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Eyüp Beyaz ﬁehit Düﬂtü

Dü¤meye
19 Aral›k 2000’de
Bas›ld›

Bu ülkede halk düﬂmanlar›na karﬂ› bir kurﬂun s›k›lmaya görsün, zulüm karargahlar›nda bir bomba patlamaya görsün, komplo teorisyenleri hemen “iﬂbaﬂ›” yaparlar. Adalet Bakanl›¤›’na
yönelik feda eylemi giriﬂiminde de iﬂbaﬂ› yapmakta gecikmediler.
Emin Pazarc›’n›n 3 Temmuz 2005
tarihli Tercüman’daki yaz›s›n›n baﬂl›¤› “Dü¤meye Bas›ld›” idi. Emin Pazarc› tek de¤il tabii bu komplo teorileri 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!..” diyerek ayn› koroya kat›ld›.
Komplo teorileri pazar› aç›l›r da
Mahir Kaynak olmaz m›? O da “Türkiye’de ﬂu anda böyle bir eylemi gerektirecek hiçbir olay yoktur” buyurdu. Tabii, 119 ölümü, infazlar›, iﬂkenceleri, katliamlar› yoksayarsan›z, bunlar Türkiye’de de¤il de dünyan›n öbür
ucunda yaﬂan›yormuﬂ gibi davran›rsan›z, böyle bir eylemi gerektirecek bir

“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?

ﬂey de olmaz!
Kimse boﬂuna komplo teorileri
üretmesin, a¤z›n› yormas›n.
Önceki say›da çok isabetli bir ﬂekilde belirtildi¤i gibi, herkes Eyüp Beyaz’›n o gün neden orada oldu¤unu
pekala biliyordu. 3 Ocak 2001’de Gültekin 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 üzerine 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; tarihlere bak›n; 2001, 2002, 2003, 2004,
2005... Demek ki tam beﬂ y›ld›r bu neden ve bu nedenin sonucu olan eylemler hep ortada var...
2005 Temmuz’unda bas›lan bir
dü¤me aramas›n kimse boﬂuna.
O dü¤meye 19 Aral›k 2000’de hapishanelerin yak›l›p y›k›lmas›, tutsaklar›n diri diri yak›lmas› karar› verildi¤inde bas›lm›ﬂt›r. Ve dahas›, o dü¤meye o gün basan parmak, halen parma¤›n› o dü¤meden çekmemiﬂtir. Katliam sürmektedir.
Kimse, Adalet Bakanl›¤›’na karﬂ›
giriﬂilen sözkonusu eyleme iliﬂkin
“neden, niçin” diye soramaz; neden,
niçin ortada! Eylemler, yaln›z bir “sonuç”turlar ve hiçbir “sonuç” nedeninden ba¤›ms›z olarak tart›ﬂ›lamaz.



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

Çağrılar
İlanlar

14 Temmuz
20 Temmuz

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler

● 12 Temmuz
ﬁehitlerini Anaca¤›z

Tarih: 12 Temmuz
Saat: 13.00
Yer: Karacaahmet Mezarl›¤›
Haklar ve Özgürlükler
Cephesi

● Ümraniye 19 Aral›k
Katliam› Davas›

Hasan Hüseyin ONAT

Gülizar ﬁ‹MﬁEK

Emine TUNÇAL

Han›m GÜL

Ali ERTÜRK

Sevgi Erdo¤an - 1956 do¤umluydu. Devrimcili¤e sempatisi Mahirler’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, hapishanelerden geçti, say›s›z görevler
üstlendi. Son üstlendi¤i görev, Türkiye tarihinin en büyük hapishaneler
sald›r›s›nda, Birinci Ölüm Orucu Ekibi direniﬂçisi olarak sald›r›n›n önünde barikat olmakt›. 14 Temmuz
2001’de, 12 Temmuz’da katledilen
eﬂi ‹brahim Erdo¤an’›n ölüm y›ldönümünden iki gün sonra ﬂehit düﬂtü.

1996’da hapishanelerdeki ölüm orucu sürecinde, 15 Temmuz 1996’da direnen tutsaklar› desteklemek 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 yoldaﬂlar› 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.)

15 Temmuz, Saat: 10.00
Yer: Üsküdar 1. ACM

● Tav›r,
Temmuz
say›s› ç›kt›
Levent DO⁄AN

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

14 Temmuz 1993’te
‹stanbul ‹kitelli Parseller’de
darbeci kontra çetesi taraf›ndan pusu kurularak katledildi.
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Murat KAYMAK

15 Temmuz 1994’te
Sivas’›n Zara ilçesi k›rsal›nda Kanl›çay›r Köyü Otluçimen Mezras›’ndaki çat›ﬂmalarda ﬂehit düﬂtüler.
Ahmet Karlangaç K›r Silahl› Devrimci Birli¤i’nde
yeral›yorlard›.

Osman SÖNMEZ

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

Hüseyin AKSOY
Fintöz D‹KME

Buluthan KANGALG‹L

12 Temmuz 1991’de ‹stanbul’da gerçekleﬂtirilen katliam
operasyonunun devam›nda 14
Temmuz günü Ankara’da bulunduklar› üs polis taraf›ndan kuﬂat›ld› ve çat›ﬂarak ﬂehit düﬂtüler. SDB
üyesiydiler.

,GE:K=:G

14 Temmuz
1979’da ‹stanbul’da “Emperyalizme, faﬂizme,
pahal›l›¤a ve iﬂsizli¤e karﬂ› mücadele” kampanyas›nda bildiri da¤›t›rken jandarmalar taraf›ndan
vurularak katledildi.

savaﬂ›r›m."
Ali E RTÜRK: "Muharrem komutan gibi
mermim bitti¤inde düﬂman›n üzerine
Fedakar olmak zorunday›z.”
zafer sloganlar›yla yürüyece¤im. Bedel
Hasan H üseyin O NAT: "Düﬂmana inan›l- ödemeye de ödetmeye de haz›r›m. Halk
maz derecede kin duyuyorum. Ve savaﬂ- kurtuluﬂ savaﬂ›nda s›ra neferi olup halmak istiyorum. Gerekirse tek baﬂ›ma da k›m için savaﬂ›p, halk›m için ölece¤im."

Eyüp Beyaz’›n Halka
Son Sesleniﬂi
Eyüp Beyaz, feda eylemi öncesinde “halka ve devrimci
kamuoyuna” seslendi. Ölüme giden bir insan›n bu
sesleniﬂine, bir belge olarak yer veriyoruz.
en Eyüp Beyaz. Halk›m›z›n
kurtuluﬂu ve ülkemizin ba¤›ms›zl›¤› için DHKC saflar›nda
mücadele ediyorum. Paras›z, bilimsel, 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 kurulan polis komplosu sonucu aran›r
duruma düﬂtüm. ABD ve AB’nin iﬂbirlikçisi oligarﬂik iktidara ve onun
polisine teslim olmad›m, mücadelemi sürdürdüm. Hakk›mda televizyonlarda ve gazetelerde say›s›z yalan haber ç›kart›ld›. Hayat ve mücadele alan›m daralt›lmaya, katledilmemin 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, söylenecek sözüm var elbet.
omplolara ve bu komplonun gönüllü aleti olan bas›na sesleniyorum; komplonuz ne
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Eyüp Beyaz’›n halka son sesleniﬂi
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Adalet Bakanl›¤›’na FEDA EYLEM‹
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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

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 engelleyemeyeceksiniz. Ülkemizde yoksulluk ve zulüm
oldukça emperyalist güçlerin kuklas› iktidarlar taraf›ndan yönetildi¤imiz sürece; halk›m›z›n ekmek, özgürlük ve adalet aray›ﬂ›n›n sesi olaca¤›z. Bu sesi kesemeyeceksiniz.
tipi 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› yasalar›yla yok saymayla ve sansür politikas›yla devam ettirilmektedir. Tecritin kald›r›lmas› için sürdürdü¤ümüz ölüm orucu direniﬂi 5. y›l›na
girmiﬂtir. Fedakarl›kla, iradeyle,
kahramanl›klarla yürüttü¤ümüz direniﬂ 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 devrimci, vatansever ﬂehit düﬂmüﬂtür.
‹ktidar bir yandan katliamc›lar›
ödüllendirirken di¤er yandan yeni
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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

ceza infaz kanunuyla direniﬂe sald›r›y› boyutland›rmaktad›r. Hücrelerde keyfi uygulamalarla, tecritle, disiplin 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¤imiz bu direniﬂ k›r›lamaz, yok edilemez, er geç tecrit kald›r›lacakt›r.
u 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 mücadelesinin 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 ve hiçbir yasa bu meﬂrulu¤u gölgeleyemez. Tecrit ve katliam gerçe¤i sürdükçe, direniﬂ koyu
bir sansürle yok say›lmaya devam
edildikçe feda eylemlerimiz sürecektir. Kimse “örgüt bask›s›”, “ölüme tap›yorlar”la eylemimi karalamaya çal›ﬂmas›n. Tamamen kendi
iradem ve insiyatifimle bu eylemi
yap›yorum. Yaﬂam›, yaﬂamay› çok
sevdi¤im halde, adaletsizli¤in, yoksullu¤un, emperyalizme 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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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 mücadelesinin 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 sürdükçe, direniﬂ koyu bir
sansürle yok say›lmaya
devam edildikçe feda
eylemlerimiz sürecektir.

imse terör, terörist demagojisine baﬂvurmamal›d›r. Terör kavram›n›n bugün kimler
taraf›ndan niçin kullan›ld›¤› ortadad›r. Bugün terör, emperyalizmin ve
oligarﬂik iktidarlar›n muhalifleri
sindirmek, bast›rmak ve katletmenin bir arac› olarak kullan›lmaktad›r. Irak’ta, Filistin’de, Afganistan’da iﬂgale direnmenin ad›d›r terör!
Ba¤›ms›zl›k istemenin, özelleﬂtirmeye, F tiplerine, tecrite karﬂ› ç›kman›n ad›d›r terör! Hükümeti eleﬂtirmek, yaz› yazmak, karikatür çizmek, ﬂiir okumak terör diye cezaland›r›lmaktad›r. SEKA iﬂçisi, Seydiﬂehir iﬂçisi, E¤itim-Sen’li memurlar terör denilerek cezaland›r›lm›ﬂt›r. Herkes görmelidir ki, as›l terörist emperyalizm ve onun iﬂbirlikçisi oligarﬂik iktidarlard›r. As›l terörist AKP, Genelkurmay iktidar› ve
bu iktidar›n kararlar›n› uygulayan
görevlilerdir. Polistir, M‹T’tir, J‹TEM’dir.
arihin her döneminde adaletsiz, zorba iktidarlara
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karﬂ› halk›n adalet aray›ﬂ› olmuﬂtur. 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 yanad›r. Katledenlerin yerine katledilenlerin, linç edenlerin yerine linç
edilenlerin cezaland›r›ld›¤› bir adalet, adalet midir? ‹ktidar kendi hukukunu ayaklar alt›na alarak Bergama’da siyanürle alt›n ç›kar›lmas›na
onay vermiﬂtir. ﬁanl›urfa’da köylerine Amerikan füzesi düﬂen köylüler yarg›lanmaktad›r, Amerika de¤il. Ba¤›ms›z yarg› denen iﬂleyiﬂ,
emir komuta zincirine uyarak genelkurmay talimat›yla E¤itim-Sen’i
kapatm›ﬂt›r. Az çalana çok ceza, çok
çalana ödülün verildi¤i bir adalettir
düzenin adaleti.
alk adalet istemektedir,
adalet nerede? Bu düzen
halka adalet da¤›tamaz. Halk›n
adalet aray›ﬂ›n›n sesi bizleriz. Devrimci Hareket halk düﬂmanlar›ndan,
iﬂbirlikçilerden, halk›m›z›n s›rt›ndaki asalaklardan hesap sormaya, halk›n adaleti olmaya devam edecektir.
Bombal› eylemlerimiz, cezaland›rmalar›m›z ve feda eylemlerimiz sürecektir. Halk›m›z› adaletsiz b›rakmayaca¤›z.
ütün dünya halklar› bizim
kardeﬂ
halklar›m›zd›r.
Emperyalizme karﬂ›, ezilen halklar›n verdi¤i mücadeleler bizim mücadelemizdir. Onlar›n ac›s› bizim
ac›m›z, sevinçleri bizim sevincimizdir. Irak’ta, Filistin’de iﬂgale direnen 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 sizlerin kazan›lm›ﬂ haklar›n›z
gasbedilmektedir. Bugün uygulanan IMF ve AB’ye uyum program›yla sizlerin kazan›lm›ﬂ haklar›n›z
gasbedilmektedir. Kendi pirimlerinizle kurup bugünlere getirdi¤iniz
SSK hastanelerine hükümet el koymuﬂtur. Sa¤l›k paral› hale getirilmekte, emeklilik yasas›yla mezarda
emeklilik dayat›lmaktad›r. Çal›ﬂma
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yasas› iﬂveren zihniyetiyle düzenlenmiﬂ, esnek çal›ﬂmayla 17. madde
dayatmas›yla hak arama mücadelenizin önüne engeller konmuﬂtur.
Asgari ücret kiran›z› bile karﬂ›layamamaktad›r, ki bunu bile çok görmektedirler. Özelleﬂtirmelerle iﬂsizlik ve taﬂeronlaﬂt›rma dayat›lmakta,
karﬂ› ç›kanlar ise SEKA’da, Seydiﬂehir’de oldu¤u gibi terörist ilan
edilerek sald›r›ya u¤ramaktad›r. Direniﬂler sansür ve di¤er halk kesimlerinden tecrit edilerek bo¤ulmaya
çal›ﬂ›lmaktad›r. Sendika a¤alar› bizim sorunlar›m›z› çözemez, onlar
herﬂeyi AB’ye havale etmekte, patronlarla uzlaﬂma aray›ﬂlar›yla meﬂguldürler. Demokrasi ﬂampiyonu
ilan edilen, eme¤in Avrupas› denilen 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›rpanlanmas›, iﬂsizlik gibi sorunlar vard›r.
Kendi sorunlar›m›z› ancak kendimiz mücadele ederek, dayan›ﬂma
a¤lar› kurarak çözebiliriz. Mücadelemiz sizler içindir. Sizlerin gerçekten iktidarda olup yönetece¤i, özgür
koﬂullarda geçim s›k›nt›s› çekmeden üretece¤i sosyalist Türkiye
içindir.
emurlar; tecrit ve sansür
sizin de gündeminizdir.
Bu iktidar faﬂist bir iktidard›r. Bugün E¤itim-Sen’imiz iktidar taraf›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›nda BES’in, SSK’lar›n devrinde
SES’in baﬂ›na gelmiﬂtir. Tecrit hayat›n her alan›ndad›r ve direnenlerin, 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 bilmeyerek alet olmuﬂlard›r. Bugün sonuç
ortadad›r. Birleﬂerek direnecek iktidar›n sald›r›lar›n›, tecriti k›raca¤›z.
AB’den, ILO’dan, A‹HM’den medet umarak mücadelemizi bilinmez
bir tarihe ertelemek, "Kurdu kuzu-
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nun insaf›na b›rakmakt›r".
ücadelemiz siz emekçiler
içindir. Tecriti, sansürü,
sald›r› yasalar›n› birlikte mücadele
ederek püskürtelim. Sürgünlere, iﬂgüvencesiz çal›ﬂmaya, sendikas›zlaﬂt›rmaya, açl›k s›n›r›nda yaﬂama,
gelin birlikte son verelim.
öylüler; tecrit, sansür ve
IMF politikalar› sizin de
gündeminizdedir. IMF programlar›yla tar›m ve hayvanc›l›k bitme
noktas›na getirilmiﬂtir. ‹ktidar›n
aç›klad›¤› taban fiyatlar› maliyetinizi bile karﬂ›lamamaktad›r. Emperyalist tar›m tekellerinin lehine ürün
kotalar› konuyor. Uygulamaya çal›ﬂ›lan serbest fiyat politikas›yla sizler tüccarlar›n insaf›na b›rak›l›yorsunuz. Ürünlerinizi çöpe döktü¤ünüz, tarladan toplamad›¤›n›z görüntüler her geçen gün art›yor. Sesinizi
ç›kar›nca da "gözünüzü toprak doyursun" deniyor. Bütün iktidarlar
ayn›d›r. Ayn› IMF program›n› uygulamamaktad›rlar. Ve hiçbir düzen
partisi sizlerin sorunlar›n›z› çözemez. Bizim mücadelemiz sizler
içindir. Köylümüzün gerçekten
“milletin efendisi” olaca¤› düzen,
Devrimci Halk ‹ktidar›d›r. Devrimci halk iktidar› toprak reformuyla
halktan yana tar›m politikas›yla
köylümüzün umududur. Gelin birlikte devrimci halk iktidar› için mücadeleyi büyütelim.
ençlerimiz; tecrit sizin de
gündeminizdir. Ülkemizin
umudu gelece¤i sizlersiniz. Bugün
en yo¤un sald›r› sizleredir. Bir yandan yoz kültürle bilinçlerimiz dumura u¤rat›lmakta, di¤er yandan,
paral›, gerici e¤itimle, iﬂsizlikle gelece¤imiz karart›lmaktad›r. Gelece¤ine sahip ç›kan onurlu gençler, soruﬂturmalara u¤ramakta okullardan
at›lmakta, terörist ilan edilmektedir.
Polis, idare ve sivil faﬂistlerin iﬂbirli¤i ve sald›r›s›yla mücadelemiz engellenmeye çal›ﬂ›lmakta, e¤itim
hakk›m›z gasbedilmektedir. Ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist Türkiye’nin y›lmaz savunucusu gençlerimiz
mücadeleyi büyütelim, paral› e¤itime, yozlaﬂmaya, tecrite, soruﬂtur-
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malara mücadelemizle engel olal›m. Mücadelemiz sizler içindir.
snaflar küçük üreticiler;
bu düzen tekellerin düzenidir. Büyük bal›¤›n küçük bal›¤› yuttu¤u bu düzende sizler her an sorunlarla bo¤uﬂuyorsunuz. Bu y›l 100
bin küçük iﬂletme kapand›. A¤›r
vergilerle maliyetlerin art›ﬂ›yla sürekli kriz halindesiniz. Çal›ﬂt›rd›¤›n›z birkaç kiﬂinin maaﬂ›n› dahi ödemekte zorlan›yorsunuz. Sizlerin ç›kar› devrimci halk iktidar›ndad›r.
Gelin birlikte mücadele edelim bu
düzene karﬂ›.
oksul gecekondu halk›;
köylerinizden göçüp geldi¤iniz günden bu yana konut sorununuzu 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›, yozlaﬂmaya ve yoksullu¤a karﬂ› birlikte
mücadele edelim.
lkemizin onurlu ayd›nlar›;
gelin halk›m›z›n sorunlar›na
birlikte sahip ç›kal›m. AB balonunu
birlikte söndürelim. Demokratik özgür bir Türkiye’yi birlikte yaratal›m. Halk›n ayd›n› olman›n gere¤i
budur. Gelin bu sorumlulu¤u üstlenelim.
er dilden her milliyetten
her dinden halklar›m›z,
Anadolu halklar›; Yoksullu¤a,
ulusal bask›ya, kültürümüzün yok
edilmesine, ulusal onurumuzun yerlere serilmesine, ABD’ye, AB’ye ve
iﬂbirlikçi oligarﬂik iktidar›n adaletsizliklerine, zulmüne karﬂ› mücadeleyi büyütelim. Sahte vatanseverlere, genelkurmaya, MHP’ye kanmayal›m. Onlar ne ülkemizdeki Amerikan üslerine, ne IMF politikalar›na karﬂ› bir ﬂey dememektedirler.
Vatanseverlikleri kendi iﬂbirlikçi
maskelerini gizlemek için kulland›klar› bir perdedir. Ba¤›ml›l›¤›n
onaylay›c›s› genelkurmay ve MHP
ba¤›ms›zl›k sembolü bayrak üzerinden provokasyon yaratmakta, direnen halk güçlerine, gerçek vatanse-
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Kimse “örgüt bask›s›”,
“ölüme tap›yorlar”la
eylemimi karalamaya
çal›ﬂmas›n. Tamamen
kendi iradem ve insiyatifimle bu eylemi
yap›yorum. Yaﬂam›,
yaﬂamay› çok sevdi¤im
halde, adaletsizli¤in,
yoksullu¤un, emperyalizme 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.
verlere sald›rmaktad›rlar. Gelin, onlar›n iﬂbirlikçi maskelerini birlikte
indirelim. Ba¤›ms›zl›k, demokrasi
ve sosyalizm mücadelesinde Cephe
saflar›nda buluﬂal›m. Halk›n iktidar› kendi iktidar›m›z için birlikte mücadele edelim. Ben bu u¤urda yaﬂam›m› halk›m ve vatan›m için feda
ediyorum. Halk›m›z sizleri seviyorum.
evrimci kamuoyunu tek
tek siyasi yap›lar›, grupsal
ç›karlardan ar›narak sürecin önemini kavramaya, tecrite yoksullu¤a,
IMF yasalar›na faﬂist sald›r›lara
karﬂ› ortak mücadeleyi büyütmeye
ça¤›r›yorum.
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YAﬁASIN HALKIN ADALET‹
YAﬁASIN BA⁄IMSIZ,
DEMOKRAT‹K, SOSYAL‹ST
TÜRK‹YE
1 Temmuz 2005

Eyüp Beyaz

Adalet Bakanl›¤›’na
FEDA EYLEM‹
Büyük Direniﬂte
120. ﬂehit

Zalimlerin
hesap
vermesi
tarihin
yasas›d›r.
Adalet
halk›n
iste¤idir.
HALK
ADALETS‹Z
KALAMAZ

1 Temmuz günü sabah saat 09.30 s›ralar›nda, Adalet Bakanl›¤›’na yönelik feda
eylemi yapmak isteyen Eyüp Beyaz, sadece ad›nda ‘adalet’ yaz›l› bakanl›k önünde de¤il, ayn› zamanda TV kameralar›
arac›l›¤›yla milyonlarca insan›n gözleri
önünde baﬂ›ndan vurularak infaz edildi.
Eyüp Beyaz’›n üzerindeki bombalarla bakanl›¤a girdi¤i s›rada, Adalet Bakan› Cemil Çiçek’in de içeride oldu¤u ö¤renildi.
Yans›yan bilgilere göre; Adalet Bakanl›¤›’na giren Eyüp Beyaz, x-ray cihaz›n›n alarm vermesi ve üzerinin aranmak
istenmesi karﬂ›s›nda, fünyeyi ateﬂledi.
Ancak üzerindeki patlay›c›lar, nedeni anlaﬂ›lmayacak ﬂekilde patlamad›. Bunun
üzerine elleri arkadan kelepçelendi. Polisler büyük bir panik içerisindeyken, feda
eylemcisi elleri arkadan kelepçeli ﬂekilde
bakanl›ktan ç›kt›.
Ankara’n›n tüm ölüm mangalar› toplanm›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 yeniden aya¤a kalkmaya çal›ﬂt›.
Korkakt›lar. Üzerindeki bombalar›n
ateﬂlenmedi¤ini bildikleri halde, Cephe
militan›n›n yan›na yaklaﬂamad›lar. Üzerindeki bombalar de¤il, yüre¤indeki inanc›, cüretiydi oligarﬂi için korkutucu olan.
Çünkü, oligarﬂinin en çok korunan yerlerinin baﬂ›nda gelen Tecrit Bakanl›¤›’na
girmiﬂ, eylemini gerçekleﬂtirmiﬂ, ama
kendi elinde olmayan
bir nedenle baﬂar›l› olamam›ﬂt›. Bu bile yetiyordu onlar için.
Üzerine do¤rultulmuﬂ namert namlular
bir kez daha ateﬂlendi.
Kendini; 119 yoldaﬂ›n›n hesab›n› sormak
için, Türkiye tarihinin
en büyük hapishaneler
katliam›na karﬂ› adale6
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tin sesi olmak için, ba¤›ms›z, demokratik
ve sosyalist bir Türkiye için feda etmeye
çoktan haz›rd›. Bu inanç ve iradeyle ç›km›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 KURTULUﬁ CEPHES‹ Sevgi Erdo¤an Silahl›
Propaganda Birli¤i, AKP’nin, tecrit katliam›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 hapishaneleri açmak ve F Tiplerinde tecrit politikas›n› sürdürmek için katlettikleri 119
insan›m›z›n hesab›n› sormak için kuﬂanm›ﬂt›k bombalar›m›z›” ifadelerine yer verilen Cephe aç›klamas›nda, zalimlerin hesap vermesinin, tarihin yasas› oldu¤u,
adaletin halk›n iste¤i oldu¤u vurgulanarak, “tecrit katliam›n›n sorumlular›na
karﬂ› eylemlerimiz sürecek!” denildi.
19 Aral›k’tan bugüne tecrit katliam›nda 119 insan›n katledildi¤i hat›rlat›lan
aç›klamada, Eyüp Beyaz'›n neden Adalet
Bakanl›¤›’nda bulundu¤unun herkes taraf›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 zorunlulu¤unu da yaratanlard›r. 119 Ölümün sorumlular›ndan hesap sormak meﬂru hakk›m›zd›r. Adalet Bakanl›¤›'n› iﬂte
bundan dolay› hedef ald›k ve almaya devam edece¤iz...
Feda eylemimiz yar›m kalm›ﬂt›r; ama

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

‘Habercili¤i’ yokeden sansür
Bütün burjuva medya bilir ki, bir
haberin ‘5N1K’ olarak formüle edilen 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 yazarlar›. Herkes Cemil Çiçek’in ve iktidar›n “terör” üzerine hamasetini
yutmuﬂ göründü. Çünkü iﬂlerine geliyordu. “Terörün nedeni olmazd›!
Korkutmak için insanlar bedenlerini 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 ﬂekilde 119 ölümün sorumlular› aras›ndad›rlar. Feda eylemi ile bu gerçek 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 aralar›nda konuﬂtular bunu. “Güvenlik
Zirveleri”nde, tam da do¤ru ﬂekilde
de¤erlendirip “F Tipi cezaevleri ile
ilgili” dediler.

m›z›n hesab›n› AKP'den soraca¤›z!

Tecrite derhal son verilmeli

Tecrit katliam› karﬂ›s›nda susanlar›n, eylemlerimize iliﬂkin tek bir
kelime söylemeye
hakk›
yoktur. Hesap
sorma hakk›m›z›n meﬂrulu¤u
tart›ﬂ›lamaz.”

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

“Eyüp Beyaz: Devrim mücadelesinin ö¤retmeni,
halk›n adaletinin feda savaﬂç›s›”
Cephe aç›klamas›nda, Eyüp Beyaz hakk›nda ﬂu bilgilere yer verildi:
“1980 y›l›nda, Ardahan ili Ç›ld›r
ilçesi Gölbelen Köyü'nde, Türk Sünni 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 büyük bir davada halk›n ö¤retmeni olmay› 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 sorumluluklar 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›nda, hapishanelerde tecritin kald›r›lmas› için yap›lan demokratik bir eylem s›ras›nda yeniden gözalt›na al›nd›. Yine iﬂkencecilere direnen Eyüp
vard› karﬂ›lar›nda.
Devrimcilik anlay›ﬂ›nda statükoya yer yoktu. Ö¤renmeye aç›k, fedakar, 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 kurmuﬂ, ad›n›, resmini afiﬂe etmiﬂti.
Ama o yeralt› faaliyetlerini serinkanl›l›k ve disiplin içinde sürdürdü.
Kendisini “mücadelenin bir neferi olarak” tan›mlayan Eyüp için örgütlü olmak; “yaﬂam›, düﬂüncesi,
prati¤iyle örgütle bütünleﬂmek, gerekti¤inde örgüt gibi davranabilmekti”. Örgüt, Eyüp için de devrimin
ad›yd›. ﬁöyle diyordu bu konuda:
“Hareket benim için sab›rl› bir
ö¤retmeni, kaya gibi güçlü bir irade7
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F Tipi Hapishanelerde tecrit politikas› 5 y›ld›r sürdürülüyor. 1 Haziran'da yürürlü¤e sokulan yeni faﬂist 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 orucuyla direniyorlar tecrite karﬂ›. Halen
üç tutsak ölüm orucundad›r.
Tecrit politikas›na derhal son verilmelidir. Tecriti savunanlar, Nazi
politikalar›n›n ülkemizdeki uygulay›c›lar›d›rlar. Tecrit sürdü¤ü müddetçe, ölümler sürdü¤ü müddetçe,
eylemlerimiz de sürecektir.

yi ve yeni bir
yaﬂam›n yarat›lmas›n› ifade
ediyor. Hareket
benim için safl›¤›, temizli¤i,
halk›m›z›n kurtuluﬂunu ve bu kurtuluﬂa giden yolda
tek tek insanlar›n kurtuluﬂunu ifade
ediyor. Eme¤i ve al›nterini özgürleﬂtirmeye çal›ﬂ›rken harcanan eme¤i
ifade ediyor. Hareket benim için adaleti ifade ediyor. Zalimlerin korkusunu ifade ediyor. Hareket benim için
mutlulu¤u ifade ediyor. Hareketi, tarihin kendisine biçti¤i misyonu lay›k›yla yerine getiren bir güç, halk›m›z›n tek kurtuluﬂ umudu olarak görüyorum. ‹deolojisiyle, prati¤i, yaratt›¤› geleneklerle, ﬂu anki mücadelesiyle dünya devriminin stratejik güçlerinden biri olarak görüyorum.”
O, cüretin, fedakarl›¤›n, adaletin
ad› olarak ölümsüzleﬂti. Zalimlerin
korkusu bir cephe savaﬂç›s›yd› ve
üzerine do¤rultulan yüzlerce namluya meydan okuyarak, en çok koruduklar› üslerine girerek korkular›n›
daha da büyüttü. Cüreti ve fedakarl›¤› örnek olacak.”

