lelerle, feda ateflini gecekondu so-
kaklar›na tafl›d›lar. Karakol Dura-
¤›'ndan merkeze kadar “Kahraman-
lar Ölmez Halk Yenilmez, Yaflas›n
Ölüm Orucu Direniflimiz” sloganla-
r› at›lan yürüyüfle halk›n alk›fllar ve
›sl›klarla yo¤un deste¤i görülürken,
eyleme 60 kifli kat›ld›. Meydanda
yap›lan aç›klamada, “bu halk hiçbir
zaman Eyüpsüz kalmayacak. Bu va-
tan hiçbir zaman sahipsiz kalmaya-
cak” denildi. 

4 Temmuz akflam› ise, Gülsuyu
Gülensu Mahallesi'nde "Eyüp Be-
yaz Ölümsüzdür" pankart› aç›larak
meflaleli yürüyüfl gerçeklefltirildi.
Eyüp’ün resimlerinin de tafl›nd›¤›
yürüyüfl boyunca Eyüp Beyaz’› se-
lamlayan, umudun ad›n› hayk›ran
sloganlar at›ld›. Heykel Meydan›’n-
da aç›klama ile biten eyleme 70 kifli
kat›l›rken, mahalle halk› alk›fllar›yla
destek verdi. 

Gazi Mahallesi’nde ise, 3 Tem-
muz günü Devrimci Halk Kurtulufl

Cephesi / Devrimci Halk Güçleri
bir eylem gerçeklefltirdi. Dörtyol’da
toplanan DHG’liler, "Eyüp Beyaz
Ölümsüzdür” yaz›l› bombal› bir
pankart› asarak, caddeyi molotof-
larla tutuflturdular. Eylemin baflla-
mas›ndan 10 dakika sonra pankartta
bulunan ses bombas› patlarken,
DHG’liler, Gazi halk›n›n alk›fll›
deste¤i aras›nda “Umudun Ad›
DHKP-C, Katil Devlet Hesap Vere-
cek” sloganlar› att›lar. 

ESP üyeleri 2 Temmuz günü Ka-
d›köy ‹skele Meydan›'nda yapt›klar›
aç›klamada, "Yarg›s›z ‹nfazlara Son
Katiller Yarg›lans›n" yaz›l› pankart
açt›lar ve “Eyüp Beyaz Ölümsüz-
dür” sloganlar› att›lar. 

‹zmir - HÖC ‹zmir Temsilcili¤i
2 Temmuz günü Konak Kemeral-
t›’nda yapt›¤› aç›klamada, infaz›
protesto etti. "‹ktidar Katletmeye
Devam Ediyor Eyüp Beyaz Ölüm-
süzdür” pankart›n›n ve Eyüp Be-
yaz'›n foto¤raflar›n›n tafl›nd›¤› ey-
lemde, tecritin kald›r›lmas› istendi.
ESP, Devrimci Hareket, Mücadele
Birli¤i, BDSP ve DHP’nin destek
verdi¤i eylemde, iflbirlikçi iktidarla-
r›n içeride de her türlü bask›y› ve
zulmü uygulad›klar›na dikkat çekil-
di. 

‹HD ‹zmir fiubesi ad›na Mustafa
Rollas taraf›ndan dernek binas›
önünde yap›lan aç›klamada, “hare-
ket edemeyecek durumdayken ba-
fl›ndan vurularak öldürülmesi hiçbir
gerekçe ile aç›klanamaz” denildi.

Dersim - 2 Temmuz günü Ye-
ralt› Çarfl›s› üzerinde TAYAD’l› Ai-
leler, DHP ve ESP taraf›ndan yap›-
lan eylemle, infaz protesto edildi.
Eyüp Beyaz’›n foto¤raflar›n›n ve
“‹ktidar Katletmeye Devam Ediyor
Katliamlara Son” yaz›l› pankart›n
tafl›nd›¤› eylemde konuflan Sercan
Zülal, iktidar›n katletme politikas›n›
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Selam olsun feda
ruhuyla dövüflenlere



sürdürdü¤ünü belirterek, sahte in-
san haklar› söylemini teflhir etti. Ey-
lemde, "Eyüp Beyaz Ölümsüzdür"
slogan› at›ld›. 

Mersin - Mersin HÖC üyeleri 5
Temmuz günü Taflbina önünde
biraraya gelerek, Eyüp Beyaz’›n in-
faz edilmesini protesto ettiler. “‹kti-
dar Katletmeye Devam Ediyor
Eyüp Beyaz Ölümsüzdür” pankart›
aç›lan eylemde, infaz›n tart›flmas›z
olarak herkes taraf›ndan izlendi¤ine
dikkat çekildi ve “Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z”, “Yaflas›n Ölüm Oru-
cu Direniflimiz” sloganlar› at›ld›. 

Adana - Adana Temel Haklar, 4
Temmuz günü dernek binas›nda dü-

zenledi¤i bas›n
toplant›s›nda, TA-
YAD’l›lara yöne-
lik sald›r›y› jan-
darman›n provo-
kasyonu olarak
de¤erlendirerek
protesto etti.

Ad›yaman -
HÖC üyeleri, 3
Haziran günü De-
mokrasi Park›’nda
yapt›klar› eylem-
de, “Sald›r›lara

Katliamlara Son Verin” pankart› ve
k›z›l bayraklar tafl›d›lar. ‹ktidar›n
tecrit katliam›n›n teflhir edildi¤i
aç›klaman›n ard›ndan, “Eyüp Beyaz
Ölümsüzdür” sloganlar› at›ld›. 

Yurtd›fl› - 3 Temmuz günü Bel-
çika’n›n Liege flehrinde 50 kiflinin
kat›ld›¤› bir anma toplant›s› düzen-
lendi. Ayn› gün, Liege çarfl› merke-
zine DHKC imzal› Frans›zca “Tür-
kiye'deki Faflist Rejim Elleri Kelep-

çeli Bir Devrimciyi Canl› Yay›nda
Katletti” yaz›l› pankart as›ld› ve er-
tesi güne kadar as›l› kald›. Ayr›ca 4
Temmuz günü de Brüksel’deki Tür-
kiye Konsoloslu¤u’nun karfl›s›na,
‘DHKC’ imzal› “Eyüp Beyaz
Ölümsüzdür, Hesab›n› Soraca¤›z”
yaz›l› pankart as›ld›. 

Almanya’n›n Frankfurt Türkiye
Baflkonsoloslu¤u ve Hamburg, Düs-
seldorf Konsolosluklar› önlerinde,
‹sviçre’nin baflkenti Zürich’teki
Türkiye Konsoloslu¤u önünde ve
‹ngiltere’nin baflkenti Londra’da
Türkiye Büyükelçili¤i önünde yap›-
lan eylemlerde Eyüp Beyaz selam-
lan›rken, katliam›n hesab›n›n soru-
laca¤› hayk›r›ld›. Tafl›nan pankart
ve dövizlerde ise infazlar›n, katli-
amlar›n ba¤›ms›zl›k, demokrasi,
sosyalizm yürüyüflünü durdurama-
yaca¤› ifade edildi. Avusturya’da
gerçeklefltirilen anmada ise, Eyüp
Beyaz’›n yan›s›ra, Sivas flehitleri ve
17 MKP’li de an›ld›.
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HÖC, DHP, ESP, SDP, SODAP,
EHP, HKM, BDSP, Kald›raç, Pro-
leter Devrimci Durufl, Devrimci
Hareket, Partizan ve Mücadele Bir-
li¤i, 4 Temmuz günü Sultanahmet
Adliyesi önünde, katillerin yarg›-
lanmas›n› istediler. 150 kiflinin ka-
t›ld›¤› aç›klamada "Katiller Halka
Hesap Verecek" sloganlar› at›ld›.
Cenaze s›ras›nda sald›r›ya u¤rayan
TAYAD’l›lar da otobüsle adliye
önüne gelerek kat›ld›lar. 

Ortak imzal› aç›klamada, infa-
z›n pervas›zca, kameralar önünde
gerçeklefltirildi¤i hat›rlat›larak, bu-
nun Baflbakan ve Adalet Bakan› ta-
raf›ndan alk›flland›¤› belirtildi. Bu
infaza her ne gerekçeyle olursa ol-
sun sessiz kalman›n zulmü onayla-
mak oldu¤u dile getirilirken, “ben
devletim katlederim, kimse hesap
soramaz mesaj› halklara meydan

okurcas›na bir kez daha verilmifl-
tir” denildi. Aç›klaman›n ard›ndan,
TAYAD’l›lar u¤rad›klar› sald›r›y›
anlatarak, sorumlusunun jandarma
ve polis oldu¤u ve muhtar arac›l›-
¤›yla tezgahland›¤› ifade ettiler. 

Daha sonra, infaza iliflkin suç
duyurusu dilekçesi verildi ve Bafl-

bakan Tayyip Erdo¤an, Adalet Ba-
kan› Cemil Çiçek, Emniyet Genel
Müdürü Gökhan Ayd›ner, Ankara ‹l
Emniyet Müdürü ve olay s›ras›nda
görevli di¤er polis memurlar› hak-
k›nda "kasten adam öldürmek",
"suçu ve suçluyu övme, suça tah-
rik"ten dava aç›lmas› istendi.

Erdo¤an, ÇÇiçek vve öölüm mmangalar›
için ssuç dduyurusu



AKP, “arka bahçesi”, “do¤al oy
deposu” olarak gördü¤ü “gerici sen-
dikac›l›¤›” güçlendirmek için baflta
belediyeler olmak üzere elindeki
tüm imkanlar› kullan›yor, bu im-
kanlar›n yetmedi¤i yerde de aç›kça
tehdite, flantaja baflvuruyor. 

‹slamc›l›k temelinde örgütlenen
gerici sendikac›l›k, bugüne kadar
ciddi bir güç olamam›flt›r. Normal
koflullarda olmas› da mümkün de-
¤ildir. Çünkü sendikal mücadele, is-
lamc›l›¤›n ne ideolojisiyle, ne kül-
türüyle ba¤daflmamaktad›r. “Devle-
te, kendisine ekmek verene (yani
patrona) itaat etmeyi” öngören dü-
zen islamc›l›¤›, nas›l sendikal mü-
cadele verecek, patronlar›n bask›la-
r›na, hak gasplar›na karfl› nas›l dire-
necek? 

‹flçi s›n›f›n›n mücadelesi içinde
güç olmas› mümkün olmayan gerici
sendikac›l›k, bugün AKP’ye s›rt›n›
yaslayarak, “iktidar” olman›n avan-
taj›n› kullanarak güçlenmeye çal›fl-
maktad›r. Bu konuda Hak-‹fl ve
AKP aras›nda tam bir ç›kar birli¤i
vard›r. 

Hat›rlanaca¤› gibi bir süre önce,
orman iflçilerine yönelik benzer
bask›lar gündeme gelmifl, AKP’nin
himayesindeki sald›r›larla iflçiler
Türk-‹fl’ten Hak-‹fl’e geçmeye zor-
lanm›fllard›.  

fiu anda ise bask› ve sald›r›lar
büyük ölçüde Genel-‹fl üzerine yö-
nelmifl durumda. 

1 Temmuz’da D‹SK Yönetim
Kurulu imzas›yla baz› gazetelere
verilen ilanda; Genel-‹fl üyesi iflçi-
lerin, do¤rudan AKP’li belediye
baflkanlar› ve onlara ba¤l› yönetici-
ler taraf›ndan bask›, tehdit ve zor
yoluyla sendikalar›ndan kopar›l›p
Hak-‹fl üyesi Hizmet-‹fl’e geçmeye
zorland›¤› belirtilmekte ve bunun
D‹SK ve Genel-‹fl’e yönelik bir

“s ind ir -
me ve
yoketme
operasyo-
nu” oldu¤u
vurgulanmak-
tad›r. 

Özellikle belediyelerde iktidar
de¤iflikli¤ine ba¤l› olarak sendikal
bask›lar, adeta gelenekseldir. Her
düzen partisi, kendi “oy deposu”
olarak gördü¤ü sendikay› güçlen-
dirmeye çal›flm›flt›r. Ancak öte yan-
dan, tüm düzen partileri, ilerici,
devrimci sendikalar› sindirmek, tas-
fiye etmekte de mutlak bir hemfi-
kirlik içinde olmufllard›r. 

Bugün oligarflinin iktidar partisi
olarak AKP bu politikay› sürdürür-
ken, beraberinde de kendi çizgisine
yak›n bir sendikay› güçlendirmeyi
hedeflemektedir. 

K›sacas›, oligarflinin iktidar›n›n
bu ve benzeri bask›lar›, boyutlar›
de¤iflse de hep oldu¤una ve olaca¤›-
na göre, sorun bu bask›lara ve tasfi-
yeye karfl› nas›l direnilece¤idir. 

Örgütlenmeli, e¤itmeli, 
politiklefltirmeli, 

birlefltirmeliyiz...
AKP’nin D‹SK’i ve öncelikli

hedefi olarak Genel-‹fl’i tasfiyesine
karfl› nas›l direnilece¤i, bu sald›r›-
n›n nas›l püskürtülece¤i kimse için
s›r de¤ildir.  Sendikalarla ilgili yaz›-
lar›m›zda y›llard›r alt›n› çizdi¤imiz
gerçek, sendikalar›n –devrimci, de-
mokrat yönetime sahip olanlar da-
hil– örgütlenme ve e¤itim zaaf› ol-
du¤udur. 

Elbette bu “zaaf›n” kayna¤›,
sa¤c›, icazetçi, bürokrat anlay›fllar-
d›r. Sendikalar, sivil toplumculu¤u
benimsedikleri ölçüde, örgütlenme
yapan bir çal›flma tarz›ndan uzak-
laflm›fllar ve bu da emperyalizmin

ve oligarflinin örgütsüzlefltirme ope-
rasyonunun önünü açm›flt›r. 

Tekelci burjuvazinin daha perva-
s›z, daha keyfi sald›r›lar› karfl›s›nda
daha fazla örgütlenme ve dayan›fl-
ma ihtiyac› duyulurken, ayn› süreç-
te sendikal›, örgütlü iflçilerin say›s›-
n›n sürekli düflüflünün baflka bir
aç›klamas› yoktur. Sendikalar, ör-
gütsüzlefltirme sald›r›s›na karfl› ne
politik bir tav›r alm›fl, ne de pratik
olarak önlemler gelifltirmifllerdir. 

‹kinci nokta; sendikalar›n üye-
lerinin e¤itimini tamamen rafa kal-
d›rmalar›d›r. Böyle olunca, giderek
apolitikleflen, sendikayla tek ba¤-
lant›s› ücret-maafl zamm› olan, sen-
dikada örgütlü ama apolitik bir iflçi
tipi ç›km›flt›r. Böyle bir iflçi tipinin
“geçici ç›karlara” ba¤l› olarak,
AKP’nin veya bir baflka iktidar›n
bask›lar›yla veya kendili¤inden o
sendikadan bu sendikaya yönlendi-
rilmesi, elbette daha kolayd›r. 

Sendikalar›n özellikle 1980 ön-
cesi e¤itim amaçl› birçok yay›nlar›
vard›r. Bunlara bak›ld›¤›nda görülür
ki, çeflitli eksiklikleri olsa da o e¤i-
timin oda¤›nda SINIF GERÇE⁄‹
vard›r. S›n›f mücadelesi anlay›fl›n›
“ça¤d›fl›” ilan edip “ça¤dafl sendika-
c›l›¤›” benimseyenler, elbette iflçiye
s›n›f bilincinin zerresini veremezler. 

‹lerici, devrimci sendikalar, ikti-
darlar›n patronlar›n bask›lar›na kar-
fl›, oligarfliyi A‹HM’e flikayet ede-
rek de¤il, s›n›f bilinçli, militan üye-
leriyle direnirler. ‹ktidar›n merkezi
sald›r›lar›na karfl› direnifli örgütle-
meyen sendika merkezi yönetimle-
ri, flubelerinde yerel direnifller ör-
gütlemek isteseler de bunu gerçek-
lefltiremezler. 

D‹SK ve Genel-‹fl, bir yandan
AKP’yi teflhir ederken, bir yandan
AKP’nin bask›lar›n›n gündeme gel-
di¤i yerlerde fiili bir direnifli örgüt-
lerken, esas olarak da s›n›f sendika-
c›l›¤›n›n gere¤i olan bir çizgide sen-
dikal faaliyetlerini yürüterek bu tas-
fiye sald›r›s›n›n karfl›s›na ç›kabilir-
ler. Sald›r›lara direnmeyen, yeni ör-
gütlenmeler yaratmayan, üyelerini
e¤itmeyen bir sendika, tasfiye sald›-
r›s›na çok uzun süre direnemez.
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AKP, “Arka Bahçe”sini Tahkim Ediyor;
‹flçilere “Dinci” Sendikaya Geçme Bask›s›

Belediyelerde Genel-‹fl’i Sindirme 
ve Tasfiye Sald›r›s›



Edirne F Tipi’nde 
Avukatlara Engelleme
AB’ye uyum gerekçesiyle
ç›kart›lan Yeni ‹nfaz Kanu-
nu, faflist yüzünü gösteriyor. 

5 Temmuz’da, Edirne F
Tipi Hapishanesi’ndeki müvekkille-
ri Ercan Kartal, Ali Osman Köse ve
Hac› Demir’le görüflmeye giden
Halk›n Hukuk Bürosu avukatlar›n-
dan Behiç Aflç›’n›n görüflmesi, Yeni
‹nfaz Kanunu’na dayand›r›lan bir
keyfilikle engellendi. 

Hapishane idaresi, Behiç Afl-
ç›’n›n müvekkillerine yasal bir der-
gi olan Yürüyüfl Dergisi’ni götür-
mesini bahane ederek ‹nfaz Hakim-
li¤i’nden “görüflmede bir gardiyan
bulundurulmas› flart›” getiren bir
karar ç›kartt›rd›. 

Kararda bir “gerekçe” yoktu.
Olamazd› da. Bas›n Kanunu’na gö-
re yay›nlanan bir derginin müvek-
killerine iletilmek üzere hapishane
idaresine teslim edilmesinde ne gibi
bir “yasad›fl›l›k” olabilirdi? Ki e¤er
dergi sak›ncal› görülürse, zaten ha-
pishane idaresi tutukluya vermezdi. 

Keyfi uygulamaya bir gerekçe
gösteremeyen ‹nfaz Hakimli¤i, bir
hukuksuzluk daha yaparak, karar›n-
da “avukatlar›n örgütsel haberleflme-
ye arac›l›k etti¤i”ni belirtiyor. Oysa
böyle bir hükümde bulunabilmesi
için KES‹NLEfiM‹fi B‹R MAHKE-
ME KARARI olmas› gerekiyor. 

Av. Aflç›, ‹nfaz Hakimli¤i karar›-
n› görmek istiyor, idare göstermiyor
ve “istedi¤iniz yere flikayet edin”
diyor... 

Sonuç olarak, Av. Aflç›’n›n bu
keyfi karar› kabul etmemesi üzerine
görüflme yap›lamad›. 

Halk›n Hukuk Bürosu taraf›n-
dan yap›lan aç›klamada, idarenin tav-
r›na dikkat çekilerek flöyle denildi:

“‹darenin özellikle ‘istedi¤iniz
yere flikayet edin’ söylemi dikkat çe-
kicidir. Kendilerine verilen güven-
cenin itiraf›d›r. Öyle ya onlar her
türlü yasay› çi¤neme hakk›na sahip-
tirler. Çünkü bilirler ki birileri onla-
ra dokunulmayaca¤›, ceza verilme-
yece¤i garantisi vermifltir.”

HHB avukatlar›, aç›klamalar›n›n
sonucunda ise flöyle dediler:

“Bugüne kadar hiçbir keyfiyeti,
tecrit ve sansür politikas›n› kabul
etmedik. Etmeyece¤iz. Hakl› olan
biziz, kazanacak olan da biziz. Tu-
tuklular›m›z› yaln›z b›rakmayaca-
¤›z. Onlarla olan ba¤›m›z› kimse ke-
semeyecek”.

Gebze’de kad›n tutsaklara
sald›r›n›n ayr›nt›lar›
Önceki say›m›zda Gebze
Hapishanesi’ndeki kad›n
tutsaklara sald›r›ld›¤›n›, bu
sald›r›larda 12. Ölüm Orucu

Ekibi direniflçisi Fatma Koyup›-
nar’›n da kaç›r›larak zorla müdaha-
le için hastaneye kald›r›ld›¤›n› du-
yurmufltuk. 

DETAK taraf›ndan geçen hafta
Gebze Hapishanesi'ndeki sald›r›yla
ilgili gerçeklefltirilen bas›n aç›kla-
mas›nda, Gebze Hapishanesi'ndeki
tutuklulardan Zuhal Sürücü'nün an-
nesi, k›z›ndan dinledi¤i kadar›yla
sald›r›y› flöyle anlatt›: 

“Girifl ç›k›fllarda götürdü¤ümüz
dergiler al›nmad›. Benim mesela
a¤z›mdaki protezi ç›kartt›r›yorlar
girerken. Hastane ve mahkemelere
giderken arama yap›yorlar, karfl›
ç›kt›¤›nda dövüyorlar. En sonda bü-
tün hücrelerin kap›s›n› açm›fllar.
Cumhuriyet Savc›s› eflli¤inde sal-
d›rm›fllar. Gülizar Kesici bay›l›nca
çekilmifller. Yeni gelen arkadafllar›-
n› göstermiyorlarm›fl. fiu an çok bü-
yük bir sald›r›ya bafllad›lar. Savc›

da yanlar›ndaym›fl... Biz kimi kime
flikayet edece¤iz. En az›ndan suç
duyurusunu yap›yorduk. fiimdi ne
yapaca¤›z?.. Gebze'de tutuklular›n
akrabalar› savc›ya gitmifller. Bir tu-
tukluyla görüflme izni için. Savc›
kovmufl, küfür etmifl, sizi görmek is-
temiyorum demifl..."

Öcalan 5 Haftad›r
Görüfle Ç›km›yor

1 Haziran’da yürürlü¤e
sokulan Ceza ‹nfaz Kanunu,
TCK gibi faflist yasalar›n ar-
d›ndan Abdullah Öcalan’›n

avukat görüfllerine bir gardiyan›n
sokulmas› ve görüflmenin kay›t
edilmesi üzerine, üzerindeki tecritin
koyulaflt›r›lmas› nedeniyle Öca-
lan’›n bafllatt›¤› görüfle ç›kmama
tavr›, 5 haftay› doldurdu. 

Sincan’da befl tutsak 
daha, tek kifliliklerde 
Sincan F Tipi Hapishane-
si'nde bulunan PKK dava-
s›ndan idam hükümlüsü Ni-
zamettin Özo¤lu, Sinan ‹¤it,

M. Sait Doyan, Salih Gün ve Aslan
Kaya isimli hükümlüler, 3 kiflilik
hücrelerinden al›narak hapishane-
nin farkl› yerlerinde bulunan tek ki-
flilik hücrelere konuldular. 

Yeni faflist yasalarla tecrit her
gün daha fazla koyulaflt›r›l›yor. 

Yasak üstüne yasak!
Tekirda¤ F Tipi Hapishane-
si’nde arama s›ras›nda Na-
z›m Hikmet ve Mahir Ça-
yan resimlerinin al›nmaya
çal›fl›lmas›na engel olmaya

çal›flan Kaan Kurtulufl, Mustafa Ça-
pardafla, Bülent Kemal Y›ld›r›m’a 1
ay görüfl yasa¤› verildi. 

Bu sayfada neredeyse her hafta,
görüfl, mektup yasaklar›ndan söze-
diyoruz. Bir ceza bitmeden di¤erini
uygulamalar› mümkün olmad›¤›
için hapishane idareleri cezalar› yü-
rürlü¤e koyam›yorlar bile... Fakat
yine de ceza vermeye devam edi-
yorlar. Tecrit bunu gerektiriyor!!!  
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Hapishanelerde nneler ooluyor? BBilmek HHakk›n›z!

HABERLERTECR‹TTEN



‹stanbul’da düzenlenen ‘Tecrit
ve Tecrite Karfl› Mücadele Sempoz-
yumu”na yurtd›fl›ndan kat›lanlarla
yapt›¤›m›z röportajlar›n bir bölü-
münü geçen hafta yay›nlam›flt›k.
Lübnan, ‹rlanda, Fransa ve Alman-
ya’dan kat›l›mc›larla yapt›¤›m›z rö-
portajlar› yay›nl›yoruz.

◆

ölüm orucunu anlat›yoruz
MOHAMMED SAFA

(Khaim Rehabilitasyon Merkezi
LÜBNAN)

Tecrit yeryüzündeki en kötü, en
dayan›lmaz iflkencelerden bir tane-
sidir. Diktatör sistemler iflkenceyle
cezaland›rd›klar› yetmemifl gibi bir
de insan› insanl›¤›ndan ç›kar›rcas›-
na onu tecrite tabi tutuyorlar. 

Evet Türkiye’deki direniflten be-
nim haberim vard›. Ve biz Türkiye

hapishanelerindeki mücadeleyi
kendi mücadelemiz say›yoruz.

Ben buraya gelmeden, TAYAD'l›-
larla tan›flmadan önce de ölüm
oruçlar›n› duymufltum. Türkiye'de
ölüm oruçlar›n› yaflam›fl birinin
yazd›¤› Arapça’ya çevrilmifl kitab›
okumufltum. Kitap, sürekli ö¤rendi-
¤im bir kaynak oldu benim için. Ve
bu kitap benim düflünce sistemimi,
flahsiyetimi titretti. Beni çok flafl›rtt›. 

Biz bütün törenlerimizde ve top-
lant›lar›m›zda mutlaka Türkiye'deki
ölüm orucundan bahsederiz. Buraya
gelmeden önce 26 Haziran'da yapt›-
¤›m›z toplant›da ölüm oruçlar›ndan
kendim bahsettim. Bu ölüm orucu
sadece Türk Devleti’ne karfl› bir di-
renifl de¤ildir. Bu durum tüm dün-
yay› sarsm›flt›r. Susmak iflkenceyi
ve tecriti onaylamakt›r. 

Bu sempozyumda duyduklar›-
m›zdan ve gördüklerimizden sonra,
destek için daha çok fley yapmam›z
gerekti¤ine karar verdik. Ve ben dü-

flünüyorum ki 2 k›z›n› kurban veren
baban›n duruflu, zaferi hakediyor. 

Halk›n kazanmaktan baflka yolu
yok. Onlar tecriti, kendilerine tecrit
uygulamaya çal›flanlara uyguluyor-
lar bu durufllar›yla. Ben bu sempoz-
yumun dünyadaki bütün ülkelerde
gerçeklefltirilmesi gerekti¤ini düflü-
nüyorum. Çünkü bu sempozyumun
bizlere sadece ölüm orucundaki du-
ruflu bu mücadeleye hat›rlatmay›
de¤il, bilakis bu durufla destek ol-
may› sa¤lama-
y› amaçlamal›.
Davan›n bütün
dünyaya yay›l-
mas› sa¤lan-
mal›. 

Tutsaklar›n
ve tutsak aile-
lerinin duruflla-
r›n› destekliyo-
rum, selaml›-
yorum. Bu da-
vay› canl› k›l-
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“Tecrit Silahs›z ‹nsan›n 
Öldürülmesidir”

MOHAMMED SAFA

mesajlar
◆ Emperyalizm ve iflbirlikçileri-

ne karfl› direnen dünya halklar›n›n
enternasyonalist temsilcileri olan siz-
leri selaml›yoruz. Dünyada ve ülke-
mizde emperyalizme karfl› ba¤›ms›z-
l›k, faflizme karfl› demokrasi, sömü-
rüye karfl› sosyalizm kavgas› veren
tüm güçlerin sempozyumdan yükse-
len mücadelesinde baflar› diliyoruz. 

Ortado¤u’nun Türkiye’sinde Cep-
heli Özgür Tutsaklar olarak sempoz-
yumu oluflturan tüm anti-emperyalist
anti-kapitalist ve anti-faflist güçlerin
verdikleri mücadele flehitlerini say-
g›yla an›yoruz. ...

Bugünün dünyas›nda halklar›n
böylesine kürsülere her zamankinden
daha fazla ihtiyaç oldu¤una yürekten

inan›yoruz. Ve bir fleyden eminiz ki;
tecrite karfl› mücadele bayra¤›n› dev-
rimin kürsülerinden yükseltenler
halklar›n kurtulufl kavgas›na öncülük
edenlerdir. 

Dünya halklar›n›n zulme karfl› di-
reniflinin bir parças›y›z. Gülnihal
Y›lmaz yoldafl›m›z›n dedi¤i gibi: 

“... E¤er yeryüzünde anlaml› ve
güzel bir fley aranacaksa, iflte en an-
laml›s›; ‹SYAN...”

E¤er yeryüzünde u¤runa her feda-
kârl›¤›n yap›laca¤› bir ideal aran›yor-
sa iflte en sadesi; emperyalizmin,
bask›n›n, sömürünün olmad›¤› bir
dünya. Biz özgür tutsaklar olarak
tecrite karfl› mücadeleye bu bilinçle
bak›yoruz. Ve diyoruz ki hiçbir ku-
flatma, tecrit, emperyalist sald›r›, kat-
liam, tutsakl›k; devrime yürüyenleri
teslim alamaz. Çünkü bu yürüyüfl

onurun ve umudun yürüyüflüdür. 

Ve bir kez daha özgür tutsaklar
olarak diyoruz ki; Türkiye halklar›-
n›n kurtulufl mücadelesini telsim al-
ma sald›r›lar›yla bo¤abileceklerini
sananlara sempozyumumuzdan yük-
selen ses cevab›m›zd›r. Biz bu ceva-
b›n sesini seviyor, ba¤›ms›zl›k, de-
mokrasi ve sosyalizm inanc›yla bir
kez daha selaml›yoruz.

Biz özgür tutsaklar›n inanc› ve
idealindeki gelecekte ölümlerden ye-
niden do¤anlar›n yeni Sergül Albay-
raklar’›n ve Faruk Kad›o¤lular’›n
kararl›l›¤› ve iradesi vard›r… Bu ira-
denin inanc›yla, feda bilinciyle dire-
nenler kazanacakt›r. Zaferi bu bilinç
ve iradeyle mücadele edenler kaza-
nacakt›r.

Yaflas›n Enternasyonalizm! Yafla-
s›n Halklar›n Birlikte Mücadelesi! 



d›klar› için. Onlara diyorum ki; bu
hapishaneler uluslararas› bahçeler
haline gelecek ve güller ekece¤iz
biz oralara. Ve bütün suçlular mah-
kemelere sürülecek, yarg›lanacak. 