Neden Adalet Bakanl›¤›?

Zalimlerin
hesap
vermesi
tarihin
yasas›d›r.
Adalet
halk›n
iste¤idir.
HALK
ADALETS‹Z
KALAMAZ

Bu soruyu sormaktan kaçanlar, hem
119 ölümle süren bir zulmü gizlemek isteyenlerdir, hem de ‘Adalet’ Bakanl›¤›’n›n faﬂist düzendeki rolünü gizlemeye
çal›ﬂ›yorlard›r. Kimse komplo senaryolar›na, hamasi terör nutuklar›na s›¤›nmas›n. Hele, Mahir Kaynak gibi (1 Temmuz, Samanyolu TV) kendisi her ﬂeyi
sansürledi diye gerçeklerin karart›ld›¤›n›
zannederek “ﬂu anda bu eylemi gerektirecek hiçbir ﬂey yok. Provokasyondur”
saçmal›klar›yla durumu aç›klamaya çal›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’ insan›n insani bütün özelliklerini yoksayan
ve yoketmek isteyen; iﬂkenceyle düﬂünce
de¤iﬂikli¤i dayatan; tutsaklar› fiziki ve
psikolojik olarak imha etmeyi hedefleyen; dayan›ﬂman›n ve yard›mlaﬂman›n
yasaklanarak tutsaklar›n bireycili¤e, yaln›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, Ulucanlar’dan Diyarbak›r’a ve 19-22 Aral›k’a; bu ülkenin hapishanelerinin kan
gölüne çevrildi¤i operasyonlar›n kararlar› 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, yoldaﬂlar›n yüre¤ine kor ateﬂler buradan 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 uygulad›klar› zorla müdahale iﬂkencesini yasal hale getirecek kadar, tarihe, halklar›n yaratt›¤›
hukuka, zulüm karﬂ›s›nda di8
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renmenin meﬂrulu¤una düﬂmand›rlar.
Çünkü; tecritten sözeden herkesi tehditle 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 hücrelere att›klar› insanlara; bir arkadaﬂ›yla selamlaﬂmay› yasaklay›p selam verdi diye
dayak atan, mektuplarda dahi tecriti dayatan, bir foto¤raf karesinde iki kiﬂiyi
yanyana getirmeyen, tutsaklar moral bulmas›nlar diye akla gelmedik yasaklara
baﬂvuran bir zihniyetin temsilcisidirler.
Çünkü; genelgelerle hapishaneleri
“zindana” çevirmiﬂ, tecriti daha da koyulaﬂt›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 aktard›¤› haberinde, “F tipi cezaevlerinin
gündeme gelmesi ve Hayata Dönüﬂ Operasyonu'ndan sonra, özellikle üst düzey
bürokratlarda korku ve tedirginlik duygusu 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 Bakanl›¤› da, devlet aç›s›ndan her zaman stratejik konumda olmuﬂtur. Sistemin faﬂist,
bask›c›, yasakç›, katliamc› niteli¤ini bu
kurum nezdinde görmek mümkündür.
Bu nedenle oligarﬂik devletin en “güvenilir” isimleri bu koltu¤a atanm›ﬂ, iktidarlar da, bu gerçe¤i gözeterek isimler
belirlemiﬂtir. Susurlukçu A¤ar gibi birinin, halkla alay edercesine bu koltu¤a
oturtulmas›, çarp›c› bir örnektir. ‘Adalet’
ve kontrgerilla yanyanad›r. “Portresini”

yay›nlad›¤›m›z, Susurlukçular’›n deﬂifre edilmesine dahi karﬂ› ç›kan Çiçek de koltu¤u “doldurmay›” baﬂaran bir isim olmuﬂtur bu anlamda.
Nedir “güvenilirli¤in” k›stas›?
En baﬂta faﬂizmin hapishaneler
politikas›ndan taviz vermemedir. Yani, tutsaklar›n siyasi kimli¤inden soyundurulmas›, örgütsüzleﬂtirip nedamet getirmesi yönündeki politikalar›
uygularken, hukuk, insan haklar› gibi “gereksiz” kayg›lar taﬂ›mamal›d›r.
Sadece bu de¤ildir elbette. Yarg›
mekanizmas› üzerinde do¤rudan denetim, oligarﬂinin vazgeçemeyece¤i
bir ﬂeydir. Katlederek ayakta duran
bir düzende, katillerin yarg› korumas›na al›nmas›nda Adalet Bakanl›¤›
temel role sahiptir. Susurlukçular, infazc›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›ndan yaﬂama geçirilmektedir.
Halk›n hak ve özgürlükler mücadelesini bast›rma do¤rultusunda faﬂist yasalar›n ç›kar›lmas› ve uygulanmas› yine Adalet Bakanl›¤›’n›n suçlar› aras›ndad›r. Ayn› bakanl›¤›n, t›pk› katilleri oldu¤u gibi, “iﬂadam›” k›l›kl› hortumcular›, h›rs›zlar› ve ars›zlar› korumada nas›l canh›raﬂ bir gayret içinde oldu¤u da bilinen bir gerçektir.

Korkusuz Cemil ve Koruma
Ordusu
Bir suçlunun psikolojisi içinde
119 ölümü, tecriti dile getirmekten
kaçan Cemil Çiçek, gazetecilerin sorusu üzerine, “Ben Allah'a, kadere
inan›r›m. Biz Türk milletiyiz. Bizde
korku olmaz” demektedir.
Cemil Çiçek “kiﬂisel” olarak korkak m›d›r, de¤il midir; zulüm uygulayan›n inanc› ne kadar samimidir;
ayr› bir tart›ﬂma ve devrimciler bu
yan›yla çok ilgili de¤ildir. Bu aç›klaman›n koruma ordusu içinde yap›lmas›, iki gün sonraki Bakanlar Kurulu’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 zulüm düzenlerinin y›k›lmas›ndan duyduklar› korku yüzünden katliamlara
baﬂvururlar, bunun için 19 Aral›k
katliam›n› gerçekleﬂtirmiﬂ, halk›n
devrimci mücadelesini böyle bast›rmay› planlam›ﬂlard›r. Ve ayn› nedenle katliam politikas›n› F tiplerinde
sürdürmektedirler.
2 y›ld›r yüzlerce polisle arad›klar› 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›nda 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 ordular› da y›¤salar, binalar›na en geliﬂmiﬂ güvenlik sistemlerini de kursalar, Eyüp Beyaz yoldaﬂ›m›z›n yapt›¤›
gibi, burunlar›n›n dibine kadar gelecek ve hesap soraca¤›z.
‹ﬂkencelerin, katliamlar›n, infazlar›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, bürokrat, iﬂkenceci, o koruma çemberlerinin içindeyken halk›n adaletine hesap 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 operasyonuna kat›lan katliamc›lar› taﬂ›yan araçlar›n önünde patlayan bombalar›m›z ve Eyüp Beyazlar, halk›n
adaletini unutturmaz onlara.
Durmaks›z›n faﬂist yasalar ç›karmalar›, polise, M‹T'e yeni yetkiler tan›yan düzenlemeler yapmalar›, iﬂkencecileri, infazc›lar› mahkemelerde hep beraat ettirmeleri iﬂte bu korkunun sonucudur.”
9
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Ç‹ÇEK’‹N T‹YATROSU
Burjuva medya, Eyüp Beyaz’›n babas› ve amcas›n›n Cemil Çiçek’i “ziyaretini”, bunun
ucuz bir tiyatro oldu¤unu çok
iyi bildi¤i halde ön plana ç›kard›. Biliyordu ki, bu “ziyaret”,
AKP’nin görevlendirdi¤i ya da
yalaka bir Cumhuriyet Savc›s›’n›n “etkili ikna yöntemi” sonucuydu. Daha bir gün önce o¤lunun infaz edilmesinden sorumlu olan ve bunu aç›kça savunan 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 demagojisiyle süslenmiﬂ, bir bas›n toplant›s› havas› verildi ve Çiçek,
infaz›, herkese gözda¤› amaçl›
“uyar›c›” olarak kulland›.

ABD’lilerin Bakanl›kta
Ne ‹ﬂi Vard›?
ABD Büyükelçili¤i Maslahatgüzar› Nancy E. Mc. Eldowney, Ankara Valisi Kemal Önal'›
ziyaret ederek, feda eylemi s›ras›nda iki Amerikan Büyükelçili¤i görevlisinin bakanl›kta oldu¤unu belirterek, “bu durumda
ve di¤er pek çok olayda oldu¤u
gibi, polisin büyükelçilik mensuplar›n›n güvenli¤ini temin
etmede gösterdi¤i çabaya minnettar›z” dedi.
Emniyetin baﬂgörevi zaten,
efendilerinin güvenli¤i! Peki,
Amerikal›lar hangi iﬂin takibi
için bulunuyorlard› acaba? Oras› D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› olmad›¤›na göre, Tecrit ve ‹nfaz Bakan›
Çiçek, bu soruya da ç›k›p cevap
vermelidir.

AKP infaz› savundu

Zalimlerin
hesap
vermesi
tarihin
yasas›d›r.
Adalet
halk›n
iste¤idir.
HALK
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1 Temmuz günü tüm Türkiye canl› yay›nda bir infaz› izledi. Bu yan›yla daha önce gerçekleﬂtirilen binlerce infazdan farkl›yd›; ne katlettiklerinin giysilerini
yokederek gerçekleri karartabilirlerdi, ne
de “çat›ﬂma ç›kt›” diyecek durumlar› vard›. Her ﬂey, herkesin gözleri önünde yaﬂanm›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›klamalar, bir kez daha hukukun, adaletin terör demagojisiyle bo¤ulmak istenmesinin
örne¤i olmuﬂtur. Burjuva ve islamc› bas›n,
infaz› aklayan haberler yaparken, en üst
düzeyde aç›klamalarla infaz savunulmuﬂtur.
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, vatandaﬂlar›n yo¤un oldu¤u yere kaçmaya
çal›ﬂ›nca, polis taraf›ndan vurularak öldürülmüﬂtür.”
Ankara Emniyet Müdürlü¤ü: “Yakalama amaçl› yap›lan at›ﬂ sonucu ﬂah›s ölü
olarak ele geçirilmiﬂtir.”
Ankara Cumhuriyet Baﬂsavc›s› Hüseyin Poyrazo¤lu’nun, bu aç›klamalardan
sonra, “polisin sa¤ yakalayabilecekken
aﬂ›r› güç kullan›m›nda bulunup bulunmad›¤›n›n soruﬂturulaca¤›n›” söylemesinin
bir anlam› olabilir mi? ‹ktidar aç›kça soruﬂturman›n nas›l sonuçlanmas› gerekti¤ini dikte etmiﬂ, terör demagojisiyle infaz› meﬂrulaﬂt›rmak istemiﬂtir.
Oysa onlar suçlar›n› çok
iyi biliyorlar. Çiçek, bu yüzden yalana baﬂvuruyor ve
''güvenlik birimlerimiz, büyük bir hassasiyetle davranm›ﬂt›r” dedikten sonra ﬂunlar› söylüyor: “Kiﬂi kaçma10
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ya devam edince, bu ateﬂ devam etmiﬂtir
ve kiﬂi hayat›n› kaybetmiﬂtir''. Yani Çiçek’e göre; yere düﬂtü¤ü halde kasten öldürme yok!
AKP iktidar›n›n bu aç›klamalar›, hedefin 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›, Tayyipler’in de anlay›ﬂ›d›r. Türkiye; ‹nsan
Haklar› Bakanlar›’n›n, infaz› izleyip, “insan haklar›na uygundur” beyanatlar› verdi¤i, infazc›lar›n ödüllendirilip terfi ettirildi¤i bir ülkedir. Bu politika AKP iktidar›
ile de de¤iﬂmemiﬂtir. Daha birkaç ay önce
12 yaﬂ›ndaki U¤ur Kaymaz ve babas›n› infaz edenler görevlerinin baﬂ›ndad›rlar.
‹nfazc›lar›n› kutlayan AKP iktidar›,
119 ölümün sorumlular›n›n gö¤süne ‘Devlet Üstün Hizmet Madalyas›’ takarak gösterdi¤i çizgisini sürdürmektedir. Aç›klamalar› yeniden okuyun, usulen de olsa hukuki bir kayg›n›n yerinin olmad›¤›n› göreceksiniz. Niﬂan alarak baﬂ›ndan vurmay›,
“ﬂahs› yakalama amaçl› ateﬂ” olarak
aç›klayan zihniyet, bu iktidardan güç almaktad›r. Bu ülkede ony›llard›r binlerce
infaz olay›, bu tür aç›klamalarla savunulmuﬂ ve mahkemeler buna onay vermiﬂtir.
Bu olayda da farkl› olmayacakt›r. Devlet
en üst düzeyde karar›n› vermiﬂ, infaz› sahiplenmiﬂtir. Yarg›ya düﬂen de bunu onaylamakt›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›klamalarda infaza dikkat çekildi.
“Devletin katletme özgürlü¤ü sürüyor” diyen Halk›n Hukuk Bürosu aç›klamas›nda, yaﬂan›lanlar›n yal›n ve ç›plak oldu¤una dikkat çekilerek, hiçbir demagojinin infaz› karartamayaca¤› belirtildi. HHB

ﬂunlar› söyledi:
“Bir ‘Adalet’ Bakanl›¤› düﬂünün
ki; sorumlulu¤u alt›ndaki hapishaneler bir tabutlu¤a dönmüﬂ, tam 119 tabut ç›km›ﬂ o hapishanelerden. Bir
‘Adalet’ Bakanl›¤› düﬂünün ki; önünde güpegündüz kameralar›n önünde
eli kelepçeli bir insan hunharca katlediliyor. Bir ‘Adalet’ Bakan› düﬂünün 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 infazla da an›lacakt›r.
SORUYORUZ; bu ülkenin anayasas›nda hala yaﬂam hakk›ndan
bahsedilmiyor mu? SORUYORUZ;
bu ülkenin ceza kanununda adam öldürmek hala suç olarak kabul edilmiyor mu?”
‹nfazc›lar›n derhal görevden el
çektirilmesini isteyen Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i Genel Merkezi
aç›klamas›nda da infaza iliﬂkin ﬂu olgulara dikkat çekildi;
“Kiﬂinin üzerinde bir bomba bulundu¤u kabul edilerek;
◆ Elleri arkadan kelepçelenmiﬂ,
◆ Fünyesi ateﬂ ald›¤› halde patlama-

YALANLAR...
Eyüp Beyaz üzerine, polis kaynakl› say›s›z senaryo uyduruldu.
Bunlardan biri, “Baﬂbakan Erdo¤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, iktidar ve polisin tüm acizli¤ini de ortaya ç›karm›ﬂt›r. Tüm önlemlerine
ra¤men, burunlar›n›n dibine kadar
gittik. Eylemi gerçekleﬂtiren yoldaﬂ›m›z, uzun süredir aranan bir yoldaﬂ›m›zd›. Fakat, bunun d›ﬂ›nda polis
“senaryo” yazmaktad›r. 24 Aral›k
2003 tarihli 320 No'lu aç›klamam›zda ve 5 Haziran 2005 tarihli 349
No'lu aç›klamam›zda belirtti¤imiz
gibi, “Örgütümüzün Erdo¤an'a su-

Tarihin bütün dönemlerinde, en
hakl› kavgalar adalet u¤runa verilmiﬂtir. Bu kavgaya karﬂ› egemen s›n›flar çeﬂitli demagojilerle sald›rm›ﬂlar, meﬂrulu¤unu yoketmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r. Ama asla halklar›n bilincinde, yüre¤inde mahkum edememiﬂlerdir. Bugünkü demagoji “terör”
üzerinden yürütülmektedir.
Oligarﬂi istemektedir ki; katledecek, diri diri yakacak, iﬂkence yapa-

cak, hücrelerde insanlar› çürütecek,
sokak ortalar›nda infazlar gerçekleﬂtirecek ve kimse adalet aramayacak,
hesap sormayacak. AKP iktidar› da,
kimsenin kendisine itiraz etmeyece¤i
bir Türkiye hayaliyle yaﬂamakta, düzeniçi muhalefete dahi tahammül
edememektedir.
Türkiye halk›n›n, bu topraklar›n
devrimcilerinin böyle bir düzene boyun 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›lmazd›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.

ikast yönünde bir plan› olmam›ﬂt›r.”
Kendi aç›klamalar›na göre, “yüzlerce tim kurup!” yoldaﬂ›m›z›n peﬂine düﬂmelerine ra¤men yoldaﬂ›m›za
ulaﬂamam›ﬂlard›r, ﬂimdi bu acizliklerini, uydurma senaryolarla gizlemeye, korkular›n› yalanlarla bast›rmaya çal›ﬂ›yorlar.
Tecritle katlettikçe, korkular› büyüyor. Korkular›n› daha da büyütece¤iz.”
Bir baﬂka yalan da, “üzerinden
C-4 ç›kt›” yalan›yd›. 2 Temmuz tarihli Yeni ﬁafak’ta yeralan bu haber,
s›radan bir “patlay›c› cinsini kar›ﬂt›rma” de¤ildi. Devam›n› okuyal›m:
“Emniyet'teki güvenilir kaynaklar, 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, Mumcu, K›ﬂlal›, Üçok gibi kontra eylemler de devrimcilerin iﬂi! Bu ne zeka!
Kontra haberlerin dili olan “Emniyet'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›ndan geçenlerin”, kontrgerilla eylemlerinde kullan›lmas›n›n üzerini örtmek istemektedir.
Habercilik, gerçe¤i okuyucuya
ulaﬂt›rma gibi bir politikalar› asla
yoktur. Örne¤in, Fethullah’›n Zaman Gazetesi, Eyüp Beyaz’›n annesinin 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 feda eylemini yanyana getirerek akl›s›ra CHP ile hesaplaﬂmaktad›r.

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 düﬂürülmüﬂ, hareket kabiliyeti s›n›rlanm›ﬂ, dolay›s› ile etkisiz hale getirilmiﬂ bir kiﬂinin;
‘Baﬂ›na, yak›n mesafeden, uzun
namlulu veya yüksek kinetik güç taﬂ›yan silahlarla’ birden fazla ateﬂ edilerek 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
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Cenazede Örgütlü Sald›r›

Zalimlerin
hesap
vermesi
tarihin
yasas›d›r.
Adalet
halk›n
iste¤idir.
HALK
ADALETS‹Z
KALAMAZ

Eyüp Beyaz, 3 Temmuz günü, Ardahan’›n Ç›ld›r ilçesi Gölbelen Köyü’nde
topra¤a verildi. Devletin örgütledi¤i provokasyon ve engellemeler nedeniyle cenazede bulunamayan TAYAD’l›lar, mezar› baﬂ›nda anma yapt›lar.
Aleni infaz› meﬂrulaﬂt›rmak isteyenler, bu politikay› Eyüp Beyaz’›n cenazesinde de sürdürerek, “terör destekçilerine halk tepki gösterdi” senaryosu yaratmaya çal›ﬂt›lar. Hedef TAYAD’d›. Ancak,
bu vesileyle bir kez daha, ölüme bile zerre 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›lara yönelik sald›r›s› ve infaz savunucusu
bas›n›n TAYAD’› karalama kampanyalar›; hepsi planl› bir ﬂekilde devletin savc›s›, polisi, jandarmas› taraf›ndan AKP hükümetinin 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 beklendi¤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 bize teﬂekkür etti. Saat 12.00’de, Ankara
ACM’den bir savc› geldi. Biz ve avukatlar› 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 görüﬂmeyi organize edip aileyi kaç›r›rcas›na Ankara Emniyet Müdürü’nün arabas› ile bakanl›¤a
götürdü. Araç yola ç›kmadan,
polis telsizlerinden ‘bas›n› ça¤›rd›k’ anonslar› geçmeye baﬂ12
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lad›. ‘Bakanl›k görüﬂmesi’ böyle organize 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 tamamland›ktan sonra, akﬂam saatlerinde cenaze 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 taraf›ndan kesilip kimlik kontrolü, araç
aramas› yap›ld›. TAYAD’l›lar mümkün
oldu¤unca engellenerek, cenazeye kat›lmamalar› 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 polisin “aya¤›” olan muhtar arac›l›¤›yla köylüleri 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 gidecekleri köye götürüldü. Ama daha bitmemiﬂti. 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› anmakta kararl›yd›. Neden bekletildiklerini sorduklar›nda, görevli binbaﬂ›, ‘muhtar, aile
ve köylüler sizi istemiyor, sald›racaklar’
cevab› verdi. Örgütlenme tamamlanm›ﬂt›
anlaﬂ›lan! Engellenmelerinin suç oldu¤unu, sald›r› durumu varsa, görevlerinin önlemek oldu¤unu belirtmeleri üzerine, jandarma binbaﬂ›s›, aileyi getirmeyi teklif etti. Ancak, bu teklif, “ac›l› bir aileyi ayaklar›na ça¤›rman›n sayg›s›zl›k oldu¤unu,
geleneklerine uygun davranmaktan hiçbir
gücün al›koyamayaca¤›n›” söyleyen TAYAD’l›larca reddedildi. Bu esnada,
Eyüp’ün akrabalar›nca “ﬂerefsiz biri” diye tan›mlanan Muhtar Habip Altuntaﬂ,
jandarmadan ald›¤› güçle, köye sokmama
tehditlerini keyfince savuruyordu.

TAYAD’l›lar Mezar Baﬂ›nda
TAYAD’l›lar tehdit ve engellemelere boyun e¤meyerek köye yöneldiler. Köyün ortas›nda araçlar›ndan inen TAYAD’l›lar, kortej oluﬂturarak, Eyüp’ün resimleri ile mezarl›¤a yürüdüler. Mezarl›k yak›n›nda
pankartlar›n› açarak sloganlar hayk›ran kitle, sayg› duruﬂunun
ard›ndan, “Bedel Ödedik Bedel
Ödetece¤iz, Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez, Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun” sloganlar› atarak, Eyüp Beyaz’› anlatan konuﬂman›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 küfretmeye, taﬂ atmaya baﬂlad›lar. O s›rada kontrol noktas›nda J‹TEM’ci oldu¤unu, kamera ile çekim izni oldu¤unu söyleyen sivil ﬂah›s taﬂ atanlar› durdurup, “Böyle olmaz, bekleyin toplan›p öyle yapars›n›z” diye
talimat verdi. Araca bindik ve hareket ettik. 100 metre ileride 60-70 kiﬂilik bir grup taﬂ at›p arac›n cam›n›
k›rd›. Asker, sald›rganlara müdahale 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 kimlik kontrolü bahanesiyle durdurulan
TAYAD’l›lardan bir kiﬂi “aramas›
oldu¤u” gerekçesiyle gözalt›na al›nd›. (Daha sonra b›rak›ld›) Bu esnada, aralar›nda Eyüp Beyaz’›n ailesinin de bulundu¤u köylüler, TAYAD’l›lar› taﬂlayanlara tepki göstererek, “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 “Terör destekçilerini taﬂlad›lar”, “TA-

YAD taﬂland›” gibi sevinçle verdikleri haberler, devrimcilere karﬂ› psikolojik 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 nas›l örgütlendi¤ini. Hükümetin tepesinden yap›lan aç›klamalar›n, att›klar› 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 TAYAD’›n, genelde devrimci mücadelenin halk nezdinde meﬂruiyetini
yoketmeye, kitlelerden tecrit etmeye çal›ﬂmaktad›r. Bunun için en alçakça yöntemleri kullanmaktan,
halk›n geleneklerini ayaklar alt›na
almaktan, cehaleti k›ﬂk›rtmaktan
çekinmemektedir.
Ayn› günlerde Elaz›¤’da polisin,
askerlerin ve bakanlar›n da bulundu¤u asker cenazesi s›ras›nda faﬂistler ve Milli Gençlik Vakf› üyesi bir
grubun, cenazeden ayr›l›p ‹HD binas›na girerek tahrip etmeleri de,
halk› terör demagojisi ile k›ﬂk›rtman›n bir baﬂka örne¤idir.
Bu politikan›n karﬂ›s›na dikilmedikçe, bu tür örnekler artacakt›r.
20 y›ld›r meydanlarda hak ve özgürlükler mücadelesi verdikleri gibi; ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm kavgas›nda ﬂehit düﬂen evlatlar›n›n, eﬂlerinin, kardeﬂlerinin,
yoldaﬂlar›n›n cenazelerini taﬂ›maktan omuzlar› nas›r ba¤lam›ﬂ, yüreklerindeki ac› bir volkan gibi durmadan kaynayan TAYAD’l› Aileler’in
meﬂrulu¤unu yoketmeye, hiç kimsenin gücü yetmez.
Bu arada, bir gazetecinin “TAYAD'a randevu verir misiniz?" sorusuna, "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 getiriyor! O’na söylenecek tek söz ﬂu:
‹nanc›n› koltuk için sat›p
“gömlek de¤iﬂtirenler”, inançlar›
için ölebilenlere dil uzatamazlar!
13
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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

Gölbelen köylüleri;
kime niye taﬂ att›¤›n›z› biliyor musunuz?
Dürüstlü¤ü, çal›ﬂkanl›¤›, fedakarl›¤› ile tan›yordunuz Eyüp’ü.
Köyünüzün gururuydu. “Birileri aç
gezerken, baﬂkalar›n›n sular seller gibi para harcamas›na dayanam›yorum” sözlerini çokça duydunuz a¤z›ndan. Belki, kendi kendine bir lanet okuma, yak›nma olarak
gördünüz bu sözleri. Ama O, sözünün 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. Zulüm kol geziyorken, hapishanelerden 119 insan›n cesedi ç›km›ﬂ, 119
anan›n yüre¤i yanm›ﬂken “dayanam›yorum” dedi ve bu ac›lar› yaﬂatanlar›n kap›s›na dayand›.
Böyle bir yi¤idin, fedakar bir vatanseverin cenazesine sahip ç›kmak
kadar onurlu bir görev olabilir mi?
TAYAD’l›lar da bu duygularla geldiler köyünüze. Daha önce belki tan›m›yordunuz onlar›, ki sizi k›ﬂk›rtanlar 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 anlat›ld› size!
Hiç düﬂündünüz mü; kimdi
sizleri k›ﬂk›rtan? Kimdi sizi birbirinize düﬂüren? Kimler, size cenazeye sayg›y› unutturdu, köyünüze gelen insanlara taﬂ atacak kadar i¤renç
bir ahlaks›zl›¤› yapt›rd›? Anadolunun neresinde vard›r, köyüne geleni
taﬂlayan? Evet! Bu ahlak size ait olmamal›, reddetmelisiniz bu soysuzlu¤u. Sizi k›ﬂk›rtanlar; içinde bulundu¤unuz sefaletin sorumlusu bu düzenin polisi, jandarmas›d›r. Bu düzen böyle gitsin, “birileri aç gezerken, baﬂkalar› sular seller gibi para
harcas›n” diye, iﬂçisi, köylüsü, memuru, gençli¤i ile tüm halk›n baﬂ›ndan copu eksik etmeyenler de¤il
mi? Yar›n en küçük bir hakk›n›z›
arad›¤›n›zda sizin de karﬂ›n›za dikilip 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 bak›n! Onlar›n; yak›nlar› hapishanelerde diri diri yak›ld›, sokak ortalar›nda katledildi. Evlatlar› hücrelerde tek bir arkadaﬂ›ndan dahi mahrum b›rak›larak tecrit edildi. Ana,
baba, eﬂ kardeﬂ, arkadaﬂt›lar; ac›lar›n›n hesab›n› sormak için kendini
feda eden Eyüp’ün mezar›na ulaﬂabilmek için adice uygulanan yöntemleri aﬂarak geldiler köyünüze.
Unutmay›n! Bu düzenin sahipleri, halk›m›z›n hep cahil kalmas›n›,
gerçekleri bilmemesini ister. Cahil
b›rak›p, bu düzen böyle gelmiﬂ böyle gider düﬂüncesine karﬂ› isyan
edilmemesini sa¤larlar. Cahil b›rak›p, yalanlar›na daha kolay inand›r›rlar. Cahil b›rak›p, kendi ç›karlar›
için aldat›p kullan›rlar. Eyüp bu düzende ö¤retmenlik yapmad›, ama O
hayat›yla, düﬂünceleriyle herkesin
ö¤retmeni oldu. ﬁimdi Eyüp’ün ö¤rettiklerini, Eyüp’ün ahlak›n› ve kiﬂili¤ini düﬂünün; bir de sizi k›ﬂk›rtanlar›n kiﬂili¤ini koyun yan›na!
Kimdir gerçekten sizin evlad›n›z,
sizin geleneklerinizi, eﬂit, adil bir
ülke özleminizi yaﬂatan?

Köy imam›n›n kitab›nda, ‘zalimlere hizmet’ mi yaz›yor?
Gölbelen Köyü ‹mam› Davut
Akp›nar, Eyüp’ün cenazesini y›kamay› 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›, iﬂkencecilerin, infazc›lar›n, h›rs›zlar›n cenazelerini y›ka, adalet için dö¤üﬂenlerin cenazesini y›kama diye mi
emrediyor? Üzerine resmi üniforma geçirilmiﬂ bir halk düﬂman›n›n
cenazesinde bu tavr› göstermeyece¤i aç›kt›r. Zalimin icazetindedir
çünkü bu kafa. Devlet dininin temsilcisidir.
Dini düzene yaranmak için kullan›yorsunuz yine. “Terör” propa-

gandas›na böyle destek vererek kime hizmet ediyorsunuz?
‹slam› faﬂizmin hizmetine verdi¤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 getirmemiﬂse hakk›nda soruﬂturma
baﬂlat›p biz de üzerimize düﬂeni yerine getiririz.”
Anlaﬂ›lan o ki, imam, köyde karargah kuran polisi, J‹TEM’cisi ile
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kontrgerilla devletinin provokatör
güçlerinin do¤rudan yönlendirmesine teslim etmiﬂ kendini. TAYAD’l›lar› taﬂlatanlar, imam› da
psikolojik savaﬂ›n bir unsuru haline
getirmiﬂler. Vay bu imam›n arkas›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. San›yor musunuz ki, bu düzen inançlara sayg›l›d›r. Ama siz kendinize,
inanc›n›za sayg›l› olun!

Eyüp Beyaz’dan DEV-GENÇ’lilere;

DEV-GENÇ’lilik her koﬂulda
mücadele etmektir

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›mla merhaba diyorum.
Soruﬂturmalar›n, faﬂist sald›r›lar›n
yo¤unlaﬂt›¤› bir süreçten geçiyoruz. Bu
gençli¤in, kendisinin ve ülkesinin sorunlar›na sahip ç›kmas›n›n önüne konan bir engeldir.
Do¤ru yoldas›n›z ve geliﬂip güçleniyorsunuz. Sald›r›lar bunun en aç›k göstergesidir. Memleketin her yan›nda dernekler kurup eylemler örgütlüyorsunuz. Baﬂta, kendiniz devrimcileﬂti¤iniz
için sonras›nda ise gençli¤in yozlaﬂt›r›lmas›n›n, duyars›zlaﬂt›r›lmas›n›n önüne geçmeye çal›ﬂt›¤›n›z, gençli¤i devrimcileﬂtirmeye 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
iﬂgalin k›r › l mas›n›n mimar› olmuﬂtur.
Seher
stand›n› ölüm ü n e
savunm u ﬂ t u r.
Semiran'›n,
Sultan'›n faﬂistleri okul
içerisinde kovalad›¤› günler
uza¤›m›zda de¤ildir. Selma direniﬂ k›r›c›lar›na feda ateﬂiyle karﬂ›l›k
vermiﬂtir. Ve DEVGENÇ tarihi say›s›z
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cesaret, özveri ve direniﬂ örnekleriyle
doludur. Bu yolda yürürken, tarihimizden güç alacak, ﬂehitlerimizin önderli¤inde DEV-GENÇ tarihine yeni ve
güçlü halkalar ekleyece¤iz.
Hedef bütün gençli¤e ulaﬂmak,
gençli¤i kendisinin ve ülkesinin sorunlar›na duyarl›, mücadele eden, kültürel
de¤erlerine sahip ç›kan bir gençlik haline dönüﬂtürmektir. Bir an›m›z dahi
boﬂ geçmemelidir. Yarat›c›, özverili, disiplinli ve emektar bir çal›ﬂma yürütmeliyiz.
DEV-GENÇ'imizin hedefi genel
gençlik kitlesine ulaﬂmak oldu¤u kadar, kadrolaﬂarak DEV-GENÇ kültürünü içselleﬂtirmek olmal›d›r. Mahirler’in
açt›¤› yoldan Sabo gibi, Ali R›za Komutan gibi, Gültekin gibi, Canan ve
Zehra gibi, Özlem, Semiran ve Selma
gibi yürüyebilmeliyiz. Gençlik tüm kitlesiyle sürecin ana karakteri olan feda
ruhunu kuﬂan›p bu ruhu ve bilinci içselleﬂtirebilmelidir.
Yürüdü¤ümüz yol ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm yoludur. Ve bu
yol bizden a¤›r bedeller istemektedir.
Ki bu bedelleri her gün her an ödemekteyiz. Daha büyük bedellere de kendimizi 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›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizin mimar› DEV-GENÇ'i ve DEVGENÇ'lileri bütün devrimci duygular›mla selaml›yorum. Hapishanelerdeki
yoldaﬂlar›m›z›n büyük direniﬂlerini selaml›yorum. Bütün gençlik kitlesini,
bütün DEV-GENÇ'lileri tek tek kucakl›yorum.
SELAM OLSUN DEV-GENÇ'e
SELAM OLSUN DEV-GENÇ'lilere
YAﬁASIN DEV-GENÇ

Selam olsun feda
ruhuyla dövüﬂenlere

Eyüp Beyaz’›n ﬂehit düﬂmesinin
ard›ndan yap›lan çeﬂitli eylemlerle
infaz protesto edilirken, Eyüp Beyaz 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 Sakarya Caddesi'ne yürüyerek aç›klama yapt›. “Katliamlara Faﬂist Sald›r›lara, Provakasyonlara Karﬂ› Birleﬂelim” ve “Eyüp Beyaz Ölümsüzdür” pankartlar›n›n taﬂ›nd›¤› eyleme
200 kiﬂi kat›ld›. Gökhan Menet taraf›ndan okunan ortak aç›klamada ülke çap›nda yaﬂanan bask›lara, katliam 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” sloganlar›yla yar›ld›.
Ba¤c›lar Yeni Mahalle Ahmet
Kabakl› Caddesi’nde yap›lan yürüyüﬂe 110 kiﬂi kat›l›rken, “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” ve
“Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede”
sloganlar› hiç susmad›.
Okmeydan›’nda 50 kiﬂilik bir
grup, “Eyüp Beyaz Ölümsüzdür,
Katil Devlet Hesap Verecek” dövizleri taﬂ›yarak meﬂalelerle mahalle
içinde yürüdü. Kitle s›k s›k “Yaﬂas›n Feda Ruhuyla Savaﬂan Cephe,
Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede”
sloganlar› att›.
1 May›s Mahallesi’nde “Eyüp
Beyaz Ölümsüzdür” pankart› ile yürüyen HÖC’lüler, ellerindeki meﬂalelerle, feda ateﬂini gecekondu sokaklar›na taﬂ›d›lar. Karakol Dura¤›'ndan merkeze kadar “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez, Yaﬂas›n
Ölüm Orucu Direniﬂimiz” sloganlar› 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 vatan hiçbir zaman sahipsiz kalmayacak” denildi.
4 Temmuz akﬂam› ise, Gülsuyu
Gülensu Mahallesi'nde "Eyüp Beyaz Ölümsüzdür" pankart› aç›larak
meﬂaleli yürüyüﬂ gerçekleﬂtirildi.
Eyüp’ün resimlerinin de taﬂ›nd›¤›
yürüyüﬂ boyunca Eyüp Beyaz’› selamlayan, umudun ad›n› hayk›ran
sloganlar at›ld›. Heykel Meydan›’nda aç›klama ile biten eyleme 70 kiﬂi
kat›l›rken, mahalle halk› alk›ﬂlar›yla
destek verdi.
Gazi Mahallesi’nde ise, 3 Temmuz günü Devrimci Halk Kurtuluﬂ
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Cephesi / Devrimci Halk Güçleri
bir eylem gerçekleﬂtirdi. Dörtyol’da
toplanan DHG’liler, "Eyüp Beyaz
Ölümsüzdür” yaz›l› bombal› bir
pankart› asarak, caddeyi molotoflarla tutuﬂturdular. Eylemin baﬂlamas›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 Verecek” sloganlar› att›lar.
ESP üyeleri 2 Temmuz günü Kad›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 Ölümsüzdür” sloganlar› att›lar.

‹zmir - HÖC ‹zmir Temsilcili¤i
2 Temmuz günü Konak Kemeralt›’nda yapt›¤› aç›klamada, infaz›
protesto etti. "‹ktidar Katletmeye
Devam Ediyor Eyüp Beyaz Ölümsüzdür” pankart›n›n ve Eyüp Beyaz'›n foto¤raflar›n›n taﬂ›nd›¤› eylemde, tecritin kald›r›lmas› istendi.
ESP, Devrimci Hareket, Mücadele
Birli¤i, BDSP ve DHP’nin destek
verdi¤i eylemde, iﬂbirlikçi iktidarlar›n içeride de her türlü bask›y› ve
zulmü uygulad›klar›na dikkat çekildi.
‹HD ‹zmir ﬁubesi ad›na Mustafa
Rollas taraf›ndan dernek binas›
önünde yap›lan aç›klamada, “hareket edemeyecek durumdayken baﬂ›ndan vurularak öldürülmesi hiçbir
gerekçe ile aç›klanamaz” denildi.
Dersim - 2 Temmuz günü Yeralt› Çarﬂ›s› üzerinde TAYAD’l› Aileler, 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›

sürdürdü¤ünü belirterek, sahte insan haklar› söylemini teﬂhir etti. Eylemde, "Eyüp Beyaz Ölümsüzdür"
slogan› at›ld›.

Mersin - Mersin HÖC üyeleri 5
Temmuz günü Taﬂbina önünde
biraraya gelerek, Eyüp Beyaz’›n infaz edilmesini protesto ettiler. “‹ktidar 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 Orucu Direniﬂimiz” sloganlar› at›ld›.
Adana - Adana Temel Haklar, 4
Temmuz günü dernek binas›nda düHÖC, DHP, ESP, SDP, SODAP,
EHP, HKM, BDSP, Kald›raç, Proleter Devrimci Duruﬂ, Devrimci
Hareket, Partizan ve Mücadele Birli¤i, 4 Temmuz günü Sultanahmet
Adliyesi önünde, katillerin yarg›lanmas›n› istediler. 150 kiﬂinin kat›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, infaz›n pervas›zca, kameralar önünde
gerçekleﬂtirildi¤i hat›rlat›larak, bunun Baﬂbakan ve Adalet Bakan› taraf›ndan alk›ﬂland›¤› belirtildi. Bu
infaza her ne gerekçeyle olursa olsun sessiz kalman›n zulmü onaylamak oldu¤u dile getirilirken, “ben
devletim katlederim, kimse hesap
soramaz mesaj› halklara meydan

zenledi¤i bas›n
toplant›s›nda, TAYAD’l›lara yönelik sald›r›y› jandarman›n provokasyonu olarak
de¤erlendirerek
protesto etti.

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

Ad›yaman HÖC üyeleri, 3
Haziran günü Demokrasi Park›’nda
yapt›klar› eylemde, “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›.

Almanya’n›n Frankfurt Türkiye
Baﬂkonsoloslu¤u ve Hamburg, Düsseldorf 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 selamlan›rken, katliam›n hesab›n›n sorulaca¤› hayk›r›ld›. Taﬂ›nan pankart
ve dövizlerde ise infazlar›n, katliamlar›n ba¤›ms›zl›k, demokrasi,
sosyalizm yürüyüﬂünü durduramayaca¤› ifade edildi. Avusturya’da
gerçekleﬂtirilen anmada ise, Eyüp
Beyaz’›n yan›s›ra, Sivas ﬂehitleri ve
17 MKP’li de an›ld›.

Yurtd›ﬂ› - 3 Temmuz günü Belçika’n›n Liege ﬂehrinde 50 kiﬂinin
kat›ld›¤› bir anma toplant›s› düzenlendi. Ayn› gün, Liege çarﬂ› merkezine DHKC imzal› Frans›zca “Türkiye'deki Faﬂist Rejim Elleri Kelep-

Erdo¤an, Çiçek ve ölüm mangalar›
için suç duyurusu

okurcas›na bir kez daha verilmiﬂtir” 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 Baﬂ17
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bakan Tayyip Erdo¤an, Adalet Bakan› Cemil Çiçek, Emniyet Genel
Müdürü Gökhan Ayd›ner, Ankara ‹l
Emniyet Müdürü ve olay s›ras›nda
görevli di¤er polis memurlar› hakk›nda "kasten adam öldürmek",
"suçu ve suçluyu övme, suça tahrik"ten dava aç›lmas› istendi.

AKP, “Arka Bahçe”sini Tahkim Ediyor;
‹ﬂçilere “Dinci” Sendikaya Geçme Bask›s›

Belediyelerde Genel-‹ﬂ’i Sindirme
ve Tasfiye Sald›r›s›
AKP, “arka bahçesi”, “do¤al oy
deposu” olarak gördü¤ü “gerici sendikac›l›¤›” güçlendirmek için baﬂta
belediyeler olmak üzere elindeki
tüm imkanlar› kullan›yor, bu imkanlar›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, islamc›l›¤›n ne ideolojisiyle, ne kültürüyle ba¤daﬂmamaktad›r. “Devlete, kendisine ekmek verene (yani
patrona) itaat etmeyi” öngören düzen islamc›l›¤›, nas›l sendikal mücadele verecek, patronlar›n bask›lar›na, hak gasplar›na karﬂ› nas›l direnecek?
‹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 avantaj›n› kullanarak güçlenmeye çal›ﬂmaktad›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 zorlanm›ﬂlard›.
ﬁu anda ise bask› ve sald›r›lar
büyük ölçüde Genel-‹ﬂ üzerine yönelmiﬂ durumda.
1 Temmuz’da D‹SK Yönetim
Kurulu imzas›yla baz› gazetelere
verilen ilanda; Genel-‹ﬂ üyesi iﬂçilerin, do¤rudan AKP’li belediye
baﬂkanlar› ve onlara ba¤l› yöneticiler 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

“sindirme
ve
yoketme
operasyonu” oldu¤u
vurgulanmaktad›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› güçlendirmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Ancak öte yandan, tüm düzen partileri, ilerici,
devrimci sendikalar› sindirmek, tasfiye etmekte de mutlak bir hemfikirlik içinde olmuﬂlard›r.
Bugün oligarﬂinin iktidar partisi
olarak AKP bu politikay› sürdürürken, 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 tasfiyeye 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, demokrat yönetime sahip olanlar dahil– örgütlenme ve e¤itim zaaf› oldu¤udur.
Elbette bu “zaaf›n” kayna¤›,
sa¤c›, icazetçi, bürokrat anlay›ﬂlard›r. Sendikalar, sivil toplumculu¤u
benimsedikleri ölçüde, örgütlenme
yapan bir çal›ﬂma tarz›ndan uzaklaﬂm›ﬂlar ve bu da emperyalizmin
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ve oligarﬂinin örgütsüzleﬂtirme operasyonunun önünü açm›ﬂt›r.
Tekelci burjuvazinin daha pervas›z, daha keyfi sald›r›lar› karﬂ›s›nda
daha fazla örgütlenme ve dayan›ﬂma ihtiyac› duyulurken, ayn› süreçte sendikal›, örgütlü iﬂçilerin say›s›n›n sürekli düﬂüﬂünün baﬂka bir
aç›klamas› yoktur. Sendikalar, örgütsüzleﬂtirme sald›r›s›na karﬂ› ne
politik bir tav›r alm›ﬂ, ne de pratik
olarak önlemler geliﬂtirmiﬂlerdir.
‹kinci nokta; sendikalar›n üyelerinin e¤itimini tamamen rafa kald›rmalar›d›r. Böyle olunca, giderek
apolitikleﬂen, sendikayla tek ba¤lant›s› ücret-maaﬂ zamm› olan, sendikada 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 yönlendirilmesi, elbette daha kolayd›r.
Sendikalar›n özellikle 1980 öncesi e¤itim amaçl› birçok yay›nlar›
vard›r. Bunlara bak›ld›¤›nda görülür
ki, çeﬂitli eksiklikleri olsa da o e¤itimin oda¤›nda SINIF GERÇE⁄‹
vard›r. S›n›f mücadelesi anlay›ﬂ›n›
“ça¤d›ﬂ›” ilan edip “ça¤daﬂ sendikac›l›¤›” benimseyenler, elbette iﬂçiye
s›n›f bilincinin zerresini veremezler.
‹lerici, devrimci sendikalar, iktidarlar›n patronlar›n bask›lar›na karﬂ›, oligarﬂiyi A‹HM’e ﬂikayet ederek de¤il, s›n›f bilinçli, militan üyeleriyle direnirler. ‹ktidar›n merkezi
sald›r›lar›na karﬂ› direniﬂi örgütlemeyen sendika merkezi yönetimleri, ﬂubelerinde yerel direniﬂler örgütlemek isteseler de bunu gerçekleﬂtiremezler.
D‹SK ve Genel-‹ﬂ, bir yandan
AKP’yi teﬂhir ederken, bir yandan
AKP’nin bask›lar›n›n gündeme geldi¤i yerlerde fiili bir direniﬂi örgütlerken, esas olarak da s›n›f sendikac›l›¤›n›n gere¤i olan bir çizgide sendikal faaliyetlerini yürüterek bu tasfiye sald›r›s›n›n karﬂ›s›na ç›kabilirler. Sald›r›lara direnmeyen, yeni örgütlenmeler yaratmayan, üyelerini
e¤itmeyen bir sendika, tasfiye sald›r›s›na çok uzun süre direnemez.

Hapishanelerde neler oluyor? Bilmek Hakk›n›z!
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Edirne F Tipi’nde
Avukatlara Engelleme
AB’ye uyum gerekçesiyle
ç›kart›lan Yeni ‹nfaz Kanunu, faﬂist yüzünü gösteriyor.
5 Temmuz’da, Edirne F
Tipi Hapishanesi’ndeki müvekkilleri Ercan Kartal, Ali Osman Köse ve
Hac› Demir’le görüﬂmeye giden
Halk›n Hukuk Bürosu avukatlar›ndan Behiç Aﬂç›’n›n görüﬂmesi, Yeni
‹nfaz Kanunu’na dayand›r›lan bir
keyfilikle engellendi.
Hapishane idaresi, Behiç Aﬂç›’n›n müvekkillerine yasal bir dergi olan Yürüyüﬂ Dergisi’ni götürmesini bahane ederek ‹nfaz Hakimli¤i’nden “görüﬂmede bir gardiyan
bulundurulmas› ﬂart›” getiren bir
karar ç›kartt›rd›.
Kararda bir “gerekçe” yoktu.
Olamazd› da. Bas›n Kanunu’na göre yay›nlanan bir derginin müvekkillerine iletilmek üzere hapishane
idaresine teslim edilmesinde ne gibi
bir “yasad›ﬂ›l›k” olabilirdi? Ki e¤er
dergi sak›ncal› görülürse, zaten hapishane idaresi tutukluya vermezdi.
Keyfi uygulamaya bir gerekçe
gösteremeyen ‹nfaz Hakimli¤i, bir
hukuksuzluk daha yaparak, karar›nda “avukatlar›n örgütsel haberleﬂmeye arac›l›k etti¤i”ni belirtiyor. Oysa
böyle bir hükümde bulunabilmesi
için KES‹NLEﬁM‹ﬁ B‹R MAHKEME 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›ndan yap›lan aç›klamada, idarenin tavr›na dikkat çekilerek ﬂöyle denildi:

“‹darenin özellikle ‘istedi¤iniz
yere ﬂikayet edin’ söylemi dikkat çekicidir. Kendilerine verilen güvencenin itiraf›d›r. Öyle ya onlar her
türlü yasay› çi¤neme hakk›na sahiptirler. Çünkü bilirler ki birileri onlara dokunulmayaca¤›, ceza verilmeyece¤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. Tutuklular›m›z› yaln›z b›rakmayaca¤›z. Onlarla olan ba¤›m›z› kimse kesemeyecek”.

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 müdahale için hastaneye kald›r›ld›¤›n› duyurmuﬂtuk.
DETAK taraf›ndan geçen hafta
Gebze Hapishanesi'ndeki sald›r›yla
ilgili gerçekleﬂtirilen bas›n aç›klamas›nda, Gebze Hapishanesi'ndeki
tutuklulardan Zuhal Sürücü'nün annesi, 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 bütün hücrelerin kap›s›n› açm›ﬂlar.
Cumhuriyet Savc›s› eﬂli¤inde sald›rm›ﬂlar. Gülizar Kesici bay›l›nca
çekilmiﬂler. Yeni gelen arkadaﬂlar›n› göstermiyorlarm›ﬂ. ﬁu an çok büyük bir sald›r›ya baﬂlad›lar. Savc›
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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 tutukluyla görüﬂme izni için. Savc›
kovmuﬂ, küfür etmiﬂ, sizi görmek istemiyorum demiﬂ..."

Öcalan 5 Haftad›r
Görüﬂe Ç›km›yor
1 Haziran’da yürürlü¤e
sokulan Ceza ‹nfaz Kanunu,
TCK gibi faﬂist yasalar›n ard›ndan Abdullah Öcalan’›n
avukat görüﬂlerine bir gardiyan›n
sokulmas› ve görüﬂmenin kay›t
edilmesi üzerine, üzerindeki tecritin
koyulaﬂt›r›lmas› nedeniyle Öcalan’›n baﬂlatt›¤› görüﬂe ç›kmama
tavr›, 5 haftay› doldurdu.

Sincan’da beﬂ tutsak
daha, tek kiﬂiliklerde
Sincan F Tipi Hapishanesi'nde bulunan PKK davas›ndan idam hükümlüsü Nizamettin Özo¤lu, Sinan ‹¤it,
M. Sait Doyan, Salih Gün ve Aslan
Kaya isimli hükümlüler, 3 kiﬂilik
hücrelerinden al›narak hapishanenin farkl› yerlerinde bulunan tek kiﬂilik hücrelere konuldular.
Yeni faﬂist yasalarla tecrit her
gün daha fazla koyulaﬂt›r›l›yor.

Yasak üstüne yasak!
Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’nde arama s›ras›nda Naz›m Hikmet ve Mahir Çayan resimlerinin al›nmaya
çal›ﬂ›lmas›na engel olmaya
çal›ﬂan Kaan Kurtuluﬂ, Mustafa Çapardaﬂa, Bülent Kemal Y›ld›r›m’a 1
ay görüﬂ yasa¤› verildi.
Bu sayfada neredeyse her hafta,
görüﬂ, mektup yasaklar›ndan sözediyoruz. Bir ceza bitmeden di¤erini
uygulamalar› mümkün olmad›¤›
için hapishane idareleri cezalar› yürürlü¤e koyam›yorlar bile... Fakat
yine de ceza vermeye devam ediyorlar. Tecrit bunu gerektiriyor!!!

“Tecrit Silahs›z ‹nsan›n
Öldürülmesidir”
‹stanbul’da düzenlenen ‘Tecrit
ve Tecrite Karﬂ› Mücadele Sempozyumu”na yurtd›ﬂ›ndan kat›lanlarla
yapt›¤›m›z röportajlar›n bir bölümünü geçen hafta yay›nlam›ﬂt›k.
Lübnan, ‹rlanda, Fransa ve Almanya’dan kat›l›mc›larla yapt›¤›m›z röportajlar› yay›nl›yoruz.
◆

ölüm orucunu anlat›yoruz
MOHAMMED SAFA
(Khaim Rehabilitasyon Merkezi
LÜBNAN)
Tecrit yeryüzündeki en kötü, en
dayan›lmaz iﬂkencelerden bir tanesidir. 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 benim haberim vard›. Ve biz Türkiye

mesajlar
◆ Emperyalizm ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› direnen dünya halklar›n›n
enternasyonalist temsilcileri olan sizleri selaml›yoruz. Dünyada ve ülkemizde emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k, faﬂizme karﬂ› demokrasi, sömürüye karﬂ› sosyalizm kavgas› veren
tüm güçlerin sempozyumdan yükselen mücadelesinde baﬂar› diliyoruz.
Ortado¤u’nun Türkiye’sinde Cepheli Özgür Tutsaklar olarak sempozyumu oluﬂturan tüm anti-emperyalist
anti-kapitalist ve anti-faﬂist güçlerin
verdikleri mücadele ﬂehitlerini sayg›yla an›yoruz. ...
Bugünün dünyas›nda halklar›n
böylesine kürsülere her zamankinden
daha fazla ihtiyaç oldu¤una yürekten

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 toplant›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 direniﬂ de¤ildir. Bu durum tüm dünyay› 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-

inan›yoruz. Ve bir ﬂeyden eminiz ki;
tecrite karﬂ› mücadele bayra¤›n› devrimin kürsülerinden yükseltenler
halklar›n kurtuluﬂ kavgas›na öncülük
edenlerdir.
Dünya halklar›n›n zulme karﬂ› direniﬂinin 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 anlaml›s›; ‹SYAN...”
E¤er yeryüzünde u¤runa her fedakârl›¤›n yap›laca¤› bir ideal aran›yorsa 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 kuﬂatma, tecrit, emperyalist sald›r›, katliam, tutsakl›k; devrime yürüyenleri
teslim alamaz. Çünkü bu yürüyüﬂ
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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 uyguluyorlar bu duruﬂlar›yla. Ben bu sempozyumun dünyadaki bütün ülkelerde
gerçekleﬂtirilmesi gerekti¤ini düﬂünüyorum. Çünkü bu sempozyumun
bizlere sadece ölüm orucundaki duruﬂu bu mücadeleye hat›rlatmay›
de¤il, bilakis bu duruﬂa destek olmay› sa¤lamay› amaçlamal›.
Davan›n bütün
dünyaya yay›lmas› sa¤lanmal›.
Tutsaklar›n
ve tutsak ailelerinin duruﬂlar›n› destekliyorum, selaml›yorum. Bu davay› canl› k›l- MOHAMMED SAFA

onurun ve umudun yürüyüﬂüdür.
Ve bir kez daha özgür tutsaklar
olarak diyoruz ki; Türkiye halklar›n›n kurtuluﬂ mücadelesini telsim alma sald›r›lar›yla bo¤abileceklerini
sananlara sempozyumumuzdan yükselen ses cevab›m›zd›r. Biz bu cevab›n sesini seviyor, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm inanc›yla bir
kez daha selaml›yoruz.
Biz özgür tutsaklar›n inanc› ve
idealindeki gelecekte ölümlerden yeniden do¤anlar›n yeni Sergül Albayraklar’›n ve Faruk Kad›o¤lular’›n
kararl›l›¤› ve iradesi vard›r… Bu iradenin inanc›yla, feda bilinciyle direnenler kazanacakt›r. Zaferi bu bilinç
ve iradeyle mücadele edenler kazanacakt›r.
Yaﬂas›n Enternasyonalizm! Yaﬂas›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 mahkemelere sürülecek, yarg›lanacak.
◆

Tutsaklar desteklenmeli
M‹CHAEL DEV‹NE
(‹rlanda Cumhuriyetçi Sosyalist
Parti. 1981 Ölüm Orucu’nda hayat›n› kaybeden Micky Devine'nin
o¤lu)
Bu direniﬂin nas›l oldu¤uyla ilgili araﬂt›rd›m. Slaytlar, filmler izledim, F tipinin ne tür bir iﬂkence oldu¤unu ö¤rendim. Ayn› hikaye bizim ülkemizde
de anlat›ld›. H
tipleri gündeme geldi¤inde
herkes H tiplerinin tutsaklar
için çok daha
iyi oldu¤unu,
daha iyi koﬂullarda yaﬂayacaklar›n› vb..
söylemiﬂlerdi.
M‹CHAEL DEV‹NE Bu yüzden ben

Kahrolsun Emperyalizm
Ya Özgür Vatan Ya Ölüm.
Özgür Tutsaklar Örgütlenmesi
◆ Sempozyumu düzenleyen siz
TAYAD'l› Ailelerimizi ve tecrite karﬂ› 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 metrekarelik bir "yaﬂam"›n içerisinde tecritim... Ama F tiplerinde dayat›lan
tecrit, fiziksel darl›¤›n, s›n›rlar›n çok
daha ötesinde bir yal›t›lm›ﬂl›¤› içeriyor. Çünkü sadece bedensel olarak
de¤il, duygu ve düﬂünce olarak da,
ad›na "yasak", "kural", "güvenlik"
denilen s›n›rlar içerisine hapsediliyorsunuz. Hemen her att›¤›n›z ad›mda, bu s›n›rlar ç›kar›l›yor. S›n›rlar