◆

Tutsaklar desteklenmeli
M‹CHAEL DEV‹NE 

(‹rlanda Cumhuriyetçi Sosyalist
Parti. 1981 Ölüm Orucu’nda haya-

t›n› kaybeden Micky Devine'nin
o¤lu)

Bu direniflin nas›l oldu¤uyla ilgi-
li araflt›rd›m. Slaytlar, filmler izle-
dim, F tipinin ne tür bir iflkence ol-
du¤unu ö¤rendim. Ayn› hikaye bi-

zim ülkemizde
de anlat›ld›. H
tipleri günde-
me geldi¤inde
herkes H tiple-
rinin tutsaklar
için çok daha
iyi oldu¤unu,
daha iyi koflul-
larda yaflaya-
caklar›n› vb..
söylemifllerdi.
Bu yüzden ben

çok flafl›rmad›m. F tiplerinde de yi-
ne ayn› fleyleri söylemelerini anl›-
yorum. H tipi bloklar›n›n amac› da
bizim de tutsaklar›m›z›n düflüncele-
rini de¤ifltirmek, iradelerini k›rmak-
t›. 2001 y›l›nda buraya geldi¤imde,
yan›lm›yorsam henüz 25 kifli flehit
düflmüfltü. 4 y›l geçti aradan ve flim-
di 119 kifli flehit düfltü. Bu beni ger-
çekten çok üzüyor. Bunu hissediyo-
rum. Politik tutsaklar›n hakl› oldu-
¤unu biliyorum. Ama insan olarak
üzülüyorum. Benim kiflisel düflün-
cem ailelerin destek vermesi laz›m.
Yaln›z b›rak›lmamal›lar. Politik tut-
saklar›n desteklenmesi laz›m. 

Ülkemizde, flimdi sizde oldu¤u
gibi, tecriti a¤›rlaflt›ran yasaya ben-
zer bir yasa ç›kt› ve insanlar sokak-
lara döküldü. 1981'de biz H blokla-
r›n› flehitlerimizin, onlar›n direni-
fliyle k›rd›k. Bu olmasayd› bile ben
onlar›n bafltan zafer kazand›klar›na
inan›yordum. Türkiye'deki tutsakla-
r›nda bu yüzden bir zafer kazand›k-
lar›na ben de inan›yorum. 

Ailelerin yaflad›klar› ac›lar› anla-
yabiliyorum. Bunu burdan biz de
hissettik. Sadece onlar›n direnmeye
devam etmeleri, tutsaklar›n direni-
fline güç kat›yor. Bu nedenle aileler

yollar›na devam etmeli. Çocuklar›
do¤ru yolda, bunu onlar da biliyor.
Sayg› duyuyorum. 

◆

Sonuna kadar 
dayan›flma içindeyim

J‹MMY DUCLOS 
(Fransa’dan kat›l›yor)

Tecrit iflkencedir. Silahs›z insa-
n›n öldürülmesidir. ‹nsan›n, do¤aya,
insana bak›fl›n› de¤ifltiren bambaflka
bir fleydir. Devletin silahs›z olarak
insanlar› öldürmek için kulland›¤›
bir araçt›r. 

2000'den beri, yani ben lisedey-
ken duymaya baflla-
d›m ölüm orucunu. 

119 flehidi dü-
flündü¤ümde, in-
sanlar›n tecrite kar-
fl› yapabilece¤i tek
yol budur diye dü-
flündüm. Zaman za-
man kafam kar›flt›.
Yani baflka fleyler
yap›labilir mi yap›-
lamaz m›? Oturup
düflündü¤ümde F
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J‹MMY DUCLOS M‹CHAEL DEV‹NE

Kahrolsun Emperyalizm 

Ya Özgür Vatan Ya Ölüm. 

Özgür Tutsaklar Örgütlenmesi

◆ Sempozyumu düzenleyen siz
TAYAD'l› Ailelerimizi ve tecrite kar-
fl› olan, sempozyuma ve tecrite karfl›
mücadeleye katk› sunan tüm kat›-
l›mc›lar›, açl›¤›m›n 37. gününde
devrimci coflkumla selaml›yorum. 

4-5 y›ld›r ayn› hücrede 50 metre-
karelik bir "yaflam"›n içerisinde tec-
ritim... Ama F tiplerinde dayat›lan
tecrit, fiziksel darl›¤›n, s›n›rlar›n çok
daha ötesinde bir yal›t›lm›fll›¤› içeri-
yor. Çünkü sadece bedensel olarak
de¤il, duygu ve düflünce olarak da,
ad›na "yasak", "kural", "güvenlik"
denilen s›n›rlar içerisine hapsedili-
yorsunuz. Hemen her att›¤›n›z ad›m-
da, bu s›n›rlar ç›kar›l›yor. S›n›rlar

düflüncelerinize, duygular›n›za, yani
beyninize çizilmek isteniyor. 

Beyniniz bu s›n›rlar› kabul etme-
ye bafllad›¤›nda düflünceleriniz de
afl›nmaya bafllar. Kimli¤iniz, kiflili-
¤iniz, insan olma onurunuz yavafl
yavafl ezilmeye, yokedilmeye baflla-
m›flt›r art›k. 5 y›ld›r bunun için en
koyu sansürle uygulan›yor tecrit. Ve
5 y›ld›r buna karfl› düflüncelerimizle,
inançlar›m›zla, siyasi kimli¤imizle
yaflama hakk›m›z›, direnme hakk›-
m›z› savunuyor, direniyoruz. 119 ar-
kadafl›m›z bunun için öldüler. Tecrit
sürdükçe de ölümler devam edecek.  

Serdar Demirel 
Ölüm orucu direniflçisi 

◆ Emperyalizmin beyinleri ülke-
leri iflgal edip teslim alma sald›r›s›
en aleni kanl› ve pervas›z biçimde

sürüyor. Bafl›n› ABD’nin çekti¤i em-
peryalist güçler insanlar›n gelece¤ini
karartarak halklar› sömürü impara-
torlu¤unun daimi köleleri haline ge-
tirmek için her alanda ve her biçim-
de elinden geleni yap›yor. Bu nokta-
da hayat›n ve tarihin bize sordu¤u
fludur; bu teslimiyet sald›r›s› karfl›-
s›nda biz elimizden geleni yap›yor
muyuz? 

Özgür tutsaklar olarak bizim bu
soruya verece¤imiz cevap, 20 Ekim
2000’den bu yana ve 119 can›m›zla
büyüttü¤ümüz destan›m›zd›r. Çünkü
bu koflullarda ve dayat›lan teslimiyet
karfl›s›nda düflüncelerimizi savun-
man›n beynimizi iflgal etmelerini en-
gellemenin ve onurumuzu koruma-
n›n tek yolu budur. Ve biz 119 yolda-
fl›m›z›n ard›ndan bu yolda yürümeye
devam ederek teslimiyet sald›r›s›n›n
amac›na ulaflmas›na asla izin verme-



tipinde insanlar›n bedenlerinden
baflka mücadele edecekleri bir si-
lahlar› yoktur. Bu nedenle ben ölüm
orucunu sonuna kadar destekliyo-
rum. Kafamda hiçbir muhakemesini
yapmadan onlar› desteklerim. 

Fransa halk› çok az biliyor bun-
lar›. 119 flehidi insanlara ulaflt›rabil-
mek için biz kurumsallaflt›k. 19 Ha-
ziran Uluslararas› Devrim Günü
Toplant›lar›m›z oluyor. Tecrite karfl›
mücadele için bir inisiyatif olufltur-
duk. fiu anda bas›n da yer vermiyor
direnifle, sansürlü yani. Bu da kesin-
likle bir devlet politikas›. Bu da
Fransa’da ne kadar göreceli bir de-
mokrasi oldu¤unu gösteriyor. 

Fransa’da biz az›z, ama sonuna
kadar elimizden geleni yap›yoruz.
Direniflçilere sayg› duyuyorum, so-
nuna kadar dayan›flma içindeyim.
Çok içten cevap veriyorum. Bunu
bütün içtenli¤imle söylüyorum. Biz
oraday›z bir fleyler yap›yoruz. Bu
dayan›flma eyleme dönüflüyor. Ora-
daki ‹spanyollar’a, Almanlar’a, bu
eylemli¤i orada hissettiriyoruz. Ya-
ni sadece destek falan de¤il, eylem. 

◆

F tipleri, beyinleri 
de¤ifltirmek için

Av. BERND HOUSLER 
(Almanya-Berlin Barosu ‹nsan

Haklar› Sorumlusu)

‹zolasyonu ben yaflamad›m.
Avukat olarak Almanya'da müvek-
killerim vard›. Çok ekstrem bir izo-
lasyona tabi tutuluyorlar. 23.5 saat
tam bir izolasyon. 18 yafl›nda bir
müvekkilim vard›. 6 sene tutuldu
burada. Çok zeki bir insand›. fiimdi
mahvolmufl bir insan. Bu bir örnek. 

Türkiye sürekli üzerinde durdu-
¤um bir ülke de¤il, ama hapishane-
lerdeki ölüm oruçlar›n› biliyorum. F
tipini de biliyorum. F tipini Türki-
ye'de bir kültürel sorun olarak da
görüyorum. Avrupal› bir tutsa¤›n bi-
reysel bir yaflam› oldu¤u için F ti-
pinde yaflamas› bir Türk kadar zoru-
na gitmez. Ama sonuç olarak bu o
kadar da önemli de¤il. Önemli olan
ne için F tiplerini devreye soktukla-
r›. F tiplerinde özellikle politik tut-

saklar›n beyin-
lerini nas›l de-
¤ifltirebilirim,
nas›l k›r›lgan
yarat›klar hali-
ne getirebilirim
fleklinde düflün-
dükleri için
devreye soktu-
lar. Yani insan-
lar›n rahatlar›
için de¤il.

Ölüm orucu
konusunda çok çeliflkili duygular›m
var. Bu yolun çok do¤ru oldu¤unu
düflünmüyorum. Ama çok fazla da
fley söyleyemiyorum. Anlafl›l›yor ki
insanlar› bu s›n›ra kadar getirmifller.
Daha güçlü alternatifler olabilir mi
acaba bunu düflünmek gerekir.
Ama, e¤er bir insan›n baflka bir ça-
resi kalmam›flsa ölüm orucu da bir
alternatiftir. Bu senin karar›nd›r, ya-
n›nday›m derim. Ama görüflümü de
kendi müvekkilime söylerdim. Ama
müvekkilim derse ki hay›r ben ya-
paca¤›m, her zaman yan›nda olu-
rum müvekkilimin. 
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BERND HOUSLER

yece¤iz, er ya da geç biz kazanaca-
¤›z. 

Bu inançla direndi¤imiz içindir
ki üzerimize yedi kat beton dökülse
de, dünyan›n de¤iflik yerlerinden
yükselen ve CHE’nin “kulaktan ku-
la¤a yay›lacaksa…” dedi¤i fliarlar›
tecrit duvarlar›na ra¤men yüre¤i-
mizle duyuyoruz. Bu yan›yla desta-
n›m›z› dünya halklar›n›n emperya-
lizme karfl› direniflinin bir parças›
olarak görüyor ve feda ruhumuzla
büyütüyoruz. Ve istiyoruz ki, ülke-
mizin ve dünyan›n insanlar› da bi-
zim sesimizi duysun, sahiplensin ve
büyütsün. ‹flte o zaman emperya-
lizm ve iflbirlikçilerinin bu vahfli,
kanl› ve köhne tecrit duvarlar› daha
güçlü parçalanacakt›r. 

Bu etkinli¤in hep beraber yük-
seltti¤imiz barikat› güçlendirece¤i-
ne olan inanc›m›zla sizleri selaml›-
yor ve çal›flmalar›n›zda baflar›lar di-
liyoruz. Biz kazanaca¤›z, halklar
kazanacak!

Ümit ‹lter - Kand›ra F Tipi
◆ Yoldafllar, enternasyonalist

selamlar›m›z› gönderiyoruz.

Türkiye devletinin Kürt ve Türk
halk›na yönelik uygulad›¤› sistema-
tik terör ve suçlar›n› k›n›yoruz. F ti-
pi tecrit hapishaneleri kapat›ls›n!
Türkiye’deki sosyalist devrimcile-
rin baflar›s›, tarihi iradi bir güçtür.

fian Olsun fiehitlere!

Ba¤›ms›zl›kç› Komünistler -
Andaluçya

◆ Direniflin sesini susturmaya
çal›flan adaletsiz sisteme karfl› yal-
n›z de¤ilsiniz. Sizin direnifliniz, bi-
zim direniflimizdir. 

Ölüm orucu yapan Türkiyeli tut-
saklar›n fedakarl›klar›n›n ve ailele-
rini, yoldafllar›n› yitirmelerinin be-
delinin bilincindeyiz. Bizim tüm ça-
l›flmalar›m›z onlar›n direnifl kararl›-
l›¤› ve cüretine ithaf olunur. Hepini-
zi sayg›yla selaml›yoruz.

‹rlanda Birlik Komitesi
◆ Sevgili yoldafllar,

Yüre¤im ve düflüncelerimle fle-
hit yak›nlar›n›n ve tutsak yoldaflla-
r›n yan›nday›m. En onurland›r›c›
an›lar›m›z onlara ait.

Havaya kalkan yumru¤um, zafe-
re olan inanc›mla, sizlere komünist
selam›m› gönderiyorum. Mutlaka
ve mutlaka ortak savundu¤umuz
dava kazanacakt›r. ‹çinizdeki k›v›l-
c›m ve devrim sönmesin.

Rainer Dittrich

Lübeck Hapishanesi/Almanya

◆ ‹stanbul'daki bu önemli etkin-
lik için dayan›flma ve deste¤imizi
sunuyoruz. Sizin gibi cesur hapis-
hane militanlar›n›n sayesinde, tüm
siyasi tutsaklar›n, faflist ve bask›c› F
tipi hapishanelerden ç›kmalar› te-
min edilecektir.

Alvaro Luna Hernandez’e
Özgürlük Komitesi



Ekmek ve Adalet Dergisi'nin 1
May›s 2005 tarihli 156. say›s›nda ç›-
kan "Devrimci Sorumlulu¤a Da-
vet: Nazi Kamplar› Meflrulaflt›r›la-
maz!" bafll›kl› yaz›ya cevaben 27
May›s 2005 tarihli At›l›m Dergi-
si'nde platform üyelerinin "Zorunlu
Bir Aç›klama" ad› alt›nda bir yaz›la-
r› yay›nland›(1). 

Elbette bu yaz›ya bir cevab›m›z
olacak.

Emperyalizm ve oligarflinin bir
tecrit politikas› oldu¤u ve bu sald›r›
ile devrimin ve devrimcili¤in
yokedilmek istendi¤i tüm devrimci
grup ve anlay›fllar›n ortak tespitidir.
Durum böyle iken, bu noktada dev-
rimcilerin önündeki temel görev,
böylesine stratejik önemdeki bir sal-
d›r›y› püskürtmek olmal›d›r. Bu ise,
ancak ve ancak ideolojik netlikle,
do¤ru politikalarla ve sa¤lam bir ira-
de ile mümkün olur.

Biz Parti-Cepheli tutsaklar, 20
Ekim 2000'den bugüne bu iradeyi
gösteriyoruz ve kesintisiz olarak,
sürdürdü¤ümüz Büyük Ölüm Orucu
Direnifli ile sald›r›lar›n önünde bari-
kat olup, devrimin yenilmezli¤ini
tüm dünyaya gösterdik, gösteriyo-
ruz. Fidanlar›m›z, Gültekinlerimiz,
Sergüllerimiz bunu tüm dünyaya is-
patlam›fllard›r. Faruk Kad›o¤lu yol-
dafl›m›z ise yarat›lan de¤er ve gele-
neklere bir yenisini daha ekleyerek,
direnme savafl›m›z› daha da gelifltire-
rek bu olguyu daha da perçinlefltir-
mifltir. 

Büyük bir cüret, sars›lmaz bir ka-
rarl›l›k ve inançla, ideolojik sa¤lam-
l›k ve özgüvenle 5. y›l›ndaki direni-
flimiz 119 flehidimizin kahramanl›-
¤›yla devam ediyor. Türkiye devri-
mini temsil etmenin, devrim yürüyü-
flümüzü, her türlü engele ve zorlu¤a
ra¤men sürdürmenin hakl› ve onurlu
gururunu yafl›yoruz.

Di¤er yandan; devrim iddias› ta-
fl›d›¤›n› belirten, kendilerini Mark-
sist-Leninist, komünist olarak adlan-
d›ran siyasi gruplar›n, tecrit sald›r›s›-
na karfl› diren(me)me pratikleri ciddi
bir sorgulamaya muhtaçt›r. Bu sor-
gulama sa¤l›kl› bir temelde yap›lma-
d›¤› sürece, sa¤a savrulufl, dibe vur-
ma çok daha h›zl› bir seyir izleyecek-
tir.

Biz Parti-Cephe tutsaklar›n›n
Türkiye hapishaneler tarihindeki
onurlu yeri, politikalar›n›n do¤rulu-
¤u ve devrime kazand›rd›klar› haya-
t›n gerçekleriyle ortadad›r. Befl y›ll›k
Büyük Direniflimiz bu tarihimiz üze-
rinde yarat›lm›fl, özgür tutsakl›k yeni
de¤er ve geleneklerle büyütülmüfltür.

28 May›s 2002'de ölüm orucu di-
reniflini b›rak›p "bayra¤› d›flar›ya
devrederek" direnifl mevzisini terke-
den yap›lar, bugün "platform" ad› al-
t›nda statükoda birlikçili¤i(!) sürdür-
mektedirler. Baz› platform örgütleri-
nin imzas›yla "Zorunlu Bir Aç›kla-
ma" bafll›¤›yla At›l›m Gazetesi'nde
yay›mlanan yaz›da da bu statükocu-
luk aç›k olarak s›r›tmaktad›r. S›n›f
savafl›m›n›n çarp›flmas›n›n do¤as›
gere¤i; siyasi iradesizli¤in, politika-
s›zl›¤›n ve örgütsel flekilsizli¤in, ni-
yetlerden ba¤›ms›z olarak düflman
iradesine tabi olmas› bir yerden son-
ra kaç›n›lmazd›r. Bu noktaya yuvar-
lanmamak için h›zla, devrimci te-
melde bir muhasebe yap›larak, dire-
nifle kenetlenmek bir zorunluluktur.
Bu yal›n gerçek ortadayken, hala di-
renmemenin teorisi yap›l›p, farkl› k›-
l›f ve adland›rmalarla d›flar›ya karfl›
direniyor görüntüsü ile iradesizlik
sürdürülüyor. Elbette, devrimci irade
koyarak, direnifl saflar›nda yeralmak
için, mevcut sald›r›lar net olarak
kavran›lmal›, hedef bulan›klaflt›r›l-
mamal›d›r.

Ortada bir TECR‹T mant›¤› var.

Ve orta yerde TECR‹T'e karfl› ölü-
müne sürdürülen bir direnifl var. Bi-
linmelidir ki, hapishanelerde tecrit
mant›¤› ve bizzat tecritin kendisiyle
mücadele edip hedef olmak, müca-
dele etmek ise a¤›r bedeller istiyor...
Bedel ise en uç boyuttad›r... Ölüm-
dür... Yani ölüm orucudur. Bu göze
al›nmad›kça, di¤er yap›lan her fley
tali ve ancak statüyü korumak anla-
m›na gelir.

F tipi, bütünlüklü bir sistemin
üzerine oturur. Temel mant›¤› ve
amac› ise TECR‹T'tir. Di¤er tüm her
fley buna göre düzenlenir. Personelin
tüm davran›fllar›, yaklafl›mlar› dahi
tecrit mant›¤›na göre düzenlenmifltir.
Tutsaklar›n nefes al›p vermesi dahi
bu mant›¤a göre "kurallara" ba¤l› ha-
le getirilmifltir. Bu yan›yla bak›ld›-
¤›nda; fiziki yap›n›n tecrit oluflu ile
di¤er tüm "faaliyetler", uygulamalar
ve iflleyiflleri büyük bir uyum içinde-
dir. Birini terkedip ya da görmezden
gelip di¤erine karfl› gelmek büyük
bir yan›lg›d›r. 

Mücadelenin, direniflin oda¤›nda
TECR‹T olmal›d›r. Tecriti hedefle-
yen bir direnifl hatt› yerine; tecritin
tamamlay›c›lar› olan faflist bask›ya,
yapt›r›m ve dayatmalara karfl› koyufl
"direniflin ana ekseni" olursa, tecrit
politikas› ya kavranmam›fl ya da
tecrit kafalarda kabullenilmifl de-
mektir. Platform örgütleri tecriti he-
deflerine oturtup kararl›, inançl› ve
bedelleri göze alan bir direnifl hatt›
oluflturmak yerine, sadece dayatma-
lara karfl› koyuflu oda¤›na oturtan bir
"yol" izleyerek bir statü oluflturmaya
çal›flmaktad›r. Statükoculu¤un ise
nereye gidece¤i bellidir: Ad›m ad›m
uzlaflma ve teslimiyettir bunun sonu-
cu... Bunun örnekleri oportünizmin
tarihinde çokça yaflanm›flt›r. 

Platform örgütlerinin "fiili direnifl
takti¤i" olarak ifade ettikleri fley; po-
litikas›zl›klar›n›n, t›kan›kl›klar›n›n,
iradesizliklerinin perdelenmesini
sa¤layan bir ARAÇ olmaktan baflka
bir fley de¤ildir!.. Zira, daha F tipleri
aç›lmadan, 2000 y›l›n›n bafllar›nda
biz Parti-Cepheli tutsaklar, d›fl›m›z-
daki tüm tutsaklara sürecin büyük
bedellerle afl›laca¤›n› belirterek, F
tipleri aç›lmadan önce ölüm orucu
direnifline bafllanmas›n› önerdik.
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Özgür TTutsaklar›n AAç›klamas›:

Ölüm Orucu Gerçe¤inden 
Kaçamazs›n›z

B‹RAZ C‹DD‹YET



MKP ve TK‹P d›fl›ndaki tüm yap›lar
bu önerimizi kabul etmemifllerdir.
Ölüm orucu direniflini kabul etme-
yen bu yap›lar, o zaman da tecrit po-
litikas›na karfl› "fiili direnifl"ten bah-
setmifllerdir. Bizler Parti-Cepheli tut-
saklar olarak, tecrite karfl› temel mü-
cadele biçimi olarak ölüm orucunu
önerirken, sald›r›lar karfl›s›nda fiili
direnifli reddetmedi¤imiz biliniyordu
ve bu çok aç›kt›. Ki bunu, 19-22 Ara-
l›k sald›r›lar› karfl›s›nda güçlü bir fi-
ili direnifl yaratarak ve ölüm orucu
direniflçilerimizin öne at›l›p kendile-
rini FEDA etmeleriyle direnifli üst
boyuta tafl›yarak gösterdik...

O günlerde de "fiili direnifl" di-
yenler esas olarak, F tiplerinin aç›l-
mas›n› kafalar›nda kabullenmifl ve
hatta F tipi statüsünü (tecriti) de o za-
manlarda kabullenmifllerdi. F tipleri-
nin katliamla aç›lmas› ile birlikte,
sözkonusu siyasetler de sürdürdü¤ü-
müz ölüm orucuna kat›lm›fllard›r. Bu
kat›l›mlar› ise, bir oldu-bitti sonucu
zorunluluktan olmufltur. Katliam ya-
flanm›flt› ve sürmekte olan bir direnifl
vard› ve bu siyasetler direnifle kat›l-
maktan baflka seçeneklerinin olmad›-
¤› düflüncesiyle ölüm orucuna baflla-
m›fllard›. Ne var ki, bedellerin artma-
s›, sürecin uzamas› ile birlikte karar-
s›zl›klar›, zafere inançs›zl›klar› de-
rinleflmifl, tecrit politikas›n›n fikri sa-
hibi emperyalizme ve uygulay›c› po-
zisyonundaki oligarfliye geri ad›m at-
t›r›lamayaca¤› kan›lar› güçlenmifltir.
Ve bunun sonucu olarak 28 May›s
2002'de "Bayra¤› d›flar›ya devredi-
yoruz" diyerek direnifl mevzisini
terketmifllerdir. Hapishanelerdeki
çarp›flman›n asli unsuru olan ve oda-
¤›nda yeralan en güçlü silah olan di-
renifli b›rakmalar›, onlar›n iradelerini
k›rm›fl ve direniflte seyici konumuna
düflmüfllerdir.

Ölüm orucu direniflini b›rakarak
"taktik de¤ifltirdik" diyen gruplar, ne-
den ölüm orucuna bafllad›lar ve ne-
den b›rakt›lar sorular›n› hala cevap-
land›rmam›fllard›r. Bu siyasetler 28
May›s 2002'den bugüne geçen 3 y›l›
aflk›n süre zarf›nda "bekle-gör" poli-
tika(s›zl›¤›)s› ile hareket ettiler. Tabii
ki, "bekle-gör" anlay›fl›, politikas›z-
l›k, statüyü sürdürme çabalar› ve t›-
kan›kl›k, varolan irade zay›fl›¤›n› de-

rinlefltirmifl, geriliklerin aç›¤a ç›kma-
s›na ve savrulmalar›n h›zlanmas›na
neden olmufltur.

Bugün hala "fiili direnifl takti¤i"
deniliyor. Bahsedilen fley bir direnifl
takti¤i de¤ildir. Tecrit karfl›s›nda bir
politika de¤ildir. Biz, 5 y›ld›r temel
mücadele biçimi olarak ölüm orucu
direniflini FEDA ruhuyla sürdürür-
ken; platform üyelerinin sanki çok
baflka ve büyük bir fley yap›yorlarm›fl
gibi göstermeye çal›flt›klar› "fiili di-
renifl"in de içindeyiz. Nedir fiili di-
renifl dedikleri? fiudur ki; tecrit po-
litikas›n›n tamamlay›c› yanlar› olan
bask›-yapt›r›m ve dayatmalara tav›r
almakt›r. Onursuzlaflt›rmay› içeren
bu faflist dayatmalara, b›rakal›m ör-
gütlü devrimcilerin tav›r almas›n›, s›-
radan bir demokrat ve s›radan bir an-
ti-faflistin dahi tav›r almas› gayet do-
¤ald›r. Yani bu yapt›r›m ve dayatma-
lara karfl› koymak için örgütlü bir
devrimci olmakta gerekmiyor; onu-
runu korumak isteyen s›radan insan-
lar›n dahi baflvurmas› gereken, bafl-
vurdu¤u bir direnifl biçimidir. ‹flken-
ceye, sald›r›ya, bask›lara, dayatmala-
ra direniflle karfl› koymak, her dev-
rimcinin do¤al görevidir. F tipi önce-
si süreçte, E tiplerinde de bu böyley-
di. fiubede (poliste) de bu böyledir.
Durum bu kadar aç›kken, platform
üyeleri buna bambaflka, tecriti parça-
layacak bir misyon yüklemeleri ile
komik bir duruma düflmektedirler.
Politikas›zl›¤›n, iradesizli¤in, ölümü-
ne bir direniflte bedellerden kaç›nma-
n›n üstü, bu "fiili direnifl" söylemiyle
örtülmeye çal›fl›l›yor. Kald› ki, dayat-
malara karfl› tav›r al›fllar›n›n da çok
tutarl› oldu¤u söylenemez. Mevcut
"fiili direnifl"leriyle direnifl biçimleri-
nin nas›l alt›n›n boflalt›ld›¤› ve sulan-
d›r›ld›¤› da bilinmektedir. Bu konuda
dahi bir kararl›l›k yoktur. Söylemde
keskinler (!) ama pratikte ehliler!..

Platform üyesi arkadafllar›n bu-
runlar› kaf da¤›nda, ama eteklerinin
tutufltu¤unun, neredeyse bellerine
kadar ç›kmaza sapland›klar›n›n far-
k›nda de¤iller herhalde?!... Öyle
yüksek perdeden laf yetifltirecekleri-
ne, hallerine bakmalar›n› tavsiye
ederiz! fiunu da unutmamal›lar ki, o
'can simidi' olarak kulland›klar› "fiili
direnifl takti¤i" maskeleri de bu gi-

diflle erken düflecek. Ve art›k gerilik-
lerini gizleyecek bir malzemeleri de
kalmayacak! Biraz idareli kullanma-
lar›n› tavsiye ederiz!

Statükoculuk ve Kan›ksama
Teslimiyete Götürür! 

Bugün F tiplerinde tecrit politika-
s› baflar›ya ulaflmad›ysa; F tipleri
Mamaklaflt›r›lamad›ysa; F tipleri
y›lg›nl›k ve korku yaym›yorsa, tersi-
ne bir direnifl abidesi olarak görülü-
yorsa; tüm bunlar 119 flehitle, karar-
l›l›kla sürdürdü¤ümüz ölüm orucu
direniflimizle mümkün olmufltur.

Bugün di¤er siyasi dava tutsakla-
r› çok büyük sald›r›larla karfl›laflm›-
yor ve statülerini(!) sürdürebiliyorsa;
direnifl d›fl›nda olduklar› ve direnifli
seyrediyor olduklar› halde, kendi ta-
banlar›na karfl› "direniyoruz" hava-
s›(!) verebiliyorlarsa, tüm bunlar
Cepheliler’in ölümüne direniflleri sa-
yesindedir. 

Ancak unutulmamal› ki, statüko-
culuk uzlaflmaya, uzlaflma ad›m
ad›m teslimiyete götürür. Bu noktada
PKK tutsaklar›n›n 19-22 Aral›k pra-
tiklerini (ki bunu platform bileflenle-
ri çok iyi bilirler) ve sonras›nda F
tiplerine götürüldüklerinde F tiple-
rindeki tüm uygulamalar› kabul et-
melerini... ad›m ad›m hangi noktaya
geldiklerini yeniden hat›rlat›r›z!

Platform üyeleri ayl›k aç›k görü-
fle ç›kmalar›n›, bir "hak"lar›n›n do¤al
kullan›m› olarak göstermeye çal›fl›-
yorlar. F tiplerinin aç›ld›¤› günden
bugüne 4.5 y›l geçti, bu "hak"(!) ye-
ni mi keflfedildi ?! Elbette Hay›r!..
Ayl›k aç›k görüfl, telefon vb. gibi
"hak"lar›n kullan›m› uzun süredir ka-
falar›nda var. Platformun sözkonusu
yaz›s›nda kurnazl›k yap›l›yor. Parti-
Cephe tutsaklar›n›n bayram, y›lbafl›
gibi özel günlerde aç›k görüfle ç›kma
karar›na iliflkin, sözkonusu örgütle-
rin bu aç›k görüfle iliflkin tek karfl› ç›-
k›fl noktas› sadece "dini" ve "milli"
bayramlarda aç›k görüfle ç›k›lmas›y-
d›... "Dini ve milli bayramlar" kav-
ramlar› komünistliklerine(!) halel
getirecekti... Ama buna ra¤men "di-
ni" ve "milli" bayram aç›k görüflleri-
ne ç›kt›lar!