çok ﬂaﬂ›rmad›m. F tiplerinde de yine ayn› ﬂeyleri söylemelerini anl›yorum. H tipi bloklar›n›n amac› da
bizim de tutsaklar›m›z›n düﬂüncelerini de¤iﬂtirmek, iradelerini k›rmakt›. 2001 y›l›nda buraya geldi¤imde,
yan›lm›yorsam henüz 25 kiﬂi ﬂehit
düﬂmüﬂtü. 4 y›l geçti aradan ve ﬂimdi 119 kiﬂi ﬂehit düﬂtü. Bu beni gerçekten çok üzüyor. Bunu hissediyorum. Politik tutsaklar›n hakl› oldu¤unu biliyorum. Ama insan olarak
üzülüyorum. Benim kiﬂisel düﬂüncem ailelerin destek vermesi laz›m.
Yaln›z b›rak›lmamal›lar. Politik tutsaklar›n desteklenmesi laz›m.
Ülkemizde, ﬂimdi sizde oldu¤u
gibi, tecriti a¤›rlaﬂt›ran yasaya benzer bir yasa ç›kt› ve insanlar sokaklara döküldü. 1981'de biz H bloklar›n› ﬂehitlerimizin, onlar›n direniﬂiyle k›rd›k. Bu olmasayd› bile ben
onlar›n baﬂtan zafer kazand›klar›na
inan›yordum. Türkiye'deki tutsaklar›nda bu yüzden bir zafer kazand›klar›na ben de inan›yorum.
Ailelerin yaﬂad›klar› ac›lar› anlayabiliyorum. Bunu burdan biz de
hissettik. Sadece onlar›n direnmeye
devam etmeleri, tutsaklar›n direniﬂine güç kat›yor. Bu nedenle aileler

düﬂüncelerinize, duygular›n›za, yani
beyninize çizilmek isteniyor.
Beyniniz bu s›n›rlar› kabul etmeye baﬂlad›¤›nda düﬂünceleriniz de
aﬂ›nmaya baﬂlar. Kimli¤iniz, kiﬂili¤iniz, insan olma onurunuz yavaﬂ
yavaﬂ ezilmeye, yokedilmeye baﬂlam›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 arkadaﬂ›m›z bunun için öldüler. Tecrit
sürdükçe de ölümler devam edecek.
Serdar Demirel
Ölüm orucu direniﬂçisi
◆ Emperyalizmin beyinleri ülkeleri iﬂgal edip teslim alma sald›r›s›
en aleni kanl› ve pervas›z biçimde
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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 insan›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 lisedeyken duymaya baﬂlad›m ölüm orucunu.
119 ﬂehidi düﬂündü¤ümde, insanlar›n tecrite karﬂ› yapabilece¤i tek
yol budur diye düﬂündüm. Zaman zaman kafam kar›ﬂt›.
Yani baﬂka ﬂeyler
yap›labilir mi yap›lamaz m›? Oturup
J‹MMY DUCLOS
düﬂündü¤ümde F

sürüyor. Baﬂ›n› ABD’nin çekti¤i emperyalist güçler insanlar›n gelece¤ini
karartarak halklar› sömürü imparatorlu¤unun daimi köleleri haline getirmek için her alanda ve her biçimde elinden geleni yap›yor. Bu noktada 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 savunman›n beynimizi iﬂgal etmelerini engellemenin ve onurumuzu koruman›n tek yolu budur. Ve biz 119 yoldaﬂ›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 silahlar› yoktur. Bu nedenle ben ölüm
orucunu sonuna kadar destekliyorum. Kafamda hiçbir muhakemesini
yapmadan onlar› desteklerim.
Fransa halk› çok az biliyor bunlar›. 119 ﬂehidi insanlara ulaﬂt›rabilmek için biz kurumsallaﬂt›k. 19 Haziran Uluslararas› Devrim Günü
Toplant›lar›m›z oluyor. Tecrite karﬂ›
mücadele için bir inisiyatif oluﬂturduk. ﬁu anda bas›n da yer vermiyor
direniﬂe, sansürlü yani. Bu da kesinlikle bir devlet politikas›. Bu da
Fransa’da ne kadar göreceli bir demokrasi oldu¤unu gösteriyor.
Fransa’da biz az›z, ama sonuna
kadar elimizden geleni yap›yoruz.
Direniﬂçilere sayg› duyuyorum, sonuna 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. Oradaki ‹spanyollar’a, Almanlar’a, bu
eylemli¤i orada hissettiriyoruz. Yani sadece destek falan de¤il, eylem.
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 kula¤a yay›lacaksa…” dedi¤i ﬂiarlar›
tecrit duvarlar›na ra¤men yüre¤imizle duyuyoruz. Bu yan›yla destan›m›z› dünya halklar›n›n emperyalizme karﬂ› direniﬂinin bir parças›
olarak görüyor ve feda ruhumuzla
büyütüyoruz. Ve istiyoruz ki, ülkemizin ve dünyan›n insanlar› da bizim sesimizi duysun, sahiplensin ve
büyütsün. ‹ﬂte o zaman emperyalizm ve iﬂbirlikçilerinin bu vahﬂi,
kanl› ve köhne tecrit duvarlar› daha
güçlü parçalanacakt›r.
Bu etkinli¤in hep beraber yükseltti¤imiz barikat› güçlendirece¤ine olan inanc›m›zla sizleri selaml›yor ve çal›ﬂmalar›n›zda baﬂar›lar diliyoruz. Biz kazanaca¤›z, halklar
kazanacak!

◆

F tipleri, beyinleri
de¤iﬂtirmek için
Av. BERND HOUSLER
(Almanya-Berlin Barosu ‹nsan
Haklar› Sorumlusu)
‹zolasyonu ben yaﬂamad›m.
Avukat olarak Almanya'da müvekkillerim vard›. Çok ekstrem bir izolasyona 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 hapishanelerdeki ölüm oruçlar›n› biliyorum. F
tipini de biliyorum. F tipini Türkiye'de bir kültürel sorun olarak da
görüyorum. Avrupal› bir tutsa¤›n bireysel bir yaﬂam› oldu¤u için F tipinde yaﬂamas› bir Türk kadar zoruna gitmez. Ama sonuç olarak bu o
kadar da önemli de¤il. Önemli olan
ne için F tiplerini devreye soktuklar›. F tiplerinde özellikle politik tutÜmit ‹lter - Kand›ra F Tipi
◆ Yoldaﬂlar, enternasyonalist
selamlar›m›z› gönderiyoruz.
Türkiye devletinin Kürt ve Türk
halk›na yönelik uygulad›¤› sistematik terör ve suçlar›n› k›n›yoruz. F tipi tecrit hapishaneleri kapat›ls›n!
Türkiye’deki sosyalist devrimcilerin baﬂar›s›, tarihi iradi bir güçtür.
ﬁan Olsun ﬁehitlere!
Ba¤›ms›zl›kç› Komünistler Andaluçya
◆ Direniﬂin sesini susturmaya
çal›ﬂan adaletsiz sisteme karﬂ› yaln›z de¤ilsiniz. Sizin direniﬂiniz, bizim direniﬂimizdir.
Ölüm orucu yapan Türkiyeli tutsaklar›n fedakarl›klar›n›n ve ailelerini, yoldaﬂlar›n› yitirmelerinin bedelinin bilincindeyiz. Bizim tüm çal›ﬂmalar›m›z onlar›n direniﬂ kararl›l›¤› ve cüretine ithaf olunur. Hepinizi sayg›yla selaml›yoruz.
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saklar›n beyinlerini nas›l de¤iﬂtirebilirim,
nas›l k›r›lgan
yarat›klar haline getirebilirim
ﬂeklinde düﬂündükleri
için
devreye soktular. Yani insanlar›n rahatlar›
için de¤il.
BERND HOUSLER
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 çaresi kalmam›ﬂsa ölüm orucu da bir
alternatiftir. Bu senin karar›nd›r, yan›nday›m derim. Ama görüﬂümü de
kendi müvekkilime söylerdim. Ama
müvekkilim derse ki hay›r ben yapaca¤›m, her zaman yan›nda olurum müvekkilimin.
‹rlanda Birlik Komitesi
◆ Sevgili yoldaﬂlar,
Yüre¤im ve düﬂüncelerimle ﬂehit yak›nlar›n›n ve tutsak yoldaﬂlar›n yan›nday›m. En onurland›r›c›
an›lar›m›z onlara ait.
Havaya kalkan yumru¤um, zafere olan inanc›mla, sizlere komünist
selam›m› gönderiyorum. Mutlaka
ve mutlaka ortak savundu¤umuz
dava kazanacakt›r. ‹çinizdeki k›v›lc›m ve devrim sönmesin.
Rainer Dittrich
Lübeck Hapishanesi/Almanya
◆ ‹stanbul'daki bu önemli etkinlik için dayan›ﬂma ve deste¤imizi
sunuyoruz. Sizin gibi cesur hapishane militanlar›n›n sayesinde, tüm
siyasi tutsaklar›n, faﬂist ve bask›c› F
tipi hapishanelerden ç›kmalar› temin edilecektir.
Alvaro Luna Hernandez’e
Özgürlük Komitesi

Özgür Tutsaklar›n Aç›klamas›:

Ölüm Orucu Gerçe¤inden
Kaçamazs›n›z

B‹RAZ C‹DD‹YET
Ekmek ve Adalet Dergisi'nin 1
May›s 2005 tarihli 156. say›s›nda ç›kan "Devrimci Sorumlulu¤a Davet: Nazi Kamplar› Meﬂrulaﬂt›r›lamaz!" baﬂl›kl› yaz›ya cevaben 27
May›s 2005 tarihli At›l›m Dergisi'nde platform üyelerinin "Zorunlu
Bir Aç›klama" ad› alt›nda bir yaz›lar› 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 devrimcilerin önündeki temel görev,
böylesine stratejik önemdeki bir sald›r›y› püskürtmek olmal›d›r. Bu ise,
ancak ve ancak ideolojik netlikle,
do¤ru politikalarla ve sa¤lam bir irade 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 barikat olup, devrimin yenilmezli¤ini
tüm dünyaya gösterdik, gösteriyoruz. Fidanlar›m›z, Gültekinlerimiz,
Sergüllerimiz bunu tüm dünyaya ispatlam›ﬂlard›r. Faruk Kad›o¤lu yoldaﬂ›m›z ise yarat›lan de¤er ve geleneklere bir yenisini daha ekleyerek,
direnme savaﬂ›m›z› daha da geliﬂtirerek bu olguyu daha da perçinleﬂtirmiﬂtir.
Büyük bir cüret, sars›lmaz bir kararl›l›k ve inançla, ideolojik sa¤laml›k ve özgüvenle 5. y›l›ndaki direniﬂimiz 119 ﬂehidimizin kahramanl›¤›yla devam ediyor. Türkiye devrimini temsil etmenin, devrim yürüyüﬂümüzü, her türlü engele ve zorlu¤a
ra¤men sürdürmenin hakl› ve onurlu
gururunu yaﬂ›yoruz.

Di¤er yandan; devrim iddias› taﬂ›d›¤›n› belirten, kendilerini Marksist-Leninist, komünist olarak adland›ran siyasi gruplar›n, tecrit sald›r›s›na karﬂ› diren(me)me pratikleri ciddi
bir sorgulamaya muhtaçt›r. Bu sorgulama sa¤l›kl› bir temelde yap›lmad›¤› sürece, sa¤a savruluﬂ, dibe vurma çok daha h›zl› bir seyir izleyecektir.
Biz Parti-Cephe tutsaklar›n›n
Türkiye hapishaneler tarihindeki
onurlu yeri, politikalar›n›n do¤rulu¤u ve devrime kazand›rd›klar› hayat›n gerçekleriyle ortadad›r. Beﬂ y›ll›k
Büyük Direniﬂimiz bu tarihimiz üzerinde yarat›lm›ﬂ, özgür tutsakl›k yeni
de¤er ve geleneklerle büyütülmüﬂtür.
28 May›s 2002'de ölüm orucu direniﬂini b›rak›p "bayra¤› d›ﬂar›ya
devrederek" direniﬂ mevzisini terkeden yap›lar, bugün "platform" ad› alt›nda statükoda birlikçili¤i(!) sürdürmektedirler. Baz› platform örgütlerinin imzas›yla "Zorunlu Bir Aç›klama" baﬂl›¤›yla At›l›m Gazetesi'nde
yay›mlanan yaz›da da bu statükoculuk 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, politikas›zl›¤›n ve örgütsel ﬂekilsizli¤in, niyetlerden ba¤›ms›z olarak düﬂman
iradesine tabi olmas› bir yerden sonra kaç›n›lmazd›r. Bu noktaya yuvarlanmamak için h›zla, devrimci temelde bir muhasebe yap›larak, direniﬂe kenetlenmek bir zorunluluktur.
Bu yal›n gerçek ortadayken, hala direnmemenin 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›lmamal›d›r.
Ortada bir TECR‹T mant›¤› var.
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Ve orta yerde TECR‹T'e karﬂ› ölümüne sürdürülen bir direniﬂ var. Bilinmelidir ki, hapishanelerde tecrit
mant›¤› ve bizzat tecritin kendisiyle
mücadele edip hedef olmak, mücadele etmek ise a¤›r bedeller istiyor...
Bedel ise en uç boyuttad›r... Ölümdür... Yani ölüm orucudur. Bu göze
al›nmad›kça, di¤er yap›lan her ﬂey
tali ve ancak statüyü korumak anlam›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› hale getirilmiﬂtir. Bu yan›yla bak›ld›¤›nda; fiziki yap›n›n tecrit oluﬂu ile
di¤er tüm "faaliyetler", uygulamalar
ve iﬂleyiﬂleri büyük bir uyum içindedir. 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 hedefleyen 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 demektir. Platform örgütleri tecriti hedeflerine oturtup kararl›, inançl› ve
bedelleri göze alan bir direniﬂ hatt›
oluﬂturmak yerine, sadece dayatmalara 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 sonucu... Bunun örnekleri oportünizmin
tarihinde çokça yaﬂanm›ﬂt›r.
Platform örgütlerinin "fiili direniﬂ
takti¤i" olarak ifade ettikleri ﬂey; politikas›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›zdaki tüm tutsaklara sürecin büyük
bedellerle aﬂ›laca¤›n› belirterek, F
tipleri aç›lmadan önce ölüm orucu
direniﬂine baﬂlanmas›n› önerdik.

MKP ve TK‹P d›ﬂ›ndaki tüm yap›lar
bu önerimizi kabul etmemiﬂlerdir.
Ölüm orucu direniﬂini kabul etmeyen bu yap›lar, o zaman da tecrit politikas›na karﬂ› "fiili direniﬂ"ten bahsetmiﬂlerdir. Bizler Parti-Cepheli tutsaklar olarak, tecrite karﬂ› temel mücadele 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 Aral›k sald›r›lar› karﬂ›s›nda güçlü bir fiili direniﬂ yaratarak ve ölüm orucu
direniﬂçilerimizin öne at›l›p kendilerini FEDA etmeleriyle direniﬂi üst
boyuta taﬂ›yarak gösterdik...
O günlerde de "fiili direniﬂ" diyenler esas olarak, F tiplerinin aç›lmas›n› kafalar›nda kabullenmiﬂ ve
hatta F tipi statüsünü (tecriti) de o zamanlarda kabullenmiﬂlerdi. F tiplerinin katliamla aç›lmas› ile birlikte,
sözkonusu siyasetler de sürdürdü¤ümüz ölüm orucuna kat›lm›ﬂlard›r. Bu
kat›l›mlar› ise, bir oldu-bitti sonucu
zorunluluktan olmuﬂtur. Katliam yaﬂanm›ﬂt› ve sürmekte olan bir direniﬂ
vard› ve bu siyasetler direniﬂe kat›lmaktan baﬂka seçeneklerinin olmad›¤› düﬂüncesiyle ölüm orucuna baﬂlam›ﬂlard›. Ne var ki, bedellerin artmas›, sürecin uzamas› ile birlikte karars›zl›klar›, zafere inançs›zl›klar› derinleﬂmiﬂ, tecrit politikas›n›n fikri sahibi emperyalizme ve uygulay›c› pozisyonundaki oligarﬂiye geri ad›m att›r›lamayaca¤› kan›lar› güçlenmiﬂtir.
Ve bunun sonucu olarak 28 May›s
2002'de "Bayra¤› d›ﬂar›ya devrediyoruz" diyerek direniﬂ mevzisini
terketmiﬂlerdir. Hapishanelerdeki
çarp›ﬂman›n asli unsuru olan ve oda¤›nda yeralan en güçlü silah olan direniﬂi b›rakmalar›, onlar›n iradelerini
k›rm›ﬂ ve direniﬂte seyici konumuna
düﬂmüﬂlerdir.
Ölüm orucu direniﬂini b›rakarak
"taktik de¤iﬂtirdik" diyen gruplar, neden ölüm orucuna baﬂlad›lar ve neden b›rakt›lar sorular›n› hala cevapland›rmam›ﬂlard›r. Bu siyasetler 28
May›s 2002'den bugüne geçen 3 y›l›
aﬂk›n süre zarf›nda "bekle-gör" politika(s›zl›¤›)s› ile hareket ettiler. Tabii
ki, "bekle-gör" anlay›ﬂ›, politikas›zl›k, statüyü sürdürme çabalar› ve t›kan›kl›k, varolan irade zay›fl›¤›n› de-

rinleﬂtirmiﬂ, geriliklerin aç›¤a ç›kmas›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 sürdürürken; platform üyelerinin sanki çok
baﬂka ve büyük bir ﬂey yap›yorlarm›ﬂ
gibi göstermeye çal›ﬂt›klar› "fiili direniﬂ"in de içindeyiz. Nedir fiili direniﬂ dedikleri? ﬁudur ki; tecrit politikas›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 örgütlü devrimcilerin tav›r almas›n›, s›radan bir demokrat ve s›radan bir anti-faﬂistin dahi tav›r almas› gayet do¤ald›r. Yani bu yapt›r›m ve dayatmalara karﬂ› koymak için örgütlü bir
devrimci olmakta gerekmiyor; onurunu korumak isteyen s›radan insanlar›n dahi baﬂvurmas› gereken, baﬂvurdu¤u bir direniﬂ biçimidir. ‹ﬂkenceye, sald›r›ya, bask›lara, dayatmalara direniﬂle karﬂ› koymak, her devrimcinin do¤al görevidir. F tipi öncesi süreçte, E tiplerinde de bu böyleydi. ﬁubede (poliste) de bu böyledir.
Durum bu kadar aç›kken, platform
üyeleri buna bambaﬂka, tecriti parçalayacak bir misyon yüklemeleri ile
komik bir duruma düﬂmektedirler.
Politikas›zl›¤›n, iradesizli¤in, ölümüne bir direniﬂte bedellerden kaç›nman›n üstü, bu "fiili direniﬂ" söylemiyle
örtülmeye çal›ﬂ›l›yor. Kald› ki, dayatmalara karﬂ› tav›r al›ﬂlar›n›n da çok
tutarl› oldu¤u söylenemez. Mevcut
"fiili direniﬂ"leriyle direniﬂ biçimlerinin nas›l alt›n›n boﬂalt›ld›¤› ve suland›r›ld›¤› da bilinmektedir. Bu konuda
dahi bir kararl›l›k yoktur. Söylemde
keskinler (!) ama pratikte ehliler!..
Platform üyesi arkadaﬂlar›n burunlar› kaf da¤›nda, ama eteklerinin
tutuﬂtu¤unun, neredeyse bellerine
kadar ç›kmaza sapland›klar›n›n fark›nda de¤iller herhalde?!... Öyle
yüksek perdeden laf yetiﬂtireceklerine, hallerine bakmalar›n› tavsiye
ederiz! ﬁunu da unutmamal›lar ki, o
'can simidi' olarak kulland›klar› "fiili
direniﬂ takti¤i" maskeleri de bu gi24
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diﬂle erken düﬂecek. Ve art›k geriliklerini gizleyecek bir malzemeleri de
kalmayacak! Biraz idareli kullanmalar›n› tavsiye ederiz!

Statükoculuk ve Kan›ksama
Teslimiyete Götürür!
Bugün F tiplerinde tecrit politikas› baﬂar›ya ulaﬂmad›ysa; F tipleri
Mamaklaﬂt›r›lamad›ysa; F tipleri
y›lg›nl›k ve korku yaym›yorsa, tersine bir direniﬂ abidesi olarak görülüyorsa; tüm bunlar 119 ﬂehitle, kararl›l›kla sürdürdü¤ümüz ölüm orucu
direniﬂimizle mümkün olmuﬂtur.
Bugün di¤er siyasi dava tutsaklar› çok büyük sald›r›larla karﬂ›laﬂm›yor ve statülerini(!) sürdürebiliyorsa;
direniﬂ d›ﬂ›nda olduklar› ve direniﬂi
seyrediyor olduklar› halde, kendi tabanlar›na karﬂ› "direniyoruz" havas›(!) verebiliyorlarsa, tüm bunlar
Cepheliler’in ölümüne direniﬂleri sayesindedir.
Ancak unutulmamal› ki, statükoculuk uzlaﬂmaya, uzlaﬂma ad›m
ad›m teslimiyete götürür. Bu noktada
PKK tutsaklar›n›n 19-22 Aral›k pratiklerini (ki bunu platform bileﬂenleri çok iyi bilirler) ve sonras›nda F
tiplerine götürüldüklerinde F tiplerindeki tüm uygulamalar› kabul etmelerini... ad›m ad›m hangi noktaya
geldiklerini yeniden hat›rlat›r›z!
Platform üyeleri ayl›k aç›k görüﬂe 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"(!) yeni mi keﬂfedildi ?! Elbette Hay›r!..
Ayl›k aç›k görüﬂ, telefon vb. gibi
"hak"lar›n kullan›m› uzun süredir kafalar›nda var. Platformun sözkonusu
yaz›s›nda kurnazl›k yap›l›yor. PartiCephe tutsaklar›n›n bayram, y›lbaﬂ›
gibi özel günlerde aç›k görüﬂe ç›kma
karar›na iliﬂkin, sözkonusu örgütlerin bu aç›k görüﬂe iliﬂkin tek karﬂ› ç›k›ﬂ noktas› sadece "dini" ve "milli"
bayramlarda aç›k görüﬂe ç›k›lmas›yd›... "Dini ve milli bayramlar" kavramlar› komünistliklerine(!) halel
getirecekti... Ama buna ra¤men "dini" ve "milli" bayram aç›k görüﬂlerine ç›kt›lar!
Cepheli tutsaklar›n resmi ve dini

bayramlardaki aç›k görüﬂe ç›kmalar›
(ki tüm örgütler ç›k›yor) yeni bir durum 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 tipleriyle birlikte devreye sokuldu¤unu,
ve F tipleri mant›¤›yla verilen(!) bir
"hak" oldu¤unu ve tecrit kalkmad›kça bu mant›¤›n da ortadan kalkmayaca¤›n› biliyor olmalar›na ra¤men neden 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 ﬂekilde görülen Nazi kamplar›n› meﬂrulaﬂt›racak ad›mlar›n at›lmas›d›r.
Platform içindeki kimi gruplar,
inançs›zl›klar›na, teslimiyete yönelen "görüﬂlerine" di¤er platform üyelerini de ortak ederek teslimiyeti
meﬂrulaﬂt›rmak istemektedirler. AB
emperyalistlerinin ve oligarﬂinin en
yetkili a¤›zlar›ndan tutun da, en küçük hapishane personeline kadar "F
tiplerinde ortak alanlar› kullanm›yorlar, kendi kendilerini tecrit ediyorlar. Telefon, sohbet, kütüphane vb
gibi haklar›n› kullanm›yorlar..." ﬂeklindeki söylemleri ile tecrit yoktur
yalanlar›n› güçlendirmek, Nazi
kamplar›n› meﬂrulaﬂt›rmak ve tredman-›slah politikas›n› iﬂler hale getirme amaçl› propaganda yap›yorlar.
Di¤er taraftan; gelinen noktada
platform içindeki kimi gruplar "hak
kullan›m›" ad› alt›nda, düﬂman›n yukar›da aktard›¤›m›z propagandalar›na fark›nda olmadan objektif olarak
güç katarcas›na, Nazi kamplar›n›
meﬂrulaﬂt›rma yolunda ad›mlar atmaya haz›rlan›yorlar. "Hak kullan›m›", "fiili direniﬂi yayma ve protesto
alan› yaratma" saçmal›klar›yla teslimiyete yöneliﬂlerini teorileﬂtirmeleri
ﬂaﬂ›rt›c› olmayacakt›r. Devrimci de¤er ve sorumluluktan uzaklaﬂarak,
yan›baﬂlar›ndaki ölümleri, ölüme yürüyenleri 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 bulabiliyorlarsa birileri(!), o zaman platform
oturup bunu ciddi ﬂekilde sorgulamal›d›r. Bu yönelim durdurulmazsa,
ideolojik ve ahlaki olarak mahkum
edilmezse, alt›ndan kalkamayacaklar›, ezilecekleri, yokolacaklar› bir sürece girerler.
Bugün art›k ayl›k aç›k görüﬂü bir
"hak" olarak gören, bunu "hakk›n
kullan›lmas›" olarak meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂanlar›n; yar›n bu haklara telefonu, sohbet saatlerini, kütüphaneyi
ekleyebilecekleri s›r de¤ildir. Tredman-tecrit politikas› oraya-buraya
çekilemeyecek, mu¤laklaﬂt›r›lamayacak kadar aç›kken, telefon ve benzerini 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›llar›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 tutsaklar 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 üslupla benzetmeler yapmak, oportünizme has bir özelliktir. Direniﬂ karﬂ›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, direnmemenin yaratt›¤› ruh haliyle sald›rganlaﬂarak, ölümüne süren direniﬂimize,
ﬂehitlerimize yap›lan bir sayg›s›zl›kt›r. Gelin tart›ﬂal›m ölüm orucu direniﬂini! "S›ras› gelince... gerçeklerin
25
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diliyle konuﬂaca¤›z" diyerek olmuyor... Buyurun konuﬂun!.. Anlat›n!..
Hay›r, konuﬂacak, anlatacak bir ﬂeyiniz 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, direniﬂe kenetlenirsiniz ya da sa¤c›l›k bata¤›na gömülürsünüz.
Platformda olup da devrimci kimli¤ini korumak, tecriti parçalamak isteyen siyasi yap›lar için 5 y›ld›r hayat›n da ispatlad›¤› gibi tek devrimci
pratik ölüm orucudur. Ölüm orucu
direniﬂini b›rak›p, geri düﬂüp de tekrar devrimci sorgulama ile direniﬂ silah›n› kuﬂanmak, erdem oldu¤u kadar, ayn› zamanda tarihi bir zorunluluktur ve sorumluluktur. Bu sorumluluktan kaçmak, tasfiye olma yolunda dolu dizgin koﬂmak demektir.
Sonuç olarak; hiç kimse kalk›p bu
gidiﬂata sessiz kalmam›z› beklememelidir. 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 zaferin teminat›d›r...

Ercan Kartal
- Aﬂa¤›daki dipnotlar Yürüyüﬂ taraf›ndan konulmuﬂtur.
(1) Sözkonusu yaz›; “MLKP, TKPML, MKP, T‹KB dava tutsaklar›” imzas›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 vermemiﬂ, bunun üzerine statükocular “cunta TTE giydirmek istemiyor” diye aç›klama yapm›ﬂlar ve TTE’leri sonunda
al›p(!), daha önce “mavi kefen” dedikleri
TTE’leri giymiﬂlerdi.
(3) MLKP, TKP-ML, MKP, T‹KB imzal› yaz›n›n sonu “Taﬂlar›n da bir haf›zas›n›n oldu¤u unutulmamal›d›r!” diye bitiyor. Ercan Kartal bu cümleye at›f yapmaktad›r.

Çok insan izleyecek bizi
Bitmez tükenmez gençler,
altın yüzlü
Ölecekler bu kan
savaşında
Kavuşmak için
daha çok
güneşe...

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. ‹brahim Erdo¤anlar’›n, ‹lçiler’in birikimini, tecrübesini bugünden yar›na
yerine koymak mümkün de¤ildi.
Ama tüm bunlara ra¤men, belimizi bir daha do¤rultamayaca¤›m›z,
bitti¤imiz do¤ru de¤ildi. Bu sadece
bir hevesti; oligarﬂinin, katliamc›lar›n hevesi. Ve o hevesi onlar›n kursaklar›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 küllerinden yeniden do¤muﬂ bir halk›n
destan›yd›. Efsaneye göre, Anka kuﬂu, tekti. Buna ra¤men hiç yokolmuyordu; ömrünün sonuna geldi¤inde, yuvas›n› içinde kendisiyle
beraber ateﬂe veriyor ve küllerinden
yeniden do¤uyordu. Anka, Meksika
köylülerinin katledildi¤i halde, ölmedi¤ine, bir gün mutlaka yeniden
dönece¤ine inand›klar› Zapata’yd›.
Belki Bolivar’d› Anka, belki Pir
Sultan. Yenilip yeniden aya¤a kalkan halk, tek baﬂlar›na kalm›ﬂ olsalar da, mücadeleyi yeni baﬂtan örgütleyen devrimci önderlerdi Anka... Yani Anka kuﬂu bizden baﬂka-

baren de, ac›m›z› kalbimize gömerek, onlar›n miras›n› ve bayraklar›n›
devralarak devrim yürüyüﬂü sürdürülecekti.
12 Temmuz Türkiye faﬂizmini ve
Türkiye’de devrimcili¤i anlamayanlar için büyük derslerle, göstergelerle doludur. Devrim için mücadele
edenleri nelerin bekledi¤ini, mücadelenin nas›l geliﬂece¤ini göstermiﬂtir herkese... Evet, büyük bedeller ödenecekti, ama böyle diye, Türkiye devrimini zafere götürecek
yoldan vazgeçmek, devrimden vazgeçmekle eﬂde¤erdir. Nitekim
Türkiye solunun bir k›sm›
bu yolu, vazgeçiﬂi tercih
etmiﬂtir.
Aradan geçen 14 y›l, o
gün, 12 Temmuz 1991’de
infazlar› oligarﬂiyle Devrimci Sol aras›nda bir “düello” olarak de¤erlendirenlerin
ne kadar ülkemiz gerçeklerinden
kopuk oldu¤unu yeterince göstermiﬂ olsa gerektir.

devrim
gerçe¤ini ve
devrimcili¤i
12 Temmuzlar
ö¤retiyor

s› de¤ildi.
ﬁaire,
“Halk›z
biz yeniden do¤ar›z ölümlerde” dizelerini
yazd›ran,
“bir gider bin
geliriz”
dedirten
de bizim tarihimizden baﬂka bir ﬂey de¤ildi.