Cepheli tutsaklar›n resmi ve dini
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bayramlardaki aç›k görüfle ç›kmalar›
(ki tüm örgütler ç›k›yor) yeni bir du-
rum de¤ildir. Mesele fludur ki; resmi
ve dini bayramlarda aç›k görüfl hakk›
geçmiflten beridir (12 Eylül de dahil)
kazan›lm›fl bir hakt›r. Bunu bildikleri
halde ve ayl›k aç›k görüfllerin tecriti
tamamlayan bir unsur olarak F tiple-
riyle birlikte devreye sokuldu¤unu,
ve F tipleri mant›¤›yla verilen(!) bir
"hak" oldu¤unu ve tecrit kalkmad›k-
ça bu mant›¤›n da ortadan kalkmaya-
ca¤›n› biliyor olmalar›na ra¤men ne-
den ikisini ayn› fleylermifl gibi lanse
edip, kafalar› kar›flt›rmak istedikleri
pek de flafl›rt›c› de¤il!.. Tüm bunlar›
platform üyeleri de biliyor olmalar›-
na ra¤men burjuva politikac›l›¤›,
köylü kurnazl›¤› ile ak›llar›nca kafa
kar›flt›rmak istiyorlar. 

Burada sorun, çok aleni bir flekil-
de görülen Nazi kamplar›n› meflru-
laflt›racak ad›mlar›n at›lmas›d›r. 

Platform içindeki kimi gruplar,
inançs›zl›klar›na, teslimiyete yöne-
len "görüfllerine" di¤er platform üye-
lerini de ortak ederek teslimiyeti
meflrulaflt›rmak istemektedirler. AB
emperyalistlerinin ve oligarflinin en
yetkili a¤›zlar›ndan tutun da, en kü-
çük hapishane personeline kadar "F
tiplerinde ortak alanlar› kullanm›-
yorlar, kendi kendilerini tecrit edi-
yorlar. Telefon, sohbet, kütüphane vb
gibi haklar›n› kullanm›yorlar..." flek-
lindeki söylemleri ile tecrit yoktur
yalanlar›n› güçlendirmek, Nazi
kamplar›n› meflrulaflt›rmak ve tred-
man-›slah politikas›n› ifller hale ge-
tirme amaçl› propaganda yap›yorlar. 

Di¤er taraftan; gelinen noktada
platform içindeki kimi gruplar "hak
kullan›m›" ad› alt›nda, düflman›n yu-
kar›da aktard›¤›m›z propagandalar›-
na fark›nda olmadan objektif olarak
güç katarcas›na, Nazi kamplar›n›
meflrulaflt›rma yolunda ad›mlar at-
maya haz›rlan›yorlar. "Hak kullan›-
m›", "fiili direnifli yayma ve protesto
alan› yaratma" saçmal›klar›yla tesli-
miyete yönelifllerini teorilefltirmeleri
flafl›rt›c› olmayacakt›r. Devrimci de-
¤er ve sorumluluktan uzaklaflarak,
yan›bafllar›ndaki ölümleri, ölüme yü-
rüyenleri kan›ksayarak(!) görmezden
gelerek, inançs›zl›k, çürüme, sa¤c›l›k
ve teslimiyetin teorilefltirilmesi nok-

tas›na geliniyor. Teslimiyete varacak
bu görüflleri "devrimci taktik" olarak
dillendirme cesaretini dahi bulabili-
yorlarsa birileri(!), o zaman platform
oturup bunu ciddi flekilde sorgulama-
l›d›r. Bu yönelim durdurulmazsa,
ideolojik ve ahlaki olarak mahkum
edilmezse, alt›ndan kalkamayacakla-
r›, ezilecekleri, yokolacaklar› bir sü-
rece girerler.

Bugün art›k ayl›k aç›k görüflü bir
"hak" olarak gören, bunu "hakk›n
kullan›lmas›" olarak meflrulaflt›rma-
ya çal›flanlar›n; yar›n bu haklara tele-
fonu, sohbet saatlerini, kütüphaneyi
ekleyebilecekleri s›r de¤ildir. Tred-
man-tecrit politikas› oraya-buraya
çekilemeyecek, mu¤laklaflt›r›lama-
yacak kadar aç›kken, telefon ve ben-
zerini kullanma haz›rl›¤›nda olanlar,
"bunlar› kullanmak tredmana uyum
anlam›na gelmez. Bunlar hakt›r" vb.
fleklindeki söylemleri ile kendilerini
kand›ramazlar. Nas›l ki cunta y›lla-
r›nda TTE’yi "söke söke" ald›larsa F
tipi Nazi kamplar›n›n bu "hak"lar›n›
da "söke söke" almalar› bir tesadüf
olmayacakt›r(2). Bu, sadece cunta
y›llar›ndaki direnmeme teorilerinin
ve kaçk›nl›¤›n tekerrürü olacakt›r.

Ya Direnifl Ya Zafer; 
Ya Da Teslimiyet!

Befl y›ld›r her fley ama her fley
dünyan›n gözleri önünde yaflan›yor.
Direnen, bedel ödeyen, sald›r›lara
barikat olan Parti-Cephe tutsaklar›
ve bunun yan›nda savrulan siyasi tut-
saklar vard›r. "Kargadan baflka kufl,
ölüm orucundan baflka direnifl tan›-
m›yorlar" diyenler, sa¤c›l›klar›n› ve
siyasi çaps›zl›klar›n› gizleyemezler.
119 flehidin verildi¤i ve halen ölüm
orucunda yoldafllar›m›z varken, bu
tarz sayg›s›zca, sorumsuzca bir üs-
lupla benzetmeler yapmak, oportü-
nizme has bir özelliktir. Direnifl kar-
fl›s›ndaki haz›ms›zl›¤›, küfre varan
sayg›s›zl›kla bast›rma hezeyan› ile
flehitlerimize sayg›s›zl›k yap›lmas›na
izin vermeyiz. Bu üslup, direnmeme-
nin yaratt›¤› ruh haliyle sald›rganla-
flarak, ölümüne süren direniflimize,
flehitlerimize yap›lan bir sayg›s›zl›k-
t›r. Gelin tart›flal›m ölüm orucu dire-
niflini! "S›ras› gelince... gerçeklerin

diliyle konuflaca¤›z" diyerek olmu-
yor... Buyurun konuflun!.. Anlat›n!..
Hay›r, konuflacak, anlatacak bir fleyi-
niz yok. Neyi anlatacaks›n›z? Neden
direnmedi¤inizi mi?

Gelelim flu "haf›zan›za..." B›rak›n
bu bofl söylemleri...(3) Ya devrimci
sorumlulu¤a uygun davran›p, direni-
fle kenetlenirsiniz ya da sa¤c›l›k ba-
ta¤›na gömülürsünüz.

Platformda olup da devrimci kim-
li¤ini korumak, tecriti parçalamak is-
teyen siyasi yap›lar için 5 y›ld›r ha-
yat›n da ispatlad›¤› gibi tek devrimci
pratik ölüm orucudur. Ölüm orucu
direniflini b›rak›p, geri düflüp de tek-
rar devrimci sorgulama ile direnifl si-
lah›n› kuflanmak, erdem oldu¤u ka-
dar, ayn› zamanda tarihi bir zorunlu-
luktur ve sorumluluktur. Bu sorum-
luluktan kaçmak, tasfiye olma yolun-
da dolu dizgin koflmak demektir.

Sonuç olarak; hiç kimse kalk›p bu
gidiflata sessiz kalmam›z› bekleme-
melidir. Çünkü ölen, bedel ödeyen
biziz. Direniflimizi k›rmaya yönelik
yaklafl›mlar› teflhir edip, ideolojik
mücadele verece¤iz. Herkes görüyor
ki; flehit say›s› 119 oldu!

Tüm dünyaya ilan ediyoruz ki;
tecriti parçalayacak, zaferi halk›m›za
arma¤an edece¤iz.

119 flehidimiz bu gerçe¤in ve za-
ferin teminat›d›r... 

Ercan Kartal
- Afla¤›daki dipnotlar Yürüyüfl taraf›n-

dan konulmufltur. 

(1) Sözkonusu yaz›; “MLKP, TKP-
ML, MKP, T‹KB dava tutsaklar›” imza-
s›yla yay›nlanm›flt›r. 

(2) 1984’te, Devrimci Sol ve T‹KB
tutsaklar› ölüm orucunu sürdürürken, di-
¤er gruplar bask›lara boyun e¤ip TTE
giyme karar› alm›fl, ancak cunta baflka
yapt›r›mlar dayat›p TTE’leri hemen ver-
memifl, bunun üzerine statükocular “cun-
ta TTE giydirmek istemiyor” diye aç›kla-
ma yapm›fllar ve TTE’leri sonunda
al›p(!), daha önce “mavi kefen” dedikleri
TTE’leri giymifllerdi.  

(3) MLKP, TKP-ML, MKP, T‹KB im-
zal› yaz›n›n sonu “Tafllar›n da bir haf›za-
s›n›n oldu¤u unutulmamal›d›r!” diye biti-
yor. Ercan Kartal bu cümleye at›f yap-
maktad›r.
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Do¤ruydu, 
kalbimizden yaral›yd›k. 
Do¤ruydu, kopar›lan en becerikli
kollar›m›z, y›llar› arfl›nlay›p gelen
bacaklar›m›zd›. Kolay yetiflmiyordu
bu kavgada Niyazi Ayd›nlar. ‹bra-
him Erdo¤anlar’›n, ‹lçiler’in biriki-
mini, tecrübesini bugünden yar›na
yerine koymak mümkün de¤ildi. 

Ama tüm bunlara ra¤men, beli-
mizi bir daha do¤rultamayaca¤›m›z,
bitti¤imiz do¤ru de¤ildi. Bu sadece
bir hevesti; oligarflinin, katliamc›la-
r›n hevesi. Ve o hevesi onlar›n kur-
saklar›nda b›rakmak da, Niyaziler’e
ilk borcumuzdu. Onlar›n yolunda
yürüyeceksek e¤er, ilk görevimiz,
onlardan boflalan yerleri, her ne
olursa olsun doldurmakt›. Hem de
gecikmeden. 

Küllerinden yeniden do¤an Anka
kuflunun destan›, hiç kuflku yok ki,
uzun savafllarda yenilmifl ve belki
ony›llar, belki yüzy›llar sonra külle-
rinden yeniden do¤mufl bir halk›n
destan›yd›. Efsaneye göre, Anka ku-
flu, tekti. Buna ra¤men hiç yokol-
muyordu; ömrünün sonuna geldi-
¤inde, yuvas›n› içinde kendisiyle
beraber atefle veriyor ve küllerinden
yeniden do¤uyordu. Anka, Meksika
köylülerinin katledildi¤i halde, öl-
medi¤ine, bir gün mutlaka yeniden
dönece¤ine inand›klar› Zapata’yd›.
Belki Bolivar’d› Anka, belki Pir
Sultan. Yenilip yeniden aya¤a kal-
kan halk, tek bafllar›na kalm›fl olsa-
lar da, mücadeleyi yeni bafltan ör-
gütleyen devrimci önderlerdi An-
ka... Yani Anka kuflu bizden baflka-

s› de¤ildi.
fi a i r e ,
“ H a l k › z
biz yeni-
den do¤a-
r›z ölüm-
lerde” di-
z e l e r i n i
yazd›ran,
“bir gi-
der bin
g e l i r i z ”
d e d i r t e n
de bizim tari-
himizden baflka bir fley de¤ildi. 

Bu destanlar›n, bu dizelerin ar-
kas›nda hep ölümüne direnifller,
ödenecek bedellerden korkmadan
yürütülen savafllar vard›r. Uzlaflma-
c›lar, teslimiyetçiler, zaman› geldi¤i
halde mücadele arenas›na ç›kmay›p
kendini gelece¤e saklayanlar, dialo-
gu, beklemeyi, öne ç›kmamay›
ö¤ütleyenler tarih boyunca hep ol-
dular, ama onlardan böyle bir tarih
kalmad›. Onlar tarihin en silik say-
falar›n› oluflturdular. Ve tarih, onlar-
la de¤il, s›n›flar savafl›n›n hakk›n›
verenlerce, bu savafl›n tarihsel yasa-
lar›na uyanlarca yaz›ld›. 

Niyazi Ayd›n’›n flu sözü tarihi bir
özettir: “Benim oldu¤um yerde
Devrimci Sol da vard›r”; bu flu de-
mekti; her ne olursa olsun, koflullar
ne olursa olsun, bir Cepheli’nin bile
oldu¤u yerde, devrimci hareketin
bitmesi, yokolmas› sözkonusu ola-
mazd›. O halde, 13 Temmuz’dan iti-

baren de, ac›m›z› kalbimize göme-
rek, onlar›n miras›n› ve bayraklar›n›
devralarak devrim yürüyüflü sürdü-
rülecekti. 

12 Temmuz Türkiye faflizmini ve
Türkiye’de devrimcili¤i anlamayan-
lar için büyük derslerle, göstergeler-
le doludur. Devrim için mücadele
edenleri nelerin bekledi¤ini, müca-
delenin nas›l geliflece¤ini göster-
mifltir herkese... Evet, büyük bedel-
ler ödenecekti, ama böyle diye, Tür-
kiye devrimini zafere götürecek
yoldan vazgeçmek, devrimden vaz-

geçmekle eflde-
¤erdir. Nitekim
Türkiye solu-
nun bir k›sm›
bu yolu, vaz-
geçifli tercih
etmifltir. 

Aradan ge-
çen 14 y›l, o
gün, 12 Tem-
muz 1991’de
infazlar› oli-
garfliyle Dev-
rimci Sol ara-
s›nda bir “dü-

ello” olarak de-
¤erlendirenlerin

ne kadar ülkemiz gerçeklerinden
kopuk oldu¤unu yeterince göster-
mifl olsa gerektir.

Bunu görmemekte ›srar edenler,
“silahlar sussun” diye y›rt›n›yorlar
bugün de. Faflizmi aklarcas›na “siz
silaha sar›l›nca devlet de öldürü-
yor” diyorlar. O kadar basit mi?
Gerçek öyle mi?

Devrimciler ülke gerçe¤ine, s›-
n›flar savafl›n›n nas›l sürdü¤üne da-
ir hiçbir yan›lg› veya hayal içinde
de¤illerdir. Bu savaflta ölmenin de
öldürmenin de oldu¤unu bilirler.
Halk›n devrimci savafl› yükseldikçe,
oligarflinin karfl›-devrimci fliddeti-
nin artaca¤› da kimse için s›r de¤il-
dir... Ama bütün bunlar reformizmin
dedi¤ini do¤rulam›yor yine de. 

Yüzlerce bar›flç›l kitle eylemine
kurflunlarla, bombalarla sald›r›lma-
s›n› nas›l aç›klars›n›z o zaman? 1
May›s 77 katliam›n›, CHP’lilerden
T‹P’lilere “silahl› mücadeleyi” sa-
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Çok insan izleyecek bizi
Bitmez tükenmez gençler,

altın yüzlü
Ölecekler bu kan

savaşında
Kavuşmak için 

daha çok 
güneşe...

devrim
gerçe¤ini ve
devrimcili¤i    

12 Temmuzlar 
ö¤retiyor



vunmay›n yüzlerce insan›n katledil-
mesini nas›l aç›klars›n›z? ‹sterseniz
daha da gerilere gidelim; Mustafa
Suphiler iktidara karfl› silaha m› sa-
r›lm›fllard› ki katledildiler?.. Dev-
rimcilerin, yurtseverlerin silahlar›
flu veya bu nedenle sustu¤unda in-
fazlardan, iflkencelerden, katliam-
lardan vaz m› geçti oligarfli, demok-
rasi mi uygulad› o zamanlarda? 

Devrimciler silaha baflvurdu¤u
için faflizmin de fliddet uygulad›¤›
tam bir çarp›tmad›r. Hay›r, bir “ya-
n›lg›” de¤ildir, bile bile bir çarp›t-
mad›r. Faflist devleti meflrulaflt›r-
makt›r. Düzeni meflru, halk›n dev-
rim için, kendi iktidar› için mücade-
lesini meflru görmemektir. Soru ba-
sittir; demokrasi olmad›¤› için mi
halklar silaha sar›l›yorlar, yoksa
halklar silaha sar›ld›¤› için mi de-
mokrasi rafa kald›r›l›yor? Silahl› di-
renifl ve savafllar›n “demokrasinin
uygulanmas›n›n önündeki engel ol-
du¤u”, yüzy›ld›r emperyalistlerin
ve iflbirlikçi faflist diktatörlüklerin
tezidir. Bu tezin en güncel halini
Irak’ta izliyoruz... 

Bu tezin anlam› fludur; emperya-
lizme, faflizme boyun e¤in, düzenin
verdi¤iyle yetinin, düzenin s›n›rlar›-
n›n d›fl›na ç›kmay›n, devrimden,
sosyalizmden vazgeçin, o zaman si-
ze demokrasi verelim... Boyun e¤di-
rilmifl halklara kimsenin demokrasi-
yi vermeyecea¤i bir yana, tezin özü
budur... “Silahlar sussun” diyenler,
emperyalist dünya düzeninde
yaflamay› kabul eden, kapitaliz-
me gizli veya aç›k hayran, “de-
mokrasi” diye burjuva demok-
rasisine tap›nanlard›r. 

Tabii, 12 Temmuz’da oli-
garflinin bombalar›na, kurflun-
lar›na hedef olanlar, bunlar›
reddedenlerdir. Mücadele Der-
gisi’nin 12 Temmuz’dan önce-
ki gün bask›ya verilen say›s›n›n
baflyaz›s› flu bafll›¤› tafl›yordu:
“Ülkemizde emperyalist ka-
tillere yer yok.” (Temmuz
1991, say›: 24) Ve iflte bütün
mesele buydu.

1991 Newroz’unda Ortado-
¤u’da bir kampta yak›lan ateflin

bafl›nda ‹brahim Erdo¤an ve Ahmet
Faz›l Ercüment, devrimci yaflamla-
r›n›n tümünde koruduklar› inançlar›
ve coflkular›yla “bu ateflleri da¤la-
r›m›zda yakaca¤›z!” diyorlard›. Ve
e¤itim için ç›kt›klar› yurtd›fl›ndan o
ateflleri tutuflturmak için hiç tered-
düt etmeden ülkeye dönmüfllerdi. O
atefller, oligarflinin iktidar›n› y›k›p,
emperyalizmi kovup Devrimci Halk
‹ktidar›’n›n yolunu ayd›nlatacak
atefllerdi. Mesele buydu. Onlar› em-
peryalizmin ve oligarflinin hedefi
yapan buydu. 

Onlar, emperyalizme ve oligarfli-
ye karfl› savaflan bir sosyalist olma-
n›n “tatl› su sosyalistli¤i”nden fark-
l› oldu¤unu, tabii ki biliyorlard›.
Onlar› devasa bir zulüm mekaniz-
mas›n›n bekledi¤ini de biliyorlard›.
Devrimcilik, sosyalistlik bunlar› bi-
lerek, bunlar› göze alarak mücadele
etmekti zaten. “Devrim için savafl-
mayana sosyalist denmez”di. E¤er
biri devrim için savaflm›yor ve ken-
dine sosyalist diyorsa, ya bu gerçek-
lerden habersizdi ya da bir sahtekâr!

Gençler, yafll›lar vard› 12 Tem-
muz flehitlerinin içinde. Devrimci
olmak ifl de¤ildi, ifl, ömür boyu dev-
rimci kalmaktayd›; onun an›t›yd›lar
baz›lar›. Kolay günlerin, kolay gö-
revlerin devrimcisi de¤il, zor dö-
nemlerin ve zor görevlerin adam›
olabilmekti komünistlik. Genç yafl-
lar›nda zor dönemlerin devrimcili-
¤inin an›t› olanlar vard› içlerinde.

Mesele, devrimin derneklerdeki,
meydanlardaki “popüler” insanlar›
de¤il, emekçileri olabilmekti. Dev-
rimin emekçili¤inin ustalar› vard›
12 Temmuz flehitlerinin içlerinde... 

Niyaziler, ‹bolar çeflitli örgütle-
rin yönetici kadrolar›n›n legalizmin,
Avrupac›l›¤›n, direnmemenin teori-
sini yapt›¤› dönemlerde, direnifllerin
en ön saflar›nda yeralan, devrim
mücadelesini örgütleyen önder kad-
rolard›. Kimileri “sosyalist demok-
rasi” üzerine gevezelikler yap›p
devrimci örgüt anlay›fl›n› tahrip
ederken, onlar bu mücadeleyi örgüt-
ledikleri zor koflullarda devrimin
hem hamal›, hem kurmay› olmay›
baflaranlard›r. 

Ülkemizde devrimcilik onlar›n
yolunda ve onlar› aflarak sürdürüle-
bilir. Bize, “yoldafllar bizi afl›n!”
diyerek b›rakt›klar› görev, iflte bu
yüzden çok a¤›rd›r. Onlar› aflmak
kolay de¤ildir. Fakat, aflmak da
mecburiyetimizdir. 

Kadrolaflmak, örgütlenmek, ör-
gütlemek, propaganda, bilinçlendir-
me k›sacas›; devrimci mücadelenin
her biçimi, her alan›, oligarflinin
binbir türlü yasaklar›yla, bask›lar›y-
la engellenmektedir. Ama yine Ni-
yazi Ayd›n’›n dedi¤i gibi, "Sorun
varsa çözüm de vard›r." Biz her ko-
flulda o çözümü bulmak ve uygula-
mak durumunday›z. 

Türkiye s›n›flar mücadelesinin
en büyük mevzi kavgalar›n›n

birinin içinde, kahramanl›¤›
kitlesellefltirerek, feda ruhunu
büyüterek 12 Temmuz flehit-
lerinin yolunda, onlar›n gele-
neklerini pekifltirerek yürüyo-
ruz. Bayraklar› bir an bile ye-
re düflmedi. Savafl o günden
bu yana fliddetinden hiçbir
fley kaybetmedi. fiairin dedi¤i
gibi, “nice sarp yerlerden ge-
çildi buraya kadar... ve bura-
dan daha da dikleflerek...”
sürecek s›n›f kavgas›. Ve biz,
ö¤renerek ö¤reterek ama bir
an bile, tereddüte düflmeden,
karfl›-devrimin zoru karfl›s›n-
da gerilemeden zafere yürü-
yece¤iz.  

Ülkemizde devrimcilik
onlar›n yolunda ve onlar›

aflarak sürdürülebilir. Bize,
“yoldafllar bizi afl›n!”

diyerek b›rakt›klar› görev,
iflte bu yüzden çok a¤›rd›r.

Onlar› aflmak kolay
de¤ildir. Fakat, aflmak da

mecburiyetimizdir. 



❏ Genelkurmay ve hükümet,
Adalet Bakanl›¤›’na yönelik eyle-
min ard›ndan, 1 Temmuz akflam› 5
saat süren bir toplant› gerçeklefltir-
diler. Genelkurmay’›n “terör” konu-
sunda brifing verdi¤i zirvede,
“Türkiye aç›s›ndan iç güvenli¤in
d›fl güvenli¤e oranla daha a¤›r
bast›¤›” tespiti yap›ld›. 

❏ Ordunun “iç güvenli¤i sa¤la-
mak için” kuvvet organizasyonunu
de¤ifltirdi¤i ve flu anda 12 iç güven-
lik tugay› bulundu¤u, yine Genel-
kurmay taraf›ndan verilen brifingte
belirtilen noktalardan biriydi.

❏ Polis okuluna her y›l 5 bin ki-
fli al›n›rken, bu say› AKP hükümeti
taraf›ndan yap›lan bir düzenleme ile
7 bine ç›kar›ld›.

❏ ‹çiflleri Bakan› Abdülkadir
Aksu, 3 Temmuz günü TBMM’de
bir soruyu cevaplarken, Adres Bilgi
Sistemi Yasas› ç›kart›ld›¤›nda Nü-
fus Hizmetleri Yasas›'nda da de¤i-
fliklik yap›laca¤›n›, böylece polisin,
vergi daireleri, muhtarl›klar, konak-
lama tesisleri, elektrik, su, do¤algaz
ve telefon flirketlerinin ve benzeri
veri taban› bulunan birçok kurulufl-
taki flahsa ait bilgilere hemen ula-
flabilece¤ini söyledi. 

Halk›n mücadelesine karfl› 
örgütlenen devlet

Sadece son bir hafta içinde bas›-
na yans›yan bu geliflmeler, neyi ifa-
de ediyor? Bu düzenlemeler ne için
yap›l›yor? Ony›llarca “dört yan›m›z
düflmanla çevrili” diye halk› kendi-
ne yedekleyen oligarfli, neden “iç
güvenlik daha öndedir” diyor? Tam
bir orduya dönüfltürülen polis, tüm
halk›n nüfus bilgilerine her an ulafl-
may›, tüm toplumu denetimi alt›nda
tutmay› neden istiyor? Gecekondu-
lar›n sokaklar›na kadar her yana ne-

den MOBESE sistemi kameralar›
yerlefltiriliyor?

Ne bir tek eylem, ne de “artan
PKK eylemleri” de¤ildir bu sorula-
r›n cevab›. Veya, 11 Eylül sonras›
yarat›lan “teröre karfl› savafl” hava-
s›n›n ortaya ç›kard›¤› sonuçlar ola-
rak da görülemez. Ya da, “Bir s›n›-
f›n öteki s›n›flar üzerinde egemenli-
¤ini sürdürmek için kulland›¤› bask›
ve tahakkümün arac›” olarak devle-
tin ifllevine uygun olan düzenleme-
lerdir, genellemesi ile de aç›kl›¤a ka-
vuflturulamaz. 

Ony›llard›r varolan bir olgunun
pekifltirilmesinin ifadeleridir bu ge-
liflmeler. Bu ve daha buraya almad›-
¤›m›z, zaten varolan örgütlenmele-
ri, yasalar› biraraya getirdi¤imizde,
karfl›m›za ç›kan olgu; oligarflik dev-
letin, bir iç savafl örgütlenmesi ol-
du¤u gerçe¤idir ve devletin genel
tan›m›na paralel olarak daha özel
bir durumu ifade etmektedir.

Do¤al olarak, sadece askeri de-
¤ildir bu örgütlenme. Ayn› zaman-
da, siyasal, ekonomik ve kültürel-
dir. Tüm bu alanlarda en baflta, res-
mi a¤›zlardan “iç güvenlik” olarak
ifade edilen, halka karfl› savafl gözö-
nünde bulundurulur. Bütçeden en
büyük pay bu yüzden “güvenlik ve
istihbarat” birimlerine ayr›l›r. Yasa-
lar ç›kar›l›rken, klasik bir ‘suç-ceza’
mant›¤› de¤il, muhalif güçlerin,
devrimcilerin bast›r›lmas› ve tasfiye
edilmeleri esas al›n›r. MHP, BBP ve
“islamc›” çizgideki kimi gerici ör-
gütlenmelerin konumland›r›l›fl› da,
bu örgütlenmenin bir parças›d›r ve
gerekti¤inde devreye sokulurlar.

Yeni-sömürge ülkelerde 
devlet ve ordu

Yukar›da özetledi¤imiz düzenle-
melerin, bugünkü koflullar›n bir ih-
tiyac› olarak ortaya ç›kmad›¤›n›, ta-

rihi bir sürecin at›lmaya devam edi-
len ad›mlar› oldu¤unu belirtmifltik. 

Bu süreç, yeni-sömürgecilik ilifl-
kileri ile bafllam›flt›r. 2. Emperyalist
Paylafl›m Savafl› sonras› gelifltirilen
bu iliflkiler, sosyalizm mücadelesi-
ne, halk kurtulufl savafllar›na karfl›
emperyalizm taraf›ndan sömürgele-
re dayat›lm›fl ve yaflama geçirilmifl-
tir. Emperyalizme ba¤›ml› bütün
yeni-sömürgelerin, baflta ordular›
olmak üzere devlet mekanizmas›
yukar›dan afla¤›ya yeniden yap›lan-
d›r›lm›flt›r. Ülkemiz d›fl›nda örnek-
leri bol miktarda Latin Amerika’da
görülen, “tipik bir ‘iç savafl ordusu’
olarak örgütlenen kukla ordular,
emperyalizmin ve yerli iflbirlikçi s›-
n›flar›n ç›kar›n› tehdit eden her ge-
liflmede, maskesini atmakta da ge-
cikmemifltir.” Terör demagojisine
havale edilen darbeler, aç›k katli-
amlar bu ihtiyac›n ürünü olarak ger-
çeklefltirilmifltir.

Mahir ÇAYAN, yeni-sömürgeci-
lik metodu ile bu alandaki de¤iflimi
flu sözlerle ifade etmifltir: 

“Merkezi  devlet ayg›t›, geçmifl
dönemlere k›yasla çok güçlenmifl ve
ittifak projeleri, ikili anlaflmalar, as-
keri pakt iliflkileri ile oligarflik dev-
let cihaz›, devrimci iç savafl dikkate
al›narak militarize edilmifltir. (...) 

Eski dönemlerdeki halk›n üze-
rindeki zay›f feodal denetim -em-
peryalizmin fiili durumu bütün ülke
çap›nda de¤il ticari merkezlerde ve
ana haberleflme yerlerindeydi- yeri-
ni, çok daha güçlü oligarflik devlet
otoritesine b›rakm›flt›r. Oligarflik
devletin ordusu, polisi ve de her çe-
flit pasifikasyon ve propaganda
araçlar› ülkenin her köflesinde ege-
menli¤ini kurmufltur.”

Ülkemizde 1950’li y›llara daya-
nan yeni-sömürgecilik iliflkisine pa-
ralel olarak, ulusalc› özelliklerini
giderek yitiren ordunun iç savafl or-
dusuna dönüfltürülmesinde, özellik-
le cuntalar dönüm noktalar›d›r. 12
Mart 1971 aç›k faflizmi, devletin fa-
flistlefltirilmesinde ciddi anlamda
mesafe katederken, ordunun tümüy-
le iç savafla göre biçimlendirildi¤ini
ve oligarflinin ve emperyalizmin de-

28

10 Temmuz 2005 / 08

Oligarflik devlet, iç savafla 
göre örgütlenmifltir



netimine girdi¤ini
görmekteyiz. Bu

süreç, 12 Eylül
aç›k faflizmi ile
daha da kurum-

sallafl-
t › r › -

l › p
k a l › c ›

hale getiril-
mifltir. 