Bu destanlar›n, bu dizelerin arkas›nda hep ölümüne direniﬂler,
ödenecek bedellerden korkmadan
yürütülen savaﬂlar vard›r. Uzlaﬂmac›lar, teslimiyetçiler, zaman› geldi¤i
halde mücadele arenas›na ç›kmay›p
kendini gelece¤e saklayanlar, dialogu, beklemeyi, öne ç›kmamay›
ö¤ütleyenler tarih boyunca hep oldular, ama onlardan böyle bir tarih
kalmad›. Onlar tarihin en silik sayfalar›n› oluﬂturdular. Ve tarih, onlarla de¤il, s›n›flar savaﬂ›n›n hakk›n›
verenlerce, bu savaﬂ›n tarihsel yasalar›na uyanlarca yaz›ld›.
Niyazi Ayd›n’›n ﬂu sözü tarihi bir
özettir: “Benim oldu¤um yerde
Devrimci Sol da vard›r”; bu ﬂu demekti; her ne olursa olsun, koﬂullar
ne olursa olsun, bir Cepheli’nin bile
oldu¤u yerde, devrimci hareketin
bitmesi, yokolmas› sözkonusu olamazd›. O halde, 13 Temmuz’dan iti26
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Bunu görmemekte ›srar edenler,
“silahlar sussun” diye y›rt›n›yorlar
bugün de. Faﬂizmi aklarcas›na “siz
silaha sar›l›nca devlet de öldürüyor” diyorlar. O kadar basit mi?
Gerçek öyle mi?
Devrimciler ülke gerçe¤ine, s›n›flar savaﬂ›n›n nas›l sürdü¤üne dair 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 ﬂiddetinin artaca¤› da kimse için s›r de¤ildir... Ama bütün bunlar reformizmin
dedi¤ini do¤rulam›yor yine de.
Yüzlerce bar›ﬂç›l kitle eylemine
kurﬂunlarla, bombalarla sald›r›lmas›n› nas›l aç›klars›n›z o zaman? 1
May›s 77 katliam›n›, CHP’lilerden
T‹P’lilere “silahl› mücadeleyi” sa-

vunmay›n yüzlerce insan›n katledilmesini nas›l aç›klars›n›z? ‹sterseniz
daha da gerilere gidelim; Mustafa
Suphiler iktidara karﬂ› silaha m› sar›lm›ﬂlard› ki katledildiler?.. Devrimcilerin, yurtseverlerin silahlar›
ﬂu veya bu nedenle sustu¤unda infazlardan, iﬂkencelerden, katliamlardan vaz m› geçti oligarﬂi, demokrasi mi uygulad› o zamanlarda?
Devrimciler silaha baﬂvurdu¤u
için faﬂizmin de ﬂiddet uygulad›¤›
tam bir çarp›tmad›r. Hay›r, bir “yan›lg›” de¤ildir, bile bile bir çarp›tmad›r. Faﬂist devleti meﬂrulaﬂt›rmakt›r. Düzeni meﬂru, halk›n devrim için, kendi iktidar› için mücadelesini meﬂru görmemektir. Soru basittir; demokrasi olmad›¤› için mi
halklar silaha sar›l›yorlar, yoksa
halklar silaha sar›ld›¤› için mi demokrasi rafa kald›r›l›yor? Silahl› direniﬂ ve savaﬂlar›n “demokrasinin
uygulanmas›n›n önündeki engel oldu¤u”, yüzy›ld›r emperyalistlerin
ve iﬂbirlikçi faﬂist diktatörlüklerin
tezidir. Bu tezin en güncel halini
Irak’ta izliyoruz...
Bu tezin anlam› ﬂudur; emperyalizme, 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 size demokrasi verelim... Boyun e¤dirilmiﬂ halklara kimsenin demokrasiyi vermeyecea¤i bir yana, tezin özü
budur... “Silahlar sussun” diyenler,
emperyalist dünya düzeninde
yaﬂamay› kabul eden, kapitalizme gizli veya aç›k hayran, “demokrasi” diye burjuva demokrasisine tap›nanlard›r.
Tabii, 12 Temmuz’da oligarﬂinin bombalar›na, kurﬂunlar›na hedef olanlar, bunlar›
reddedenlerdir. Mücadele Dergisi’nin 12 Temmuz’dan önceki gün bask›ya verilen say›s›n›n
baﬂyaz›s› ﬂu baﬂl›¤› taﬂ›yordu:
“Ülkemizde emperyalist katillere 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 yaﬂamlar›n›n tümünde koruduklar› inançlar›
ve coﬂkular›yla “bu ateﬂleri da¤lar›m›zda yakaca¤›z!” diyorlard›. Ve
e¤itim için ç›kt›klar› yurtd›ﬂ›ndan o
ateﬂleri tutuﬂturmak için hiç tereddüt 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› emperyalizmin ve oligarﬂinin hedefi
yapan buydu.
Onlar, emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› savaﬂan bir sosyalist olman›n “tatl› su sosyalistli¤i”nden farkl› oldu¤unu, tabii ki biliyorlard›.
Onlar› devasa bir zulüm mekanizmas›n›n bekledi¤ini de biliyorlard›.
Devrimcilik, sosyalistlik bunlar› bilerek, bunlar› göze alarak mücadele
etmekti zaten. “Devrim için savaﬂmayana sosyalist denmez”di. E¤er
biri devrim için savaﬂm›yor ve kendine sosyalist diyorsa, ya bu gerçeklerden habersizdi ya da bir sahtekâr!
Gençler, yaﬂl›lar vard› 12 Temmuz ﬂehitlerinin içinde. Devrimci
olmak iﬂ de¤ildi, iﬂ, ömür boyu devrimci kalmaktayd›; onun an›t›yd›lar
baz›lar›. Kolay günlerin, kolay görevlerin devrimcisi de¤il, zor dönemlerin ve zor görevlerin adam›
olabilmekti komünistlik. Genç yaﬂlar›nda zor dönemlerin devrimcili¤inin an›t› olanlar vard› içlerinde.

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.

Mesele, devrimin derneklerdeki,
meydanlardaki “popüler” insanlar›
de¤il, emekçileri olabilmekti. Devrimin emekçili¤inin ustalar› vard›
12 Temmuz ﬂehitlerinin içlerinde...
Niyaziler, ‹bolar çeﬂitli örgütlerin yönetici kadrolar›n›n legalizmin,
Avrupac›l›¤›n, direnmemenin teorisini yapt›¤› dönemlerde, direniﬂlerin
en ön saflar›nda yeralan, devrim
mücadelesini örgütleyen önder kadrolard›. Kimileri “sosyalist demokrasi” üzerine gevezelikler yap›p
devrimci örgüt anlay›ﬂ›n› tahrip
ederken, onlar bu mücadeleyi örgütledikleri zor koﬂullarda devrimin
hem hamal›, hem kurmay› olmay›
baﬂaranlard›r.
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.
Kadrolaﬂmak, örgütlenmek, örgütlemek, propaganda, bilinçlendirme k›sacas›; devrimci mücadelenin
her biçimi, her alan›, oligarﬂinin
binbir türlü yasaklar›yla, bask›lar›yla engellenmektedir. Ama yine Niyazi Ayd›n’›n dedi¤i gibi, "Sorun
varsa çözüm de vard›r." Biz her koﬂulda o çözümü bulmak ve uygulamak durumunday›z.
Türkiye s›n›flar mücadelesinin
en büyük mevzi kavgalar›n›n
birinin içinde, kahramanl›¤›
kitleselleﬂtirerek, feda ruhunu
büyüterek 12 Temmuz ﬂehitlerinin yolunda, onlar›n geleneklerini pekiﬂtirerek yürüyoruz. Bayraklar› bir an bile yere düﬂmedi. Savaﬂ o günden
bu yana ﬂiddetinden hiçbir
ﬂey kaybetmedi. ﬁairin dedi¤i
gibi, “nice sarp yerlerden geçildi buraya kadar... ve buradan 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›nda gerilemeden zafere yürüyece¤iz.

Oligarﬂik devlet, iç savaﬂa
göre örgütlenmiﬂtir
❏ Genelkurmay ve hükümet,
Adalet Bakanl›¤›’na yönelik eylemin ard›ndan, 1 Temmuz akﬂam› 5
saat süren bir toplant› gerçekleﬂtirdiler. Genelkurmay’›n “terör” konusunda 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¤lamak için” kuvvet organizasyonunu
de¤iﬂtirdi¤i ve ﬂu anda 12 iç güvenlik tugay› bulundu¤u, yine Genelkurmay taraf›ndan verilen brifingte
belirtilen noktalardan biriydi.
❏ Polis okuluna her y›l 5 bin kiﬂi 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 Nüfus Hizmetleri Yasas›'nda da de¤iﬂiklik yap›laca¤›n›, böylece polisin,
vergi daireleri, muhtarl›klar, konaklama tesisleri, elektrik, su, do¤algaz
ve telefon ﬂirketlerinin ve benzeri
veri taban› bulunan birçok kuruluﬂtaki ﬂahsa ait bilgilere hemen ulaﬂabilece¤ini söyledi.

Halk›n mücadelesine karﬂ›
örgütlenen devlet
Sadece son bir hafta içinde bas›na yans›yan bu geliﬂmeler, neyi ifade ediyor? Bu düzenlemeler ne için
yap›l›yor? Ony›llarca “dört yan›m›z
düﬂmanla çevrili” diye halk› kendine yedekleyen oligarﬂi, neden “iç
güvenlik daha öndedir” diyor? Tam
bir orduya dönüﬂtürülen polis, tüm
halk›n nüfus bilgilerine her an ulaﬂmay›, tüm toplumu denetimi alt›nda
tutmay› neden istiyor? Gecekondular›n sokaklar›na kadar her yana ne-

den MOBESE sistemi kameralar›
yerleﬂtiriliyor?
Ne bir tek eylem, ne de “artan
PKK eylemleri” de¤ildir bu sorular›n cevab›. Veya, 11 Eylül sonras›
yarat›lan “teröre karﬂ› savaﬂ” havas›n›n ortaya ç›kard›¤› sonuçlar olarak da görülemez. Ya da, “Bir s›n›f›n öteki s›n›flar üzerinde egemenli¤ini sürdürmek için kulland›¤› bask›
ve tahakkümün arac›” olarak devletin iﬂlevine uygun olan düzenlemelerdir, genellemesi ile de aç›kl›¤a kavuﬂturulamaz.
Ony›llard›r varolan bir olgunun
pekiﬂtirilmesinin ifadeleridir bu geliﬂmeler. Bu ve daha buraya almad›¤›m›z, zaten varolan örgütlenmeleri, yasalar› biraraya getirdi¤imizde,
karﬂ›m›za ç›kan olgu; oligarﬂik devletin, bir iç savaﬂ örgütlenmesi oldu¤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› zamanda, siyasal, ekonomik ve kültüreldir. Tüm bu alanlarda en baﬂta, resmi a¤›zlardan “iç güvenlik” olarak
ifade edilen, halka karﬂ› savaﬂ gözönünde bulundurulur. Bütçeden en
büyük pay bu yüzden “güvenlik ve
istihbarat” birimlerine ayr›l›r. Yasalar 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 örgütlenmelerin 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 düzenlemelerin, bugünkü koﬂullar›n bir ihtiyac› olarak ortaya ç›kmad›¤›n›, ta28
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rihi bir sürecin at›lmaya devam edilen ad›mlar› oldu¤unu belirtmiﬂtik.
Bu süreç, yeni-sömürgecilik iliﬂkileri ile baﬂlam›ﬂt›r. 2. Emperyalist
Paylaﬂ›m Savaﬂ› sonras› geliﬂtirilen
bu iliﬂkiler, sosyalizm mücadelesine, halk kurtuluﬂ savaﬂlar›na karﬂ›
emperyalizm taraf›ndan sömürgelere dayat›lm›ﬂ ve yaﬂama geçirilmiﬂtir. Emperyalizme ba¤›ml› bütün
yeni-sömürgelerin, baﬂta ordular›
olmak üzere devlet mekanizmas›
yukar›dan aﬂa¤›ya yeniden yap›land›r›lm›ﬂt›r. Ülkemiz d›ﬂ›nda örnekleri 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 geliﬂmede, maskesini atmakta da gecikmemiﬂtir.” Terör demagojisine
havale edilen darbeler, aç›k katliamlar bu ihtiyac›n ürünü olarak gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Mahir ÇAYAN, yeni-sömürgecilik 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, askeri pakt iliﬂkileri ile oligarﬂik devlet cihaz›, devrimci iç savaﬂ dikkate
al›narak militarize edilmiﬂtir. (...)
Eski dönemlerdeki halk›n üzerindeki zay›f feodal denetim -emperyalizmin fiili durumu bütün ülke
çap›nda de¤il ticari merkezlerde ve
ana haberleﬂme yerlerindeydi- yerini, çok daha güçlü oligarﬂik devlet
otoritesine b›rakm›ﬂt›r. Oligarﬂik
devletin ordusu, polisi ve de her çeﬂit pasifikasyon ve propaganda
araçlar› ülkenin her köﬂesinde egemenli¤ini kurmuﬂtur.”
Ülkemizde 1950’li y›llara dayanan yeni-sömürgecilik iliﬂkisine paralel olarak, ulusalc› özelliklerini
giderek yitiren ordunun iç savaﬂ ordusuna dönüﬂtürülmesinde, özellikle cuntalar dönüm noktalar›d›r. 12
Mart 1971 aç›k faﬂizmi, devletin faﬂistleﬂtirilmesinde ciddi anlamda
mesafe katederken, ordunun tümüyle iç savaﬂa göre biçimlendirildi¤ini
ve oligarﬂinin ve emperyalizmin de-

netimine girdi¤ini
görmekteyiz. Bu
süreç, 12 Eylül
aç›k faﬂizmi ile
daha da kurumsallaﬂt›r›l › p
kal›c›
hale getirilmiﬂtir.
Ordunun elemanlar›n› “iç
düﬂmanla mücadele”yi
esas alarak e¤itmesi,
birbiri ard›s›ra ç›kar›lan bask› yasalar›, Susurluk
örgütlenmeleri,
OHAL’ler, polis
ve jandarman›n
durmadan geniﬂletilen yetki
alan›, halka
karﬂ› psikolojik savaﬂ merkezleri, kontrgerilla taktikleri, katliamlar, infazlar,
kaybetmeler,
i ﬂ k e n c e l e r. . .
Hepsi devletin
yukar›da belirtti¤imiz niteli¤inden ba¤›ms›z
de¤ildir
ve
onun somutta
karﬂ›m›za ç›kan kendini
ifadelendirmesidir.
Oligarﬂik devletin
bu özelli¤inden kaynakl›, “hukuk
devleti” ya da
“demokratik
devlet” demagojik bir söy-

‹ç savaﬂa göre, halka
karﬂ› örgütlenen
oligarﬂik devletin
“de¤iﬂimi”, tüm bir
düzenin de¤iﬂimiyle
mümkündür. Bunun
ad› devrimden
baﬂka bir ﬂey
de¤ildir.
lemden öteye gidemez. Binlerce
“demokratikleﬂme” yasas› ç›karsan›z da, hükümetler de¤iﬂse de, örgütlenme yerinde durmaktad›r. Düﬂünün ki, giriﬂte aktard›klar›m›z,
sözde “demokratikleﬂmenin” en
cafcafl› döneminde yaﬂanmaktad›r.
Emperyalizme ba¤›ml› olarak,
devletin iç savaﬂ›n ihtiyaçlar›na göre örgütlenmesinin temeli, ülkemizin sosyo-ekonomik yap›s›ndan
kayna¤›n› almaktad›r. Yoksullu¤a,
sömürüye karﬂ› isyanlar›n, ba¤›ms›zl›k için aya¤a kalk›ﬂlar›n önünü
alman›n tek yöntemi olarak, militarist bir devlet ayg›t› görülmektedir.
Bu devlet anlay›ﬂ›nda; halk›n en
meﬂru talepleri dahi, mutlaka “iç
düﬂman›n manevralar›”d›r ve polisasker zoruyla bast›r›lmal›d›r. Daha
geçen hafta Kara Kuvvetleri Komutan› Orgeneral Yaﬂar Büyükan›t’›n,
Kürt halk›n›n “insan haklar›” temelindeki taleplerini “kisve” olarak nitelemesi bu anlay›ﬂ›n ürünüdür.
Devletin resmi politikalar›na
yön veren ve hükümetler de¤iﬂse de
uygulanmas› zorunlu Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’ne bak›n, her sat›r›nda, halk›n mücadelesinin devlet
için tehdit olarak alg›land›¤›n› görürsünüz. Bunun gere¤i ise, yeni
bask› yasalar›d›r, “güvenlik” kisvesi
alt›nda iç savaﬂ güçlerinin modernize edilmesidir. Hak ve özgürlükler
mücadelesine karﬂ› bask›lar›n yo¤unlaﬂt›r›lmas›d›r. ﬁovenizmin ve
her türden gericili¤in güçlendirilerek, bu zeminde halka karﬂ› savaﬂta
29
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kendilerince meﬂruluk yaratma yönündeki politikalard›r. Ki, tüm bunlar›n pratik yans›malar›n› yeni
TCK, C‹K, CMUK’la, “bayrak provokasyonlar›” ve linç giriﬂimleriyle,
en meﬂru demokratik haklara yönelik 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 gerçe¤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 düzenleme ya da günün deyimiyle “AB
yasalar›”, onun temel niteli¤ine dokunamaz. Ancak, ‘demokrasicilik
oyunu’ dedi¤imiz politika çerçevesinde makyajlar yap›labilir. Ama
mutlaka, -halk›n mücadelesinin geliﬂmesine de paralel olarak- devlet
gerçek niteli¤ini ortaya koymakta
gecikmez. Bu gerçeklerin gözard›
edildi¤i durumda “tam demokratikleﬂiyorken 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 alenileﬂmesi karﬂ›s›nda bütün de¤erlendirmeler suya düﬂmektedir.
Oligarﬂik devletin “de¤iﬂimi”,
tüm bir düzenin de¤iﬂimiyle mümkündür. Bunun ad› devrimden baﬂka
bir ﬂey de¤ildir. Yol, yöntem ayr› bir
tart›ﬂma konusudur. Ama, oligarﬂik
devlet parçalan›p halk›n devleti kurulmadan, giriﬂte s›ralad›¤›m›z düzenlemelerde ifadesini bulan süreç
her gün iﬂlemeye devam edecek ve
bunlara yenileri eklenecektir. Çünkü, çeliﬂkilerin alabildi¤ine keskin
oldu¤u ülkemizde, böyle bir devletin halka karﬂ› sürekli kendini askeri, siyasi, hukuki olarak yenileme,
geliﬂtirme ihtiyac› bitmez.
Son olarak belirtelim ki, bu ihtiyac›n süreklili¤i, halk›n mücadelesini bast›rmakta ne denli zorland›klar›n›n da bir ifadesidir.

AKP, demokratik mücadeleyi
sindirme sald›r›s›n› sürdürüyor
Hak ve özgürlükler mücadelesine yönelik gözalt› ve bask›lar sürüyor. Oligarﬂik iktidar, 1 May›slar’dan cenaze törenlerine kadar en
meﬂru demokratik haklar› yoketmek
için sald›rmaya devam ediyor.

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

Amasya: 1 May›s’a sald›r›
sürüyor

Adana: Katliam protestosu
tutuklama nedeni!

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 May›slar’a yönelik soruﬂturmalar, gözalt› ve tutuklamalar ﬂu bu kentin
savc› ve polislerinin marifeti olmay›p, AKP iktidar›n›n merkezi karar›d›r. ‹ktidar, devrimci olan her
ﬂeyi, her kesimi sindirmek, tasfiye
etmek istemektedir. Ya benim istedi¤im gibi bir “muhalefet” olacaks›n ya da yokolacaks›n” politikas›n›
dayatmaktad›r.
30 Haziran günü, Amasya Gençlik Derne¤i Yönetim Kurulu üyeleri
hakk›nda, 1 May›s’ta att›klar› sloganlardan dolay› dava aç›ld›. Daha
önce de “yasad›ﬂ› slogan” suçlamas› ile 1 May›s’a kat›lan 15 kiﬂi hakk›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¤raflar› “yasad›ﬂ›” gösterilerek, dernek hakk›nda kapatma davas›
aç›ld›.
Ne demeliydi Gençlik Dernekliler; mesela, çocuklar›m›z
“umut için büyüyoruz” dövizleri de¤il de, “yozlaﬂmak için büyüyoruz mu” desinler? Yoksa,
120 insan›n asl›nda tecrit politikas› sonucu katledilmediklerini
mi yazsalard› dövizlerine?
Elbette tüm bunlar›n bir ce-

17 MKP/HKO’lunun katledilmesini protesto ettikleri için, Adana’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›klamada 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
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ve kontrgerilla faaliyetleri, DKÖ’ler taraf›ndan
protesto edildi. 2 Temmuz günü Yeralt› Çarﬂ›s› üzerinde biraraya gelen HÖC, DHP, ESP,
DEHAP, Dersim Kültür Derne¤i,
EMEP, KESK’e ba¤l› sendikalar ile
Genel-‹ﬂ ortak bir eylem gerçekleﬂtirdiler. Yaﬂananlardan Albay Dursun’un sorumlu oldu¤u dile getirilen
aç›klamada, "Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz" pankart› aç›ld›. Aç›klamada,
son olarak, merkeze ba¤l› Batman
Köyü mevkiinde bulunan özel harekat timlerinin kontrol noktas›nda,
akrabalar›yla beraber kardeﬂlerinin
mezar›n› ziyaretten dönen Ali Haydar Çatakçin ve ‹brahim Çatakçin,
özel timlerin sald›r›s›na u¤rad›¤› bilgisi verilirken, ticari bir arac›n may›na çarpmas›n›n ard›ndan, Albay
Nam›k Dursun’un, taksi ve minibüs
ﬂöförlerini “terörü k›nama” eylemi
yapmalar› için zorlad›¤› ve ﬂoförlerin kabul etmemesi üzerine de Albay
Dursun’un, “O zaman olacaklardan
ben sorumlu de¤ilim. Siz görürsünüz” ﬂeklinde tehditler savurdu¤u
hat›rlat›ld›.
Ayn› bask›lar 1 Temmuz günü de
HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan düzenlenen bir baﬂka eylemle protesto
edildi. Ali Demir taraf›ndan okunan
aç›klamada, Albay Dursun’un bizzat örgütledi¤i bask›lara örnekler
verilerek, Türkiye’nin her taraf›nda
hak arayanlara, örgütlenenlere karﬂ›
faﬂist sald›r›larla, provokasyonlarla
sindirme politikas› uyguland›¤› hat›rlat›ld›. ESP ve DHP'nin de destek
verdi¤i aç›klamada ﬂunlar söylendi:
“Dersim y›llard›r bask› ve zulümle yönetilen bir yerdir. Sistem
her dönem boyun e¤en, itaat
eden bir Dersim hayaliyle yaﬂamaktad›r. Boyun e¤dirmek için
halka karﬂ› yozlaﬂt›rma, tehdit,
bask›, infaz ve köy yakma politikalar› uygulamaktad›r. Ama
bilinen bir gerçek açl›¤›n, yoksulu¤un, bask›lar›n sorumlular›
hiçbir dönem suçlar›n› gizleyemeyeceklerdir. Köyleri boﬂalt›lan, evleri yak›lan, iﬂkencelerde
katledilen Dersim halk› unut-

mayacak, hesap soracakt›r.”
1936’da özel yetkilerle donat›lm›ﬂ bir ﬂekilde Dersim’e askeri vali
atanan Abdullah Alpdo¤an yakt›,
y›kt›, katletti, sürgün etti ama Dersim halk›n› sindirmeyi baﬂaramad›.
Ad› tehdit, gözda¤›, ﬂantaj, kontra
yöntemlerle bütünleﬂen, ﬂimdiki
Alay Komutan› Albay Nam›k Dursun’un hayali de bu! Ama O da baﬂaramayacak!

Samsun: Tutuklananlar
serbest b›rak›ls›n!
Samsun’da, kat›ld›klar› demokratik
bir eylemden dolay› derneklerden, evlerden gözalt›na al›narak tutuklanan 13
kiﬂinin serbest b›rak›lmas› için, 2 Temmuz günü Samsun Çiftlik Caddesi Süleymaniye Geçidi’nde bir aç›klama yap›ld›.
HÖC ve Ekim Gençli¤i’nin birlikte

düzenledi¤i aç›klamada, “Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz, Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n” pankart› ve dövizler taﬂ›nd›. Yap›lan aç›klamada, bask› ve tutuklamalar›n amac›n›n, devrimcileri, demokratlar›
sindirmek ve ezmek ve emekçi halk›n
tüm umutlar›n› yokederek onlar› karanl›¤a bo¤mak oldu¤u söylendi.
5 Temmuz tarihinde Samsun’da
tutuklanan 13 kiﬂi yap›lan itiraz sonucu
serbest b›rak›ld›.

Katiller AKP Korumas›nda
17 Ocak 1991’de Ankara Emniyeti’nin iﬂkencehanesinde katledilen DEV-GENÇ’li Birtan Altunbaﬂ’›n katillerinin yarg›lanmas›na
Ankara II. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde 1 Temmuz günü devam edildi.
14 y›ld›r süren davada yine iﬂkencecilerin cezaland›r›lmas›, tutuklanmas› yönünde bir karar ç›kmad›. Talimatla ifadesi istenen Süleyman Sinkil bu duruﬂmaya da kat›lmad›. Buna karﬂ›n avukatlar›n,
tutuklanmas› yönündeki talebi yine
mahkeme taraf›ndan reddedildi.

Demirel’in sözleri kan›t
Duruﬂmaya san›k iﬂkencecilerden Hasan Cavit Orhan ve ‹brahim
Dedeo¤lu kat›l›rken, Birtan Altunbaﬂ’›n avukatlar›, 1 Temmuz 2005
tarihli Hürriyet Gazetesi’nde yeralan, Süleyman Demirel’ in itiraf niteli¤indeki “o dönem herkese iﬂkence yap›ld›” ﬂeklindeki aç›kla-

mas› delil olarak sunuldu. Hat›rlanaca¤› gibi Demirel, bu itiraf› kardeﬂinin 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›ndan Özgür Y›lmaz, Demirel’in sözlerinden hareketle, bu ülkede iﬂkencenin sistematik oldu¤unu ifade
ettikten sonra, san›k polislerden
Hasan Cavit Orhan’› kastederek,
“bana da iﬂkence yapm›ﬂt›r” ﬂeklinde konuﬂtu.
Bunun üzerine sözalan iﬂkenceci avukat›n›n, “iﬂkence insanl›k suçudur” ﬂeklindeki sözleri ise, bir
kara mizah örne¤i olarak kayda
geçti.
Duruﬂma, iﬂkencecileri koruma
kararl›l›¤› bir kez daha beyan edilerek, 29 Temmuz tarihine ertelendi.

Karanfiller Kültür Merkezi'ne
Sald›r› Protesto Edildi

Adliye önünde bir aç›klama yapan
Temel Haklar üyeleri, Birtan’›n katillerinin cezaland›r›lmas›n› istediler.
“‹ktidar Katilleri Koruyor” dövizleri
de taﬂ›yan Temel Haklar ad›na konuﬂan Hakan Y›lmaz, Birtan’›n iﬂkencede katledildi¤inin belgelerle ortada
oldu¤unu hat›rlatarak ﬂöyle konuﬂtu:
“Bu ülkede adalet yoktur. Birtan’›
katledenler korunup, kollan›yor, iﬂkence sistematik biçimde devam ediyor. Birtan Altunbaﬂ’›n katlediliﬂinin
üzerinden 14 y›l geçti. 14 y›ld›r adalet istiyoruz. ‹ﬂkenceciler, koruyucular›, kollay›c›lar›, iﬂkence talimat›
verenler, bundan sorumlu olanlar
yarg›lanmal›, cezaland›r›lmal›d›r.”