Ordu-
nun ele-
manlar›-
n› “iç
düflman-
la müca-
dele”yi

esas ala-
rak e¤itmesi,

birbiri ard›s›ra ç›-
kar›lan bask› ya-
salar›, Susurluk
örgütlenmeleri,
OHAL’ler, polis
ve jandarman›n
durmadan genifl-

letilen yetki
alan›, halka
karfl› psikolo-
jik savafl mer-
kezleri, kontr-
gerilla taktik-
leri, katliam-
lar, infazlar,
kaybetmeler,

i fl k e n c e l e r . . .
Hepsi devletin
yukar›da belirtti-
¤imiz niteli¤in-
den ba¤›ms›z
de¤ildir ve
onun somutta
karfl›m›za ç›-
kan kendini
ifadelendir-
mesidir.

O l iga r -
flik devletin
bu özelli-
¤inden kay-

nakl›, “hukuk
devleti” ya da
“demokratik
devlet” dema-

gojik bir söy-

lemden öteye gidemez. Binlerce
“demokratikleflme” yasas› ç›karsa-
n›z da, hükümetler de¤iflse de, ör-
gütlenme yerinde durmaktad›r. Dü-
flünün ki, giriflte aktard›klar›m›z,
sözde “demokratikleflmenin” en
cafcafl› döneminde yaflanmaktad›r.

Emperyalizme ba¤›ml› olarak,
devletin iç savafl›n ihtiyaçlar›na gö-
re örgütlenmesinin temeli, ülkemi-
zin sosyo-ekonomik yap›s›ndan
kayna¤›n› almaktad›r. Yoksullu¤a,
sömürüye karfl› isyanlar›n, ba¤›m-
s›zl›k için aya¤a kalk›fllar›n önünü
alman›n tek yöntemi olarak, milita-
rist bir devlet ayg›t› görülmektedir. 

Bu devlet anlay›fl›nda; halk›n en
meflru talepleri dahi, mutlaka “iç
düflman›n manevralar›”d›r ve polis-
asker zoruyla bast›r›lmal›d›r. Daha
geçen hafta Kara Kuvvetleri Komu-
tan› Orgeneral Yaflar Büyükan›t’›n,
Kürt halk›n›n “insan haklar›” teme-
lindeki taleplerini “kisve” olarak ni-
telemesi bu anlay›fl›n ürünüdür. 

Devletin resmi politikalar›na
yön veren ve hükümetler de¤iflse de
uygulanmas› zorunlu Milli Güven-
lik Siyaset Belgesi’ne bak›n, her sa-
t›r›nda, halk›n mücadelesinin devlet
için tehdit olarak alg›land›¤›n› gö-
rürsünüz. Bunun gere¤i ise, yeni
bask› yasalar›d›r, “güvenlik” kisvesi
alt›nda iç savafl güçlerinin moderni-
ze edilmesidir. Hak ve özgürlükler
mücadelesine karfl› bask›lar›n yo-
¤unlaflt›r›lmas›d›r. fiovenizmin ve
her türden gericili¤in güçlendirile-
rek, bu zeminde halka karfl› savaflta

kendilerince meflruluk yaratma yö-
nündeki politikalard›r. Ki, tüm bun-
lar›n pratik yans›malar›n› yeni
TCK, C‹K, CMUK’la, “bayrak pro-
vokasyonlar›” ve linç giriflimleriyle,
en meflru demokratik haklara yöne-
lik yo¤unlaflan sald›r›larla, sokak
infazlar› ile bugün görmekteyiz.

“De¤iflim” ve oligarflik 
devlet gerçe¤i 

Özet bir flekilde aktard›¤›m›z, iç
savafla göre örgütlenen devlet ger-
çe¤i, s›kça sözü edilen “de¤iflimin”
nas›l olmas› gerekti¤ini de kendili-
¤inden ortaya ç›karan bir olgudur. 

Böyle bir devleti “de¤ifltirece¤i”
iddias›ndaki hiçbir sistem içi düzen-
leme ya da günün deyimiyle “AB
yasalar›”, onun temel niteli¤ine do-
kunamaz. Ancak, ‘demokrasicilik
oyunu’ dedi¤imiz politika çerçeve-
sinde makyajlar yap›labilir. Ama
mutlaka, -halk›n mücadelesinin ge-
liflmesine de paralel olarak- devlet
gerçek niteli¤ini ortaya koymakta
gecikmez. Bu gerçeklerin gözard›
edildi¤i durumda “tam demokratik-
lefliyorken ne oldu? Son üç y›lda
yap›lan her fley bofluna m›yd›?” gibi
flaflk›nl›klar yaflanmakta, kendisine
demokrat hava veren kimi devlet
adamlar›n›n despotlu¤unun aleni-
leflmesi karfl›s›nda bütün de¤erlen-
dirmeler suya düflmektedir.

Oligarflik devletin “de¤iflimi”,
tüm bir düzenin de¤iflimiyle müm-
kündür. Bunun ad› devrimden baflka
bir fley de¤ildir. Yol, yöntem ayr› bir
tart›flma konusudur. Ama, oligarflik
devlet parçalan›p halk›n devleti ku-
rulmadan, giriflte s›ralad›¤›m›z dü-
zenlemelerde ifadesini bulan süreç
her gün ifllemeye devam edecek ve
bunlara yenileri eklenecektir. Çün-
kü, çeliflkilerin alabildi¤ine keskin
oldu¤u ülkemizde, böyle bir devle-
tin halka karfl› sürekli kendini aske-
ri, siyasi, hukuki olarak yenileme,
gelifltirme ihtiyac› bitmez.

Son olarak belirtelim ki, bu ihti-
yac›n süreklili¤i, halk›n mücadele-
sini bast›rmakta ne denli zorland›k-
lar›n›n da bir ifadesidir.
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‹ç savafla göre, halka
karfl› örgütlenen
oligarflik devletin

“de¤iflimi”, tüm bir
düzenin de¤iflimiyle
mümkündür. Bunun

ad› devrimden
baflka bir fley

de¤ildir. 



Hak ve özgürlükler mücadelesi-
ne yönelik gözalt› ve bask›lar sürü-
yor. Oligarflik iktidar, 1 May›s-
lar’dan cenaze törenlerine kadar en
meflru demokratik haklar› yoketmek
için sald›rmaya devam ediyor. 

Amasya: 1 May›s’a sald›r› 
sürüyor
1 May›s’a yönelik; Bursa’da en

üst boyuta ç›kan, Adana ve Uflak’la
süren sald›r›lar, Amasya ile devam
ediyor. Art›k flu kesindir ki; 1 Ma-
y›slar’a yönelik soruflturmalar, gö-
zalt› ve tutuklamalar flu bu kentin
savc› ve polislerinin marifeti olma-
y›p, AKP iktidar›n›n merkezi ka-
rar›d›r. ‹ktidar, devrimci olan her
fleyi, her kesimi sindirmek, tasfiye
etmek istemektedir. Ya benim iste-
di¤im gibi bir “muhalefet” olacak-
s›n ya da yokolacaks›n” politikas›n›
dayatmaktad›r. 

30 Haziran günü, Amasya Genç-
lik Derne¤i Yönetim Kurulu üyeleri
hakk›nda, 1 May›s’ta att›klar› slo-
ganlardan dolay› dava aç›ld›. Daha
önce de “yasad›fl› slogan” suçlama-
s› ile 1 May›s’a kat›lan 15 kifli hak-
k›nda dava aç›lm›flt›. 

1 May›s’› özüne uygun olarak
kutlayanlar› alanlardan uzak tutmak
için sürdürülen bask›lar bununla da
bitmedi. 1 May›s’ta at›lan sloganlar
ve ‘Umut ‹çin Büyüyoruz’ yaz›l›
döviz ile ölüm orucu flehitlerinin
‘Tecritte Öldüler’ yaz›l› foto¤raf-
lar› “yasad›fl›” gösterilerek, der-
nek hakk›nda kapatma davas›
aç›ld›.

Ne demeliydi Gençlik Der-
nekliler; mesela, çocuklar›m›z
“umut için büyüyoruz” dövizle-
ri de¤il de, “yozlaflmak için bü-
yüyoruz mu” desinler? Yoksa,
120 insan›n asl›nda tecrit politi-
kas› sonucu katledilmediklerini
mi yazsalard› dövizlerine?

Elbette tüm bunlar›n bir ce-

vab› yoktur, gerek de yoktur. Amaç,
1 May›s’›n devrimci özünü boflalt-
mak, özelde ise, kuruldu¤u günden
bu yana üzerindeki bask› hiç eksik
olmayan Amasya Gençlik Derne-
¤i’ni sindirmektir.

Adana: Katliam protestosu 
tutuklama nedeni!
17 MKP/HKO’lunun katledil-

mesini protesto ettikleri için, Ada-
na’da 27 Haziran günü gözalt›na
al›nan 9 kifliden DHP, SDP, ESP ve
Partizan taraftar› 5,1 May›s’ta tektip
elbise giydi¤i gerekçesiyle de HÖC
taraftar› 2 kifli tutukland›. 

Tutuklamalar›n ard›ndan, ‹nönü
Park›’nda bir aç›klama yapan;
HÖC, ESP, BDSP, DHP, Partizan,
Al›nteri taraftarlar›, “Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz” pankart› açt›lar. Aç›k-
lamada ise, “baz› arkadafllar›m›z
gözalt›na al›n›rken dövülmüfltür.
Hayali suçlar icat edenler bilsinler
ki, bas›n aç›klamas›na kat›lmak suç
ise bu suçu ifllemeye devam edece-
¤iz” denildi.

Ankara’da ise, MKP flehitlerinin
cenazelerine kat›lan 9 kifli gözalt›na
al›nd›lar. Gözalt›lar mahkemeden
serbest b›rak›ld›lar.

Dersim: Vali Alpdo¤an’dan
Albay Dursun’a; Teslim
Alamayacaks›n›z!
Dersim'de yo¤unlaflan bask›lar

ve kontrgerilla faaliyet-
leri, DKÖ’ler taraf›ndan
protesto edildi. 2 Tem-
muz günü Yeralt› Çarfl›-
s› üzerinde biraraya ge-
len HÖC, DHP, ESP,

DEHAP, Dersim Kültür Derne¤i,
EMEP, KESK’e ba¤l› sendikalar ile
Genel-‹fl ortak bir eylem gerçeklefl-
tirdiler. Yaflananlardan Albay Dur-
sun’un sorumlu oldu¤u dile getirilen
aç›klamada, "Bask›lar Bizi Y›ld›ra-
maz" pankart› aç›ld›. Aç›klamada,
son olarak, merkeze ba¤l› Batman
Köyü mevkiinde bulunan özel hare-
kat timlerinin kontrol noktas›nda,
akrabalar›yla beraber kardefllerinin
mezar›n› ziyaretten dönen Ali Hay-
dar Çatakçin ve ‹brahim Çatakçin,
özel timlerin sald›r›s›na u¤rad›¤› bil-
gisi verilirken, ticari bir arac›n ma-
y›na çarpmas›n›n ard›ndan, Albay
Nam›k Dursun’un, taksi ve minibüs
flöförlerini “terörü k›nama” eylemi
yapmalar› için zorlad›¤› ve floförle-
rin kabul etmemesi üzerine de Albay
Dursun’un, “O zaman olacaklardan
ben sorumlu de¤ilim. Siz görürsü-
nüz” fleklinde tehditler savurdu¤u
hat›rlat›ld›. 

Ayn› bask›lar 1 Temmuz günü de
HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan düzen-
lenen bir baflka eylemle protesto
edildi. Ali Demir taraf›ndan okunan
aç›klamada, Albay Dursun’un biz-
zat örgütledi¤i bask›lara örnekler
verilerek, Türkiye’nin her taraf›nda
hak arayanlara, örgütlenenlere karfl›
faflist sald›r›larla, provokasyonlarla
sindirme politikas› uyguland›¤› ha-
t›rlat›ld›. ESP ve DHP'nin de destek
verdi¤i aç›klamada flunlar söylendi:

“Dersim y›llard›r bask› ve zu-
lümle yönetilen bir yerdir. Sistem

her dönem boyun e¤en, itaat
eden bir Dersim hayaliyle yafla-
maktad›r. Boyun e¤dirmek için
halka karfl› yozlaflt›rma, tehdit,
bask›, infaz ve köy yakma poli-
tikalar› uygulamaktad›r. Ama
bilinen bir gerçek açl›¤›n, yok-
sulu¤un, bask›lar›n sorumlular›
hiçbir dönem suçlar›n› gizleye-
meyeceklerdir. Köyleri boflalt›-
lan, evleri yak›lan, iflkencelerde
katledilen Dersim halk› unut-
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AKP, demokratik mücadeleyi 
sindirme sald›r›s›n› sürdürüyor



mayacak, hesap soracakt›r.”
1936’da özel yetkilerle donat›l-

m›fl bir flekilde Dersim’e askeri vali
atanan Abdullah Alpdo¤an yakt›,
y›kt›, katletti, sürgün etti ama Der-
sim halk›n› sindirmeyi baflaramad›.
Ad› tehdit, gözda¤›, flantaj, kontra
yöntemlerle bütünleflen, flimdiki
Alay Komutan› Albay Nam›k Dur-
sun’un hayali de bu! Ama O da ba-
flaramayacak!

Samsun: Tutuklananlar 
serbest b›rak›ls›n!
Samsun’da, kat›ld›klar› demokratik

bir eylemden dolay› derneklerden, ev-
lerden gözalt›na al›narak tutuklanan 13
kiflinin serbest b›rak›lmas› için, 2 Tem-
muz günü Samsun Çiftlik Caddesi Sü-
leymaniye Geçidi’nde bir aç›klama ya-
p›ld›.

HÖC ve Ekim Gençli¤i’nin birlikte

düzenledi¤i aç›klamada, “Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz, Tutuklananlar Serbest B›ra-
k›ls›n” pankart› ve dövizler tafl›nd›. Ya-
p›lan aç›klamada, bask› ve tutuklamala-
r›n amac›n›n, devrimcileri, demokratlar›
sindirmek ve ezmek ve emekçi halk›n
tüm umutlar›n› yokederek onlar› karan-
l›¤a bo¤mak oldu¤u söylendi.

5 Temmuz tarihinde Samsun’da
tutuklanan 13 kifli yap›lan itiraz sonucu
serbest b›rak›ld›.
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17 Ocak 1991’de Ankara Emni-
yeti’nin iflkencehanesinde katledi-
len DEV-GENÇ’li Birtan Altun-
bafl’›n katillerinin yarg›lanmas›na
Ankara II. A¤›r Ceza Mahkeme-
si’nde 1 Temmuz günü devam edil-
di.

14 y›ld›r süren davada yine ifl-
kencecilerin cezaland›r›lmas›, tu-
tuklanmas› yönünde bir karar ç›k-
mad›. Talimatla ifadesi istenen Sü-
leyman Sinkil bu duruflmaya da ka-
t›lmad›. Buna karfl›n avukatlar›n,
tutuklanmas› yönündeki talebi yine
mahkeme taraf›ndan reddedildi. 

Demirel’in sözleri kan›t

Duruflmaya san›k iflkenceciler-
den Hasan Cavit Orhan ve ‹brahim
Dedeo¤lu kat›l›rken, Birtan Altun-
bafl’›n avukatlar›, 1 Temmuz 2005
tarihli Hürriyet Gazetesi’nde yera-
lan, Süleyman Demirel’ in itiraf ni-
teli¤indeki “o dönem herkese ifl-
kence yap›ld›” fleklindeki aç›kla-

mas› delil olarak sunuldu. Hat›rla-
naca¤› gibi Demirel, bu itiraf› kar-
deflinin malvarl›¤›na el konuldu¤u
günlerde, ye¤eni Murat Demirel’e
atfen söylemiflti. 

Birtan’›n avukat›na da 
iflkence yapm›fl

Birtan Altunbafl’›n avukatlar›n-
dan Özgür Y›lmaz, Demirel’in söz-
lerinden hareketle, bu ülkede ifl-
kencenin sistematik oldu¤unu ifade
ettikten sonra, san›k polislerden
Hasan Cavit Orhan’› kastederek,
“bana da iflkence yapm›flt›r” fleklin-
de konufltu.

Bunun üzerine sözalan iflkence-
ci avukat›n›n, “iflkence insanl›k su-
çudur” fleklindeki sözleri ise, bir
kara mizah örne¤i olarak kayda
geçti.

Duruflma, iflkencecileri koruma
kararl›l›¤› bir kez daha beyan edile-
rek, 29 Temmuz tarihine ertelendi.

Katiller AKP Korumas›nda

Adliye önünde bir aç›klama yapan
Temel Haklar üyeleri, Birtan’›n ka-

tillerinin cezaland›r›lmas›n› istediler.
“‹ktidar Katilleri Koruyor” dövizleri
de tafl›yan Temel Haklar ad›na konu-
flan Hakan Y›lmaz, Birtan’›n iflken-

cede katledildi¤inin belgelerle ortada
oldu¤unu hat›rlatarak flöyle konufltu:

“Bu ülkede adalet yoktur. Birtan’›
katledenler korunup, kollan›yor, ifl-

kence sistematik biçimde devam edi-
yor. Birtan Altunbafl’›n katlediliflinin
üzerinden 14 y›l geçti. 14 y›ld›r ada-
let istiyoruz. ‹flkenceciler, koruyucu-
lar›, kollay›c›lar›, iflkence talimat›
verenler, bundan sorumlu olanlar

yarg›lanmal›, cezaland›r›lmal›d›r.”

Karanfiller Kültür Merkezi'ne 
Sald›r› Protesto Edildi

4 Temmuz akflam›, Ba¤c›lar Yeni Mahalle’de, bir
kahve ve Karanfiller Kültür Merkezi’ne yönelik, faflist
mafya çeteleri taraf›ndan silahl› bir sald›r› gerçekleflti-
rildi. Karanfiller Kültür Merkezi önünde toplanan
100’e yak›n kifli, “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Çeteler
Halka Hesap Verecek, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca-
¤›z” sloganlar› ile sald›r›y› protesto etti. 

Yap›lan aç›klamada, sald›r›y› gerçeklefltirenlerin;
mahallede mafyan›n, çetelerin ve yozlaflman›n kurum-
laflmas›n› hedefleyenler oldu¤u ifade edildi.

Kültür merkezinin yozlaflmaya, çetelere karfl› mü-
cadele etti¤i ifade edilen aç›klamada, hedef al›nmas›-
n›n da bundan kaynakl› oldu¤u vurguland›.

Kültür merkezi çal›flanlar›, son olarak “bunlara ses-
siz kalmad›k, kalmayaca¤›z. Tüm mahalle halk›m›z›
yozlaflmaya, çetelere karfl› birleflmeye ça¤r›yoruz” de-
diler. 

Aç›klama alk›fl ve sloganlarla bitirildi. 



TBMM, tatile girmeden hemen
önce örne¤i daha önce görülmedik
bir h›zla, kelimenin tam anlam›yla
“yang›ndan mal kaç›r›r gibi” ç›kard›
yasalar›. IMF’nin “meclis tatile gir-
meden önce ç›kar›lmas›n›” emretti-
¤i yasalard›.  

Yasalar Halka Karfl›d›r 
Anayasa IMF ‹çin Çi¤nenir

CHP’nin boykot etti¤i mecliste,
AKP’liler “tarihi bir rekora” imza
att›. IMF için mesaiye kalan “feda-
kar” AKP milletvekilleri, 8.5 saat
içinde, tam 237 maddeden oluflan 11
yasa tasar›s› ve teklifini yasalaflt›rd›.
Dünya Bankas›’n›n gönderdi¤i Ke-
mal Dervifl’in IMF’nin istedi¤i ya-
salar› “15 günde 15 yasa” diye for-
müle etmiflti. AKP onlar› da sollad›
ve en iyi iflbirlikçi oldu¤unu bir kez
daha ispatlad›. Bir de, IMF’nin öte-
ki istekleri olan SSK ve GSS yasa-
lar›n› komisyondan geçirip meclise
getirebilseydi, emirler tam yerine
getirilecekti. ‹flbirlikçi hükümet
bunlar› da yeni yasama y›l›nda ç›ka-
rarak görevini yerine getirecektir. 

‹ki günde ç›kar›lan yasalar ara-
s›nda, bankac›l›k, özellefltirme, be-
lediyeler gibi IMF talimatl› yasalar-
la, polis ve askerin dinleme yetkisi-
ni geniflleten kontra yasalar var. Ya-
ni bu ola¤anüstü mesai emperya-
listler ve kontrgerilla içindi.
AKP’nin hükümet oluflundan bu ya-
na halktan yana ç›kar›lan tek bir ya-
sas›n› hat›rlayan var m› ki zaten!

Yasalar›n hiçbiri üzerinde tek bir
tart›flma dahi yap›lmad›. Lenin’in
“burjuvazinin ah›r›” olarak niteledi-
¤i burjuva meclis, bu görüntülerle
gerçek özünü yans›tan bir tabloyu

da gözler önüne
serdi. Yasalar› ha-
z›rlayan az›nl›k
bir milletvekili
d›fl›nda yüzlerce

milletvekili neye el kald›rd›klar›n›
dahi bilmiyordu. 

Tüm bu yasalar›n bu süre içeri-
sinde ç›kmas› için önce meclis iç tü-
zü¤ünün de¤iflmesi gerekiyor-
du. Ancak sözkonusu de¤ifliklik,
1996'da, 2001 ve 2003'te yap›lm›fl
ve Anayasa Mahkemesi, Anaya-
sa’ya ayk›r›d›r diyerek bozmufltu.
Özal’›n “Anayasa’y› bir defa del-
mekle bir fley olmaz” diyerek sa-
vundu¤u de¤ifliklik bu kez AKP ta-
raf›ndan yap›ld›. Dolay›s›yla AKP,
bu de¤iflikli¤i, Anayasa’ya ayk›r› ol-
du¤unu bilerek, planlayarak gerçek-
lefltirdi. Emperyalist tekellerin istek-
leri için Anayasa’n›n “bir kez daha
delinmesinde” bir sak›nca yoktu!
Bu ülkenin yasalar› tekeller için kaç
kez çi¤nenmiflti, hesab› dahi tutula-
mazd›! Ve nas›l olsa mahkeme bir
kez daha bozana kadar AKP gerekli
yasalar› ç›karm›fl olacakt›! AKP ül-
keyi tam da böyle yönetiyor iflte!

A¤›zlar›n› açt›klar›nda, halk›n
yasalara uymas›ndan sözeden, estir-
dikleri terörü “falanca yasay› ihlal
ettiler” diyerek gerekçelendiren
bunlar de¤il miydi? Demek ki fluy-
mufl; yasalar halka karfl› uygulan-
mak içindir. Egemen s›n›flar›n ve
onlar›n iktidarlar›n›n böyle bir zo-
runlulu¤u yoktur, “padiflahlar gibi”
ülkeyi yönetebilirler. 

AKP iktidar›n›n bu hukuksuzlu-
¤una, IMF programlar›n›n uygulan-
mas›n› savunan burjuva köfle yazar-
lar dahi isyan etti. Aceleyle ç›kar›l-
maya çal›fl›lan Bankac›l›k Kanu-
nu’nun nas›l olmas› gerekti¤ini za-
ten IMF’nin söyledi¤ini hat›rlatan,
Radikal Yazar› ‹smet Berkan, “De-
¤er mi? 800 küsur milyon dolarl›k
bir kredi için Anayasa'y› çi¤nemeye,

de¤er mi?” diyordu.

Öte yandan, ayn› yöntemin
1996’da ANAP, 2000 ve 2001'de
DSP-MHP-ANAP koalisyonu tara-
f›ndan kullan›lmas›, düzen partileri-
nin, tekellerin ç›karlar› için kendi
yasalar›n› çi¤nemekte birbiriyle ya-
r›flt›klar›n› da gösteriyor. 

“Çocuk Oyunca¤› Gibi 
El Kald›r›p ‹ndirerek 
Yasa Ç›kar›yoruz”

Bu sözler, meclis çat›s› alt›ndaki
tiyatroya dayanamayan bir AKP
milletvekiline ait. Sistemin niteli¤i
gere¤i, zaten halk›n iradesini yans›t-
mayan meclis, CHP’lilerin boykotu
ile daha da gayrimeflru hale gelmifl-
ti. Jet h›z›yla, birçok yasan›n ç›ka-
r›lmas›n› elefltiren AKP Milletvekili
Ersönmez Yarbay, sözde “muhale-
fetsiz” burjuva oyunundan rahats›z
olarak flunlar› söyledi:

“Kendi kendimizi h›zla kamuoyu
önünde küçük düflürüyoruz. Muha-
lefetsiz bir meclisin meflruiyeti tart›-
fl›lmaya bafllanacakt›r. Böyle 'ret',
'kabul' diyerek çocuk oyunca¤› gibi
el kald›r›p indirerek yasa ç›kartmak
kimseye bir fley kazand›rmaz.” 

Bunun üzerine, herhangi bir ko-
nuda kendinden farkl› düflünen dü-
zeniçi ya da düzend›fl› hiçbir düflün-
ceye tahammülü olmayan AKP’nin
Grup Baflkanvekili Faruk Çelik,
“herkesin a¤z›ndan ç›kana dikkat
etmesi gerekti¤ini” söyleyerek, ken-
di milletvekilini tehdit etti. 

Burjuva demokrasisi gösterme-
lik olunca, onun meclisi de böyle ti-
yatroya dönüflmektedir. CHP varken
milletvekillerinin “kald›r-indir” d›-
fl›nda bir görevi mi vard›? Hay›r
yoktu! Ne AKP milletvekilleri ne de
CHP’liler için durum farkl› de¤ildir.
Burjuva politikac›l›¤›n›n temel
özelliklerinden biridir bu gerçek.
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AKP, IMF için Anayasa’y› 
bilerek, planlayarak çi¤nedi

Meclis tekellere ve kontrgerillaya çal›flt›



Bush ‹stedi, Cargill’e Özel 
Kararname Ç›kar›ld›

AKP’nin emperyalist tekellere
hizmeti, sadece ç›kar›lan yasalar de-
¤ildi. Hükümet kararnameleri de
onlar için ç›kar›ld›. 5 Temmuz tarih-
li Resmi Gazete’de yay›nlanarak
yürürlü¤e giren, Amerikan tatland›-
r›c› tekeli Cargill için ç›kar›lan özel
kararname son örnek oldu. 

Cargill Bursa ‹znik Gölü yak›n›-
na fabrika kurmufl ve bölgenin tar›m
arazisi olmas› nedeniyle mahkeme
ruhsat›n› iptal karar vermiflti. Car-
gill rahatlad›. Hükümet kararname-
si, fabrika alan›n› ‘Özel Endüstri
Bölgesi’ ilan etti. Bu hükümetin,
kimlerin hükümeti oldu¤unu, kimin
ç›karlar› için çal›flt›¤›n› bir kez daha
gösteriyor bu kararname. Üstelik
Cargill’in bu topraklar için herhangi
bir bedel ödememesi de gündemde.
Baflbakan’a yak›nl›¤›yla bilinen Ül-

ker ile ortakl›¤› bulunan Cargill te-
keli, ayn› zamanda fleker pancar›
üreticilerinin aleyhine kararlar al›n-
mas›nda ve piyasan›n niflasta bazl›
tatland›r›c›lara teslim edilmesinde
önemli bir paya sahip. 

Bush’un Tayyip Erdo¤an ile son
iki görüflmesinde de gündem mad-
delerinden birini oluflturan ve Erdo-
¤an’›n “çözece¤im” sözünü verdi¤i,
Cargill’in sorunu böylece çözülmüfl
oldu. “Çok yap›c› ikili görüflmeler-
de bulunduk” diye aç›klanan ABD
ile iliflkilerin bir yan›n› da iflte bu tür
imtiyazlar oluflturuyor. Amerikan
tekelinin ç›karlar› için kendi huku-
kuna müdahale eden bir iktidar,
utanmadan devrimciler karfl›s›nda
“d›fl güçler” demagojisi yap›yor. 

Yasalar›n›, hukukunu tekellerin
istekleri için yoksayan, özel kararlar
alan bir hükümet d›fl güçlerce yöne-
tilmiyorsa kim yönetiliyor?

Tayyip Amerikan 
Tekellerinin Huzurunda

IMF yasalar› gibi, Cargill karar›
iki yan›yla önemliydi. Birinisi; do¤-
rudan Bush’un iste¤iydi, yaranma
sürecindeki AKP’nin bu emri yerine
getirmemesi düflünülemezdi. ‹kinci-
si ise, Erdo¤an Amerikan tekelleri-
nin huzuruna ç›karken, emperyalist
tekellerin ç›karlar›n› koruma, karla-
r›n› güvenceye alma konusunda
kendi mahkeme kararlar›n› da çi¤-
nemeye haz›r oldu¤unu gösterme-
liydi. Kararname yay›nland›, Erdo-
¤an ABD’ye uçtu! 

En büyük Amerikan tekellerinin
toplant›s›n›n tek “devlet baflkan›”
konu¤u olacak ve Amerikan tekelle-
rine ‘bizde sat›l›k bir yurt var, siz
de gelin’ diyecek. Elbette siz bu pa-
zarlamay›, “yabanc› yat›r›mc›y›
çekme” olarak, bir maharet olarak
sunulmufl flekilde duyacaks›n›z.
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✔✔ CCHP’nin ‘‘soka¤a’ çça¤r›s›
CHP Lideri Deniz Baykal, AKP'nin “Türkiye'yi dar bir
militan çevrenin rotas›na sokmaya çal›flt›¤›n›” belirte-
rek, halka, “lütfen memleketin kaderine el koyun”
ça¤r›s› yapt›. Ça¤r›ya ilk olarak, 28 fiubat’ta da haz›-
rola geçip MGK kampanyas›na kat›lan D‹SK “haz›-
r›z” cevab› verirken, Baykal ça¤r›s›n›n anlafl›lmad›¤›-
n› düflünmüfl olacak ki, “rahats›z olan sadece biz de-
¤iliz” aç›klamas› yapt› iki gün sonra. 

Üç y›ld›r bu ülkeyi IMF, AB, ABD yönetiyor. Tüm bunla-
ra CHP’nin bir itiraz› duyulmad›. “Yap›c› muhalefet”
ad›na faflist TCK, C‹K, CMUK gibi yasalara onay ver-
di. O zaman “halk üzerindeki bask› koyulaflt›r›l›yor”
diye soka¤a ç›kma ça¤r›s› da yapmad›. fiimdi “laik-
lik” ç›k›fl›yla, Genelkurmay’›n gözünün içine bakarak
sokak ça¤r›s› yap›yor. Soka¤a ç›k›p ç›kmayaca¤› da
ayr› bir konu; ya sokaklar kontrolünden ç›karsa! 