Yap›lan aç›klamada, sald›r›y› gerçekleﬂtirenlerin;
mahallede mafyan›n, çetelerin ve yozlaﬂman›n kurumlaﬂmas›n› hedefleyenler oldu¤u ifade edildi.
Kültür merkezinin yozlaﬂmaya, çetelere karﬂ› mücadele etti¤i ifade edilen aç›klamada, hedef al›nmas›n›n da bundan kaynakl› oldu¤u vurguland›.
Kültür merkezi çal›ﬂanlar›, son olarak “bunlara sessiz kalmad›k, kalmayaca¤›z. Tüm mahalle halk›m›z›
yozlaﬂmaya, çetelere karﬂ› birleﬂmeye ça¤r›yoruz” dediler.
Aç›klama alk›ﬂ ve sloganlarla bitirildi.

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› gerçekleﬂtirildi. 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.
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AKP, IMF için Anayasa’y›
bilerek, planlayarak çi¤nedi
da gözler önüne
serdi. Yasalar› haz›rlayan az›nl›k
Meclis tekellere ve kontrgerillaya çal›ﬂt›
bir milletvekili
d›ﬂ›nda yüzlerce
TBMM, tatile girmeden hemen
milletvekili neye el kald›rd›klar›n›
önce örne¤i daha önce görülmedik
dahi bilmiyordu.
bir h›zla, kelimenin tam anlam›yla
Tüm bu yasalar›n bu süre içeri“yang›ndan mal kaç›r›r gibi” ç›kard›
sinde ç›kmas› için önce meclis iç tüyasalar›. IMF’nin “meclis tatile girzü¤ünün de¤iﬂmesi gerekiyormeden önce ç›kar›lmas›n›” emrettidu. Ancak sözkonusu de¤iﬂiklik,
¤i yasalard›.
1996'da, 2001 ve 2003'te yap›lm›ﬂ
ve Anayasa Mahkemesi, AnayaYasalar Halka Karﬂ›d›r
sa’ya ayk›r›d›r diyerek bozmuﬂtu.
Anayasa IMF ‹çin Çi¤nenir Özal’›n “Anayasa’y› bir defa delmekle bir ﬂey olmaz” diyerek savundu¤u de¤iﬂiklik bu kez AKP taCHP’nin boykot etti¤i mecliste,
raf›ndan yap›ld›. Dolay›s›yla AKP,
AKP’liler “tarihi bir rekora” imza
bu de¤iﬂikli¤i, Anayasa’ya ayk›r› olatt›. IMF için mesaiye kalan “fedadu¤unu bilerek, planlayarak gerçekkar” AKP milletvekilleri, 8.5 saat
içinde, tam 237 maddeden oluﬂan 11
leﬂtirdi. Emperyalist tekellerin istekyasa tasar›s› ve teklifini yasalaﬂt›rd›.
leri için Anayasa’n›n “bir kez daha
Dünya Bankas›’n›n gönderdi¤i Kedelinmesinde” bir sak›nca yoktu!
mal Derviﬂ’in IMF’nin istedi¤i yaBu ülkenin yasalar› tekeller için kaç
salar› “15 günde 15 yasa” diye forkez çi¤nenmiﬂti, hesab› dahi tutulamüle etmiﬂti. AKP onlar› da sollad›
mazd›! Ve nas›l olsa mahkeme bir
ve en iyi iﬂbirlikçi oldu¤unu bir kez
kez daha bozana kadar AKP gerekli
daha ispatlad›. Bir de, IMF’nin öteyasalar› ç›karm›ﬂ olacakt›! AKP ülki istekleri olan SSK ve GSS yasakeyi tam da böyle yönetiyor iﬂte!
lar›n› komisyondan geçirip meclise
A¤›zlar›n› açt›klar›nda, halk›n
getirebilseydi, emirler tam yerine
yasalara uymas›ndan sözeden, estirgetirilecekti. ‹ﬂbirlikçi hükümet
dikleri terörü “falanca yasay› ihlal
bunlar› da yeni yasama y›l›nda ç›kaettiler” diyerek gerekçelendiren
rarak görevini yerine getirecektir.
bunlar de¤il miydi? Demek ki ﬂuy‹ki günde ç›kar›lan yasalar aramuﬂ; yasalar halka karﬂ› uygulans›nda, bankac›l›k, özelleﬂtirme, bemak içindir. Egemen s›n›flar›n ve
lediyeler gibi IMF talimatl› yasalaronlar›n iktidarlar›n›n böyle bir zola, polis ve askerin dinleme yetkisirunlulu¤u yoktur, “padiﬂahlar gibi”
ni geniﬂleten kontra yasalar var. Yaülkeyi yönetebilirler.
ni bu ola¤anüstü mesai emperyaAKP iktidar›n›n bu hukuksuzlulistler ve kontrgerilla içindi.
¤una, IMF programlar›n›n uygulanAKP’nin hükümet oluﬂundan bu yamas›n› savunan burjuva köﬂe yazarna halktan yana ç›kar›lan tek bir yalar dahi isyan etti. Aceleyle ç›kar›lsas›n› hat›rlayan var m› ki zaten!
maya çal›ﬂ›lan Bankac›l›k Kanunu’nun nas›l olmas› gerekti¤ini zaYasalar›n hiçbiri üzerinde tek bir
ten IMF’nin söyledi¤ini hat›rlatan,
tart›ﬂma dahi yap›lmad›. Lenin’in
Radikal Yazar› ‹smet Berkan, “De“burjuvazinin ah›r›” olarak niteledi¤er mi? 800 küsur milyon dolarl›k
¤i burjuva meclis, bu görüntülerle
bir kredi için Anayasa'y› çi¤nemeye,
gerçek özünü yans›tan bir tabloyu
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de¤er mi?” diyordu.
Öte yandan, ayn› yöntemin
1996’da ANAP, 2000 ve 2001'de
DSP-MHP-ANAP koalisyonu taraf›ndan kullan›lmas›, düzen partilerinin, tekellerin ç›karlar› için kendi
yasalar›n› çi¤nemekte birbiriyle yar›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›tmayan meclis, CHP’lilerin boykotu
ile daha da gayrimeﬂru hale gelmiﬂti. Jet h›z›yla, birçok yasan›n ç›kar›lmas›n› eleﬂtiren AKP Milletvekili
Ersönmez Yarbay, sözde “muhalefetsiz” burjuva oyunundan rahats›z
olarak ﬂunlar› söyledi:
“Kendi kendimizi h›zla kamuoyu
önünde küçük düﬂürüyoruz. Muhalefetsiz 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 konuda kendinden farkl› düﬂünen düzeniçi ya da düzend›ﬂ› hiçbir düﬂünceye tahammülü olmayan AKP’nin
Grup Baﬂkanvekili Faruk Çelik,
“herkesin a¤z›ndan ç›kana dikkat
etmesi gerekti¤ini” söyleyerek, kendi milletvekilini tehdit etti.
Burjuva demokrasisi göstermelik olunca, onun meclisi de böyle tiyatroya 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.

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 tarihli 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. Cargill rahatlad›. Hükümet kararnamesi, 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 tekeli, ayn› zamanda ﬂeker pancar›
üreticilerinin aleyhine kararlar al›nmas›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 maddelerinden birini oluﬂturan ve Erdo¤an’›n “çözece¤im” sözünü verdi¤i,
Cargill’in sorunu böylece çözülmüﬂ
oldu. “Çok yap›c› ikili görüﬂmelerde bulunduk” diye aç›klanan ABD
ile iliﬂkilerin bir yan›n› da iﬂte bu tür
imtiyazlar oluﬂturuyor. Amerikan
tekelinin ç›karlar› için kendi hukukuna 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 yönetilmiyorsa kim yönetiliyor?

not düﬂüyoruz

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. ‹kincisi ise, Erdo¤an Amerikan tekellerinin huzuruna ç›karken, emperyalist
tekellerin ç›karlar›n› koruma, karlar›n› güvenceye alma konusunda
kendi mahkeme kararlar›n› da çi¤nemeye haz›r oldu¤unu göstermeliydi. Kararname yay›nland›, Erdo¤an ABD’ye uçtu!
En büyük Amerikan tekellerinin
toplant›s›n›n tek “devlet baﬂkan›”
konu¤u olacak ve Amerikan tekellerine ‘bizde sat›l›k bir yurt var, siz
de gelin’ diyecek. Elbette siz bu pazarlamay›, “yabanc› yat›r›mc›y›
çekme” olarak, bir maharet olarak
sunulmuﬂ ﬂekilde duyacaks›n›z.

✔ Ya oligarﬂinin bombalar›?
Bingöl’de trene yap›lan may›nl› sald›r›n›n ard›ndan
ÖDP Genel Baﬂkan› Hayri Kozano¤lu imzas› ile “may›nlar bar›ﬂ umudunu yokediyor” baﬂl›kl› bir bildiri yay›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.

✔ CHP’nin ‘soka¤a’ ça¤r›s›
CHP Lideri Deniz Baykal, AKP'nin “Türkiye'yi dar bir
militan çevrenin rotas›na sokmaya çal›ﬂt›¤›n›” belirterek, 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 bunlara CHP’nin bir itiraz› duyulmad›. “Yap›c› muhalefet”
ad›na faﬂist TCK, C‹K, CMUK gibi yasalara onay verdi. O zaman “halk üzerindeki bask› koyulaﬂt›r›l›yor”
diye soka¤a ç›kma ça¤r›s› da yapmad›. ﬁimdi “laiklik” 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!

✔ Yalakal›k ve yükseliﬂ
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 Tayyip, hükümet sözcülü¤ünün d›ﬂ›nda, “Baﬂbakan sözcülü¤ü kurumu” oluﬂturarak, bu göreve Kanal 7 Ankara Temsilcisi Akif Beki’yi atad›. Beki, gerek haber sunuculu¤u s›ras›nda, gerekse Tayyip için yazd›¤› kitapla, yükseliﬂin yolunu yeterince açm›ﬂt›.

✔ ‹hlas için özel düzenleme

✔ Sansürcülü¤ün bu kadar›na pes!

Bir yandan emperyalist tekellerin istedikleri yasalar› ç›karan AKP, öte yandan islamc› sermayeyi ihya ediyor. “Kat›l›m ortakl›¤›” ad›yla emekçileri doland›ran
islamc› holdinglerden biri olan ‹hlas’›n tasfiyesinin
önünü açan düzenleme, AKP taraf›ndan de¤iﬂtirilerek, ‹hlas korumaya al›nd›. Böylece, gazete ve TV’lerini AKP’nin borazan› olarak kullanan Enver Ören yalakal›¤›n›n karﬂ›l›¤›n› ald›.

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 terörün 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, kameralar›n kaydetmedi¤i yerlerde bu kafa ne yapmaz!
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2 Temmuz Sivas
katliam›n›n
12.
y›ldönümünde;
birçok
yerde düzenlenen
eylemlerde, katliam›n sorumlusunun oligarﬂik
devlet oldu¤u hayk›r›ld›, ﬂehitler an›ld›.
Sivas
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 yürüyen binlerce kiﬂi, ﬂehitlerin resimlerini ve “Unutmad›k Unutturmayaca¤›z” pankart› taﬂ›d›lar. 3000 kiﬂinin kat›ld›¤› mitingte, hiç dinmeyen
öfke sloganlara yans›d›. HÖC’lüler
“2 Temmuz’da Yakan ‹ﬂbirlikçi ‹ktidarlard›r, Faﬂist Sald›r›lara, Provokasyonlara, Katliamlara Karﬂ› Birleﬂelim” pankart› ile, 130 kiﬂilik
kortejle anmada yerlerini ald›lar.
HÖC, bir gün önce zalimlerden hesap 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, infazlardan sözedildi. Miting ‹lkay Akkaya’n›n türküleri ile sona erdi.
Akﬂam ise, HÖC’lülerin de bulundu¤u 250 kiﬂi Yüksel Caddesi’nde bir eylem yapt›lar.
‹stanbul Kad›köy Meydan›’nda
düzenlenen mitingte, 2000 kiﬂi, katliama öfke ya¤d›rd›. HÖC’ün 450

tan Heykeli’ne
b›rak›lan çelengin ard›ndan bir
konuﬂma yap›ld›
ve oligarﬂinin
katliam gelene¤i
lanetlendi.
‹zmir’de
Alevi Bektaﬂi
Platformu taraf›ndan Gündo¤du Meydan›’nda
bir miting düzenlendi.
HÖC’lülerin
"‹ktidar Katletmeye
Devam
Ediyor,
Eyüp
Beyaz Ölümsüzdür” pankart› ile
yerald›¤› mitinge
700 kiﬂi kat›ld›. Platform ad›na yap›lan konuﬂmada, 37 can›n Mad›mak’ta katledildi¤i, bugünse özelleﬂtirmeler, E¤itim-Sen'in kapat›lmas›, hapishanelerde katliam ve
tecritin, üniversitelerde bask›n›n
sürdü¤ü belirtildi.

Sivas’› unutturmayaca¤›z!
kiﬂilik korteji, ‘Sivas Katliam›n›n
Sorumlusu Oligarﬂik ‹ktidarlard›r”
pankart›, k›z›l bayraklar ve dövizlerle kat›ld›¤› mitingte, Alevi derneklerinin yan›s›ra, çok say›da siyasi grup ve DKÖ kat›ld›.
Haydarpaﬂa Numune Hastanesi’nden yürüyüﬂle baﬂlayan mitingte
yap›lan konuﬂmada, katliamda devletin sorumlulu¤una vurgu yap›l›rken, at›lan sloganlarda da bu gerçek
ifade edildi. Miting, Grup Yorum’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 Mücadele Birli¤i katliam› lanetledi.
Eylemde ‘Eyüp Beyaz Ölümsüzdür’ sloganlar› da at›ld›.
Erzincan Gençlik Derne¤i de,
dernek binas›nda bir anma düzenledi. Anmada, Eyüp Beyaz’a iliﬂkin
de bir konuﬂma yap›ld›.
Dersim’de Emek ve Demokrasi
Platformu’nun düzenledi¤i yürüyüﬂte, HÖC’lüler de yerald›. Yeralt›
Çarﬂ›s›’ndan sloganlarla cemevine
yürüyen 150 kiﬂi, “Sivas ﬁehitleri
Ölümsüzdür” slogan› att›. Pir Sul34
10 Temmuz 2005 / 08

Mersin’de Demokrasi Platformu taraf›ndan yap›lan anmada,
“Dün Maraﬂ'ta Bugün Sivas'ta Çözüm Faﬂizme Karﬂ› Savaﬂta” sloganlar› at›ld›. Adana’da HÖC’ün
de yerald›¤› anmada ise öfkeli sloganlar›n ard›ndan semah dönüldü.
Kocaeli'de ise ‹nsan Haklar›
Park›'na sloganlarla yürüyen 200 kiﬂi, “Sivas'›n Hesab› Sorulacak” dedi. ﬁair Ruhan Odabaﬂ’›n ard›ndan
konuﬂan HÖC üyesi, “Sivas'ta da,
19 Aral›k'ta da diri diri yakan egemen s›n›flard›r" diye konuﬂtu.
Bursa’da; aralar›nda Temel
Haklar’›n da bulundu¤u birçok
DKÖ üyesi 350 kiﬂi, “Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza” sloganlar› ile Mahfel önünden eski adliyeye yürüdü.
Sivas ﬂehitleri yurtd›ﬂ›nda da
an›ld›. Paris’te 200 kiﬂinin kat›ld›¤›
yürüyüﬂte, Sivas’›n, devletin katliamlarla yönetme politikas›n›n bir
devam› oldu¤u vurguland›. Fransa
HÖC’lüler “Eyüp Beyaz; Düﬂmana
Öfkemiz, Zafere And›m›z” dövizleri taﬂ›d›lar.

hayat›n
içindeki

teori
Hukuk ve Adalet
Sevgili Yürüyüﬂ okurlar›, merhaba! Kaybettiklerimizin ac›s›n›
kalbimize gömerek, asla vazgeçmeyen, asla teslim olmayanlar›n direnme azminin coﬂkusuyla selaml›yoruz 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 herkes hemfikir olmasa da, açl›k gerçe¤ini kimse reddedemiyor. Peki nas›l
doyar aç bir halk?... Açl›ktan sözetti¤imize bakarak, konumuzun ekonomi üzerine oldu¤unu sanmay›n,
hay›r, baﬂka bir noktaya varmak istiyorum. 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 Bertolt Brecht, “adalet halk›n ekme¤idir”. Demek ki bugün ülkemizde
iki türlü AÇLIK’tan sözetmemiz
gerekiyor. ‹ﬂte bugünkü sohbetimizin konusu da açl›¤›n bu türü üzerine olacak. Bu “ekmek” nerede, hangi f›r›nlarda piﬂirilir, nas›l piﬂirilir,
hangi f›r›nc› ustas›, hangi tür ekmekleri yapar, bunlar› tart›ﬂaca¤›z.
Klasik kadromuzun d›ﬂ›nda konumuza uygun olarak avukat arkadaﬂ›m›z Tayfun da kat›lacak sohbetimize. ‹lk sözü Mazlum’a veriyoruz.

H

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

Faﬂizme örtü yap›lan
hukuk ve adalet yalanlar›
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 öncelikle hukuk ve adalet konusunda özellikle “nakarat” haline gelmiﬂ, beyinlere 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 devletimiz bir “hukuk devleti”dir.
Gerçekten öyle mi? Öyle olmas› ne
anlam ifade eder? Mesela denir ki,
“hukukun üstünlü¤üne inan›yorum!”. Bunu sadece düzen politikac›lar›n›n a¤z›ndan de¤il, sol, sosyalist ayd›nlar›n, politikac›lar›n a¤z›ndan da duyabiliyoruz. Veya bir sendika yetkilisi, haklar›nda aç›lan kapatma davas›na iliﬂkin “adalete güveniyoruz” diyor. Bir baﬂka nakarat
da ﬂudur: “Herkes yasalar karﬂ›s›nda eﬂittir.”
Bunlar asl›nda biraz sonra aç›laca¤› gibi, burjuvazinin kendi düzenini meﬂrulaﬂt›rmak, diktatörlü¤ünü
gizlemek için geliﬂtirdi¤i söylemlerdir. Bu anlamda burjuva politikac›lar›n kullanmas›nda da ﬂaﬂ›lacak
bir ﬂey yoktur. Burada bizim için
esas sorun, birincisi, halk›n bu kavramlarla aldat›lmas›, ikincisi, bu
kavramlar›n solda da kullan›lmaya
baﬂlanmas›d›r.
Devrimciler, sosyalistler demokrasi deyince bundan esas olarak
halk için demokrasiyi anlarlar. Demokrasi mücadelesi derken, bundan
halk›n iktidar oldu¤u bir demokrasi
mücadelesini kastederler. Ancak,
“demokrasi” kavram›n›n içinin sinsice, gizlice “burjuva demokrasisi”yle doldurulmas›ndan, solda burjuva demokrasisi hayranl›¤›n›n gizli olmaktan ç›k›p aç›kça AB’cili¤e
35
10 Temmuz 2005 / 08

dönüﬂmesinden sonrad›r ki, bu kavramlar ve söylemler solun literatürüne de girmiﬂtir. Girince, burjuva
demokrasisi hedef olunca, “burjuvazinin hukukunun üstünlü¤üne” de
inan›l›r olmuﬂtur.

Kemal: Elbette biz bu çal›ﬂmalar› fikir jimnasti¤i olsun diye yapm›yoruz. Mazlum’un ortaya koydu¤u gibi; birincisi, halk›n bu “hukukun üstünlü¤ü” ve benzeri kavramlarla aldat›lmas›na, ikincisi, solda
burjuvazinin söylemlerinin kullan›lmas›na karﬂ› mücadele edece¤iz.
Bir olgu üzerine yap›lan çarp›tmalar› aç›¤a ç›karman›n en iyi yolu
da kuﬂkusuz o olgunun, yani konumuz aç›s›ndan söylersek, hukukun
ne olup ne olmad›¤›n› netleﬂtirmekten geçer. Sözü burada Tayfun arkadaﬂ›m›za b›rakal›m:
Tayfun: ‹sterseniz, k›saca “hukuk nedir?” sorusundan baﬂlayay›m.
Bir toplumun yaﬂam›nda, kiﬂilerle devlet aras›ndaki, devletle
çeﬂitli örgütlenmeler ve kurumlar
aras›ndaki, kiﬂilerin kendi aralar›ndaki iliﬂkileri belirleyen kurallara bir bütün olarak hukuk denir.
Bu kurallar, devlet taraf›ndan konulur 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 bunun ötesinde tüm devletler, toplumlar 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 esasen yoktur; en az›ndan bugün için.
Yani bu anlamda, tek baﬂ›na,
hiçbir s›fat eki almadan hukuktan

sözetmek, mümkün de¤ildir. E¤er
bir hukuktan sözediyorsak, bu ya
kölecilik hukukudur, ya burjuvazinin hukukudur, ya proletaryan›n hukukudur. Hukukun gerçek anlamda
“adalet da¤›t›c›s›” olup olamayaca¤›n› da zaten kimin hukuku oldu¤u belirler.
Yukar›daki tan›mda dedik ki, hukuku oluﬂturan kurallar› devlet koyar ve devlet zoruyla uygulat›r. Bu
anlamda hukuk Marksist-Leninist
literatürde, “egemen s›n›f›n yasallaﬂt›r›lm›ﬂ iradesi” olarak tan›mlan›r. Egemen s›n›f›n örgütlü gücü
olan devlet, o egemen s›n›f›n iradesini geçerli hale getirmek için hukuk kurallar› koymak gücüne ve tekeline 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 elinde 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 somutlarsak; devlet konusunu tart›ﬂt›¤›m›z sohbetimizden hat›rlayacaks›n›z; egemen s›n›flar devleti s›n›flar
üstü göstermek istiyordu; oysa devlet, belli bir s›n›f›n di¤er s›n›flar
üzerindeki tahakküm arac›yd›. Hukuk da bir anlamda böyle demek ki.
S›n›flar üstü bir hukuk yok; Hukukun 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›-

“

Herhangi bir ülkenin ceza yasalar› ve hukuk
sistemi, rastgele oluﬂmaz. Türkiye, ceza
kanununu faﬂist ‹talya’dan alm›ﬂsa, mevcut sistemin niteli¤ine bu uygun oldu¤u içindir. Hangi hukuk sisteminin uygulanaca¤›n›,
kiﬂisel tercih ve rastlant›lar de¤il, o ülkedeki
üretim iliﬂkileri, s›n›fsal dengeler belirler.

n› sa¤lama alma arac›d›r.
Tayfun: Evet, bize okullarda
ö¤retilen esas olarak soyut bir hukuktur. Soyutlu¤u ﬂuradan gelir; bize ö¤retilen hukuka göre, onun üretim iliﬂkileriyle, hangi s›n›f›n iktidar 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 üretim iliﬂkilerine de¤il, yöneticilerin,
yasalar› yapanlar›n iyili¤i veya kötülü¤üne ba¤l›d›r... Tabii ki, bu sadece “hukuk felsefesi” denilen ﬂey
aç›s›ndan böyledir; de¤ilse, bizim
ülkemizdeki Hukuk Fakülteleri’nde
ö¤retilen hukuk, hiç de soyut bir hukuk de¤ildir; çok somut olarak burjuvazinin hukukudur. Bizden uygulanmas›n› istedikleri yasalar, burjuvazinin yasalar›d›r.
ﬁimdi ben konunun daha da aç›lmas›n› sa¤lamak için bir soru sorarak sözlerimi bitireyim:
Sorum ﬂu: Ülkemizdeki hukuksuzlu¤u, adaletsizli¤i anlatmak için
s›k s›k Türk Ceza Kanunu’nun faﬂist ‹talya’n›n Ceza Kanunu’ndan
al›nd›¤›n› belirtiriz. Peki, Ceza Kanunu, faﬂist ‹talya’dan de¤il de, mesela 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 sözkonusu olabilirdi...
Kemal: Evet k›smen do¤ru.
Bir süre önce yenilenen TCK, faﬂizmle yönetilen ‹talya Ceza Kanunu’ndan büyük ölçüde tercüme edilerek oluﬂturulmuﬂtur. E¤er o zaman TCK’y› yapanlar ve onlarca
y›ld›r uygulayan iktidarlar, faﬂizmle
yönetilen bir ülkenin Ceza Yasas›’n›
de¤il de burjuva demokrasisinin oldu¤u bir ülkenin Ceza Yasas›’n› ülkemize uyarlam›ﬂ olsalard›, Özlem’in dedi¤i gibi, en az›ndan yasal
düzeyde daha geniﬂ haklar ve özgürlükler olacakt›.
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Ama olmad›. Olamazd› da zaten.
Tayfun arkadaﬂ›n sorusunun özgünlü¤ü de burada. Herhangi bir ülkenin ceza yasalar› ve hukuk sistemi, rastgele tercihlerle, tesadüflerle
oluﬂmaz. Cumhuriyet döneminin ilk
Ceza Kanunu 1926’da yap›lm›ﬂt›r.
Egemen s›n›flar, o zamanki küçükburjuva diktatörlü¤ü, o ceza kanunu
sistemini rastgele seçmiﬂ de¤illerdi.
Bir devletin hukuk sistemi, mesela,
yasalar› haz›rlamak için görev verilmiﬂ birkaç kiﬂinin, ﬂu ülkenin de¤il
de bu ülkenin sistemini model almas›na göre de¤iﬂmez. Hangi hukuk sisteminin uygulanaca¤›n› o ülkedeki üretim iliﬂkileri, s›n›fsal
dengeler belirler.
Daha teorik bir ifadeyle söylersek; 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 devam edelim: Alt yap›, ekonomik
iliﬂkileri, üretim, da¤›l›m bölüﬂüm
iliﬂkilerini; üst yap› ise, hukuk, kültür, ideoloji, din, devlet gibi kavram
ve kurumlar› ifade eder. En genel
anlamda, üst yap› kurumlar›, alt yap› taraf›ndan belirlenir.
Marks hukuk e¤itimi alm›ﬂt›r.
Gerek bunun, gerekse de Hegel’in
hukuka çok özel bir rol yüklemesinden dolay›, araﬂt›rmalar›n›n baﬂlang›c›nda hukuk üzerine baz› çal›ﬂmalar yapm›ﬂt›r; ancak hukuk üzerindeki çal›ﬂmalar›, onu baﬂka bir noktaya götürmüﬂtür. ﬁöyle diyor bu
konuda:
“Araﬂt›rmalar›m, devlet biçimleri kadar hukuki iliﬂkilerin de ne
kendilerinden, ne de iddia edildi¤i
gibi insan zihninin genel evriminden anlaﬂ›lamayaca¤›, tam tersine,
bu iliﬂkilerin kökenlerinin Hegel'in
18. yüzy›l ‹ngiliz ve Frans›z düﬂünürlerinin 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 ulaﬂt›ktan sonra, hukuk üzerine araﬂt›rmalar›na devam etmez, çünkü o bir
sonuçtur, araﬂt›rmalar›n› o sonucu

B
yaratan esas kayna¤a, yani üretim
iliﬂkileri üzerinde yo¤unlaﬂt›r›r. Ve
toplumlar› böylece çözümler.
Marks, aktard›¤›m›z al›nt›da ﬂunu gösteriyor bize; herhangi bir toplumu, yasalar›n› de¤iﬂtirerek de¤iﬂtirmek, düzeltmek mümkün de¤ildir. Veya baﬂka bir ﬂekilde ifade
edersek; insanl›¤›n, toplumun geliﬂimi, hukukun geliﬂimiyle sa¤lanmaz.
Bir grup insan otursun, en iyi, en
mükemmel hukuk yasalar›n› haz›rlas›n, e¤er o yasalara denk düﬂen bir
toplumsal yap› yoksa, o hukukun
de¤eri s›f›rd›r. Burjuva toplum, burjuva hukukuyla yarat›lm›ﬂ de¤ildir.
Tersine, burjuva toplumun ﬂekillenmesine, burjuvazinin iktidar›n› pekiﬂtirmesine paralel olarak burjuva
hukuku oluﬂmuﬂtur. De¤iﬂim, önce
altyap›da gerçekleﬂir ve ona uygun
üstyap› kurumlar› oluﬂur. Toplumlar›n geliﬂme ve oluﬂma mant›¤› böyle bir seyir izler.
Tabii burada “altyap›” belirleyicidir 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› sonucunda küçük-burjuvazi iktidar›
ele geçirmiﬂ ve kendi diktatörlü¤ünü kurmuﬂtur. Art›k bu iktidar› sürdürecek bir hukuk sistemi oluﬂturacakt›r. Buna uygun olan hukuk sistemi modeli de, tabii ki burjuva demokrasisinin oldu¤u ülkeler de¤il,
faﬂist diktatörlükle yönetilen bir ülkede bulunacakt›.