✔✔ ‹hlas iiçin öözel ddüzenleme 
Bir yandan emperyalist tekellerin istedikleri yasalar› ç›-
karan AKP, öte yandan islamc› sermayeyi ihya edi-
yor. “Kat›l›m ortakl›¤›” ad›yla emekçileri doland›ran
islamc› holdinglerden biri olan ‹hlas’›n tasfiyesinin
önünü açan düzenleme, AKP taraf›ndan de¤ifltirile-
rek, ‹hlas korumaya al›nd›. Böylece, gazete ve TV’le-
rini AKP’nin borazan› olarak kullanan Enver Ören ya-
lakal›¤›n›n karfl›l›¤›n› ald›.

✔✔ Ya ooligarflinin bbombalar›? 
Bingöl’de trene yap›lan may›nl› sald›r›n›n ard›ndan
ÖDP Genel Baflkan› Hayri Kozano¤lu imzas› ile “ma-
y›nlar bar›fl umudunu yokediyor” bafll›kl› bir bildiri ya-
y›nland›. Peki, oligarflinin ordusunun bombalar›; yo-
¤unlaflan operasyonlar? Devletin bombalar›na karfl›
sesi ç›kmayan, hangi devlet olsa yapar anlay›fl›yla
meflrulaflt›ran bir siyaset bar›fl siyaseti bile de¤ildir. 

✔✔ Yalakal›k vve yyükselifl 
Padiflaha yalakal›k Osmanl›’da yükselmenin yollar›n›n
bafl›nda gelirdi. AKP iktidar›nda da, tarikat iliflkileri
ile birlikte, yalakal›k geçer akçe. Bush’a özenen Tay-
yip, hükümet sözcülü¤ünün d›fl›nda, “Baflbakan söz-
cülü¤ü kurumu” oluflturarak, bu göreve Kanal 7 Anka-
ra Temsilcisi Akif Beki’yi atad›. Beki, gerek haber su-
nuculu¤u s›ras›nda, gerekse Tayyip için yazd›¤› kitap-
la, yükseliflin yolunu yeterince açm›flt›.

✔✔ Sansürcülü¤ün bbu kkadar›na ppes!
Adalet Bakanl›¤›’na yönelik feda eyleminin ard›ndan,
örgüt ve eylemcinin kimli¤inin TV’lerde yay›nland›¤›n›
söyleyen Erdo¤an, ‹çiflleri Bakan› Aksu’ya ‘zaten terö-
rün amac› da bu. Reklam›n› yapmak istiyor. Bunlar›
kim veriyor bas›na? ‘diye sormufl. 

Sansürcülü¤ün bu kadar›na pes! Katlettiklerinin ad›n›n
aç›klanmas›na bile tahammülü yok. Düflünün, kame-
ralar›n kaydetmedi¤i yerlerde bu kafa ne yapmaz!

not düflüyoruz



2 Tem-
muz Sivas
katliam›-
n›n 12.
y› ldönü-
m ü n d e ;
b i r ç o k
yerde dü-
zenlenen
eylemler-
de, katli-
am›n so-
rumlusu-
nun oli-
g a r fl i k
devlet ol-
du¤u hay-
k›r›ld›, fle-
hitler an›l-
d›. 

S i v a s
Mad›mak Oteli önüne marfllar ve
sloganlarla gelen yaklafl›k bin kifli,
katliam› lanetlerken, Sivas Gençlik
Derne¤i de kat›l›mc›lar aras›nda
yerald›. Girifl kat› ‘kebap salonu’
yap›lan Mad›mak Oteli önünde
"Yaflas›n Halk›n Adaleti, Sivas’›n
Katili Susurluk Devleti” sloganlar›
atan kitle, konuflman›n ard›ndan
sloganlarla anmay› bitirdi. 

Ankara’da Abdi ‹pekçi’ye yü-
rüyen binlerce kifli, flehitlerin resim-
lerini ve “Unutmad›k Unutturmaya-
ca¤›z” pankart› tafl›d›lar. 3000 kifli-
nin kat›ld›¤› mitingte, hiç dinmeyen
öfke sloganlara yans›d›. HÖC’lüler
“2 Temmuz’da Yakan ‹flbirlikçi ‹kti-
darlard›r, Faflist Sald›r›lara, Provo-
kasyonlara, Katliamlara Karfl› Bir-
leflelim” pankart› ile, 130 kiflilik
kortejle anmada yerlerini ald›lar.
HÖC, bir gün önce zalimlerden he-
sap sormak için kendini feda eden
Eyüp Beyaz’› selamlayan dövizler
tafl›d›. Tertip komitesi ad›na yap›lan
konuflmada, katliam›n yan›s›ra, 119
ölümden, özellefltirmelerden, infaz-
lardan sözedildi. Miting ‹lkay Ak-
kaya’n›n türküleri ile sona erdi.

Akflam ise, HÖC’lülerin de bu-
lundu¤u 250 kifli Yüksel Cadde-
si’nde bir eylem yapt›lar. 

‹stanbul Kad›köy Meydan›’nda
düzenlenen mitingte, 2000 kifli, kat-
liama öfke ya¤d›rd›. HÖC’ün 450

kiflilik korteji, ‘Sivas Katliam›n›n
Sorumlusu Oligarflik ‹ktidarlard›r”
pankart›, k›z›l bayraklar ve döviz-
lerle kat›ld›¤› mitingte, Alevi der-
neklerinin yan›s›ra, çok say›da siya-
si grup ve DKÖ kat›ld›. 

Haydarpafla Numune Hastane-
si’nden yürüyüflle bafllayan mitingte
yap›lan konuflmada, katliamda dev-
letin sorumlulu¤una vurgu yap›l›r-
ken, at›lan sloganlarda da bu gerçek
ifade edildi. Miting, Grup Yo-
rum’un türküleri ile sona ererken,
Sivas, 19-22 Aral›k, Mercan ve
Eyüp Beyaz için hep birlikte Bize
Ölüm Yok marfl› söylendi.

Malatya’da HÖC, Partizan ve
DHP taraf›ndan, Merkez Postane
önünde bir aç›klama yap›ld›.

Antakya Ulus Meydan›’nda;
HÖC, Partizan, BDSP, ESP ve Mü-
cadele Birli¤i katliam› lanetledi.
Eylemde ‘Eyüp Beyaz Ölümsüz-
dür’ sloganlar› da at›ld›. 

Erzincan Gençlik Derne¤i de,
dernek binas›nda bir anma düzenle-
di. Anmada, Eyüp Beyaz’a iliflkin
de bir konuflma yap›ld›. 

Dersim’de Emek ve Demokrasi
Platformu’nun düzenledi¤i yürü-
yüflte, HÖC’lüler de yerald›. Yeralt›
Çarfl›s›’ndan sloganlarla cemevine
yürüyen 150 kifli, “Sivas fiehitleri
Ölümsüzdür” slogan› att›. Pir Sul-

tan Heykeli’ne
b›rak›lan çelen-
gin ard›ndan bir
konuflma yap›ld›
ve oligarflinin
katliam gelene¤i
lanetlendi. 

‹ z m i r ’ d e
Alevi Bektafli
Platformu tara-
f›ndan Gündo¤-
du Meydan›’nda
bir miting dü-
z e n l e n d i .
H Ö C ’ l ü l e r i n
"‹ktidar Katlet-
meye Devam
Ediyor, Eyüp

Beyaz Ölümsüz-
dür” pankart› ile
yerald›¤› mitinge

700 kifli kat›ld›. Platform ad›na ya-
p›lan konuflmada, 37 can›n Mad›-
mak’ta katledildi¤i, bugünse özel-
lefltirmeler, E¤itim-Sen'in kapat›l-
mas›, hapishanelerde katliam ve
tecritin, üniversitelerde bask›n›n
sürdü¤ü belirtildi. 

Mersin’de Demokrasi Platfor-
mu taraf›ndan yap›lan anmada,
“Dün Marafl'ta Bugün Sivas'ta Çö-
züm Faflizme Karfl› Savaflta” slo-
ganlar› at›ld›. Adana’da HÖC’ün
de yerald›¤› anmada ise öfkeli slo-
ganlar›n ard›ndan semah dönüldü. 

Kocaeli'de ise ‹nsan Haklar›
Park›'na sloganlarla yürüyen 200 ki-
fli, “Sivas'›n Hesab› Sorulacak” de-
di. fiair Ruhan Odabafl’›n ard›ndan
konuflan HÖC üyesi, “Sivas'ta da,
19 Aral›k'ta da diri diri yakan ege-
men s›n›flard›r" diye konufltu. 

Bursa’da; aralar›nda Temel
Haklar’›n da bulundu¤u birçok
DKÖ üyesi 350 kifli, “Faflizme Kar-
fl› Omuz Omuza” sloganlar› ile Mah-
fel önünden eski adliyeye yürüdü.

Sivas flehitleri yurtd›fl›nda da
an›ld›. Paris’te 200 kiflinin kat›ld›¤›
yürüyüflte, Sivas’›n, devletin katli-
amlarla yönetme politikas›n›n bir
devam› oldu¤u vurguland›. Fransa
HÖC’lüler “Eyüp Beyaz; Düflmana
Öfkemiz, Zafere And›m›z” dövizle-
ri tafl›d›lar. 
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Sivas’› unutturmayaca¤›z!



Sevgili Yürüyüfl okurlar›, mer-
haba! Kaybettiklerimizin ac›s›n›
kalbimize gömerek, asla vazgeçme-
yen, asla teslim olmayanlar›n diren-
me azminin coflkusuyla selaml›yo-
ruz hepinizi. Unutmay›n; kaybetti-
¤imiz her devrimci, kendimizi daha
iyi, daha h›zl› yetifltirmek görevini
yüklüyor bize. 

Çok özet bir ifadeyle, ülkemiz
açl›k ve zulüm ülkesi. Zulümde her-
kes hemfikir olmasa da, açl›k gerçe-
¤ini kimse reddedemiyor. Peki nas›l
doyar aç bir halk?... Açl›ktan sözet-
ti¤imize bakarak, konumuzun eko-
nomi üzerine oldu¤unu sanmay›n,
hay›r, baflka bir noktaya varmak is-
tiyorum. Evet, nas›l doyar aç bir
halk?

Mazlum: Tabii ki, yeterince
ekmek, yeterince et, yeterince süt
olursa... 

Kemal: Evet hakl›s›n, ama
bunlar olsa da doymufl say›lmaz bir
halk. Bak›n “Adalet...” diyor Ber-
tolt Brecht, “adalet halk›n ekme¤i-
dir”. Demek ki bugün ülkemizde
iki türlü AÇLIK’tan sözetmemiz
gerekiyor. ‹flte bugünkü sohbetimi-
zin konusu da açl›¤›n bu türü üzeri-
ne olacak. Bu “ekmek” nerede, han-
gi f›r›nlarda piflirilir, nas›l piflirilir,
hangi f›r›nc› ustas›, hangi tür ek-
mekleri yapar, bunlar› tart›flaca¤›z. 

Klasik kadromuzun d›fl›nda ko-
numuza uygun olarak avukat arka-
dafl›m›z Tayfun da kat›lacak sohbe-
timize. ‹lk sözü Mazlum’a veriyo-
ruz. 

Mazlum: Asl›nda konuyu
birçok aç›dan ele alabiliriz. Tabii
sonuçta Kemal arkadafl›n, daha
do¤rusu Brecht’in benzetmesiyle,
adalet ekme¤ini kimin, nas›l piflirdi-
¤ine geliriz yine. Fakat ben öncelik-
le hukuk ve adalet konusunda özel-
likle “nakarat” haline gelmifl, be-
yinlere klifle olarak yerlefltirilmifl,
do¤rulu¤u tart›fl›lmaz fleylermifl gibi
kabul ettirilen kavram ve deyiflleri
ele alal›m diyorum. 

Bu klifleleri hepimiz binlerce kez
duymufluzdur. Mesela, denir ki dev-
letimiz bir “hukuk devleti”dir.
Gerçekten öyle mi? Öyle olmas› ne
anlam ifade eder? Mesela denir ki,
“hukukun üstünlü¤üne inan›yo-
rum!”. Bunu sadece düzen politika-
c›lar›n›n a¤z›ndan de¤il, sol, sosya-
list ayd›nlar›n, politikac›lar›n a¤z›n-
dan da duyabiliyoruz. Veya bir sen-
dika yetkilisi, haklar›nda aç›lan ka-
patma davas›na iliflkin “adalete gü-
veniyoruz” diyor. Bir baflka nakarat
da fludur: “Herkes yasalar karfl›-
s›nda eflittir.”

Bunlar asl›nda biraz sonra aç›la-
ca¤› gibi, burjuvazinin kendi düze-
nini meflrulaflt›rmak, diktatörlü¤ünü
gizlemek için gelifltirdi¤i söylem-
lerdir. Bu anlamda burjuva politika-
c›lar›n kullanmas›nda da flafl›lacak
bir fley yoktur. Burada bizim için
esas sorun, birincisi, halk›n bu kav-
ramlarla aldat›lmas›, ikincisi, bu
kavramlar›n solda da kullan›lmaya
bafllanmas›d›r. 

Devrimciler, sosyalistler demok-
rasi deyince bundan esas olarak
halk için demokrasiyi anlarlar. De-
mokrasi mücadelesi derken, bundan
halk›n iktidar oldu¤u bir demokrasi
mücadelesini kastederler. Ancak,
“demokrasi” kavram›n›n içinin sin-
sice, gizlice “burjuva demokrasi-
si”yle doldurulmas›ndan, solda bur-
juva demokrasisi hayranl›¤›n›n giz-
li olmaktan ç›k›p aç›kça AB’cili¤e

dönüflmesinden sonrad›r ki, bu kav-
ramlar ve söylemler solun literatü-
rüne de girmifltir. Girince, burjuva
demokrasisi hedef olunca, “burju-
vazinin hukukunun üstünlü¤üne” de
inan›l›r olmufltur.   

Kemal: Elbette biz bu çal›flma-
lar› fikir jimnasti¤i olsun diye yap-
m›yoruz. Mazlum’un ortaya koydu-
¤u gibi; birincisi, halk›n bu “huku-
kun üstünlü¤ü” ve benzeri kavram-
larla aldat›lmas›na, ikincisi, solda
burjuvazinin söylemlerinin kullan›l-
mas›na karfl› mücadele edece¤iz. 

Bir olgu üzerine yap›lan çarp›t-
malar› aç›¤a ç›karman›n en iyi yolu
da kuflkusuz o olgunun, yani konu-
muz aç›s›ndan söylersek, hukukun
ne olup ne olmad›¤›n› netlefltirmek-
ten geçer. Sözü burada Tayfun arka-
dafl›m›za b›rakal›m:

Tayfun: ‹sterseniz, k›saca “hu-
kuk nedir?” sorusundan bafllaya-
y›m. 

Bir toplumun yaflam›nda, kifli-
lerle devlet aras›ndaki, devletle
çeflitli örgütlenmeler ve kurumlar
aras›ndaki, kiflilerin kendi arala-
r›ndaki iliflkileri belirleyen kural-
lara bir bütün olarak hukuk denir.
Bu kurallar, devlet taraf›ndan konu-
lur ve bu kurallar›n uygulanmas› da,
devletin “zor”uyla güvence alt›na
al›n›r.  

Bu tan›mda görece¤iniz gibi,
herhangi bir “s›n›f” vurgusu yoktur.
Hukukun bu tan›m›, tüm devletler,
toplumlar için geçerlidir. Fakat bu-
nun ötesinde tüm devletler, toplum-
lar için geçerli bir hukuk olmam›flt›r
hiçbir zaman. Tüm toplumlar ve
tüm insanlar için geçerli “evrensel
hukuk” da asl›nda çarp›t›lm›fl bir
kavramd›r. Böyle bir hukuk da esa-
sen yoktur; en az›ndan bugün için.

Yani bu anlamda, tek bafl›na,
hiçbir s›fat eki almadan hukuktan
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hayat›n
içindeki 
teori

Hukuk ve Adalet

Faflizme örtü yap›lan
hukuk ve adalet yalanlar›

ukuk Marksist-Leninist literatürde, 
“egemen s›n›f›n yasallaflt›r›lm›fl iradesi”
olarak tan›mlan›r. Egemen s›n›f›n ör-
gütlü gücü olan devlet, o egemen s›n›f›n
iradesini geçerli hale getirmek için hu-
kuk kurallar› koymak gücüne ve tekeli-
ne sahiptir.  

H



sözetmek, mümkün de¤ildir. E¤er
bir hukuktan sözediyorsak, bu ya
kölecilik hukukudur, ya burjuvazi-
nin hukukudur, ya proletaryan›n hu-
kukudur. Hukukun gerçek anlamda
“adalet da¤›t›c›s›” olup olamaya-
ca¤›n› da zaten kimin hukuku oldu-
¤u belirler. 

Yukar›daki tan›mda dedik ki, hu-
kuku oluflturan kurallar› devlet ko-
yar ve devlet zoruyla uygulat›r. Bu
anlamda hukuk Marksist-Leninist
literatürde, “egemen s›n›f›n yasal-
laflt›r›lm›fl iradesi” olarak tan›mla-
n›r. Egemen s›n›f›n örgütlü gücü
olan devlet, o egemen s›n›f›n irade-
sini geçerli hale getirmek için hu-
kuk kurallar› koymak gücüne ve te-
keline sahiptir.  

Her iktidar, elinde bulundurdu¤u
devleti kullanarak kanunlar ç›kar›p
kendi hukukunu oluflturur. Do¤al
olarak her devletin niteli¤i kendi
hukuk sistemine de yans›r. Çünkü
hukuk dedi¤imiz fley, gerçekte,
mevcut devletin ve o devleti elin-
de bulunduran egemen s›n›flar›n
varl›¤›n› güvence alt›na almak
için yap›lm›flt›r. Baflka bir deyiflle,
hukuk mevcut üretim iliflkilerini,
mevcut ekonomik ve siyasi sistemi
sürdürmenin bir arac›d›r. 

Mazlum: Bunu biraz somut-
larsak; devlet konusunu tart›flt›¤›-
m›z sohbetimizden hat›rlayacaks›-
n›z; egemen s›n›flar devleti s›n›flar
üstü göstermek istiyordu; oysa dev-
let, belli bir s›n›f›n di¤er s›n›flar
üzerindeki tahakküm arac›yd›. Hu-
kuk da bir anlamda böyle demek ki.
S›n›flar üstü bir hukuk yok; Huku-
kun da "s›n›fsal" bir içeri¤i var. O
s›n›fsal içeri¤ine göre de, asl›nda
hukuk (yani baflka deyiflle yasalar
sistemi) adaleti sa¤laman›n bir arac›
olmaktan önce, bir s›n›f›n ç›karlar›-

n› sa¤lama alma arac›d›r. 

Tayfun: Evet, bize okullarda
ö¤retilen esas olarak soyut bir hu-
kuktur. Soyutlu¤u fluradan gelir; bi-
ze ö¤retilen hukuka göre, onun üre-
tim iliflkileriyle, hangi s›n›f›n ikti-
dar oldu¤uyla falan bir ilgisi yoktur.
Yasa, yasad›r. Yasa iyi veya kötü
olabilir, ama yasan›n iyili¤i veya
kötülü¤ü, o toplumdaki hakim üre-
tim iliflkilerine de¤il, yöneticilerin,
yasalar› yapanlar›n iyili¤i veya kö-
tülü¤üne ba¤l›d›r... Tabii ki, bu sa-
dece “hukuk felsefesi” denilen fley
aç›s›ndan böyledir; de¤ilse, bizim
ülkemizdeki Hukuk Fakülteleri’nde
ö¤retilen hukuk, hiç de soyut bir hu-
kuk de¤ildir; çok somut olarak bur-
juvazinin hukukudur. Bizden uygu-
lanmas›n› istedikleri yasalar, burju-
vazinin yasalar›d›r.  

fiimdi ben konunun daha da aç›l-
mas›n› sa¤lamak için bir soru sora-
rak sözlerimi bitireyim:

Sorum flu: Ülkemizdeki hukuk-
suzlu¤u, adaletsizli¤i anlatmak için
s›k s›k Türk Ceza Kanunu’nun fa-
flist ‹talya’n›n Ceza Kanunu’ndan
al›nd›¤›n› belirtiriz. Peki, Ceza Ka-
nunu, faflist ‹talya’dan de¤il de, me-
sela burjuva demokrasisinin oldu¤u
Fransa’dan al›nsayd›, ülkemizde
hukuk farkl› m› olacakt›?

Kemal: Güzel bir soru... Kim
cevap verecek?

Özlem: Herhalde ülkemizde
haklar ve özgürlükler daha genifl
olurdu, demokratik bir ortam söz-
konusu olabilirdi... 

Kemal: Evet k›smen do¤ru.
Bir süre önce yenilenen TCK, fa-
flizmle yönetilen ‹talya Ceza Kanu-
nu’ndan büyük ölçüde tercüme edi-
lerek oluflturulmufltur. E¤er o za-
man TCK’y› yapanlar ve onlarca
y›ld›r uygulayan iktidarlar, faflizmle
yönetilen bir ülkenin Ceza Yasas›’n›
de¤il de burjuva demokrasisinin ol-
du¤u bir ülkenin Ceza Yasas›’n› ül-
kemize uyarlam›fl olsalard›, Öz-
lem’in dedi¤i gibi, en az›ndan yasal
düzeyde daha genifl haklar ve öz-
gürlükler olacakt›.

Ama olmad›. Olamazd› da zaten.

Tayfun arkadafl›n sorusunun öz-
günlü¤ü de burada. Herhangi bir ül-
kenin ceza yasalar› ve hukuk siste-
mi, rastgele tercihlerle, tesadüflerle
oluflmaz. Cumhuriyet döneminin ilk
Ceza Kanunu 1926’da yap›lm›flt›r.
Egemen s›n›flar, o zamanki küçük-
burjuva diktatörlü¤ü, o ceza kanunu
sistemini rastgele seçmifl de¤illerdi.
Bir devletin hukuk sistemi, mesela,
yasalar› haz›rlamak için görev veril-
mifl birkaç kiflinin, flu ülkenin de¤il
de bu ülkenin sistemini model al-
mas›na göre de¤iflmez. Hangi hu-
kuk sisteminin uygulanaca¤›n› o ül-
kedeki üretim iliflkileri, s›n›fsal
dengeler belirler.   

Daha teorik bir ifadeyle söyler-
sek; hukuk bir üst yap› kurumudur.
Bir toplumsal sistemi tan›mlamak
için kulland›¤›m›z alt yap› ve üst
yap› nedir, k›saca de¤inip öyle de-
vam edelim: Alt yap›, ekonomik
iliflkileri, üretim, da¤›l›m bölüflüm
iliflkilerini; üst yap› ise, hukuk, kül-
tür, ideoloji, din, devlet gibi kavram
ve kurumlar› ifade eder. En genel
anlamda, üst yap› kurumlar›, alt ya-
p› taraf›ndan belirlenir.  

Marks hukuk e¤itimi alm›flt›r.
Gerek bunun, gerekse de Hegel’in
hukuka çok özel bir rol yüklemesin-
den dolay›, araflt›rmalar›n›n bafllan-
g›c›nda hukuk üzerine baz› çal›flma-
lar yapm›flt›r; ancak hukuk üzerin-
deki çal›flmalar›, onu baflka bir nok-
taya götürmüfltür. fiöyle diyor bu
konuda:

“Araflt›rmalar›m, devlet biçim-
leri kadar hukuki iliflkilerin de ne
kendilerinden, ne de iddia edildi¤i
gibi insan zihninin genel evrimin-
den anlafl›lamayaca¤›, tam tersine,
bu iliflkilerin kökenlerinin Hegel'in
18. yüzy›l ‹ngiliz ve Frans›z düflü-
nürlerinin örne¤ine uyarak 'sivil
toplum' ad› alt›nda toplad›¤› maddi
varl›k koflullar›nda bulunduklar›...
sonucuna ulaflt›.” (Marx, Ekonomi
Politi¤in Elefltirisine Katk›)

Nitekim, Marks bu sonuca ulafl-
t›ktan sonra, hukuk üzerine araflt›r-
malar›na devam etmez, çünkü o bir
sonuçtur, araflt›rmalar›n› o sonucu
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Herhangi bir ülkenin ceza yasalar› ve hukuk
sistemi, rastgele oluflmaz. Türkiye, ceza
kanununu faflist ‹talya’dan alm›flsa, mev-
cut sistemin niteli¤ine bu uygun oldu¤u için-
dir. Hangi hukuk sisteminin uygulanaca¤›n›,
kiflisel tercih ve rastlant›lar de¤il, o ülkedeki
üretim iliflkileri, s›n›fsal dengeler belirler.   

“



yaratan esas kayna¤a, yani üretim
iliflkileri üzerinde yo¤unlaflt›r›r. Ve
toplumlar› böylece çözümler. 

Marks, aktard›¤›m›z al›nt›da flu-
nu gösteriyor bize; herhangi bir top-
lumu, yasalar›n› de¤ifltirerek de¤ifl-
tirmek, düzeltmek mümkün de¤il-
dir. Veya baflka bir flekilde ifade
edersek; insanl›¤›n, toplumun geli-
flimi, hukukun geliflimiyle sa¤lan-
maz. 

Bir grup insan otursun, en iyi, en
mükemmel hukuk yasalar›n› haz›r-
las›n, e¤er o yasalara denk düflen bir
toplumsal yap› yoksa, o hukukun
de¤eri s›f›rd›r. Burjuva toplum, bur-
juva hukukuyla yarat›lm›fl de¤ildir.
Tersine, burjuva toplumun flekillen-
mesine, burjuvazinin iktidar›n› pe-
kifltirmesine paralel olarak burjuva
hukuku oluflmufltur. De¤iflim, önce
altyap›da gerçekleflir ve ona uygun
üstyap› kurumlar› oluflur. Toplumla-
r›n geliflme ve oluflma mant›¤› böy-
le bir seyir izler. 

Tabii burada “altyap›” belirleyi-
cidir derken, üstyap›n›n da altyap›
üzerinde belli koflullar içinde etkili
olabildi¤ini eklemeliyiz. ‹ktidardaki
s›n›f›n oluflturdu¤u hukuk ve di¤er
üstyap› kurumlar›, s›n›flar savafl›n›n
geliflimini etkiler. Fakat bu flu anki
konumuz itibar›yle tali bir yand›r.

Marks’tan Tayfun’un sorusuna
dönersek; 1920 Kurtulufl Savafl› so-
nucunda küçük-burjuvazi iktidar›
ele geçirmifl ve kendi diktatörlü¤ü-
nü kurmufltur. Art›k bu iktidar› sür-
dürecek bir hukuk sistemi olufltura-
cakt›r. Buna uygun olan hukuk sis-
temi modeli de, tabii ki burjuva de-
mokrasisinin oldu¤u ülkeler de¤il,
faflist diktatörlükle yönetilen bir ül-
kede bulunacakt›. 

“Yasalar›n özü ve 
görünümü”

Tayfun: Buraya kadar arka-
dafllar, hukukun nas›l flekillendi¤ini
ve toplumsal sistem içindeki rolünü
anlatt›lar. En özet flekliyle, hukuk,
belli bir kesitteki s›n›flar savafl›n›n
sonucunda iktidar savafl›n›n galibi
olan egemen s›n›flar taraf›ndan fle-

killendirilir, hukukun rolü de, o ege-
men s›n›f›n iktidar›n› sürdürmesini
sa¤lamakt›r. Meselenin s›n›fsal özü
budur. Ç›plak s›n›fsal gerçek diye-
lim buna. Fakat bizzat yasalar›n
kendisine bakarak bu s›n›fsal gerçe-
¤i ayn› ç›plakl›¤›yla görmek olduk-
ça zordur. 

‹flte bu noktada “Yasalar›n özü
ve görünümü”nü ele almal›y›z. Ya-
salar›n özü ve görünümü her zaman
ayn› de¤ildir. Örne¤in ülkemizdeki
hukuk sisteminin özü nedir: Oligar-
flinin ç›karlar›n› savunmak, oligarfli-
nin düzenini sa¤lamlaflt›rmak. Fa-
kat yasalara bakt›¤›m›zda bunu
aç›kça göremeyiz. Tersine yasalar›n
“tüm millet için” yap›ld›¤› yaz›l›d›r
metinlerde. Hepimizin s›k s›k yolu-
muzun düfltü¤ü mahkemelerde de
tan›k oldu¤umuz gibi, yarg›çlar ka-
rarlar›n› “oligarfli ad›na” diye de¤il,
“Türk milleti ad›na” diye al›rlar.   

Engels, yasalar›n “s›n›f egemen-
li¤inin kaba, uzlaflmaz ve gerçek
ifadesi olmas› halinin çok seyrek
görüldü¤ünü” belirtir. Burjuva hu-
kuku bu niteli¤iyle, ayn› zamanda
sömürü düzeni aç›s›ndan bir perde
vazifesi görür. Nas›l m›?

Bildi¤imiz gibi, burjuva demok-
rasisi, özünde bir burjuva diktatör-
lü¤üdür. ‹flte burjuva hukuk, bu dik-
tatörlü¤ü gizler. Çünkü o hukukta,
herkesin, yani burjuvan›n da prole-
terin de eflit oldu¤u yaz›l›d›r. En-
gels’in dedi¤i gibi, kendi s›n›f ege-
menli¤ini aç›kça ve kabaca yazmaz
yasalar›na.

Sömürücü s›n›flar›n, özel olarak
da faflizmin hukuku aleni sahtekar-
l›klar içerir; mesela yasalar›nda
“bir s›n›f›n öteki s›n›flar üzerindeki
tahakkümünü savunmak suçtur”
der. Oysa kendi sistemi bir s›n›f›n
öteki s›n›flar üzerindeki tahakkü-
münden baflka bir fley de¤ildir. 

“Hukuk önünde herkesin eflit
oldu¤u” fleklinde formüle edilmifltir
bu gözboyama. Niye gözboyama;
hukuk önünde herkes eflittir denil-
mektedir ama zaten o hukuku bir ta-
raf yapm›flt›r. Engels, iflçi s›n›f›n›n
mevcut düzeni ve kendi konumunu
gerçek manas›yla tan›yabilmesi için

“fleylere ancak kendi gerçekleri
içinde, hukuksal renklere boyan-
m›fl olmadan bakmas›” gerekti¤ini
belirtmekteydi. Demek ki, hukuk,
ayn› zamanda emekçilerin gözlerini
boyamaya yar›yor. 

Öyle ya; yasada yazana bak›yor,
eflitlik var, yasaya bak›yor, herkese
–burjuva ya da iflçi ay›rdetmeden–
seyahat özgürlü¤ü, sa¤l›k, e¤itim
hakk› falan tan›yor. 

Gerçi her emekçi, yasalarda ge-
çen mesela “seyahat özgürlü-
¤ü”nün, “tatil ve dinlenme hak-
k›”n›n, “e¤itim ve sa¤l›k hakk›”n›n
paras› olan için geçerli oldu¤unu
bizzat kendi prati¤iyle bilir. Fakat
yine de o hukukun burjuvazinin hu-
kuku oldu¤u sonucunu ç›karmas›
fazladan bir fleyleri daha bilmesiyle
mümkündür. 

O halde hukukun nas›l flekillen-
di¤ini toparlamak aç›s›ndan flöyle
s›ralayabiliriz:

a-) Yürürlükteki hukuk, iktidar-
daki egemen s›n›f›n hukukudur. 

b-) Ancak bu egemenlik, hukuk-
ta çok aç›k ifade edilmez, tersine
yasalar, kitlelerin gözünü boyaya-
cak bir tarzda kaleme al›n›rlar. 

c-) Hukuk, esas olarak mevcut
üretim iliflkilerinin bir yans›mas›d›r;
ancak bu ayna gibi bir yans›tma da
de¤ildir. Toplumsal mücadelelerin
geliflimine ba¤l› olarak hukuk tekrar
ve tekrar yeniden flekillenir. Sömü-
rücü egemen s›n›f›n hukukuna
emekçi s›n›flar›n ç›karlar›na yarayan
yasalar da flu veya bu oranda s›zar. 

Özlem: Hukukun özüyle biçi-
mi aras›nda neden böyle bir fark ol-
du¤una iliflkin bir noktada ben ekle-
mek istiyorum. San›r›m sömürücü
egemen s›n›flar, e¤er mümkün ol-
sayd›, kendi s›n›f ç›karlar›n› ve ege-
menliklerini yasalar›na da en aç›k
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urjuva hukuku, ayn› zamanda sömürü
düzeni aç›s›ndan bir perde vazifesi görür. 
Bildi¤imiz gibi, burjuva demokrasisi,
özünde bir burjuva diktatörlü¤üdür. ‹flte
burjuva hukuk, bu diktatörlü¤ü gizler.
Çünkü o hukukta, herkesin yani burjuva-
n›n da proleterin de eflit oldu¤u yaz›l›d›r.

B



haliyle yazarlard›. Ama sömürücü
s›n›flar, hep bir “az›nl›k iktidar›”
olduklar› ve düzenlerini sürdürebil-
mek için kitleleri kendi düzenleri-
nin meflrulu¤una ikna etmeleri ge-
rekti¤i için, hukuku da buna hizmet
edecek bir flekilde oluflturur ve kit-
lelere de öyle sunarlar. Yasalar›n
özü ve görünümü aras›ndaki fark da
buradan do¤ar.  

Burjuvazinin kendi ç›karlar›n›
“milli ç›karlar” diye halka kabul
ettirmeye çal›flt›¤›n›n pekçok örne-
¤ini biliriz. Bu da öyledir; burjuvazi
kendi hukukunu “tüm milletin hu-
kuku” diye sunuyor. Sanki o huku-
ku burjuva, oligarflik devlet de¤il
de, baflkas› oluflturmufltur, o hukuk
s›n›flarüstüdür, devlet de o hukukun
sadece uygulay›c›s› gibi gösteri-
liyor... Tabii bunu inand›r›c› k›lmak
için gerçekten de hukukun özellikle
“kiflisel hukuk”u ilgilendiren alan-
lar›nda bol bol “eflitlik” maddeleri
yerlefltirir, sadece burjuvazinin de-
¤il, emekçilerin de yararlanabilece-
¤i kimi özgürlüklere yer verir... 

Kemal: Peki bu “özgürlük”le-
rin oran› nas›l belirlenir? Yani hu-
kuk egemen s›n›f›n hukuku olmas›-
na ra¤men, halk›n da ifline yarayan,
halk›n da kullanabildi¤i hak ve öz-
gürlükler nas›l, ne oranda girebili-
yor bu hukuka?

Mazlum: Ben cevaplay›m is-
terseniz. Ülkemizden örneklersek,
1950’li y›llardaki hukuk da,
1960’da 27 May›s darbecilerinin
yapt›¤› hukuk da, 1980’de cuntan›n
düzenledi¤i hukuk da, 2000’lerdeki
yasal düzenlemelerle oluflturulan
hukuk sistemi de, özü itibar›yle oli-
garflinin hukuku’dur. Ceza kanu-
nuyla, medeni kanunla, bas›n kanu-
nuyla, oligarflinin düzenini güçlen-

dirmeyi, devrimci geliflmeyi engel-
lemeyi amaçlar. Ama  aç›kt›r ki, özü
ayn› olmas›na ra¤men, sayd›¤›m›z
bu dört dönemin hukuku aras›nda
birçok farkl›l›klar da vard›r. Dolay›-
s›yla, özü, s›n›fsal niteli¤i ayn› olsa
da, hukuk sistemi, donmufl, sabit bir
sistem de¤ildir. Sosyal ve ekonomik
geliflmelere, egemen s›n›flar aras›n-
daki güç dengelerine, halk›n müca-
delesinin düzeyine, emperyalizmle
ba¤›ml›l›k iliflkilerinin derecesine,
bunlar gibi birçok faktöre ba¤l› ola-
rak hukuk sistemini oluflturan dü-
zenlemeler de¤ifliklikler gösterir. 

Ekonomik, sosyal geliflmelerin
bask›s› alt›nda, hukuk da de¤iflime
zorlan›r ve bir noktadan sonra da
hukuk sistemi o zorlanmaya tabi ol-
mak zorunda kal›r. Yani, egemen s›-
n›flar›n hukuk düzenindeki hak ve
özgürlüklerin bir bölümü, burjuva-
zinin, oligarflinin kendi diktatörlü-
¤ünü gizlemek için verdiklerinden,
bir k›sm› da emekçilerin mücadele-
leri sonucu söke söke kazand›klar›
haklardan oluflur. Ve mücadelenin
düzeyine göre de bunlar daral›r, ge-
nifller. 

Mesela, en genel anlamda burju-
va hukukunda, sosyalist sistemin
varl›¤› koflullar›nda hukuk alan›nda
halklar›n lehine birçok geliflme ol-
mufltur. Ama bu bask› unsuru orta-
dan kalkt›¤›nda, hukukun bu yan›
da törpülenmeye bafllanm›flt›r. Ül-
kemizden örnek verirsek, 12 Eylül
öncesi hukukla, sonras› hukuk ara-
s›ndaki fark da böylesi bir geliflme-
nin sonucudur. 

Hukukun “s›n›fsal” niteli¤iyle,
“s›n›flarüstü” görünümü aras›nda
sürekli bir çeliflki vard›r; bu çeliflki
nedeniyle de s›k s›k hukuk düzenin-
de de¤iflikliklere gidilir. De¤iflikli-
¤in niteli¤ini ise, s›n›flar mücadele-
sinin o dönemki seyri belirler.  

Oligarfli, s›n›fsal ç›karlar›n› hu-
kukta en aç›k biçimde ifade etmek
ister; ama bunu yapamaz. Tersine,
yasalar sisteminde “haklar ve öz-
gürlüklere” de yer açmak zorunda
kal›r. Böylelikle faflizmin üstüne,
burjuva demokrasisinin baz› norm-
lar› geçirilmifl olur. Bizim gibi ülke-

lerde hak ve özgürlüklerin “göster-
melik”, “ka¤›t üzerinde” olmas›n›n
nesnel zemini de zaten budur.
AB’ye uyum yasalar› da bu nitelik-
tedir. AB sözcüleri, ülkemizdeki
AB’ciler s›k s›k “uyum yasalar›n›n
ç›kart›ld›¤›ndan ama prati¤e geçiril-
medi¤inden” flikayet ediyorlar. E¤er
ülkemizdeki devletin ve hukuk sis-
teminin niteli¤ini do¤ru çözümle-
mifl olsalard›, ç›kar›lan yasalar›n
prati¤e bir türlü geçirilmemesine
flafl›rmazlard›. Faflizmle yönetebilen
bir oligarflik diktatörlü¤ün hukuk
sistemiyle, burjuva demokrasisinin
hukuk sistemi elbette ayn› olamaz;
ancak böyle göstermelik yasalarla
“ayn›laflt›r›l›yormufl” gibi yap›l›r. 

Bir hukuk mevcut toplumsal ko-
flullara uygun olmad›¤›nda, o hukuk
sadece ka¤›t üzerinde kal›r.

Öyle bir nokta gelir ki yöneten-
ler, kendi yapt›klar› hukuku kendi-
leri için bir “ayak ba¤›” olarak gör-
meye bafllarlar. Bu özellikle faflist
rejimlerde s›k karfl›lafl›lan bir du-
rumdur. ‹flte bu nokta, egemen s›n›f-
lar›n “kendi yasalar›n› çi¤nemeye”
bafllad›klar›, dolay›s›yla düzenin
kendi hukuk sistemine göre bile
meflrulu¤unu kaybetmeye bafllad›¤›
noktad›r. 

Kemal: Buraya kadar anlat›-
lanlardan flunu anlam›fl bulunuyo-
ruz; adalet ekme¤ini, burjuvazi ya-
p›yor, oligarfli yap›yor, onun için de
bu ekmek bu kadar tats›z, bu kadar
ac›. Burjuvazi ve oligarfli, kendi s›-
n›f ç›karlar›n› koruyan bir hukuk
sistemi oluflturuyor, ama hukukun
bu niteli¤ini gizleyecek “önlem”ler
de al›yorlar. Fakat, mücadele k›z›-
fl›nca “ne hukuku ulan” diyerek, s›-
n›f ç›karlar›n›, kendi hukuklar›n› da
çi¤neyerek savunuyorlar. Daha ele
almam›z gereken kavramlar, mesela
“kanun devleti, hukuk devleti” gibi
ve adaletin nas›l sa¤lanaca¤› sorunu
var. Tart›flmam›z›, önümüzdeki
hafta devam etmek üzere burada
noktalayal›m... Hepinizin a¤z›na
sa¤l›k. Tüm okurlar›m›za da sevgi-
ler, selamlar. 
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ma sömürücü s›n›flar, hep bir “az›nl›k ikti-
dar›” olduklar› ve düzenlerini sürdürebilmek
için kitleleri kendi düzenlerinin meflrulu¤una
ikna etmeleri gerekti¤i için, hukuku da buna
hizmet edecek bir flekilde oluflturur ve kitle-
lere de öyle sunarlar. Yasalar›n özü ve görü-
nümü aras›ndaki fark da buradan do¤ar.  

A
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Gazetelerde arada geçen iki k›sa haberden sözedece¤iz: 
Birincisi: TRT Genel Müdürü, “kurumda sunucu ar›yoruz bulam›yo-
ruz. Seyrettirsen korku filmi san›rs›n›z, öyle çirkin tipler var” diyor. 

Anlafl›lan TRT’nin müdürü fienol Demiröz spiker, programc› de¤il,
manken ar›yor. “Haberci”nin, “gazeteci”nin illa “manken gibi” ol-
mas› gerekti¤i, özellikle özel televizyonlarla birlikte gelifltirilen bir
kültür. Bilgisi, birikimi önemli de¤il, yeter ki “manken gibi” olsun.
Bu ahlak›n TRT’deki temsilcisinin bir AKP’li olmas› da baflka bir il-
ginçlik... Bu ilginçli¤i de bir yana not edip, ikinci habere geçelim:

Çeflitli ülkelerde süren “Kad›n ffutbol lligi”nin seyircilerden yeterli ilgi-
yi görmemesi üzerine, Dünya Futbol Federasyonu’nun bir yetkilisi
flöyle diyor: “Onlar›n da biraz daha çekici, seksi olmalar› laz›m.”

TRT Genel Müdürü’yle, Futbol Federasyonu yöneticisinin beynini
gözünüzün önünde canland›r›n. Bunlar mesela bir “genelev” ifllet-
miyorlar, birisi bilgi, birikim isteyen bir iflten, bir di¤eri bedensel
yetenekler isteyen bir spor dal›ndan sözediyorlar. 

Kapitalizmin kad›n› nas›l cinsel bbir mmeta haline getirdi¤ini, sayfalar-
ca yaz›, bu iki örnek kadar aç›kça ortaya koyamazd› herhalde.   

‹flin içine kapitalizm, tticaret ve kar girince, islamc› islamc›l›¤›n›, mu-
hafazakar muhafazakarl›¤›n› unutuyor. Kad›n deyince akl›na cin-
sellik geliyor. Dolay›s›yla da kad›n›n ancak cinselli¤inin para ede-
ce¤ini düflünüyor. Kapitalizm, tüm insanl›k için bir batakl›kt›r, ama
kad›nlar için iki kere batakt›r. Bu batakta yaflamak zorunda kalan
kad›nlar, iki kere sömürülür, iki kere ezilir, ama bunlar›n da ötesin-
de sadece bir cinsellik nesnesi olarak görülüp afla¤›lan›r. Kapita-
listin islamc›s› da, liberali de, faflisti de ayn› flekilde bakar kad›na. 

Bu bak›fl aç›s›n›n sonucu de¤il midir ki, mesela ülkemizde yönetici
mevkilerdeki kad›nlar›n oran› yüzde 2 bile de¤ildir. Bu sadece ül-
kemizde de¤il, kapitalizmin oldu¤u her yerde böyledir. Bak›n Le-
nin bu olguyu nas›l aç›kl›yor:

“Bat› Avrupa'daki özgürlük hareketlerinin savunucular›, yüzy›llard›r,
kad›nlara dair bu eskimifl yasalar›n kald›r›lmas›n› ve kad›n›n er-
kekle hak eflitli¤ini istiyorlar. Ama bunu gerçeklefltirmeyi Avru-
pa'n›n demokratik devletlerinden hiçbiri baflarmad›; çünkü orada,
kapitalizmin vvaroldu¤u yyerde, mülkte ve gelirde, fabrikalarda ve
iflletmelerde özel mülkiyetin bulundu¤u yerde, sermayenin henüz
gücünü sürdürdü¤ü yerde, erke¤in ayr›cal›klar› sakl› kal›yor.”

Kapitalizm batakl›¤›n›n kökten kurutulmaya giriflildi¤i Sovyet Cum-
huriyeti'nde ise, “sadece iki y›l içinde kad›na bir astl›k konumu ta-
n›yan bütün yasalardan tafl üstünde tafl kalmad›”.

Kapitalizme göre, kad›n›n güzelli¤i de, “pazara sürülecek bir mal›n
ambalaj›” olarak önem tafl›r. Kapitalizme göre, her kad›n “kendini
pazarlamak” zorundad›r; zengin bir koca bulmak için bu pazarla-
may› yapmal›d›r. Bu kafa, hangi meslekte olursa olsun, kad›n›n
cinselli¤ini öne ç›kar›yor. Cinselli¤i kullanmay› reddeden kad›na
her alan› yasakl›yor, onun önüne engeller ç›kar›yor. E¤er kad›nsa-
n›z, kapitalizmi reddetmek için herkesten fazla nedeniniz var
demektir. 

Bar›nma Hakk›m›z›
‹stiyoruz
Güzeltepe Mahallesi halk›, 6 Tem-

muz günü, ‹stanbul Büyükflehir Bele-
diyesi önünde eylem yaparak, 'Kent-
sel Dönüflüm Projesi' yüzünden ba-
r›nma haklar›n›n gasbedilmek isten-
di¤ini, ma¤dur olmak istemediklerini
dile getirdiler. Belediye Baflkan› Ka-
dir Topbafl ile görüflmek isteyen hal-
k›n bu iste¤i reddedildi. 

"Herkesin Bar›nma Hakk› Vard›r.
Bar›nma Hakk›m›z› ‹stiyoruz" yaz›l›
pankart ile "Sokakta Yatmak ‹stemi-
yoruz", "Mimar Topbafl, Usta Tay-
yip", "‹ktidara Geldiler Kirac›y› So-
ka¤a Att›lar" yaz›l› dövizlerin tafl›nd›-
¤› eylemde, halk “evlerimizin y›k›l-
mas›na izin vermeyece¤iz” dedi.

Nurtepe Temel Haklar
Aç›l›fl fienli¤i
18 Mart 2005 tarihinde kurulan

Nurtepe Temel Haklar Derne¤i, 2
Temmuz günü Nurtepe Çayan Mahal-
lesi'nde aç›l›fl flenli¤i düzenledi. 

Mahalle halk›ndan 500 kiflinin ka-
t›ld›¤› flenlik, Sivas flehitleri ve Eyüp
Beyaz için sayg› duruflu ile  bafllad›
ve Çayan Mahallesi'nin tarihine ve
Nurtepe Temel Haklar'da örgütlenme
üzerine yap›lan konuflma ile devam
etti. Tiyatro grubunun sahneledi¤i
oyunun ard›ndan, yine dernek bünye-
sinde faaliyet gösteren müzik grubu
türkülerini seslendirdi. Grup Yo-
rum’un sahneye ç›kmas›yla ise, kitle-
nin de coflkusu artt›. Yüzlerce kifli Yo-
rum marfllar›n› hep birlikte söyledi. 

Batakl›kta
milyarlarca

kad›n
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D‹SK Emekli-Sen üyeleri,
Emekliler Haftas› nedeniyle ey-
lemler düzenleyerek, “Art›k Ye-
ter ‹nsanca Yaflamak ‹stiyoruz”
dediler ve ekonomik taleplerinin
yan›s›ra, sendika yasas›n›n ç›ka-
r›lmas›n› istediler. 

‹stanbul Taksim’de biraraya
gelen emekliler, "Sendikam Ya-
flas›n ‹stiyorum" yaz›l› önlükler
giydiler. “Art›k Yeter ‹nsanca Ya-

flamak ‹stiyoruz", "Emekliler Örgütlü Mücadeleye" yaz›l› pankartlar açan
kitle ad›na aç›klamay›, Gebze fiube Sekreteri Yusuf Ziya Çal›fl yapt›. Y›llar-
ca çal›flt›ktan sonra huzurlu bir yaflam sürdürmeleri gerekirken, insanca ya-
flama koflullar›ndan uzak, zorluklar içinde ayakta kalma mücadelesi verdik-
lerini belirten Çal›fl, "yoksullu¤u ortadan kald›raca¤›n› söyleyerek iktidar
olan hükümeti, gün geçtikçe yoksullaflan milyonlarca emeklinin insanca ya-
flamas›n› sa¤layacak tedbirleri almaya ça¤›r›yoruz" diye konufltu.

Ankara’da ise, Emekli-Sen’liler, TBMM önünde aç›klama yaparak talep-
lerini dile getirdiler. Genel Baflkan Veli Beysülen emeklilerin yaflam koflul-
lar›n› de¤erlendirirken, Sosyal Sigortalar ve GSS Yasa Tasar›s›’n› da elefltir-
di. Adana’da da eylem yapan Emekli-Sen üyeleri, Maliye Bakan› Kemal
Unak›tan'›n “Türkiye'de açl›k s›n›r› alt›nda maafl alan emekli olmad›¤›” yö-
nündeki aç›klamas›n› protesto ettiler. 

Kamudaki 371 bin iflçi ad›na
Türk-‹fl ile hükümet aras›ndaki top-
lusözleflme görüflmelerinde bekle-
nen oldu ve Türk-‹fl hükümetle an-
laflt›. Anlaflmaya göre, iflçilere birin-
ci y›l % 10’dan az olmamak üzere
120 milyon seyyanen, ikinci y›l›n
ilk ve ikinci alt› aylar› için ayr› ayr›
%3 zam verilecek.

‹dari maddelerde kazan›lm›fl
haklar›n korunaca¤› aç›klan›rken,
görüflmelere hükümet ad›na kat›lan
Mehmet Ali fiahin, Türk-‹fl yöneti-
cilerine “yap›c› yaklafl›mlar›ndan
dolay› teflekkür etti¤ini” vurgulad›.
Türk-‹fl Genel Baflkan› Salih K›l›ç
da, iflçilerin haklar›n› koruduklar›n›
anlatt›ktan sonra, iflçi düflman› hü-
kümetin bakan›na “hassas davrand›-
¤›” gerekçesiyle teflekkür etti.

Tam bir Türk-‹fl klasi¤i! 3 y›ll›k
hükümetleri boyunca ç›kard›klar›
yasalar, yasaklad›klar› grevler ile,
dizginsiz bir özellefltirme ile iflçi
düflman› yüzünü gizleme gere¤i da-

hi duymayan, iflgüvencesi isteyen
emekçilerin karfl›s›na, “önce iflyeri-
nin güvenli¤i” diye ç›kan bir iktida-
r›n temsilcisiyle oturacaks›n, “al
gülüm ver gülüm” tiyatro oynaya-
caks›n ve sonra iflçinin karfl›s›na ç›-
k›p “bu iktidar ne kadar anlay›fll›”
diyeceksin.

Tabii bu arada emekçiler gerçek-
ten sendikan›n haklar›n› dayatt›¤›na
inans›nlar diye görüflmeleri üç befl
tur uzatmay› da ihmal etmeyecek-
sin. Ola ki, bu oyunu reddedenler
olursa, Hava-‹fl’in THY’de anlafl-
maya zorlanmas› gibi, yöntemlere
baflvurmaktan da çekinmeyeceksin.

Türkiye iflçi s›n›f›n›n, özellikle
son on y›l içinde bu senaryo tekrar-
lan›p durmaktad›r. Türk-‹fl’in her
görüflme sonras› “haklar korundu,
flunlar› ald›k” demesi de senaryo-
nun ayr›lmaz parças›d›r. Ama ne
hikmetse, bu haklar hep geriye do¤-
ru gider. Örne¤in, özellefltirme
ma¤durlar› ile ilgili düzenleme ya-

Y›llarca “iflçi dostu” diye pazarla-
nan Sabanc›lar’a ait SASA Tekstil
Fabrikas›’nda, 226 iflçi, “sektörde-
ki olumsuzluklar” gerekçe göste-
rilerek iflten ç›kar›ld›. “Sektördeki
olumsuzluklar” vb. gerekçelendir-
meler, daha ucuz emekle daha faz-
la kar demektir.

■SASA’da iflçi k›y›m›

‹flçi k›y›m› yaflanan Coca-Cola da-
¤›t›m firmas›nda çal›flan, Nakliyat-
‹fl üyesi 150 iflçi, 4 Temmuz’da
ABD Konsoloslu¤u önünde topla-
narak, emperyalist tekeli protesto
ettiler. Nakliyat-‹fl Genel Baflkan›
Ali R›za Küçükosmano¤lu, 'Coca-
Cola'y› içmeme' kampanyas› yapa-
caklar›n› belirtirken, emekçilere
yönelik darbelerin arkas›nda Ame-
rikan emperyalizminin oldu¤unu
söyledi. Eylemde “‹flçi K›y›m›na
Son, Yaflas›n Cola Cola Direnifli-
miz, Yaflas›n ‹flçilerin Birli¤i, ‹flçi-
lerin Birli¤i Sermayeyi Yenecek”
pankartlar› tafl›n›rken, sloganlarda
Coca-Cola ve ABD hedeflendi. 

■ABD Konsoloslu¤u önünde
Coca Cola’ya protesto

Düzce’de kurulu bulunan, Kombas-
san’a ba¤l› Divapan Fabrikas›’nda
1 Temmuz günü grev bafllat›ld›.
A¤aç-‹fl Sendikas› üyesi iflçilere
fabrika önünde bir konuflma ya-
pan, A¤aç-‹fl Genel Baflkan› Mür-
sel Taflç›, patronun dayatmalar›n-
dan sözederken, fiube Baflkan› Ce-
mil T›naz ise, patronun sendika-
laflt›klar› için 50’den fazla iflçiyi
iflten att›¤›n› dile getirdi. Eyleme
depremzedeler de destek verdiler. 

■Kombassan’da Grev

Emekli-Sen üyeleri haklar›n› istiyor

p›ld›¤› için sözleflmeye katmad›kla-
r›n› söylüyor Türk-‹fl. Demek ki,
özellefltirme sonucu ifllerini kaybe-
den onbinler bir hayal mi?

Sonuç olarak sar› sendikac›l›k,
sat›fl›n› sürdürüyor. 

Toplusözleflmelerde bir Türk-‹fl klasi¤i

emek
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AKP iktidar› K‹T’lerin peflkefl
çekilmesinde en büyük ad›mlar›n-
dan birini atarak, Türk Telekom’u, 1
Temmuz günü satt›. ‹halede, 6 mil-
yar 550 milyon dolar ile en yüksek
teklifi Lübnanl› Oger Telecom
Ltd'nin Telecom Italia ile birlikte
kurdu¤u konsorsiyum verdi.

Devasa altyap›s› bir yana, Türk
Telekom'un y›ll›k kar› 2 milyar 150
milyon dolar oldu¤u düflünülürse ve
ödemenin 5 taksit ile yap›laca¤› he-
saplan›rsa, peflkeflin boyutu daha
net görülecektir. 

Özellefltirme protestolar›

AKP iktidar› IMF talimatlar›
do¤rultusunda talan› sürdürürken,
özellefltirmeye karfl› eylemler de de-
vam ediyor. 

Telekom ihalesinin yap›ld›¤›
gün, Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›-
¤› önünde toplanan Türk-‹fl’e ba¤l›
Türkiye Haber-‹fl Sendikas› üyeleri,
AKP’yi protesto ettiler. Türkiye’nin
dört bir yan›ndan gelen 3 bin Tele-
kom iflçisinden köfle bucak kaçan
ihale komisyonu üyeleri, ihalenin
yap›laca¤› yeri gizli tuttular. ‹flçilere
seslenen Türk-‹fl Genel Baflkan› Sa-
lih K›l›ç, özellefltirmelerin ony›llar-
d›r ifl afl yaratmad›¤›ndan sözeder-

ken, “Türk Telekom’un
sat›fl›ndan al›nan paran›n
nereye kullan›laca¤›n›
bilmek istiyoruz” diye-
rek, “özellefltirmeye mi
karfl›s›n›z, yoksa paras›-
n›n m› derdindesiniz?”
sorusunu ak›llara getirdi. 

Haber-Sen, Türk Haber-Sen ve
Birlik Haber-Sen üyesi memurlar
da iflçilerle bulaflarak eyleme kat›l-
d›lar ve sat›fl›n her fleyin bitti¤i an-
lam›na gelmedi¤ini belirttiler. 

Haber-Sen, ihalenin iptali için
‹dare Mahkemesi'ne dava açt›. 

Telekom emekçileri, tafleron fir-
man›n iflletmelere girmesine mü-
dürlükler önünde nöbet tutarak en-
gel olurken, 5 Temmuz günü ise, ‹s-
tanbul, Ankara, ‹zmir, Adana baflta
olmak üzere, ülke çap›nda yar›m
günlük ifl b›rakarak, Telekom bina-
lar› ve AKP il teflkilatlar› önünde
eylemler gerçeklefltirdiler. AKP ‹s-
tanbul il binas›na kadar yürüyen 4
bin emekçi, "IMF Ufla¤› Hükümet
‹stifa, ‹flte Buras› Hain Yuvas›” slo-
ganlar› att›. Yap›lan konuflmalarda,
Telekom’u sat›n alanlar› iflyerlerine
sokmayacaklar›n› dile getirdiler. 

Özellefltirme kapsam›ndaki bir
baflka iflletme olan TÜPRAfi iflçile-

ri de, özellefltirmeye karfl› birlikte
mücadele ça¤r›s›nda bulundular.

‹zmir Kemeralt› giriflinde aç›kla-
ma yaparak imza stand› açan Petrol-
‹fl Alia¤a fiubesi’nin eylemine kat›-
lan, Petrol-‹fl Genel Baflkan› Musta-
fa Öztaflk›n, hükümetin iktidardan
düfltü¤ünde, bu peflkefllerden dolay›
Yüce Divan’da yarg›lanaca¤›n› dile
getirdi. 

Petrol-‹fl üyesi K›r›kkale ve Ali-
a¤a TÜPRAfi iflçileri ile Ankara fiu-
beler Platformu’nun, 1 Temmuz gü-
nü Seydiflehir iflçilerini ziyaretleri
s›ras›nda ise, özellefltirmeye karfl›
yap›lacak olan›n birlikte mücadele
ve genel grev oldu¤u vurguland›. 

‹zmir Büyükflehir Belediyesi’ne ba¤l› ‹zbeton ile
Belediye-‹fl Sendikas› 6 No'lu fiube aras›nda süren top-
lusözleflme görüflmelerinde anlaflma sa¤lanamamas›
üzerine, yüzlerce iflçi 5 Temmuz günü belediyeye yürü-
dü.  

“Uyar›yoruz! 8 Temmuz'da Grevdeyiz ‹zbeton ‹flçi-
si Köle De¤ildir” pankart› tafl›yan iflçiler, "Hak Grevi
‹stiyoruz” yaz›l› önlükler giydiler. Yürüyüfl boyunca;
"‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, ‹fl Ekmek Yoksa Bar›flta
Yok, Y›lg›nl›k Yok Direnifl Var, Genel Grev Genel Dire-
nifl" sloganlar› att›lar. Büyükflehir Belediyesi'nin önün-
de toplanan iflçilere seslenen, 6 No'lu fiube Baflkan›
Atilla Pasin, “hakl› oldu¤umuzu biliyoruz. ‹flçiyiz hak-
l›y›z kazanaca¤›z slogan› bunu bilmeyenleredir. 6 ay

boyunca sustuk,
ama flimdi sokak-
larday›z” diye ko-
nufltu. 

Patronun dayat-
t›¤› gasplar› tek tek
s›ralayan Pasin’in
ard›ndan, 1 No'lu
fiube Baflkan› Talat
Özdemir grev hak-
lar›n›n ellerinden
al›nmak istedi¤ini
dile getirdi. 4 No'lu fiube Baflkan› Ali Çelenk ise, tarih-
te son sözü hep direnenlerin, mücadele edenlerin söy-
ledi¤ini hat›rlatarak, “gücümüz s›nanmamal›d›r, e¤er
isterlerse onlara gücümüzü gösteririz” dedi. Çelenk
sözlerini “hakl›y›z kazanaca¤›z” diyerek bitirdi.

‹zbeton’da greve do¤ru

Telekom Sat›ld›!

Arap-‹talyan sermayesinin peflkefl sevinci
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Faflizmin “anadilde e¤itim hak-
k›n›” savunmakta ›srar etmesi halin-
de kapatmakla tehdit etti¤i E¤itim-
Sen, tüzük de¤iflikli¤ini görüflmek
üzere 3 Temmuz’da Ola¤anüstü Ge-
nel Kurul’unu toplad›. 