“Yasalar›n özü ve
görünümü”
Tayfun: Buraya kadar arkadaﬂlar, 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 egemen s›n›f›n iktidar›n› sürdürmesini
sa¤lamakt›r. Meselenin s›n›fsal özü
budur. Ç›plak s›n›fsal gerçek diyelim buna. Fakat bizzat yasalar›n
kendisine bakarak bu s›n›fsal gerçe¤i ayn› ç›plakl›¤›yla görmek oldukça zordur.
‹ﬂte bu noktada “Yasalar›n özü
ve görünümü”nü ele almal›y›z. Yasalar›n özü ve görünümü her zaman
ayn› de¤ildir. Örne¤in ülkemizdeki
hukuk sisteminin özü nedir: Oligarﬂinin ç›karlar›n› savunmak, oligarﬂinin düzenini sa¤lamlaﬂt›rmak. Fakat 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 yolumuzun düﬂtü¤ü mahkemelerde de
tan›k oldu¤umuz gibi, yarg›çlar kararlar›n› “oligarﬂi ad›na” diye de¤il,
“Türk milleti ad›na” diye al›rlar.
Engels, yasalar›n “s›n›f egemenli¤inin kaba, uzlaﬂmaz ve gerçek
ifadesi olmas› halinin çok seyrek
görüldü¤ünü” belirtir. Burjuva hukuku bu niteli¤iyle, ayn› zamanda
sömürü düzeni aç›s›ndan bir perde
vazifesi görür. Nas›l m›?
Bildi¤imiz gibi, burjuva demokrasisi, özünde bir burjuva diktatörlü¤üdür. ‹ﬂte burjuva hukuk, bu diktatörlü¤ü gizler. Çünkü o hukukta,
herkesin, yani burjuvan›n da proleterin de eﬂit oldu¤u yaz›l›d›r. Engels’in dedi¤i gibi, kendi s›n›f egemenli¤ini aç›kça ve kabaca yazmaz
yasalar›na.
Sömürücü s›n›flar›n, özel olarak
da faﬂizmin hukuku aleni sahtekarl›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 tahakkümünden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
“Hukuk önünde herkesin eﬂit
oldu¤u” ﬂeklinde formüle edilmiﬂtir
bu gözboyama. Niye gözboyama;
hukuk önünde herkes eﬂittir denilmektedir ama zaten o hukuku bir taraf yapm›ﬂt›r. Engels, iﬂçi s›n›f›n›n
mevcut düzeni ve kendi konumunu
gerçek manas›yla tan›yabilmesi için
37
10 Temmuz 2005 / 08

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 burjuvan›n da proleterin de eﬂit oldu¤u yaz›l›d›r.

“ﬂeylere ancak kendi gerçekleri
içinde, hukuksal renklere boyanm›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 geçen mesela “seyahat özgürlü¤ü”nün, “tatil ve dinlenme hakk›”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 hukuku oldu¤u sonucunu ç›karmas›
fazladan bir ﬂeyleri daha bilmesiyle
mümkündür.
O halde hukukun nas›l ﬂekillendi¤ini toparlamak aç›s›ndan ﬂöyle
s›ralayabiliriz:
a-) Yürürlükteki hukuk, iktidardaki egemen s›n›f›n hukukudur.
b-) Ancak bu egemenlik, hukukta çok aç›k ifade edilmez, tersine
yasalar, kitlelerin gözünü boyayacak 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. Sömürücü 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 biçimi aras›nda neden böyle bir fark oldu¤una iliﬂkin bir noktada ben eklemek istiyorum. San›r›m sömürücü
egemen s›n›flar, e¤er mümkün olsayd›, kendi s›n›f ç›karlar›n› ve egemenliklerini yasalar›na da en aç›k

haliyle yazarlard›. Ama sömürücü
s›n›flar, hep bir “az›nl›k iktidar›”
olduklar› ve düzenlerini sürdürebilmek için kitleleri kendi düzenlerinin meﬂrulu¤una ikna etmeleri gerekti¤i için, hukuku da buna hizmet
edecek bir ﬂekilde oluﬂturur ve kitlelere 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 hukuku” diye sunuyor. Sanki o hukuku burjuva, oligarﬂik devlet de¤il
de, baﬂkas› oluﬂturmuﬂtur, o hukuk
s›n›flarüstüdür, devlet de o hukukun
sadece uygulay›c›s› gibi gösteriliyor... Tabii bunu inand›r›c› k›lmak
için gerçekten de hukukun özellikle
“kiﬂisel hukuk”u ilgilendiren alanlar›nda bol bol “eﬂitlik” maddeleri
yerleﬂtirir, sadece burjuvazinin de¤il, emekçilerin de yararlanabilece¤i kimi özgürlüklere yer verir...

Kemal: Peki bu “özgürlük”lerin oran› nas›l belirlenir? Yani hukuk egemen s›n›f›n hukuku olmas›na ra¤men, halk›n da iﬂine yarayan,
halk›n da kullanabildi¤i hak ve özgürlükler nas›l, ne oranda girebiliyor bu hukuka?
Mazlum: Ben cevaplay›m isterseniz. 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 oligarﬂinin hukuku’dur. Ceza kanunuyla, medeni kanunla, bas›n kanunuyla, oligarﬂinin düzenini güçlen-
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ma sömürücü s›n›flar, hep bir “az›nl›k iktidar›” olduklar› ve düzenlerini sürdürebilmek
için kitleleri kendi düzenlerinin meﬂrulu¤una
ikna etmeleri gerekti¤i için, hukuku da buna
hizmet edecek bir ﬂekilde oluﬂturur ve kitlelere de öyle sunarlar. Yasalar›n özü ve görünümü aras›ndaki fark da buradan do¤ar.

dirmeyi, devrimci geliﬂmeyi engellemeyi 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›ndaki güç dengelerine, halk›n mücadelesinin düzeyine, emperyalizmle
ba¤›ml›l›k iliﬂkilerinin derecesine,
bunlar gibi birçok faktöre ba¤l› olarak hukuk sistemini oluﬂturan düzenlemeler 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 olmak zorunda kal›r. Yani, egemen s›n›flar›n hukuk düzenindeki hak ve
özgürlüklerin bir bölümü, burjuvazinin, oligarﬂinin kendi diktatörlü¤ünü gizlemek için verdiklerinden,
bir k›sm› da emekçilerin mücadeleleri sonucu söke söke kazand›klar›
haklardan oluﬂur. Ve mücadelenin
düzeyine göre de bunlar daral›r, geniﬂler.
Mesela, en genel anlamda burjuva hukukunda, sosyalist sistemin
varl›¤› koﬂullar›nda hukuk alan›nda
halklar›n lehine birçok geliﬂme olmuﬂtur. Ama bu bask› unsuru ortadan kalkt›¤›nda, hukukun bu yan›
da törpülenmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Ülkemizden örnek verirsek, 12 Eylül
öncesi hukukla, sonras› hukuk aras›ndaki fark da böylesi bir geliﬂmenin 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 düzeninde de¤iﬂikliklere gidilir. De¤iﬂikli¤in niteli¤ini ise, s›n›flar mücadelesinin o dönemki seyri belirler.
Oligarﬂi, s›n›fsal ç›karlar›n› hukukta en aç›k biçimde ifade etmek
ister; ama bunu yapamaz. Tersine,
yasalar sisteminde “haklar ve özgürlüklere” de yer açmak zorunda
kal›r. Böylelikle faﬂizmin üstüne,
burjuva demokrasisinin baz› normlar› geçirilmiﬂ olur. Bizim gibi ülke38
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lerde hak ve özgürlüklerin “göstermelik”, “ka¤›t üzerinde” olmas›n›n
nesnel zemini de zaten budur.
AB’ye uyum yasalar› da bu niteliktedir. AB sözcüleri, ülkemizdeki
AB’ciler s›k s›k “uyum yasalar›n›n
ç›kart›ld›¤›ndan ama prati¤e geçirilmedi¤inden” ﬂikayet ediyorlar. E¤er
ülkemizdeki devletin ve hukuk sisteminin niteli¤ini do¤ru çözümlemiﬂ 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 koﬂullara uygun olmad›¤›nda, o hukuk
sadece ka¤›t üzerinde kal›r.
Öyle bir nokta gelir ki yönetenler, kendi yapt›klar› hukuku kendileri için bir “ayak ba¤›” olarak görmeye baﬂlarlar. Bu özellikle faﬂist
rejimlerde s›k karﬂ›laﬂ›lan bir durumdur. ‹ﬂte bu nokta, egemen s›n›flar›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 bulunuyoruz; adalet ekme¤ini, burjuvazi yap›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 sevgiler, selamlar.

Batakl›kta
milyarlarca
kad›n
Gazetelerde arada geçen iki k›sa haberden sözedece¤iz:
Birincisi: TRT Genel Müdürü, “kurumda sunucu ar›yoruz bulam›yoruz. 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” olmas› 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 ilginçlik... Bu ilginçli¤i de bir yana not edip, ikinci habere geçelim:
Çeﬂitli ülkelerde süren “Kad›n futbol ligi”nin seyircilerden yeterli ilgiyi 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” iﬂletmiyorlar, birisi bilgi, birikim isteyen bir iﬂten, bir di¤eri bedensel
yetenekler isteyen bir spor dal›ndan sözediyorlar.
Kapitalizmin kad›n› nas›l cinsel bir meta haline getirdi¤ini, sayfalarca yaz›, bu iki örnek kadar aç›kça ortaya koyamazd› herhalde.
‹ﬂin içine kapitalizm, ticaret ve kar girince, islamc› islamc›l›¤›n›, muhafazakar muhafazakarl›¤›n› unutuyor. Kad›n deyince akl›na cinsellik geliyor. Dolay›s›yla da kad›n›n ancak cinselli¤inin para edece¤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 ötesinde sadece bir cinsellik nesnesi olarak görülüp aﬂa¤›lan›r. Kapitalistin 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 ülkemizde de¤il, kapitalizmin oldu¤u her yerde böyledir. Bak›n Lenin 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 erkekle hak eﬂitli¤ini istiyorlar. Ama bunu gerçekleﬂtirmeyi Avrupa'n›n demokratik devletlerinden hiçbiri baﬂarmad›; çünkü orada,
kapitalizmin varoldu¤u yerde, 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 Cumhuriyeti'nde ise, “sadece iki y›l içinde kad›na bir astl›k konumu tan›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 pazarlamay› 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›nsan›z, kapitalizmi reddetmek için herkesten fazla nedeniniz var
demektir.
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Bar›nma Hakk›m›z›
‹stiyoruz
Güzeltepe Mahallesi halk›, 6 Temmuz günü, ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi önünde eylem yaparak, 'Kentsel Dönüﬂüm Projesi' yüzünden bar›nma haklar›n›n gasbedilmek istendi¤ini, ma¤dur olmak istemediklerini
dile getirdiler. Belediye Baﬂkan› Kadir Topbaﬂ ile görüﬂmek isteyen halk›n bu iste¤i reddedildi.
"Herkesin Bar›nma Hakk› Vard›r.
Bar›nma Hakk›m›z› ‹stiyoruz" yaz›l›
pankart ile "Sokakta Yatmak ‹stemiyoruz", "Mimar Topbaﬂ, Usta Tayyip", "‹ktidara Geldiler Kirac›y› Soka¤a Att›lar" yaz›l› dövizlerin taﬂ›nd›¤› eylemde, halk “evlerimizin y›k›lmas›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 Mahallesi'nde aç›l›ﬂ ﬂenli¤i düzenledi.
Mahalle halk›ndan 500 kiﬂinin kat›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 bünyesinde faaliyet gösteren müzik grubu
türkülerini seslendirdi. Grup Yorum’un sahneye ç›kmas›yla ise, kitlenin de coﬂkusu artt›. Yüzlerce kiﬂi Yorum marﬂlar›n› hep birlikte söyledi.

e mek

Toplusözleﬂmelerde bir Türk-‹ﬂ klasi¤i
Kamudaki 371 bin iﬂçi ad›na
Türk-‹ﬂ ile hükümet aras›ndaki toplusözleﬂme görüﬂmelerinde beklenen oldu ve Türk-‹ﬂ hükümetle anlaﬂt›. Anlaﬂmaya göre, iﬂçilere birinci 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 yöneticilerine “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› hükümetin 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 iﬂyerinin güvenli¤i” diye ç›kan bir iktidar›n temsilcisiyle oturacaks›n, “al
gülüm ver gülüm” tiyatro oynayacaks›n ve sonra iﬂçinin karﬂ›s›na ç›k›p “bu iktidar ne kadar anlay›ﬂl›”
diyeceksin.
Tabii bu arada emekçiler gerçekten sendikan›n haklar›n› dayatt›¤›na
inans›nlar diye görüﬂmeleri üç beﬂ
tur uzatmay› da ihmal etmeyeceksin. Ola ki, bu oyunu reddedenler
olursa, Hava-‹ﬂ’in THY’de anlaﬂmaya zorlanmas› gibi, yöntemlere
baﬂvurmaktan da çekinmeyeceksin.
Türkiye iﬂçi s›n›f›n›n, özellikle
son on y›l içinde bu senaryo tekrarlan›p durmaktad›r. Türk-‹ﬂ’in her
görüﬂme sonras› “haklar korundu,
ﬂunlar› ald›k” demesi de senaryonun ayr›lmaz parças›d›r. Ama ne
hikmetse, bu haklar hep geriye do¤ru gider. Örne¤in, özelleﬂtirme
ma¤durlar› ile ilgili düzenleme ya-

Emekli-Sen üyeleri haklar›n› istiyor
D‹SK Emekli-Sen üyeleri,
Emekliler Haftas› nedeniyle eylemler düzenleyerek, “Art›k Yeter ‹nsanca Yaﬂamak ‹stiyoruz”
dediler ve ekonomik taleplerinin
yan›s›ra, sendika yasas›n›n ç›kar›lmas›n› istediler.
‹stanbul Taksim’de biraraya
gelen emekliler, "Sendikam Yaﬂas›n ‹stiyorum" yaz›l› önlükler
giydiler. “Art›k Yeter ‹nsanca Yaﬂamak ‹stiyoruz", "Emekliler Örgütlü Mücadeleye" yaz›l› pankartlar açan
kitle ad›na aç›klamay›, Gebze ﬁube Sekreteri Yusuf Ziya Çal›ﬂ yapt›. Y›llarca çal›ﬂt›ktan sonra huzurlu bir yaﬂam sürdürmeleri gerekirken, insanca yaﬂama koﬂullar›ndan uzak, zorluklar içinde ayakta kalma mücadelesi verdiklerini belirten Çal›ﬂ, "yoksullu¤u ortadan kald›raca¤›n› söyleyerek iktidar
olan hükümeti, gün geçtikçe yoksullaﬂan milyonlarca emeklinin insanca yaﬂamas›n› sa¤layacak tedbirleri almaya ça¤›r›yoruz" diye konuﬂtu.
Ankara’da ise, Emekli-Sen’liler, TBMM önünde aç›klama yaparak taleplerini dile getirdiler. Genel Baﬂkan Veli Beysülen emeklilerin yaﬂam koﬂullar›n› de¤erlendirirken, Sosyal Sigortalar ve GSS Yasa Tasar›s›’n› da eleﬂtirdi. 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›¤›” yönündeki aç›klamas›n› protesto ettiler.
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p›ld›¤› için sözleﬂmeye katmad›klar›n› söylüyor Türk-‹ﬂ. Demek ki,
özelleﬂtirme sonucu iﬂlerini kaybeden onbinler bir hayal mi?
Sonuç olarak sar› sendikac›l›k,
sat›ﬂ›n› sürdürüyor.

■
ABD Konsoloslu¤u önünde
Coca Cola’ya protesto
‹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 toplanarak, emperyalist tekeli protesto
ettiler. Nakliyat-‹ﬂ Genel Baﬂkan›
Ali R›za Küçükosmano¤lu, 'CocaCola'y› içmeme' kampanyas› yapacaklar›n› belirtirken, emekçilere
yönelik darbelerin arkas›nda Amerikan emperyalizminin oldu¤unu
söyledi. Eylemde “‹ﬂçi K›y›m›na
Son, Yaﬂas›n Cola Cola Direniﬂimiz, Yaﬂas›n ‹ﬂçilerin Birli¤i, ‹ﬂçilerin Birli¤i Sermayeyi Yenecek”
pankartlar› taﬂ›n›rken, sloganlarda
Coca-Cola ve ABD hedeflendi.

■
Kombassan’da Grev
Düzce’de kurulu bulunan, Kombassan’a ba¤l› Divapan Fabrikas›’nda
1 Temmuz günü grev baﬂlat›ld›.
A¤aç-‹ﬂ Sendikas› üyesi iﬂçilere
fabrika önünde bir konuﬂma yapan, A¤aç-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Mürsel Taﬂç›, patronun dayatmalar›ndan sözederken, ﬁube Baﬂkan› Cemil T›naz ise, patronun sendikalaﬂt›klar› için 50’den fazla iﬂçiyi
iﬂten att›¤›n› dile getirdi. Eyleme
depremzedeler de destek verdiler.

■
SASA’da iﬂçi k›y›m›
Y›llarca “iﬂçi dostu” diye pazarlanan Sabanc›lar’a ait SASA Tekstil
Fabrikas›’nda, 226 iﬂçi, “sektördeki olumsuzluklar” gerekçe gösterilerek iﬂten ç›kar›ld›. “Sektördeki
olumsuzluklar” vb. gerekçelendirmeler, daha ucuz emekle daha fazla kar demektir.

Telekom Sat›ld›!
AKP iktidar› K‹T’lerin peﬂkeﬂ
çekilmesinde en büyük ad›mlar›ndan birini atarak, Türk Telekom’u, 1
Temmuz günü satt›. ‹halede, 6 milyar 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¤› hesaplan›rsa, peﬂkeﬂin boyutu daha
net görülecektir.

Özelleﬂtirme protestolar›
AKP iktidar› IMF talimatlar›
do¤rultusunda talan› sürdürürken,
özelleﬂtirmeye karﬂ› eylemler de devam 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 Telekom iﬂçisinden köﬂe bucak kaçan
ihale komisyonu üyeleri, ihalenin
yap›laca¤› yeri gizli tuttular. ‹ﬂçilere
seslenen Türk-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Salih K›l›ç, özelleﬂtirmelerin ony›llard›r iﬂ aﬂ yaratmad›¤›ndan sözeder-

ken, “Türk Telekom’un
sat›ﬂ›ndan al›nan paran›n
nereye kullan›laca¤›n›
bilmek istiyoruz” diyerek, “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›ld›lar ve sat›ﬂ›n her ﬂeyin bitti¤i anlam›na gelmedi¤ini belirttiler.
Haber-Sen, ihalenin iptali için
‹dare Mahkemesi'ne dava açt›.
Telekom emekçileri, taﬂeron firman›n iﬂletmelere girmesine müdürlükler önünde nöbet tutarak engel olurken, 5 Temmuz günü ise, ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Adana baﬂta
olmak üzere, ülke çap›nda yar›m
günlük iﬂ b›rakarak, Telekom binalar› ve AKP il teﬂkilatlar› önünde
eylemler gerçekleﬂtirdiler. AKP ‹stanbul il binas›na kadar yürüyen 4
bin emekçi, "IMF Uﬂa¤› Hükümet
‹stifa, ‹ﬂte Buras› Hain Yuvas›” sloganlar› att›. Yap›lan konuﬂmalarda,
Telekom’u sat›n alanlar› iﬂyerlerine
sokmayacaklar›n› dile getirdiler.
Özelleﬂtirme kapsam›ndaki bir
baﬂka iﬂletme olan TÜPRAﬁ iﬂçile-

Arap-‹talyan sermayesinin peﬂkeﬂ sevinci
ri de, özelleﬂtirmeye karﬂ› birlikte
mücadele ça¤r›s›nda bulundular.
‹zmir Kemeralt› giriﬂinde aç›klama yaparak imza stand› açan Petrol‹ﬂ Alia¤a ﬁubesi’nin eylemine kat›lan, Petrol-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Mustafa Öztaﬂk›n, hükümetin iktidardan
düﬂtü¤ünde, bu peﬂkeﬂlerden dolay›
Yüce Divan’da yarg›lanaca¤›n› dile
getirdi.
Petrol-‹ﬂ üyesi K›r›kkale ve Alia¤a TÜPRAﬁ iﬂçileri ile Ankara ﬁubeler Platformu’nun, 1 Temmuz günü Seydiﬂehir iﬂçilerini ziyaretleri
s›ras›nda ise, özelleﬂtirmeye karﬂ›
yap›lacak olan›n birlikte mücadele
ve genel grev oldu¤u vurguland›.

boyunca sustuk,
ama ﬂimdi sokaklarday›z” diye konuﬂtu.
Patronun dayatt›¤› gasplar› tek tek
s›ralayan Pasin’in
ard›ndan, 1 No'lu
ﬁube Baﬂkan› Talat
Özdemir grev haklar›n›n ellerinden
al›nmak istedi¤ini
dile getirdi. 4 No'lu ﬁube Baﬂkan› Ali Çelenk ise, tarihte son sözü hep direnenlerin, mücadele edenlerin söyledi¤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
‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi’ne ba¤l› ‹zbeton ile
Belediye-‹ﬂ Sendikas› 6 No'lu ﬁube aras›nda süren toplusözleﬂme görüﬂmelerinde anlaﬂma sa¤lanamamas›
üzerine, yüzlerce iﬂçi 5 Temmuz günü belediyeye yürüdü.
“Uyar›yoruz! 8 Temmuz'da Grevdeyiz ‹zbeton ‹ﬂçisi 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 Direniﬂ" sloganlar› att›lar. Büyükﬂehir Belediyesi'nin önünde toplanan iﬂçilere seslenen, 6 No'lu ﬁube Baﬂkan›
Atilla Pasin, “hakl› oldu¤umuzu biliyoruz. ‹ﬂçiyiz hakl›y›z kazanaca¤›z slogan› bunu bilmeyenleredir. 6 ay
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◆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!
Faﬂizmin “anadilde e¤itim hakk›n›” savunmakta ›srar etmesi halinde kapatmakla tehdit etti¤i E¤itimSen, tüzük de¤iﬂikli¤ini görüﬂmek
üzere 3 Temmuz’da Ola¤anüstü Genel Kurul’unu toplad›.
Genel Kurul sonucunda, “oy ço¤unlu¤uyla” faﬂizmin dayatmas›na
boyun e¤ilerek tüzük de¤iﬂtirildi. ‹lgili maddedeki “E¤itim-Sen... bireylerin anadillerinde ö¤renim görmesini ve kültürlerinin geliﬂtirilmesini
savunur” bölümü ç›kar›ld›.
E¤itim-Sen yönetimi, “bireylerin
anadillerinde ö¤renim görmesini ve
kültürlerinin geliﬂtirilmesini” savunamad›. 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, tüzük de¤iﬂikli¤ine karﬂ› ç›kan devrimci, ilerici e¤itim emekçileri, E¤itim-Sen 1 No’lu ﬁube önünde toplanarak, Kocatepe'deki Genel Kurul
Salonu önüne kadar “E¤itim-Sen’i
Teslim Etmeyece¤iz” pankart›yla
yürüdüler.
Delegeler ve konuklar, salonun
önüne geldiklerinde engellerle karﬂ›laﬂt›lar. Genel Kurul salonu çok
küçüktü. Öyle ki, oturma yeri, delegelerin say›s›ndan daha azd›. Bu tabii bilinçli bir seçimdi; k›sa süre içerisinde, “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 saat ara verilmek zorunda kal›nd›. Genel Kurul yeniden topland›¤›nda konuﬂmalar›n ard›ndan de¤iﬂikli¤in
oylanmas›na geçildi.

Oligarﬂinin dayatmas›na
kim ‘kabul’, kim ‘ret’dedi?
“Anadilde e¤itim hakk›”n›n tüzükten ç›kar›lmas› önerisine, 381
kabul, 115 ret oyu verildi.
Ço¤unlu¤unu CHP’li, ‹P’li memurlar›n oluﬂturdu¤u Devrimci
Sendikal Birlik, ÖDP’lilerin yönlendirdi¤i Devrimci Sendikal Dayan›ﬂma grubu ve DEHAP çizgisindeki “Yurtsever emekçiler”, tüzü¤ün oligarﬂinin istedi¤i biçimde de¤iﬂtirilmesi yönünde oy kulland›lar.
Baﬂta Devrimci Memur Hareketi olmak üzere, bu kesimlerin d›ﬂ›nda kalan kesimler ise, oylar›n› faﬂizmin dayatmas›n› reddetmek yönünde kulland›lar.

Dinçer’in konuﬂmas›,
bir sendika baﬂkan› için
utanç konuﬂmas›d›r
E¤itim-Sen Genel Baﬂkan› Alaaddin 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› gereken de aç›k de¤il miydi! Ama Dinçer yönetimi ne yapt›? Siyasi karara
42
10 Temmuz 2005 / 08

karﬂ› “hukuki” düzenlemelerle bugünü 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 lehimize verece¤i karardan sonra anadilde e¤itim hakk› daha kat› bir ﬂekilde 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 keskinlik, utanç verici bir teslimiyetçili¤i örtmeye çal›ﬂ›yor, ama örtemiyor. 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›larsa onu. “Anadilde e¤itim hakk›n›”,
sendikalar›n›n meﬂrulu¤unu savunma cüretini gösteremeyecekler.

E¤itim-Sen’deki teslimiyet
reformizmin aynas›d›r
Reformizm, halklar›n direniﬂinin
meﬂrulu¤una karﬂ› ç›karken, silahtan, illegaliteden uzak durup “ak›ll›
solcu” olmay› ögütlerken, durmadan “demokratik mücadele”den sözeder. Bu da yalan. Bu kafa yap›s›,
bu siyasi korkakl›kla, icazetçilikle

demokratik mücadele de veremez.
Demokratik zeminde de haklar› savunamaz. Savunam›yor iﬂte.
ÖDP’liler, Kürt milliyetçili¤i
teslimiyet gerekçesini “E¤itimSen'in temel önceli¤i örgütsel bütünlü¤üdür” diyerek aç›klamaya çal›ﬂt›lar... Örgütlenmeler, sendikalar
niçin vard›r? Hak ve özgürlükleri
savunmak, faﬂizmin bask›lar›na direnmek için de¤il mi? E¤er sendika
bu amaç için kullan›lm›yorsa, zaten
o sendika kendi varl›k koﬂulunu ortadan kald›r›yor demektir.
Bütün mesele, “düzenin icazetinde” kalmakt›r. Bu siyasi korkakl›k çizgisi, emekçilere güvenmeyen
bu yönetimler, sendikalar› yönetti¤i
sürece, sendikalar›n emekçilerin
haklar›n› savunamayaca¤›, sald›r›lara birakat olamayaca¤›, E¤itim-Sen
Genel Kurulu’nda aç›kça görülmüﬂtür.