Genel Kurul sonucunda, “oy ço-
¤unlu¤uyla” faflizmin dayatmas›na
boyun e¤ilerek tüzük de¤ifltirildi. ‹l-
gili maddedeki “E¤itim-Sen... birey-
lerin anadillerinde ö¤renim görme-
sini ve kültürlerinin gelifltirilmesini
savunur” bölümü ç›kar›ld›.

E¤itim-Sen yönetimi, “bireylerin
anadillerinde ö¤renim görmesini ve
kültürlerinin gelifltirilmesini” savu-
namad›. E¤itim-Sen’e hakim olan
reformist cephe, faflizmin tehdit ve
dayatmalar›na direnemedi. 

Reformizmin karfl›s›nda 
devrimci memurlar vard›
Sabah saat 09.00'dan itibaren, tü-

zük de¤iflikli¤ine karfl› ç›kan dev-
rimci, ilerici e¤itim emekçileri, E¤i-
tim-Sen 1 No’lu fiube önünde topla-
narak, Kocatepe'deki Genel Kurul
Salonu önüne kadar “E¤itim-Sen’i
Teslim Etmeyece¤iz” pankart›yla
yürüdüler. 

Delegeler ve konuklar, salonun
önüne geldiklerinde engellerle kar-
fl›laflt›lar. Genel Kurul salonu çok
küçüktü. Öyle ki, oturma yeri, dele-
gelerin say›s›ndan daha azd›. Bu ta-
bii bilinçli bir seçimdi; k›sa süre içe-
risinde, “ben yapt›m oldu” tavr›yla
tüzü¤ü de¤ifltirmeyi planlayan bir
merkez yönetimi vard›. 

E¤itim-Sen Genel Baflkan›'n›n
aç›l›fl konuflmas› sonras›, divan se-

çildi. Gündem üzerine önergelerden
sonra konuflmalara geçilince, yo¤un
protestolar, ›sl›klar, sloganlar oldu.
Bunun üzerine Genel Kurul'a bir sa-
at ara verilmek zorunda kal›nd›. Ge-
nel Kurul yeniden topland›¤›nda ko-
nuflmalar›n ard›ndan de¤iflikli¤in
oylanmas›na geçildi. 

Oligarflinin dayatmas›na 
kim ‘kabul’, kim ‘ret’dedi?
“Anadilde e¤itim hakk›”n›n tü-

zükten ç›kar›lmas› önerisine, 381
kabul, 115 ret oyu verildi. 

Ço¤unlu¤unu CHP’li, ‹P’li me-
murlar›n oluflturdu¤u Devrimci
Sendikal Birlik, ÖDP’lilerin yön-
lendirdi¤i Devrimci Sendikal Da-
yan›flma grubu ve DEHAP çizgisin-
deki “Yurtsever emekçiler”, tüzü-
¤ün oligarflinin istedi¤i biçimde de-
¤ifltirilmesi yönünde oy kulland›lar. 

Baflta Devrimci Memur Hare-
keti olmak üzere, bu kesimlerin d›-
fl›nda kalan kesimler ise, oylar›n› fa-
flizmin dayatmas›n› reddetmek yö-
nünde kulland›lar. 

Dinçer’in konuflmas›, 
bir sendika baflkan› için 
utanç konuflmas›d›r
E¤itim-Sen Genel Baflkan› Ala-

addin Dinçer Genel Kurul’da yapt›-
¤› konuflmada flöyle dedi:

“Yarg›tay’›n ald›¤› bu karar ile
davan›n hukuki de¤il siyasi oldu¤u
net bir bir flekilde ortaya ç›kt›.”

Peki durum buysa, yap›lmas› ge-
reken de aç›k de¤il miydi! Ama Din-
çer yönetimi ne yapt›? Siyasi karara

karfl› “hukuki” düzenlemelerle bu-
günü kurtarmaya çal›flt›. 

Dinçer konuflmas›n›n devam›nda
da flu sözleri sarfetti: “Biliyorsunuz
ki, A‹HM’de bir dava en erken 6 ay
ile 1,5 y›l aras›nda sonuçlanabilir.
A‹HM’in baflvurumuz sonucu lehi-
mize verece¤i karardan sonra ana-
dilde e¤itim hakk› daha kat› bir fle-
kilde bu tüzükte yeralacakt›r. Bunun
için size söz veriyorum”

Reformist sendikac›l›¤›n aczi!
Reformizmin, devlet sendikac›l›¤›-
n›n gerçek yüzü. AB’cili¤in utanç
sahnesi... Bu sözlerin dile getirdi¤i
zihniyet için ne söylense azd›r.  

AB’yi arkas›na al›nca tüzü¤e bu
maddeyi koyacakm›fl! Bir de bunun
için “söz” veriyor, “daha kat› bir
flekilde koyaca¤›z” diye “keskinlik”
yap›yor. S›rt›n› AB’ye yaslayan kes-
kinlik, utanç verici bir teslimiyetçi-
li¤i örtmeye çal›fl›yor, ama örtemi-
yor. Diyelim ki, “türban” konusunda
oldu¤u gibi, A‹HM farkl› bir karar
verdi, o zaman ne yapacak A‹HM’ci
Dinçer? O zaman ne yapacak AB’ci
ÖDP’liler?.. Tabii flimdi ne yapt›lar-
sa onu. “Anadilde e¤itim hakk›n›”,
sendikalar›n›n meflrulu¤unu savun-
ma cüretini gösteremeyecekler.  

E¤itim-Sen’deki teslimiyet
reformizmin aynas›d›r
Reformizm, halklar›n direniflinin

meflrulu¤una karfl› ç›karken, silah-
tan, illegaliteden uzak durup “ak›ll›
solcu” olmay› ögütlerken, durma-
dan “demokratik mücadele”den sö-
zeder. Bu da yalan. Bu kafa yap›s›,
bu siyasi korkakl›kla, icazetçilikle

◆ÖDP ve Kürt milliyetçiliği reformizmi,
faşizmin dayatmasına teslim oldu!

◆Eğitim-Sen yönetimine çöreklenen reformizm,
Genel Kurul’dan teslimiyet kararı çıkarttı.

◆Eğitim emekçileri teslimiyeti kabul etmeyecek.

◆TÖS’den TÖB-DER’e, Eğitim-Sen’e uzanan
geleneği devrimci öğretmenler sürdürecek!

Reformizm, hak ve özgürlükleri savunamaz!



demokratik mücadele de veremez.
Demokratik zeminde de haklar› sa-
vunamaz. Savunam›yor iflte. 

ÖDP’liler, Kürt milliyetçili¤i
teslimiyet gerekçesini “E¤itim-
Sen'in temel önceli¤i örgütsel bü-
tünlü¤üdür” diyerek aç›klamaya ça-
l›flt›lar... Örgütlenmeler, sendikalar
niçin vard›r? Hak ve özgürlükleri
savunmak, faflizmin bask›lar›na di-
renmek için de¤il mi? E¤er sendika
bu amaç için kullan›lm›yorsa, zaten
o sendika kendi varl›k koflulunu or-
tadan kald›r›yor demektir. 

Bütün mesele, “düzenin icaze-
tinde” kalmakt›r. Bu siyasi korkak-
l›k çizgisi, emekçilere güvenmeyen
bu yönetimler, sendikalar› yönetti¤i
sürece, sendikalar›n emekçilerin
haklar›n› savunamayaca¤›, sald›r›la-
ra birakat olamayaca¤›, E¤itim-Sen
Genel Kurulu’nda aç›kça görülmüfl-
tür. 

Kürt milliyetçili¤inin 
kendini inkar›
Kürt milliyetçili¤i, her zamanki

pragmatizmi, takiyyecili¤i ve adeta
içselleflen uzlaflmac›l›¤›yla, teslimi-
yet politikas›n›n orta¤› oldu.  

Oysa Kürt milliyetçili¤i bu s›ra-
lar “anadilde e¤itim” kampanyas›
için ça¤r› yap›yor. “Anadilde e¤itim
maddesi”ni savunamay›p tüzükten
ç›kar›lmas› için oy kullanan Kürt
milliyetçili¤inin, “anadilde e¤itim”
kampanyas›n› kim ciddiye al›r?

Düzeniçileflme politikalar›yla sa-
vaflmak zorunlulu¤u aras›ndaki pa-
radoks, Kürt milliyetçili¤ini genel
olarak her konuda politikas›zlaflt›r-
makta, ne dedi¤ini belirsiz hale ge-
tirmektedir. ‹ki hafta önce ayd›nlar
bildirisi karfl›s›nda da birbiriyle çe-
liflkili görüfller aç›klanm›flt›. 

DEHAP çizgisindeki e¤itim
emekçileri, Genel Kurul’da tüzük
de¤iflikli¤i yönünde oy kullan›rlar-
ken, ayn› gün Kürt milliyetçi hare-
ketin bir yöneticisi flöyle yaz›yordu: 

“E¤itim-Sen tüzü¤ünden anadil-
de e¤itim maddesi ç›kar›l›rsa, bu
yaln›z E¤itim-Sen için de¤il, tüm
demokrasi güçleri aç›s›ndan bir in-
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Genel Ku-
rul’da farkl› maddeler de görüflüldü.
Fakat esas ifl ana dilde ö¤renim gör-
me maddesinin de¤ifltirilip de¤iflti-
rilmemesiydi. Biz bu konuda ›srarla
ve ›srarla, bunun sadece anadilde
ö¤renim meselesi olmad›¤›n›; da-
van›n siyasal oldu¤unu, siyasal ya-
n›t verilmesi gerekti¤ini ifade ettik.
Bu davan›n E¤itim-Sen'i MGK çiz-
gisine çekmeye çal›flma davas› ol-
du¤unu; özelde E¤itim-Sen'i, genel-
de KESK'i “›slah etme” davas› ol-
du¤unu; 12 Eylül hukukunu koruma
davas› oldu¤unu; Türkiye'nin Avru-
pa Birli¤i sürecinde, demokratik
kitle örgütlerini ezmek davas› oldu-
¤unu; sermayenin DKÖ’leri sivil
toplumculaflt›rma davas› oldu¤unu;
E¤itim-Sen'in devletin ideolojik ay-
g›t›na dönüfltürülmeye çal›fl›ld›¤›n›
salonda ifade ettik. 

Sonuçta bizimle birlikte, Emek
Hareketi, DTP, Devrimci Dayan›fl-
ma Hareketi ve di¤er farkl› gruplar
tüzük de¤iflikli¤ine ret oyu kullan-
d›lar. DSB dedi¤imiz grup, ÖDP’li-
ler ve Kürt milliyetçileri kabul oyu
kulland›. 

Kürt milliyetçileri bunlar bizim
“olmazsa olmaz›m›z de¤ildir” dedi-
ler. Hatta, bu arkadafllar flunu dedi-
ler; "Bu Kürtler’e aç›lm›fl bir dava-
d›r. Biz devrimcili¤i sizden ö¤ren-
dik. Ama sizi aflt›k, siz art›k bizden
ö¤reneceksiniz" dediler. Biz de ken-
dilerine, madem aflt›n›z, neden
“Türkiyelileflme”kten sözediyorsu-
nuz dedik. Bizim sizden ö¤renebile-
ce¤imiz bir fley yoktur. Ama sizin
yine bizden ö¤renecekleriniz vard›r
dedik. Ö¤renmek istiyorsan›z, befl
y›ld›r süren direnifle bak›n, ö¤ren-
mek istiyorsan›z Ayflenur fiimflek-
ler’e bak›n, Elmas Yalç›nlar’a bak›n
dedik kendilerine. “Bu ak›l devletin
akl›d›r” dedik. Sizin modelinizin
ad› demokratik emperyalizm mi de-
dik. Ki bahsetti¤iniz AB ve ABD
anlay›fllar›, bugün Ba¤dat'›n y›k›nt›-
lar› aras›nda kaybolmufltur dedik.

A‹HM’i beklemek politikas›, delege-
lerin idaresine ipotek koymak de-
mektir. Mücadele etmemeyi ö¤ütle-
mektir. Bu AB'ci ve sivil toplumcu
anlay›flt›r dedik. Burda sorunun
ideolojik oldu¤unu söyledik.

Biz flunu da söyledik: Bu ayn›
zamanda Kürt halk›n›n kimli¤inin
y›rt›l›p at›lmas›d›r. Bu kimlik Genel
Kurul’un önüne at›lm›flt›r. Bu Genel
Kurul karar verecektir; bu kimlik ya
birlefltirilecektir ya da buna ortak
olunacakt›r diye. Ve Genel Kurul
salonunda Pir Sultan'›n bir sözünü
kulland›k: "Dönen dönsün, biz
dönmeyiz yolumuzdan!" 

Bu siyasal bir durufltur. Siyasal
bir cevap verilmelidir. Bunun için
kitlemiz vard›r. Konuflurken alter-
natifimiz olmadan konuflmuyoruz.
Sonuç almaya yönelik kesin bir di-
renifl örgütlenmelidir. 

Fakat bunlar›n direnme de¤il, ifli
Avrupa Birli¤i'ne, A‹HM'e havale
etme yönünde bir mant›klar› vard›r.
Baflkan Alaaddin Dinçer, konuflma-
s›nda bu maddeyi ç›kart›yoruz ama
yar›n dava A‹HM'de görüldü¤ünde,
tekrar buraya koyaca¤›z demifltir.
‹fli yaz boz tahtas›na dönüfltürmüfl-
tür. Bu geri ad›m› atan bir E¤itim-
Sen'in art›k gelecek sald›r› yasalar›
karfl›s›nda direnme flans›n›n çok
fazla oldu¤unu düflünmüyoruz. 

Bu siyasi anlay›fltaki arkadafl-
lar, tamamen yukar›dan afla¤›ya
AB süreciyle demokratikleflilece-
¤ini ve haklar›m›z› alaca¤›m›z›...
düflünmüfl, sürekli olarak örgüt içe-
risinde bu argüman› öne ç›karm›fl-
lard›r. Ve bu süreçteki kapatma ka-
rar› asl›nda onlar› flok etmifltir. Ya-
flad›¤›m›z süreçten biliyoruz. E¤i-
tim-Sen MYK'n›n, sendikan›n ka-
pat›lmas› sonras› ne olaca¤›na dair
bir plan› dahi olmam›flt›r. Çok son-
ras›ndan al›nan bütün eylem karar-
lar› ise, tamamen göstermelik,
oyalamac›l›k, kendine güvensizli-
¤in ifadesidir.

Mehmet To¤an 
(E¤itim-Sen Ankara 1 No’lu fiube Sekreteri)

“Bu ak›l devletin akl›d›r”



tihar olur.” (Mustafa Karasu, 4
Temmuz 2005 politika)

Yaz›lan do¤ruydu, oligarflinin
dayatmas›n› kabul etmek bir anlam-
da “intihar”d›, ama “bu intihar”d›r
diyenler, Genel Kurul’da intihar ka-
rar›n› verenlerin içindeydi. 

Kürt milliyetçili¤inin E¤itim-
Sen Genel Kurul’undaki tavr›, Kürt
milliyetçi bas›nda bile baz› elefltiri
ve sorulara neden oldu; mesela biri,
“yurtsever ö¤retmenlerin tavr›n›
anlamak mümkün de¤il” diyordu.
Hay›r, anlafl›lmayacak bir fley yok.
E¤itim-Sen Kongresi’ndeki tav›r
karfl›s›nda flafl›ranlar, hala Kürt mil-
liyetçili¤inin izledi¤i çizginin düzen
içi niteli¤ini görmeyenlerdir. 

PKK’li tutsaklar, 19 Aral›k’ta ha-
pishanelerde niye direnmedilerse,
E¤itim-Sen Genel Kurulu’nda da
bunun için direnmemifllerdir. Bir
kez daha devrimcilerden “farklar›-
n›” koymufllard›r; oligarfliye denil-
mifltir ki, “biz senin çizdi¤in s›n›rlar

içinde kalaca¤›z, o s›n›rlar içinde
siyaset yapaca¤›z.”

E¤itim emekçileri, 
oligarfliye ve reformizme 
ra¤men örgütlülüklerini ve
geleneklerini sürdürecek!
E¤itim-Sen Genel Kurulu’ndaki

mesele, “Anadilde e¤itim hakk›n›”
savunup-savunmama meselesi de¤il-
di; bu meselenin ortaya ç›k›fl nokta-
s›yd›; as›l mesele, oligarflinin dayat-
malar› karfl›s›nda direnilecek mi, tes-
lim mi olunacakt›? ÖDP’siyle, Kürt
milliyetçili¤iyle E¤itim-Sen yöneti-
mi bunun karar›n› vermifllerdir.

Mesele politika meselesidir; bu-
gün E¤itim-Sen, yar›n bir baflka sen-
dika hedef olur, bugün “anadil” ge-
rekçe yap›l›r yar›n bir baflka konu;
e¤er direnme cüretiniz ve politika-
n›z yoksa, her yerde teslim olacaks›-
n›z demektir. 

E¤itim-Sen Genel Kurulu’nda
al›nan karar iflte bu anlamda, bir bü-

tün olarak halk›n mücadelesini za-
y›flatan, demokratik mevzilerde ge-
dik açan bir karard›r. Genel Kurul
delegelerinin bir k›sm›, reformizm
taraf›ndan “sendikay› korumak” ge-
rekçesiyle yanl›fl yönlendirilmifller-
dir. Genel Kurul’da teslimiyete oy
veren e¤itim emekçileri de bu kara-
r›n gerici bir karar oldu¤unu, me-
murlar›n ve tüm halk›n mücadelesi-
ne zarar verece¤ini göreceklerdir. 

Sonuç olarak flunu belirtelim ki,
Genel Kurul’da böyle bir karar al›n-
m›fl olsa da, baflta Devrimci Memur
Hareketi olmak üzere, devrimci e¤i-
tim emekçileri, E¤itim-Sen’i oligar-
fliye de, reformizme de teslim etme-
yecekler, ö¤retmenlerin devrimci,
demokratik mücadelesini sürdüre-
ceklerdir. Ö¤retmenlerin bu ülkede
TÖS’ten TÖB-DER’e uzanan,
1990’larda memur örgütlenmelerini
yoktan vareden bir gelene¤i vard›r;
bu gelenek icazetçi, statükocu de¤il-
dir, teslimiyetçi de¤ildir. 
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Van’da AKP’li Belediyeye 
Genel-‹fl’ten Suç Duyurusu

Genel-‹fl üyelerine yönelik bask›lar›n yafland›¤› yer-
lerden biri de Van. Genel-‹fl fiube yönetimi, 4 Tem-
muz’da “üyeleri üzerinde bask› kurdu¤u ve onlar› mad-
di zarara u¤ratt›¤›” için Belediye Baflkan› Burhan Ye-
nigün hakk›nda suç duyurusunda bulundu. 

Genel-‹fl Van fiubesi’nin avukat› Güven Özata, suç
duyurusunda belediye baflkan› ve Hizmet-‹fl Sendikas›’-
n›n AKP iktidar›ndan ald›klar› güçle, Genel-‹fl üyeleri
üzerinde bask› kurup Hizmet-‹fl’e geçmeye zorlad›kla-
r›n› belirtirken, flu an için 123 iflçinin ma¤dur edildi¤i-
ni vurgulad›. Aç›klamada belediyeye ba¤l› çeflitli iflyer-
lerinde amir pozisyonundaki AKP’lilerin, iflçileri tehdit
etmekten kimliklerini toplay›p zorla Hizmet-‹fl’e üye
yapmaya kadar her yönteme baflvurdu¤u da belirtildi. 

Urfa’da Sürgüne ‹hbarl› Protesto 
KESK fianl›urfa fiubeleri’nden 100 kifli, üyeleri

hakk›nda verilen sürgün karar›n› protesto etmek için
fianl›urfa Valili¤i'ne baflvurarak, “ben de ayn› eylem-
lere kat›ld›m, arkadafllar›m›n iflledi¤i suçu ben de
iflledim” içerikli dilekçeler verdiler.

Bu eylem öncesi E¤itim-Sen binas›nda yap›lan
aç›klamada, bas›n aç›klamas›na kat›ld›klar› gerekçe-
siyle 18 KESK yöneticisi hakk›nda soruflturma aç›ld›-
¤› ve 5 sendikac›n›n sürgün edildi¤i hat›rlat›ld›. Di¤er
13 kifli hakk›nda da “il d›fl›na” sürgün için valilik ta-
raf›ndan yaz› yaz›ld›¤› belirtilen aç›klamada, “De-
mokrasi Platformu olarak bu tutumu k›n›yoruz ve va-
linin bu anti-demokratik tutumundan derhal vazgeç-
mesini istiyoruz" denildi. Toplant›da SES Genel Bafl-
kan› Köksal Ayd›n da bir aç›klama yapt›.

‹l Milli E¤itimde
Ö¤retmenlere 
Dayak ‹çin
Özel Hangar!

28 Haziran günü Ankara ‹l Milli E¤i-
tim Müdürlü¤ü'ne, görev yapt›¤› okula
malzeme al›m› için giden Felsefe Grubu
Ö¤retmeni Yusuf Aktafl, AKP’nin kadro-
laflma atamas› Milli E¤itim Müdür Yar-
d›mc›s› Fevzi Zoralio¤lu ve iki memur
taraf›ndan dövüldü. Aktafl suç duyuru-
sunda bulunurken, müdürlük önünde
toplanan E¤itim-Sen üyeleri, olay› pro-

testo ettiler ve üyelerine sahip ç›kt›lar. 2
No'lu fiube Baflkan› Özgür Bozdo¤an,
Fevzi Zoralio¤lu'nun Aktafl'› iflaret ede-
rek, “al›n bunu hangara götürün” dedi¤i-
ni hat›rlatt› ve “‹l Milli E¤itim Müdü-
rü'ne soruyorum. Bu hangar dedikleri
yer neresidir? Yoksa sald›rganlar›n ken-
di yöntemlerince insanlar› terbiye ettik-
leri bir yer midir?” dedi.



Oligarflinin, Mersin’deki bayrak
provokasyonuyla bafllayan ve Trab-
zon’daki linç sald›r›s›yla devam
eden ancak orada da kalmayan poli-
tikas›n›n Türkiye solunda, devrimci
demokratik çevrelerde ne kadar
do¤ru kavrand›¤› kan›m›zca hala
tart›flmal›d›r. 

Genelkurmay Mersin’deki bay-
rak provokasyonuyla, halk›n müca-
delesine karfl›, geçmiflte de kullan›-
lan bir yöntemi devreye sokmufltur.
O zaman da belirtti¤imiz gibi, geri-
ci, faflist kesimlerin harekete geçi-
rilmesi, sadece Kürt milliyetçi hare-
kete karfl› olmay›p halk›n her kesi-
minin mücadelesine karfl›yd›. Nite-
kim sonraki geliflmeler bunu göster-
di.   

Trabzon, Sakarya, Eskiflehir gibi
birçok flehirde peflpefle yaflanan pro-
vokasyon politikas›, s›k s›k karfl›m›-
za ç›kmaya devam ediyor. 

Geçti¤imiz haftalarda Elaz›¤’da,
Adana’da DEHAP’l›lar›n eylemle-
rine, Bingöl’de ‹HD binas›na karfl›
faflistlerin kullan›ld›¤› provokas-
yonlar gerçeklefltirildi. Ölüm orucu
flehidi Faruk Kad›o¤lu’nun cenaze-
sinde ve son olarak da Eyüp Be-
yaz’›n cenazesinde ayn› senaryoya
baflvuruldu. Senaryo basittir, jan-
darma ve polis, sözkonusu yerdeki
MHP’lileri veya gerici, floven de-
magojinin etkisi alt›ndaki muhtar,
imam gibi kiflileri, onlar da olmaz-
sa, sivil polisi, korucular› kullana-
rak “halk tepkisi” oyununu sahneye
koyuyor. “Halk tepkisi” oyunu 10-
20 bilemediniz 50-60 kiflilik grup-
larla oynan›yor ama burjuva bas›n
yay›n arac›l›¤›yla, halk›n mücadele-
sini ideolojik, politik olarak mah-
kum etmek arac› olarak milyonlara
sunularak “kitlesellefltiriliyor”. 

6 Nisan’da Trabzon’daki sald›ra-
dan bu yana, ülkemizin birçok ye-
rinde bu çizgide onlarca provokas-
yon gerçeklefltirildi. Provokasyon
politikas› kan›ksat›ld›kça, yar›n
“halk tepkisi” senaryolar› memurla-

r›n, iflçilerin eylemlerine, kitlesel
gösterilere karfl› da gelifltirilecektir. 

Durum buyken, solun büyük ke-
siminin b›rak›n kitlelere yönelik bir
çal›flma içine girmesini, bas›n yay›n
organlar›nda propaganda anlam›nda
bile provokasyon politikas›na yete-
rince e¤ilmemesi, bu politikan›n
halk›n devrimci, demokratik müca-
delesi aç›s›ndan tafl›d›¤› tehlikenin
kavran›lmad›¤›n›n göstergesidir –ki
TAYAD’l›lar›n tüm sola önerdi¤i
“Gerçekleri aç›klama kampanya-
s›”n›n gündeme bile al›nmamas› da
bu kavray›fls›zl›¤›n bir sonucuydu. 

Provokasyonu bozmakta 
kitle çal›flmas›n›n önemi

Halk› bölmeye çal›flan oligarfli-
nin politikas›n› bozarak halk› birlefl-
tirmek için elbette önce halka -kitle-
lere- gitmek flartt›r. Kitle çal›flmas›
olmayan bir solun bu politikay›
bozmas› ihtimal dahilinde bile de-
¤ildir. Kitle çal›flmas›nda da, halk
içindeki gerici e¤ilimlere, önyarg›-
lara karfl› mücadeleye özel bir önem
verilmek durumundad›r. 

Kendimizi kitlelere anlatamad›-
¤›m›z, ülke gerçeklerini kitlelere ta-
fl›yamad›¤›m›z sürece, oligarfli bu
demagojiler temelinde provokas-
yonlar gelifltirmeye devam edecek-
tir. Bu da oligarflinin böl-yönet poli-
tikas›n›n baflar›s› anlam›na gelir.
Böl-yönet politikas›, birlikte olma-
s› gereken güçleri birbirine düflür-
mek veya s›n›fsal ve nesnel olarak
halk›n cephesinin bir parças› olan
güçleri, halk›n mücadelesinin karfl›-
s›na ç›karmak olarak tezahür eder.  

Solun kitlelerle ba¤› zay›flad›¤›
ölçüde, oligarfli solu halktan tecrit
etmek için malzeme bulmakta zor-
lanmaz; vatan› satanlar›n, halk›
“milliyetçilik” temelinde ba¤›ms›z-
l›¤› savunan sola karfl› k›flk›rtabil-
mesi ancak böyle mümkün olabil-
mektedir. 

Hiç kuflkusuz, genifl kitleleri ör-
gütledi¤imiz zaman da, hatta devri-
min arifesine kadar da, oligarfli bu
tarz sald›r›larda kullanabilece¤i ge-
rici, faflist bir kesimi bulabilecektir.
Fakat biz genifl kitlelere ulaflt›¤›-
m›zda, bu kesimleri tecrit etmemiz
de o ölçüde kolaylaflacakt›r. 1980
öncesi, faflistler her yerde sald›r›lar›
sürdürebilecek bir yayg›nl›ktayd›-
lar; ama büyük ölçüde de teflhir ve
tecrit edilmifl durumdayd›lar. Halk
devrimcileri de tan›yor, biliyor, her
gün her yerde içinde görüyor, faflist-
leri de biliyordu. O koflullarda oli-
garflinin ve medyas›n›n faflist sald›-
r›lar›, provokasyonlar› “halk tepki-
si” diye sunma flans› yoktu.

Sald›r›lar›, provokasyonlar› k›sa
vadede engelleyemeyebiliriz, fakat,
sald›r›n›n faflist niteli¤inin ve sald›-
r›lar›n bizzat devlet operasyonu ol-
du¤unun genifl kitlelerin gözünde
daha aç›k görülmesini sa¤layabili-
riz. Bu da zaten oligarflinin oyunu-
nun bozulmas› demektir.  

Meflrulu¤umuzu ve 
kimli¤imizi her zeminde 
savunmal›y›z

Cenazelerimize karfl› provokas-
yonlar, kontrgerilla politikalar›n›n
bir parças›d›r. Böyle oldu¤u için de
oligarfli, cenaze törenlerini yapt›r-
mamak için y›llar içinde say›s›z
yöntem de¤ifltirmifl, ancak bask›lar›,
provokasyonlar› hep sürmüfltür. ‹n-
faz mahallerinde üç befl faflist ve si-
vil polisin rol ald›¤› “katliamc›lar›
halk alk›fllad›!” senaryolar›, ailelere
bask› yap›p, cenazeleri kaç›r›p
gömmek, ard›ndan “teröristin ce-
nazesine sahip ç›kmad›lar” dema-
gojisini yapmak, oligarflinin s›k kul-
land›¤› yöntemlerdir.  

Özellikle bayrak provokasyo-
nundan bu yana gelifltirilen politi-
kayla, Faruk Kad›o¤lu’nun, Eyüp
Beyaz’›n cenazelerinde oldu¤u gibi
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Hayat›n her alan›nda siyasi 
kimli¤imizle yeralmal›y›z

halk›n
Cephesi



“halk tepkisi” yöntemine daha s›k
baflvuracaklar› görülmektedir. 

‹flte bu noktada, bu yönteme ve-
rilecek ilk cevap, devrimcilerin ce-
nazelerini daha kitlesel olarak sa-
hiplenmektir. Provokasyon politika-
s›n›n, linç sald›r›lar›n›n önünü kes-
mek konusunda sorumluluk duyan
tüm sol kesimler, cenazeleri sahip-
lenmekte de sorumluluk duymal›-
d›r. Y›llard›r oldu¤u gibi, devrimci-
lerin tabutlar›na omuzlar›n› koy-
maktan geri duranlar, yar›n bir bafl-
ka eylemlerinde o provokasyon sal-
d›r›lar›n›n, linç giriflimlerinin hede-
fi olduklar›nda, ne bir ça¤r› yapma,
ne bir flikayette bulunma haklar›
kalmaz. Devrim flehitlerini sahip-
lenmek, devrimci düflüncenin, mü-
cadelenin, örgütlenmelerin meflru-
lu¤unu savunman›n en önemli ölçü-
lerinden biridir. 

Devrimciler, meflruluklar›n›, dü-
flüncelerini, siyasi kimliklerini ha-
yat›n içine tafl›makta çekingen dav-
rand›klar› ölçüde, oligarflinin dev-
rimcilere karfl› sürdürdü¤ü karfl›-
devrimci propagandan›n etki alan›

genifller. Hangi siyasi anlay›flta,
hangi örgütlülü¤ün içinde olurlarsa
olsunlar, tüm devrimciler, sosyalist-
ler, ilericiler, demokratlar, düflünce-
lerimizin, prati¤imizin, örgütlülük-
lerimizin, yay›n organlar›m›z›n
meflrulu¤unu savunmal›, öne ç›kar-
mal›d›rlar. 

Bu konuda Türkiye solunda
1980 cuntas›ndan itibaren bir geri-
leme yaflanm›fl, bu gerileme sosya-
list sistemin y›k›l›fl›yla artarak sür-
müfltür. Bugün islamc›lar, iktidar-
dan ald›klar› güç ve islamc› hare-
ketlerin dünya genelindeki hareket-
lili¤inin moral etkisiyle, kendi mefl-
ruluklar›n› dayatmak ve kimlikleri-
ni göstermekte, oldukça cüretlidir-
ler. Sol ise tam tersine, kendi içine
dönmüfltür.  

Her yerde kendi siyasi kimli¤i-
mizle varolmal›y›z. Bu kimli¤i gös-
termekten geri durmamal›y›z. Gün-
lük hayat›n içinde olmayan, gözük-
meyen bir solun alternatif olmas›
düflünülemeyece¤i gibi, tart›flt›¤›-
m›z konu aç›s›ndan halk›n belli ke-
simlerinin sola karfl› k›flk›rt›lmas›-

n›n önünü de kesemez. 

Trabzon’da bir linç sald›r›s› m›
oldu? Düflünelim ki, o sald›r›ya kar-
fl›, yüzbinlerce devrimci demokrat
sosyalist ilerici, o günlerde evde,
komflu ziyaretlerinde, iflyerinde,
kahvehanede, stadyumda, hastane-
de her nerede bulunuyorsa, bu ko-
nuyu tart›fl›yor, devleti, faflistleri,
provokasyonu teflhir ediyor... Sade-
ce bunu yapmakla bile, oligarflinin
demagoji alan› daralt›lacak, halk›n
çeflitli kesimlerinin k›flk›rtmalar›n
esiri olmas› önlenecektir. 

Hayat›n her alan›na devrimci
kimli¤i, düflünceleri, meflrulu¤umu-
zu tafl›mak, elbette sadece oligarfli-
nin böl-yönet politikas›n›, provo-
kasyonlar›n› önlemek aç›s›ndan de-
¤il, devrim ve demokrasi mücadele-
sinin gelifltirilmesi için de zaten her
koflul alt›nda zorunlu olan bir tav›r-
d›r. Türkiye solu, kitle örgütleri, tek
tek devrimciler, kendilerine, ideolo-
jilerine meflruluklar›na daha büyük
bir inanç ve güvenle sar›lmal›, ha-
yat›n her alan›nda kimli¤iyle, dü-
flünceleriyle yeralmal›d›r. 
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Ölüm orucunu b›rak, silahlar› b›rak, direnmeyi b›rak...
Nas›l olursa olsun, yafla!

Bu kültürle, bu anlay›flla, ölüm orucunun
bafllad›¤› günden bu yana çok u¤raflt›k. Ve
dedik ki, “yaflam kutsald›r” teorisyenleri, as-
l›nda tek bir fley dayat›yorlar bize: Teslim ol-
mak. Bir Gün Yazar› Muhsin K›z›lkaya,
“Ayd›nlar bildirisi”ne kat›l›p “silah b›rakma”
ça¤r›s› yapt›¤› yaz›s›nda bu kültürü, tüm pes-
payeli¤iyle bir kez daha seriyor ortaya.

K›z›lkaya, da¤larda mücadele edenlere “yollar›n› fla-
fl›rm›fllar... felsefeye kanm›fllar... kendi kardafllar›na s›k-
t›lar u¤ursuz kurflunlar›... gelece¤i namlulara teslim et-
tiler...” diye a¤z›na gelenleri söyledikten sonra da flunlar›
yaz›yor:

“N’olur daha fazla ölmeyin art›k. N’olur daha fazla
öldürtmeyin kendinizi... ... K›r›n o tüfekleri. Art›k kullan›-
lamaz hale gelmifl tüfek namlular›n›z› baston yap›n...

Kulak verin ayd›nlar›n sesine! Koflul öne sürmeyin, tek
koflul yaflamak olsun!.. Bundan sonraki hayat nas›l bir
hayat olacak sorusunu sormay›n sak›n!

Siz yine de k›r›n o tüfekleri; ‘Yaflas›n hayat’ sloganla-
r›yla ç›k›n uzun bir yürüyüfle... silahlar› b›rak›n, hayat›

savunal›m hep birlikte.” (22 Haziran 2005, Bir Gün)

Ölüm orucuna karfl› “hayat› savunmak” ad›na yaz›lan
“ölüm orucunu b›rak›n” yaz›lar›nda, ölüm orucunun yeri-
ni “silah› b›rak›n” alm›fl. Anlay›fl ayn›, ahlak ayn›. 

Yaflamak için her fleyi satmaya, her fleyi inkara haz›r
bu beyin kirlidir. Bizim ony›llard›r iflkencecilerin a¤z›n-
dan duydu¤umuz “direnip kendinize iflkence yapt›rt-
may›n” sözünü, “kendinizi öldürtmeyin” diye söyleye-
bilecek kadar kirlidir. 

Beyni kirli oldu¤u gibi “yaflamak”tan anlad›¤› da kirli;
en küçük bir s›k›nt›, utanma duymadan, bundan sonras›
ne olacak diye sormay›n, nas›l olursa olsun yaflay›n diye
ö¤üt veriyor.... Nas›l olursa olsun; rezilce, sürünerek,
boyun e¤erek, düzene yaltaklanarak da olsa, yafla!

Sen çok yafla Muhsin K›z›lkaya; rezil, afla¤›l›k, teslim
olmufl yaflamlar›n hepsi senin ve senin gibilerin olsun!

Biz yaflamaktan sadece onurlu bir yaflam› anlamaya
devam edece¤iz. Yaflamaktan, ba¤›ms›z, demokratik bir
ülkede yaflamay› anlamaya devam edece¤iz. Düflünceleri-
mizi inkar ederek, alçakl›k düzeninin dayatmalar›na bo-
yun e¤erek rezilce, sürüngenler gibi yaflamaktansa, dü-
flüncelerimiz için ölmeye devam edece¤iz... 

Sana fazla söz söylemeye gerek yok. Fakat, yaz›klar
olsun sana o rezil düflünceleri, küfürleri yazaca¤›n köfleyi
verenlere, yaz›klar olsun! 
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‹ki onurlu ayd›n; R›fat Ilgaz ve Aziz Nesin...
Yüzleri halka dönük, sanat› halk için yapan iki
yurtsever... Onlar ürünleriyle, yaflad›klar› döne-
me ›fl›k tutan, yol gösteren, her zaman ve her
koflulda halk›n yan›nda olan, ac›lar›na, sevinç-
lerine ortak olan, yaflamlar› boyunca özgürlük-
ten ve adaletten yana olan ayd›nlar›m›zdand›r.
Sanat›n metalaflt›r›ld›¤› ve sanat cephesinden

buna karfl› isyan seslerinin c›l›zlaflt›¤› bugün,
onlar›n ayd›n miras› çok daha anlaml›d›r. 

Toplumsal olaylar› mizahi bir dille ele
alan, düzenin teflhirini mizah›n gücünü usta-
l›kla kullanarak yapan Aziz Nesin, 6 Tem-
muz 1995’te aram›zdan ayr›lana kadar,
egemen s›n›flar için hep rahats›zl›k kayna¤›
olmufltur. O’na yap›lan bask›lar, düzenin
halktan yana olan insanlara karfl› tavr›n›n da
net bir örne¤idir. Defalarca yaz›lar›ndan do-
lay› hedef gösterilmifl, “as›lacak adam” ilan
edilmifl, Mad›mak’ta yak›lmak istenmifltir. 

R›fat Ilgaz; 1911’de Kastamonu Cide’de do¤du. Kültürü-
ne, topra¤›na ba¤l›l›¤›, Anadolu’ya ba¤l›l›¤›n›n mayas›n›
oluflturdu, sevdi bu topraklar› ve bu topraklar›n insanlar›n›. 

16 yafl›nda ilk fliirini yazd›. Yoksulluk içinde, kiralad›¤›
kitaplar› çok para tutmas›n diye h›zl› okuyarak e¤itti kendi-
ni. Gazi Üniversitesi’ne giriflinin ard›ndan Varl›k ve Ç›¤›r
Dergileri’nde eserleri yay›nland›. Hep halk›n içindedir, on-
lar›n yoksulluklar›yla birlikte, düzenin çarp›kl›klar›n› fliirleri
ve yaz›lar›nda anlat›r. 1940’l› y›llar ise, “sanat anlay›fl›n›n
keskinleflti¤i” y›llard›r, fliiri halk› ayd›nlatan bir araç olarak
görür ve ‘S›n›f’ adl› fliir kitab›, yay›nlanmas›ndan 25 gün
sonra S›k›yönetim taraf›ndan toplat›l›r. 6 ayl›k bir hapislik
demektir bu. Ö¤retmenlikten at›l›r. Ölümüne kadar, yaz› ve
fliirlerinden ötürü, befl buçuk y›l hapislik yaflar ama y›lmaz.
Hitler faflizminin dünyay› kas›p kavurdu¤u 1940’l› y›llarda,
ülkemizin ilerici, devrimci, demokratlar›, ayd›nlar› üzerinde-
ki bask›lar, bir devrimciyi anlatt›¤› “Karartma Geceler” ro-
man›nda ifadesini bulur.

Bask›n›n en yo¤un oldu¤u günlerde, Aziz Nesin ve Sa-
bahattin Ali ile birlikte Marko Pafla’y› ç›kar›rlar. Düzenin
korkulu rüyas› olur, “damar›na basar” Marko Pafla ve
kapat›l›r. Onlar bu kez Malum Pafla’y›, sonra Merhum Pa-
fla’y› ç›kararak, bask›ya direnirler. Nesin 6 ay hapis yatar.

1980 cuntas›, yetmifl yafl›ndaki sosyalist ayd›n Ilgaz’› Ci-
de’de bulup ellerini kelepçeler, gözünü ba¤lar ve Cide so-
kaklar›nda gezdirilir. Çocuklu¤undan beri yakas›n› b›rak-
mayan tüberküloza ra¤men iflkenceye al›n›r, tutuklan›r. Yafl›
ilerlemifltir, ama o bir sosyalist ayd›nd›r, son nefesini verme-
dikçe mücadelede “emekli” olmaz! Emekçi s›n›flar›n sesi
olan Ilgaz, korkak ayd›n›, “hiçbir fley olam›yorsan, aç elini
iki yana korkuluk ol” diye elefltirirken, 1990’l› y›llarda ‹stan-
bul gençli¤inin örgütlü gücü ‹YÖ-DER’in kurucular› aras›nda
yeral›r. 2 Temmuz 93’te ayd›nlar›m›z yak›ld›¤›nda, yüre¤i
bu ac›y› kald›ramaz ve befl gün sonra, geride onurlu bir ya-
flam, örnek bir ayd›n çizgisi b›rakarak aram›zdan ayr›l›r.

Onurlu ayd›nlar›m›z› an›yoruz

tutsak çizgiler

➦ ‹dil Kültür Merkezi Etkinlikleri 
1 Nisan 2004’teki hukuksuz bask›n›n ard›n-

dan, ‹KM etkinlikleri yeniden bafllad›. 19 Hazi-
ran günü, Cengiz Özkan türkülerinin yerald›¤› 2
saatlik bir konser gerçeklefltirildi. Konser önce-
sinde ‹KM’nin bundan sonraki haftalarda da
film gösterimi, söylefli ve konserlerle etkinlikle-
ri sürdürece¤ini belirten bir konuflma yap›ld›.

2 Temmuz’da ise, yazar Cezmi Ersöz ile
söylefli vard›. Rasim Y›lmaz'›n kendisi için yaz-
d›¤›  ‘Annelik Oyunu Bitti’ isimli kitab› da im-
zalayan Ersöz, ölüm oruçlar› ile duyars›zlaflt›r-
maya, yozlaflt›rmaya yönelik politikalardan
sözetti. 

➦ ‹dilcan Turnuvas›
Ankara ‹dilcan Kültür

Merkezi’nin düzenledi¤i fut-
bol turnuvas› 3 Temmuz’da
sona erdi. Dünyan›n ilk ölüm
orucu flehidi ‹dil’e atfedilen
turnuva sonunda, kupa ve pla-
ketler verilirken, dayan›flma
ve spora düzenin bak›fl›, bizim
nas›l bakmam›z gerekti¤i,
üzerine bir konuflma yap›ld›.

kültür



7 Temmuz günü, ‹ngiltere’nin bafl-
kenti Londra’da metro istasyonlar›na
ve belediye otobüslerine yönelik bom-
bal› sald›r›larda, dergimiz yay›na haz›r-
lan›rken yap›lan resmi aç›klamalara
göre; 37 kifli öldü, 700 kifli yaraland›. 

Hedef Ne?

Amerika’n›n ard›ndan, ‹ngiliz em-
peryalizminin halklar›n öfkesinin he-
defi olmas›, flafl›lacak bir durum de¤il-
dir ve siyasi, askeri, ekonomik ve tarih-
sel olarak binlerce nedeni vard›r. An-
cak, bir eylemi de¤erlendirmek için bu-
nun yeterli olmad›¤› bilinmektedir.

Sald›r›da metrolar ve otobüsler he-
def al›nm›flt›r. Sald›r› alanlar›, do¤ru-
dan halk›n bulundu¤u alanlard›r,
kulland›¤› araçlard›r. Sald›r›da ölen
halk olmufltur. Bu anlam-
da sald›r›y›, “ekonomik
hedeflere yönelik” olarak
de¤erlendirmek mümkün
de¤ildir. “‹flgalin hesab›-
n›n soruldu¤u” vurgusu
ise, halk›n zarar görmesi-
nin alt›nda silikleflmifl, do-
lay›s›yla halklara do¤ru-
dan verdi¤i mesajda, bu
yan tali hale gelmifltir. 

Halka yönelik, bizzat
halk› hedef alan eylemleri
mahkum ediyoruz. Bu ey-
lemler, emperyalizmi za-
y›flatan, emperyalizme karfl› direnenle-
ri hedef gösteren, moral veren eylemler
olmad›¤› gibi, emperyalizmin terör de-
magojisini güçlendiren eylemlerdir. 

S›n›flar mücadelesi ve halklar›n
emperyalizme karfl› savafl›; ilkeli, ku-
rall› bir savaflt›r. Düflman›n bu savaflta
ilkesiz, ahlaks›z bir savafl yürüttü¤ü,
kendi hukuklar›na göre dahi savafl›n
kurallar›n› yoksayd›¤› aflikard›r. 

Ama buna ra¤men devrimciler bu
savafl› yine ilkeli, kurall› bir savafl ola-

rak sürdürürler. 

Ve bu fark ayn› zamanda savaflan
taraflar›n hakl›l›¤›n›, meflrulu¤unu be-
lirleyen temel yanlardan biridir. Dev-
rimciler ilke ve kurallar›ndan tavizsiz
oldu¤u içindir ki, düflman›n bu yönde-
ki bütün propagandalar› suya yaz›lan
yaz› gibi iz b›rakmadan yokolup git-
mifltir. 

Bu noktada, karfl›m›za ç›kan kimi
“islamc›” kesimlerin eylem anlay›fl›,
daha önce de elefltirildi¤i gibi sorgulan-
mal›d›r. Kayna¤›n› “müslüman-müslü-
man olmayan” suni karfl›tl›¤›na dayan-
d›ran bu eylem anlay›fl› ile emperyaliz-
me karfl› mücadele yürütülemez. K›sa
vadede müslüman halklar üzerinde k›s-
mi bir etkisi olabilir, ancak uzun vade-
de her dinden halklar›n zarar›na ola-

cakt›r. 

iflgalciler Dökülen 
Kandan Sorumludur

G8 Toplant›s› için ‹skoçya’da bulu-
nan ‹ngiltere Baflbakan› Blair ile, baflta
Bush olmak üzere, emperyalist liderler;
“biz burada Afrikal›lar’›n açl›¤›n› ön-
lemeyi tart›fl›rken, teröristler bizim ya-
flam tarz›m›za, medeniyete sald›r›yor”
demagojilerine baflvurdular. 

Demagoji çünkü; Afrika halklar›n›n
açl›¤›n›n sorumlusu zaten kendileri ve
o “borç silme” oyunlar›n›n arkas›nda,
Afrika ülkelerine flantaj›n ve verecek-
leri tavizler karfl›l›¤› rüflvetin oldu¤u
biliniyor. 

Demagoji çünkü; Londra’da hayat›-
n› kaybeden halktan insanlar›n katlin-
den en baflta onlar sorumludur. Baflta
‹ngiliz halk› olmak üzere, tüm dünya
halklar›n›n protestolar›na ra¤men
Irak’› iflgal edenler, fliddeti yaratan, öf-
keyi büyütenlerdir. 

Demagoji çünkü; ‹ngiliz emperya-
lizmi, iflgalcili¤inin, halklara yönelik
zulmünün bedelini yine kendi halk›na

ödetmifltir. 

Yanl›fl ve halk› hedef
alan eylemler olmas›,
emperyalizmin suçunu
hafifleten bir etken de¤il-
dir. ‹ngiliz emperyalizmi-
nin suçlar›n› ele almadan
yap›lacak her de¤erlen-
dirme, tam da bu emper-
yalist amaca hizmet eden
bir tav›r olacakt›r.

Emperyalistler, bu
sald›r›y› da, t›pk› 11 Ey-
lül gibi, halklara sald›r›-
lar› yo¤unlaflt›rma, kendi

içinde hak ve özgürlükleri yoketme ge-
rekçesi haline getirmek isteyeceklerdir.
Bush daha ilk anda, iflgaline, kendi te-
rörüne gerekçe yapmaya, Avrupa’y› tü-
müyle yan›na çekmek do¤rultusunda
aç›klamalar yapmaya bafllam›flt›r bile.
“Terörle mücadele” ad›yla sürdürülen
halklara karfl› savafl›n açmaz› da bura-
dad›r: Ne kadar çok sald›r›rsan›z, o ka-
dar büyük bir öfkeyi biriktirirsiniz. Öf-
ke ise, mutlaka bir yerde kendini ifade
eder.
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Londra’da otobüsler ve metroya sald›r›

Emperyalizme karfl› 
böyle mücadele edilmez!

dünya

S›n›flar mücadelesi ve
halklar›n emperyalizme

karfl› savafl›; ilkeli, kurall›
bir savaflt›r. Düflman›n bu

savaflta ilkesiz, ahlaks›z bir
savafl yürüttü¤ü aflikard›r.

Ama buna ra¤men
devrimciler bu savafl› yine

ilkeli, kurall› bir savafl
olarak sürdürürler. 
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dünya

H a l k l a r ›
sömüren, kat-
leden en zen-
gin emperya-
list ülkelerin
y e r a l d › ¤ ›
G8’ler (ABD,
A l m a n y a ,
Fransa, ‹ngil-
tere, ‹talya,
Japonya, Kanada ve Rusya),
‹skoçya’da topland›. “Afri-
ka’ya yard›m” gündemi ile
gerçek gündemlerinin üzerini
örtmeye çal›flan, sömürülerini
gizlemek isteyen emperyalist-
ler, bu zirvede de yüzbinler ta-
raf›ndan protesto edildiler.

6-8 Temmuz tarihleri ara-
s›nda toplanan zirve, anti-ka-
pitalist, anti-emperyalist ve
küreselleflme karfl›tlar› taraf›ndan
çeflitli eylemlerle protesto edilirken,
“alternatif zirve” de düzenlendi.
Protestolar zirveden günler önce
bafllad›. 2 Temmuz'da Edinburg’ta
'Yoksullu¤u Tarihe Gömelim’ yürü-
yüflü, 3 Temmuz'da göçmenlik ya-
salar›na karfl› 'S›n›rlar Tarihe Kar›fl-
s›n' protestosu, 4 Temmuz'da Fasle-
ne Nükleer Santrali'nin iflgali, 6
Temmuz'da 'Baflka Bir Dünya
Mümkün' gösterisi ve 6-8 Temmuz
tarihleri aras›nda, zirvenin bulundu-
¤u kasabada “engelleme” amaçl›
çeflitli gösteriler gerçeklefltirildi. 

2 Temmuz günü 200 bin kiflinin
kat›ld›¤› gösteride, G8’in alaca¤›
kararlara duyulan öfke dile getiril-
di. Cephe Güçleri ile HÖC ‹ngiltere
Temsilcili¤i’nin “Türkiye’de
AB’nin Onaylad›¤› F Tipi ‹zolasyon
Hücrelerinde 119 ‹nsan Öldü“ ya-
z›l› devasa pankartlar› kitlenin ve
bas›n›n ilgisini çekerken, Büyük
Direniflle ilgili bildiriler da¤›t›ld›. 

Alternatif zirve kapsam›nda,
HÖC ve Uluslararas› Tecritle Mü-
cadele Platformu (UTMP), 3 Tem-
muz günü, “Kara Listeye Karfl›” ve
“Tecrite Karfl›” panaller düzenledi-

ler. “Tecrit ve F Tipi Hapishaneler”
konulu panelde konuflan UTMP
Temsilcisi, ‹stanbul’da düzenlenen
sempozyuma de¤inerek, tecritin
yaln›z tutsaklara karfl› olmad›¤›n›
ve tecrite karfl› mücadelenin emper-
yalizme karfl› mücadele oldu¤unu
belirtti. 

UTMP’nin 15-18 Aral›k tarihle-
rinde Paris’te düzenleyece¤i sem-
pozyuma yapt›¤› ça¤r› ile biten ko-
nuflman›n ard›ndan, Sandra Bakutz
davas›n› izleyen Steve Kaczynski
Türkiye’de hukuk üzerine konufltu. 

HÖC’ün düzenledi¤i, “Kara Lis-
te ve Güvenlik Politikalar›” bafll›kl›
panelde de HÖC Temsilcisi’nin ya-
n›s›ra, Steve Kaczynski ve Campa-
ing Against Criminalizing Commu-
nities Temsilcisi yerald›. 

Gösteri ve panellerde kapitaliz-
me karfl› vurgular ön plana ç›kar-
ken, emperyalistlerin toplanmas›y-
la, sokaklarda polis terörü esti. Gös-
tericiler polisle çat›fl›rken, çok say›-
da kifli gözalt›na al›nd›. Duvara “10
Bin Firavun, 6 Milyar Köle” sloga-
nı yazan anti-emperyalistler, Stir-
ling'deki birçok yolu barikatlar ku-
rarak kapattılar.

HÖC’lüler ‹ngiliz polisinin ›rkç›
tavr›n› protesto ettiler. 

30 Haziran günü, 2 ‹ngiliz vatanda-
fl› ile 7 ayl›k hamile olan bir HÖC
üyesinin tart›flmas›na müdahale
eden polis, bayan› ve yan›ndaki
bir kifliyi gözalt›na al›rken, ‹ngiliz
vatandafllar›na dokunmad›. Gözal-
t›na al›nan bayan, dil bilmedi¤i
halde polis taraf›ndan karakolda
ingilizce konuflmaya, polisin söy-
lediklerini tekrarlamaya zorland›.
Gözalt›nda tutulmas›n›n nedeni de
sadece buydu, çünkü birlikte al›n-
d›¤› kifli, dil bildi¤i için b›rak›l-
m›flt›. Bir grup HÖC üyesi karakol
önünde toplanarak "Faflist Sald›r›-
lara Son”, “fiu Anda 7 Ayl›k Ha-
mile Bir Kad›n Dil Bilmedi¤i ‹çin
Gözalt›nda" yaz›l› döviz açt›lar ve
yolu trafi¤e kapatt›lar. Polis bura-
da da sald›rarak 4 kifliyi daha gö-
zalt›na ald›. 

‹ngiliz polisinin bu ›rkç› tutumu
karfl›s›nda, HÖC’lülerin Türkiyeli
esnaflara yapt›¤› ça¤r› ile, 150 ki-
fli karakol önünde toplanarak, po-
lisin keyfi ve ›rkç› tutumunu pro-
testo etti. Gözalt›na al›nanlar bir
süre sonra serbest b›rak›ld›.

■Londra polisinin ›rkç› 
sald›r›s›

Anadolu Federasyonu, “Eme¤imiz-
le Var›z Hakk›m›z› ‹stiyoruz”
kampanyas› çerçevesinde, 3 Tem-
muz günü Köln’de Geleneksel
Halk Sofras› Pikni¤i gerçeklefltir-
di. 200 kiflinin kat›ld›¤› piknikte,
ölüm orucu ve Eyüp Beyaz üzeri-
ne konuflmalar yap›ld› ve müzik,
folklor, tiyatro gösterileri sunuldu.

Avustralya hükümetinin emekçilere
yönelik, sendikal örgütlenmeyi
yoketmeyi, bireysel sözleflmeyi
amaçlayan “reform” ad› alt›ndaki
sald›r›lar›, 30 Haziran günü soka-
¤a ç›kan iflçiler taraf›ndan ülke ça-
p›nda protesto edildi. Melbour-
ne’de 100 bin iflçi yürüdü. 

■Formasyon eylemi

Yüzbinlerin GG8 pprotestosu

■Köln’de Halk Sofras›
pikni¤i
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17’ler
Ölümsüzdür!

1 TTemmuz AAlibeyköy

17 Haziran’da Dersim’de Mer-
can Vadisi’nde katledilen 17
MKP’li için anma eylemleri sürer-
ken, MKP taraf›ndan 23 Haziran’da
yay›nlanan bildiride flehitlerin dev-
rimci yaflamlar›, üstlendikleri gö-
revler aç›kland›. Bildiride 17 flehi-
din kimlikleri hakk›nda flu bilgiler
verildi:

“Mercan flehitlerimiz aras›nda
parti, 5. Genel Sekreterimiz; Cafer
CANGÖZ, Genel Sekreter Yard›m-
c›s› Ayd›n HANBAYAT, Merkez Ko-
mitesi Siyasi Büro üyesi; Okan ÜN-
SAL, Merkez Komitesi Üyesi; Ali
R›za Sabur’un yan›s›ra; Siyasi Bü-
ro Merkezi Yaz› Kurulu üyeleri;
Alaattin ATAfi, Cemal ÇAKMAK,
Parti Yurtd›fl› Bürosu üyeleri; Ber-
na Sayg›l› ÜNSAL, Kenan ÇAKICI,
fiehir Parti Komiteleri üyelerimiz-
den Ökkefl KARAO⁄LU, Taylan

YILDIZ, Binali GÜLER, ‹brahim
AKDEN‹Z ve Dursun TURGUT ile
partimizin di¤er üye ve Halk Kurtu-
lufl Ordusu savaflç›lar› flunlard›r:
Gülnaz YILDIZ, Ahmet PERKTAfi,
Ça¤dafl CAN ve Ersin KANTAR.”

MKP bildirisinde ayr›ca “siper
yoldafllar›” bafll›¤› alt›nda devrimci-
lerin 17 flehidi sahiplenmesine vur-
gu yap›larak, “halk›m›z›n örgütlü
devrimci güçlerinin takdire flayan
bir siper yoldafll›¤› ruhu” ortaya
koydu¤u vurgulan›yor ve  flöyle de-
niliyor: “Kardefl partimiz TKP/ML
ve di¤er  siper yoldafllar›m›z
DHKP-C, MLKP, T‹KB, TK‹P,
PKK, DEVR‹MC‹ YOL, DEVR‹M-
C‹ KURTULUfi ve di¤er dostlar›-
m›z› selaml›yoruz. Düflmana karfl›
mücadeleyi devrimci eylembirli¤i
temelinde yükseltmeye devam etme-
ye ça¤›r›yoruz.”

‹zmir Haklar ve Özgürlükler Cephesi, hapisha-
nede bafllad›¤› ölüm orucu direniflini d›flar›da da
sürdürerek 4 Temmuz 2001’de flehit düflen Gök-
han Özocak’› mezar› bafl›nda and›.

Buca Kaynaklar Mezarl›¤›’nda yap›lan anma-
da “‹ktidar Katletmeye Devam Ediyor! Gökhan
Özocak Ölümsüzdür /HÖC” yaz›l› pankart aç›ld›.
Konuflmalarda; devletin sald›r›lar›n› art›rd›¤›,
önümüzdeki süreçte de bask›lar›n artaca¤› vurgu-
land›. Özocak’› tan›yanlar onun devrimci yaflam›-
n› anlatt›lar. Anmaya kat›lanlar ayr›ca ayn› mezar-
l›kta bulunan ve hepsi de hapishanelerde flehit dü-
flen Müjdat Yanat, Ümit Do¤an Gönül, Gürsel Ak-
maz ve Hatice Yürekli’nin mezarlar›n› ziyaret etti.

Özocak
Ölümsüzdür

10 Nisan’da ve 29
May›s’ta U¤ur Türk-
men'i mezar› bafl›nda
anmak isteyen TA-
YAD'l› Aileler’e sald›-
ranlar, bu kez Türk-
men’in mezar›na sald›-
rarak, mezar tafl›ndaki

resmi k›rd›lar. 

Mersin TAYAD’l› Aileler, sald›-
r›yla ilgili aç›klamalar›nda mezar
tafl›na sald›ranlar›n, kendilerine ön-
ceki anmalarda sald›ran, gözalt›na
alan ve tutuklanmalar› için düzmece
fezleke veren jandarma ve polis ol-
du¤unu belirttiler. Türkmen Ailesi
de, Yenice Belediye Baflkanl›¤› ve
savc›l›¤a suç duyurusunda bulundu.

Mezara Sald›r›

‹skender EERO⁄LU

15 Temmuz 2001’de
Almanya Dortmund’da
devrimci hareketin faali-
yetleri içinde yeral›rken
hastal›¤› sonucu aram›z-
dan ayr›ld›. 

Bahattin ‹‹fiCAN

16 Temmuz 1988’de
çal›flt›¤› iflyerinde elektrik
çarpmas› sonucu kaybet-
tik. Devrimci hareketin
y›llarca tutsak kalm›fl
emekçilerindendi.

Kemal AAYGÜL

16 Temmuz 1993’te
‹stanbul fiirinevler’de ‹s-
tanbul polisi taraf›ndan
sokak ortas›nda kurflun-
lanarak katledildi. Halk
Milisleri üyesiydi. 

‹smail AAKARÇEfiMENurten DDEM‹R

14 Temmuz 1992’de ‹stanbul Kas›mpa-
fla’da üslerinin kuflat›lmas› karfl›s›nda çat›fla-
rak flehit düfltüler. ‹kisi de SDB üyesiydiler. 