Kürt milliyetçili¤inin
kendini inkar›
Kürt milliyetçili¤i, her zamanki
pragmatizmi, takiyyecili¤i ve adeta
içselleﬂen uzlaﬂmac›l›¤›yla, teslimiyet politikas›n›n orta¤› oldu.
Oysa Kürt milliyetçili¤i bu s›ralar “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 savaﬂmak zorunlulu¤u aras›ndaki paradoks, Kürt milliyetçili¤ini genel
olarak her konuda politikas›zlaﬂt›rmakta, ne dedi¤ini belirsiz hale getirmektedir. ‹ki hafta önce ayd›nlar
bildirisi karﬂ›s›nda da birbiriyle çeliﬂkili görüﬂler aç›klanm›ﬂt›.
DEHAP çizgisindeki e¤itim
emekçileri, Genel Kurul’da tüzük
de¤iﬂikli¤i yönünde oy kullan›rlarken, ayn› gün Kürt milliyetçi hareketin bir yöneticisi ﬂöyle yaz›yordu:
“E¤itim-Sen tüzü¤ünden anadilde e¤itim maddesi ç›kar›l›rsa, bu
yaln›z E¤itim-Sen için de¤il, tüm
demokrasi güçleri aç›s›ndan bir in-

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

“Bu ak›l devletin akl›d›r”
Genel Kurul’da farkl› maddeler de görüﬂüldü.
Fakat esas iﬂ ana dilde ö¤renim görme maddesinin de¤iﬂtirilip de¤iﬂtirilmemesiydi. Biz bu konuda ›srarla
ve ›srarla, bunun sadece anadilde
ö¤renim meselesi olmad›¤›n›; davan›n siyasal oldu¤unu, siyasal yan›t verilmesi gerekti¤ini ifade ettik.
Bu davan›n E¤itim-Sen'i MGK çizgisine çekmeye çal›ﬂma davas› oldu¤unu; özelde E¤itim-Sen'i, genelde KESK'i “›slah etme” davas› oldu¤unu; 12 Eylül hukukunu koruma
davas› oldu¤unu; Türkiye'nin Avrupa 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 ayg›t›na dönüﬂtürülmeye çal›ﬂ›ld›¤›n›
salonda ifade ettik.
Sonuçta bizimle birlikte, Emek
Hareketi, DTP, Devrimci Dayan›ﬂma Hareketi ve di¤er farkl› gruplar
tüzük de¤iﬂikli¤ine ret oyu kulland›lar. DSB dedi¤imiz grup, ÖDP’liler ve Kürt milliyetçileri kabul oyu
kulland›.
Kürt milliyetçileri bunlar bizim
“olmazsa olmaz›m›z de¤ildir” dediler. Hatta, bu arkadaﬂlar ﬂunu dediler; "Bu Kürtler’e aç›lm›ﬂ bir davad›r. Biz devrimcili¤i sizden ö¤rendik. Ama sizi aﬂt›k, siz art›k bizden
ö¤reneceksiniz" dediler. Biz de kendilerine, madem aﬂt›n›z, neden
“Türkiyelileﬂme”kten sözediyorsunuz dedik. Bizim sizden ö¤renebilece¤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¤renmek istiyorsan›z Ayﬂenur ﬁimﬂekler’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 dedik. Ki bahsetti¤iniz AB ve ABD
anlay›ﬂlar›, bugün Ba¤dat'›n y›k›nt›lar› aras›nda kaybolmuﬂtur dedik.
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A‹HM’i beklemek politikas›, delegelerin idaresine ipotek koymak demektir. Mücadele etmemeyi ö¤ütlemektir. 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 alternatifimiz olmadan konuﬂmuyoruz.
Sonuç almaya yönelik kesin bir direniﬂ 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, konuﬂmas›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 dönüﬂtürmüﬂtür. Bu geri ad›m› atan bir E¤itimSen'in art›k gelecek sald›r› yasalar›
karﬂ›s›nda direnme ﬂans›n›n çok
fazla oldu¤unu düﬂünmüyoruz.
Bu siyasi anlay›ﬂtaki arkadaﬂlar, tamamen yukar›dan aﬂa¤›ya
AB süreciyle demokratikleﬂilece¤ini ve haklar›m›z› alaca¤›m›z›...
düﬂünmüﬂ, sürekli olarak örgüt içerisinde bu argüman› öne ç›karm›ﬂlard›r. Ve bu süreçteki kapatma karar› asl›nda onlar› ﬂok etmiﬂtir. Yaﬂad›¤›m›z süreçten biliyoruz. E¤itim-Sen MYK'n›n, sendikan›n kapat›lmas› sonras› ne olaca¤›na dair
bir plan› dahi olmam›ﬂt›r. Çok sonras›ndan al›nan bütün eylem kararlar› ise, tamamen göstermelik,
oyalamac›l›k, kendine güvensizli¤in ifadesidir.

tihar olur.” (Mustafa Karasu, 4
Temmuz 2005 politika)
Yaz›lan do¤ruydu, oligarﬂinin
dayatmas›n› kabul etmek bir anlamda “intihar”d›, ama “bu intihar”d›r
diyenler, Genel Kurul’da intihar karar›n› verenlerin içindeydi.
Kürt milliyetçili¤inin E¤itimSen 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 milliyetçili¤inin izledi¤i çizginin düzen
içi niteli¤ini görmeyenlerdir.
PKK’li tutsaklar, 19 Aral›k’ta hapishanelerde niye direnmedilerse,
E¤itim-Sen Genel Kurulu’nda da
bunun için direnmemiﬂlerdir. Bir
kez daha devrimcilerden “farklar›n›” koymuﬂlard›r; oligarﬂiye denilmiﬂtir 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¤ildi; bu meselenin ortaya ç›k›ﬂ noktas›yd›; as›l mesele, oligarﬂinin dayatmalar› karﬂ›s›nda direnilecek mi, teslim mi olunacakt›? ÖDP’siyle, Kürt
milliyetçili¤iyle E¤itim-Sen yönetimi bunun karar›n› vermiﬂlerdir.
Mesele politika meselesidir; bugün E¤itim-Sen, yar›n bir baﬂka sendika hedef olur, bugün “anadil” gerekçe yap›l›r yar›n bir baﬂka konu;
e¤er direnme cüretiniz ve politikan›z yoksa, her yerde teslim olacaks›n›z demektir.
E¤itim-Sen Genel Kurulu’nda
al›nan karar iﬂte bu anlamda, bir bü-

Van’da AKP’li Belediyeye
Genel-‹ﬂ’ten Suç Duyurusu

Sonuç olarak ﬂunu belirtelim ki,
Genel Kurul’da böyle bir karar al›nm›ﬂ olsa da, baﬂta Devrimci Memur
Hareketi olmak üzere, devrimci e¤itim emekçileri, E¤itim-Sen’i oligarﬂiye de, reformizme de teslim etmeyecekler, ö¤retmenlerin devrimci,
demokratik mücadelesini sürdüreceklerdir. 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¤ildir, teslimiyetçi de¤ildir.

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› eylemlere 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› gerekçesiyle 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 taraf›ndan yaz› yaz›ld›¤› belirtilen aç›klamada, “Demokrasi Platformu olarak bu tutumu k›n›yoruz ve valinin bu anti-demokratik tutumundan derhal vazgeçmesini istiyoruz" denildi. Toplant›da SES Genel Baﬂkan› Köksal Ayd›n da bir aç›klama yapt›.

Genel-‹ﬂ üyelerine yönelik bask›lar›n yaﬂand›¤› yerlerden biri de Van. Genel-‹ﬂ ﬁube yönetimi, 4 Temmuz’da “üyeleri üzerinde bask› kurdu¤u ve onlar› maddi zarara u¤ratt›¤›” için Belediye Baﬂkan› Burhan Yenigün 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›klar›n› belirtirken, ﬂu an için 123 iﬂçinin ma¤dur edildi¤ini vurgulad›. Aç›klamada belediyeye ba¤l› çeﬂitli iﬂyerlerinde amir pozisyonundaki AKP’lilerin, iﬂçileri tehdit
etmekten kimliklerini toplay›p zorla Hizmet-‹ﬂ’e üye
yapmaya kadar her yönteme baﬂvurdu¤u da belirtildi.

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

tün olarak halk›n mücadelesini zay›flatan, demokratik mevzilerde gedik açan bir karard›r. Genel Kurul
delegelerinin bir k›sm›, reformizm
taraf›ndan “sendikay› korumak” gerekçesiyle yanl›ﬂ yönlendirilmiﬂlerdir. Genel Kurul’da teslimiyete oy
veren e¤itim emekçileri de bu karar›n gerici bir karar oldu¤unu, memurlar›n ve tüm halk›n mücadelesine zarar verece¤ini göreceklerdir.

28 Haziran günü Ankara ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü'ne, görev yapt›¤› okula
malzeme al›m› için giden Felsefe Grubu
Ö¤retmeni Yusuf Aktaﬂ, AKP’nin kadrolaﬂma atamas› Milli E¤itim Müdür Yard›mc›s› Fevzi Zoralio¤lu ve iki memur
taraf›ndan dövüldü. Aktaﬂ suç duyurusunda bulunurken, müdürlük önünde
toplanan E¤itim-Sen üyeleri, olay› pro44
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testo ettiler ve üyelerine sahip ç›kt›lar. 2
No'lu ﬁube Baﬂkan› Özgür Bozdo¤an,
Fevzi Zoralio¤lu'nun Aktaﬂ'› iﬂaret ederek, “al›n bunu hangara götürün” dedi¤ini hat›rlatt› ve “‹l Milli E¤itim Müdürü'ne soruyorum. Bu hangar dedikleri
yer neresidir? Yoksa sald›rganlar›n kendi yöntemlerince insanlar› terbiye ettikleri bir yer midir?” dedi.

halk›n
Cephesi Hayat›n her alan›nda siyasi
Oligarﬂinin, Mersin’deki bayrak
provokasyonuyla baﬂlayan ve Trabzon’daki linç sald›r›s›yla devam
eden ancak orada da kalmayan politikas›n›n Türkiye solunda, devrimci
demokratik çevrelerde ne kadar
do¤ru kavrand›¤› kan›m›zca hala
tart›ﬂmal›d›r.
Genelkurmay Mersin’deki bayrak provokasyonuyla, halk›n mücadelesine karﬂ›, geçmiﬂte de kullan›lan bir yöntemi devreye sokmuﬂtur.
O zaman da belirtti¤imiz gibi, gerici, faﬂist kesimlerin harekete geçirilmesi, sadece Kürt milliyetçi harekete karﬂ› olmay›p halk›n her kesiminin mücadelesine karﬂ›yd›. Nitekim sonraki geliﬂmeler bunu gösterdi.
Trabzon, Sakarya, Eskiﬂehir gibi
birçok ﬂehirde peﬂpeﬂe yaﬂanan provokasyon politikas›, s›k s›k karﬂ›m›za ç›kmaya devam ediyor.
Geçti¤imiz haftalarda Elaz›¤’da,
Adana’da DEHAP’l›lar›n eylemlerine, Bingöl’de ‹HD binas›na karﬂ›
faﬂistlerin kullan›ld›¤› provokasyonlar gerçekleﬂtirildi. Ölüm orucu
ﬂehidi Faruk Kad›o¤lu’nun cenazesinde ve son olarak da Eyüp Beyaz’›n cenazesinde ayn› senaryoya
baﬂvuruldu. Senaryo basittir, jandarma ve polis, sözkonusu yerdeki
MHP’lileri veya gerici, ﬂoven demagojinin etkisi alt›ndaki muhtar,
imam gibi kiﬂileri, onlar da olmazsa, sivil polisi, korucular› kullanarak “halk tepkisi” oyununu sahneye
koyuyor. “Halk tepkisi” oyunu 1020 bilemediniz 50-60 kiﬂilik gruplarla oynan›yor ama burjuva bas›n
yay›n arac›l›¤›yla, halk›n mücadelesini ideolojik, politik olarak mahkum etmek arac› olarak milyonlara
sunularak “kitleselleﬂtiriliyor”.
6 Nisan’da Trabzon’daki sald›radan bu yana, ülkemizin birçok yerinde bu çizgide onlarca provokasyon gerçekleﬂtirildi. Provokasyon
politikas› kan›ksat›ld›kça, yar›n
“halk tepkisi” senaryolar› memurla-

kimli¤imizle yeralmal›y›z
r›n, iﬂçilerin eylemlerine, kitlesel
gösterilere karﬂ› da geliﬂtirilecektir.
Durum buyken, solun büyük kesiminin b›rak›n kitlelere yönelik bir
çal›ﬂma içine girmesini, bas›n yay›n
organlar›nda propaganda anlam›nda
bile provokasyon politikas›na yeterince e¤ilmemesi, bu politikan›n
halk›n devrimci, demokratik mücadelesi aç›s›ndan taﬂ›d›¤› tehlikenin
kavran›lmad›¤›n›n göstergesidir –ki
TAYAD’l›lar›n tüm sola önerdi¤i
“Gerçekleri aç›klama kampanyas›”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 oligarﬂinin politikas›n› bozarak halk› birleﬂtirmek için elbette önce halka -kitlelere- 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 taﬂ›yamad›¤›m›z sürece, oligarﬂi bu
demagojiler temelinde provokasyonlar geliﬂtirmeye devam edecektir. Bu da oligarﬂinin böl-yönet politikas›n›n baﬂar›s› anlam›na gelir.
Böl-yönet politikas›, birlikte olmas› gereken güçleri birbirine düﬂürmek 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 zorlanmaz; vatan› satanlar›n, halk›
“milliyetçilik” temelinde ba¤›ms›zl›¤› savunan sola karﬂ› k›ﬂk›rtabilmesi ancak böyle mümkün olabilmektedir.
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Hiç kuﬂkusuz, geniﬂ kitleleri örgütledi¤imiz zaman da, hatta devrimin arifesine kadar da, oligarﬂi bu
tarz sald›r›larda kullanabilece¤i gerici, 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, faﬂistleri de biliyordu. O koﬂullarda oligarﬂinin ve medyas›n›n faﬂist sald›r›lar›, provokasyonlar› “halk tepkisi” 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 oldu¤unun geniﬂ kitlelerin gözünde
daha aç›k görülmesini sa¤layabiliriz. Bu da zaten oligarﬂinin oyununun bozulmas› demektir.

Meﬂrulu¤umuzu ve
kimli¤imizi her zeminde
savunmal›y›z
Cenazelerimize karﬂ› provokasyonlar, kontrgerilla politikalar›n›n
bir parças›d›r. Böyle oldu¤u için de
oligarﬂi, cenaze törenlerini yapt›rmamak için y›llar içinde say›s›z
yöntem de¤iﬂtirmiﬂ, ancak bask›lar›,
provokasyonlar› hep sürmüﬂtür. ‹nfaz mahallerinde üç beﬂ faﬂist ve sivil polisin rol ald›¤› “katliamc›lar›
halk alk›ﬂlad›!” senaryolar›, ailelere
bask› yap›p, cenazeleri kaç›r›p
gömmek, ard›ndan “teröristin cenazesine sahip ç›kmad›lar” demagojisini yapmak, oligarﬂinin s›k kulland›¤› yöntemlerdir.
Özellikle bayrak provokasyonundan bu yana geliﬂtirilen politikayla, Faruk Kad›o¤lu’nun, Eyüp
Beyaz’›n cenazelerinde oldu¤u gibi

“halk tepkisi” yöntemine daha s›k
baﬂvuracaklar› görülmektedir.
‹ﬂte bu noktada, bu yönteme verilecek ilk cevap, devrimcilerin cenazelerini daha kitlesel olarak sahiplenmektir. Provokasyon politikas›n›n, linç sald›r›lar›n›n önünü kesmek konusunda sorumluluk duyan
tüm sol kesimler, cenazeleri sahiplenmekte de sorumluluk duymal›d›r. Y›llard›r oldu¤u gibi, devrimcilerin tabutlar›na omuzlar›n› koymaktan geri duranlar, yar›n bir baﬂka eylemlerinde o provokasyon sald›r›lar›n›n, linç giriﬂimlerinin hedefi olduklar›nda, ne bir ça¤r› yapma,
ne bir ﬂikayette bulunma haklar›
kalmaz. Devrim ﬂehitlerini sahiplenmek, devrimci düﬂüncenin, mücadelenin, örgütlenmelerin meﬂrulu¤unu savunman›n en önemli ölçülerinden biridir.
Devrimciler, meﬂruluklar›n›, düﬂüncelerini, siyasi kimliklerini hayat›n içine taﬂ›makta çekingen davrand›klar› ölçüde, oligarﬂinin devrimcilere karﬂ› sürdürdü¤ü karﬂ›devrimci propagandan›n etki alan›

geniﬂler. Hangi siyasi anlay›ﬂta,
hangi örgütlülü¤ün içinde olurlarsa
olsunlar, tüm devrimciler, sosyalistler, ilericiler, demokratlar, düﬂüncelerimizin, prati¤imizin, örgütlülüklerimizin, yay›n organlar›m›z›n
meﬂrulu¤unu savunmal›, öne ç›karmal›d›rlar.
Bu konuda Türkiye solunda
1980 cuntas›ndan itibaren bir gerileme yaﬂanm›ﬂ, bu gerileme sosyalist sistemin y›k›l›ﬂ›yla artarak sürmüﬂtür. Bugün islamc›lar, iktidardan ald›klar› güç ve islamc› hareketlerin dünya genelindeki hareketlili¤inin moral etkisiyle, kendi meﬂruluklar›n› dayatmak ve kimliklerini göstermekte, oldukça cüretlidirler. Sol ise tam tersine, kendi içine
dönmüﬂtür.
Her yerde kendi siyasi kimli¤imizle varolmal›y›z. Bu kimli¤i göstermekten geri durmamal›y›z. Günlük hayat›n içinde olmayan, gözükmeyen bir solun alternatif olmas›
düﬂünülemeyece¤i gibi, tart›ﬂt›¤›m›z konu aç›s›ndan halk›n belli kesimlerinin sola karﬂ› k›ﬂk›rt›lmas›-

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, asl›nda tek bir ﬂey dayat›yorlar bize: Teslim olmak. 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 pespayeli¤iyle bir kez daha seriyor ortaya.
K›z›lkaya, da¤larda mücadele edenlere “yollar›n› ﬂaﬂ›rm›ﬂlar... felsefeye kanm›ﬂlar... kendi kardaﬂlar›na s›kt›lar u¤ursuz kurﬂunlar›... gelece¤i namlulara teslim ettiler...” 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’ sloganlar›yla ç›k›n uzun bir yürüyüﬂe... silahlar› b›rak›n, hayat›

n›n önünü de kesemez.
Trabzon’da bir linç sald›r›s› m›
oldu? Düﬂünelim ki, o sald›r›ya karﬂ›, yüzbinlerce devrimci demokrat
sosyalist ilerici, o günlerde evde,
komﬂu ziyaretlerinde, iﬂyerinde,
kahvehanede, stadyumda, hastanede her nerede bulunuyorsa, bu konuyu tart›ﬂ›yor, devleti, faﬂistleri,
provokasyonu teﬂhir ediyor... Sadece 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¤umuzu taﬂ›mak, elbette sadece oligarﬂinin böl-yönet politikas›n›, provokasyonlar›n› önlemek aç›s›ndan de¤il, devrim ve demokrasi mücadelesinin geliﬂtirilmesi için de zaten her
koﬂul alt›nda zorunlu olan bir tav›rd›r. Türkiye solu, kitle örgütleri, tek
tek devrimciler, kendilerine, ideolojilerine meﬂruluklar›na daha büyük
bir inanç ve güvenle sar›lmal›, hayat›n her alan›nda kimli¤iyle, düﬂünceleriyle yeralmal›d›r.

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 yerini “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›ndan duydu¤umuz “direnip kendinize iﬂkence yapt›rtmay›n” sözünü, “kendinizi öldürtmeyin” diye söyleyebilecek 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. Düﬂüncelerimizi inkar ederek, alçakl›k düzeninin dayatmalar›na boyun e¤erek rezilce, sürüngenler gibi yaﬂamaktansa, düﬂüncelerimiz 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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kültür
Onurlu ayd›nlar›m›z› an›yoruz
‹ki onurlu ayd›n; R›fat Ilgaz ve Aziz Nesin...
Yüzleri halka dönük, sanat› halk için yapan iki
yurtsever... Onlar ürünleriyle, yaﬂad›klar› döneme ›ﬂ›k tutan, yol gösteren, her zaman ve her
koﬂulda halk›n yan›nda olan, ac›lar›na, sevinçlerine ortak olan, yaﬂamlar› boyunca özgürlükten 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 ustal›kla kullanarak yapan Aziz Nesin, 6 Temmuz 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 dolay› hedef gösterilmiﬂ, “as›lacak adam” ilan
edilmiﬂ, Mad›mak’ta yak›lmak istenmiﬂtir.
R›fat Ilgaz; 1911’de Kastamonu Cide’de do¤du. Kültürüne, 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 kendini. Gazi Üniversitesi’ne giriﬂinin ard›ndan Varl›k ve Ç›¤›r
Dergileri’nde eserleri yay›nland›. Hep halk›n içindedir, onlar›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› üzerindeki bask›lar, bir devrimciyi anlatt›¤› “Karartma Geceler” roman›nda ifadesini bulur.
Bask›n›n en yo¤un oldu¤u günlerde, Aziz Nesin ve Sabahattin 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 Paﬂa’y› ç›kararak, bask›ya direnirler. Nesin 6 ay hapis yatar.
1980 cuntas›, yetmiﬂ yaﬂ›ndaki sosyalist ayd›n Ilgaz’› Cide’de bulup ellerini kelepçeler, gözünü ba¤lar ve Cide sokaklar›nda gezdirilir. Çocuklu¤undan beri yakas›n› b›rakmayan tüberküloza ra¤men iﬂkenceye al›n›r, tutuklan›r. Yaﬂ›
ilerlemiﬂtir, ama o bir sosyalist ayd›nd›r, son nefesini vermedikçe 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 ‹stanbul 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 yaﬂam, örnek bir ayd›n çizgisi b›rakarak aram›zdan ayr›l›r.
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➦

‹dil Kültür Merkezi Etkinlikleri

1 Nisan 2004’teki hukuksuz bask›n›n ard›ndan, ‹KM etkinlikleri yeniden baﬂlad›. 19 Haziran günü, Cengiz Özkan türkülerinin yerald›¤› 2
saatlik bir konser gerçekleﬂtirildi. Konser öncesinde ‹KM’nin bundan sonraki haftalarda da
film gösterimi, söyleﬂi ve konserlerle etkinlikleri sürdürece¤ini belirten bir konuﬂma yap›ld›.
2 Temmuz’da ise, yazar Cezmi Ersöz ile
söyleﬂi vard›. Rasim Y›lmaz'›n kendisi için yazd›¤› ‘Annelik Oyunu Bitti’ isimli kitab› da imzalayan Ersöz, ölüm oruçlar› ile duyars›zlaﬂt›rmaya, yozlaﬂt›rmaya yönelik politikalardan
sözetti.
➦

‹dilcan Turnuvas›

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

tutsak çizgiler

dünya
Londra’da otobüsler ve metroya sald›r›

Emperyalizme karﬂ›
böyle mücadele edilmez!
7 Temmuz günü, ‹ngiltere’nin baﬂkenti Londra’da metro istasyonlar›na
ve belediye otobüslerine yönelik bombal› sald›r›larda, dergimiz yay›na haz›rlan›rken yap›lan resmi aç›klamalara
göre; 37 kiﬂi öldü, 700 kiﬂi yaraland›.

Hedef Ne?
Amerika’n›n ard›ndan, ‹ngiliz emperyalizminin halklar›n öfkesinin hedefi olmas›, ﬂaﬂ›lacak bir durum de¤ildir ve siyasi, askeri, ekonomik ve tarihsel olarak binlerce nedeni vard›r. Ancak, bir eylemi de¤erlendirmek için bunun yeterli olmad›¤› bilinmektedir.
Sald›r›da metrolar ve otobüsler hedef al›nm›ﬂt›r. Sald›r› alanlar›, do¤rudan halk›n bulundu¤u alanlard›r,
kulland›¤› araçlard›r. Sald›r›da ölen
halk olmuﬂtur. Bu anlamda sald›r›y›, “ekonomik
hedeflere yönelik” olarak
de¤erlendirmek mümkün
de¤ildir. “‹ﬂgalin hesab›n›n soruldu¤u” vurgusu
ise, halk›n zarar görmesinin alt›nda silikleﬂmiﬂ, dolay›s›yla halklara do¤rudan verdi¤i mesajda, bu
yan tali hale gelmiﬂtir.
Halka yönelik, bizzat
halk› hedef alan eylemleri
mahkum ediyoruz. Bu eylemler, emperyalizmi zay›flatan, emperyalizme karﬂ› direnenleri hedef gösteren, moral veren eylemler
olmad›¤› gibi, emperyalizmin terör demagojisini güçlendiren eylemlerdir.
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,
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 belirleyen temel yanlardan biridir. Devrimciler ilke ve kurallar›ndan tavizsiz
oldu¤u içindir ki, düﬂman›n bu yöndeki bütün propagandalar› suya yaz›lan
yaz› gibi iz b›rakmadan yokolup gitmiﬂtir.
Bu noktada, karﬂ›m›za ç›kan kimi
“islamc›” kesimlerin eylem anlay›ﬂ›,
daha önce de eleﬂtirildi¤i gibi sorgulanmal›d›r. Kayna¤›n› “müslüman-müslüman olmayan” suni karﬂ›tl›¤›na dayand›ran bu eylem anlay›ﬂ› ile emperyalizme karﬂ› mücadele yürütülemez. K›sa
vadede müslüman halklar üzerinde k›smi bir etkisi olabilir, ancak uzun vadede her dinden halklar›n zarar›na ola-

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.
48
10 Temmuz 2005 / 08

cakt›r.

iﬂgalciler Dökülen
Kandan Sorumludur
G8 Toplant›s› için ‹skoçya’da bulunan ‹ngiltere Baﬂbakan› Blair ile, baﬂta
Bush olmak üzere, emperyalist liderler;
“biz burada Afrikal›lar’›n açl›¤›n› önlemeyi tart›ﬂ›rken, teröristler bizim yaﬂam 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 verecekleri tavizler karﬂ›l›¤› rüﬂvetin oldu¤u
biliniyor.
Demagoji çünkü; Londra’da hayat›n› kaybeden halktan insanlar›n katlinden en baﬂta onlar sorumludur. Baﬂta
‹ngiliz halk› olmak üzere, tüm dünya
halklar›n›n protestolar›na ra¤men
Irak’› iﬂgal edenler, ﬂiddeti yaratan, öfkeyi büyütenlerdir.
Demagoji çünkü; ‹ngiliz emperyalizmi, 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¤ildir. ‹ngiliz emperyalizminin suçlar›n› ele almadan
yap›lacak her de¤erlendirme, tam da bu emperyalist amaca hizmet eden
bir tav›r olacakt›r.
Emperyalistler, bu
sald›r›y› da, t›pk› 11 Eylül gibi, halklara sald›r›lar› yo¤unlaﬂt›rma, kendi
içinde hak ve özgürlükleri yoketme gerekçesi haline getirmek isteyeceklerdir.
Bush daha ilk anda, iﬂgaline, kendi terörüne gerekçe yapmaya, Avrupa’y› tümüyle yan›na çekmek do¤rultusunda
aç›klamalar yapmaya baﬂlam›ﬂt›r bile.
“Terörle mücadele” ad›yla sürdürülen
halklara karﬂ› savaﬂ›n açmaz› da buradad›r: Ne kadar çok sald›r›rsan›z, o kadar büyük bir öfkeyi biriktirirsiniz. Öfke ise, mutlaka bir yerde kendini ifade
eder.

dünya

Yüzbinlerin G8 protestosu
Halklar›
sömüren, katleden en zengin emperyalist ülkelerin
yerald›¤›
G8’ler (ABD,
Almanya,
Fransa, ‹ngiltere, ‹talya,
Japonya, Kanada ve Rusya),
‹skoçya’da topland›. “Afrika’ya yard›m” gündemi ile
gerçek gündemlerinin üzerini
örtmeye çal›ﬂan, sömürülerini
gizlemek isteyen emperyalistler, bu zirvede de yüzbinler taraf›ndan protesto edildiler.
6-8 Temmuz tarihleri aras›nda toplanan zirve, anti-kapitalist, 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’ yürüyüﬂü, 3 Temmuz'da göçmenlik yasalar›na karﬂ› 'S›n›rlar Tarihe Kar›ﬂs›n' protestosu, 4 Temmuz'da Faslene 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 getirildi. Cephe Güçleri ile HÖC ‹ngiltere
Temsilcili¤i’nin
“Türkiye’de
AB’nin Onaylad›¤› F Tipi ‹zolasyon
Hücrelerinde 119 ‹nsan Öldü“ yaz›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 Mücadele Platformu (UTMP), 3 Temmuz 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 emperyalizme karﬂ› mücadele oldu¤unu
belirtti.
UTMP’nin 15-18 Aral›k tarihlerinde Paris’te düzenleyece¤i sempozyuma yapt›¤› ça¤r› ile biten konuﬂman›n ard›ndan, Sandra Bakutz
davas›n› izleyen Steve Kaczynski
Türkiye’de hukuk üzerine konuﬂtu.
HÖC’ün düzenledi¤i, “Kara Liste ve Güvenlik Politikalar›” baﬂl›kl›
panelde de HÖC Temsilcisi’nin yan›s›ra, Steve Kaczynski ve Campaing Against Criminalizing Communities Temsilcisi yerald›.
Gösteri ve panellerde kapitalizme karﬂ› vurgular ön plana ç›karken, emperyalistlerin toplanmas›yla, sokaklarda polis terörü esti. Göstericiler polisle çat›ﬂ›rken, çok say›da kiﬂi gözalt›na al›nd›. Duvara “10
Bin Firavun, 6 Milyar Köle” sloganı yazan anti-emperyalistler, Stirling'deki birçok yolu barikatlar kurarak kapattılar.
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■Londra polisinin ›rkç›
sald›r›s›
HÖC’lüler ‹ngiliz polisinin ›rkç›
tavr›n› protesto ettiler.
30 Haziran günü, 2 ‹ngiliz vatandaﬂ› 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›. Gözalt›na al›nan bayan, dil bilmedi¤i
halde polis taraf›ndan karakolda
ingilizce konuﬂmaya, polisin söylediklerini tekrarlamaya zorland›.
Gözalt›nda tutulmas›n›n nedeni de
sadece buydu, çünkü birlikte al›nd›¤› kiﬂi, dil bildi¤i için b›rak›lm›ﬂt›. Bir grup HÖC üyesi karakol
önünde toplanarak "Faﬂist Sald›r›lara Son”, “ﬁu Anda 7 Ayl›k Hamile Bir Kad›n Dil Bilmedi¤i ‹çin
Gözalt›nda" yaz›l› döviz açt›lar ve
yolu trafi¤e kapatt›lar. Polis burada da sald›rarak 4 kiﬂiyi daha gözalt›na ald›.
‹ngiliz polisinin bu ›rkç› tutumu
karﬂ›s›nda, HÖC’lülerin Türkiyeli
esnaflara yapt›¤› ça¤r› ile, 150 kiﬂi karakol önünde toplanarak, polisin keyfi ve ›rkç› tutumunu protesto etti. Gözalt›na al›nanlar bir
süre sonra serbest b›rak›ld›.

■Köln’de Halk Sofras›
pikni¤i
Anadolu Federasyonu, “Eme¤imizle Var›z Hakk›m›z› ‹stiyoruz”
kampanyas› çerçevesinde, 3 Temmuz günü Köln’de Geleneksel
Halk Sofras› Pikni¤i gerçekleﬂtirdi. 200 kiﬂinin kat›ld›¤› piknikte,
ölüm orucu ve Eyüp Beyaz üzerine konuﬂmalar yap›ld› ve müzik,
folklor, tiyatro gösterileri sunuldu.

■Formasyon eylemi
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 çap›nda protesto edildi. Melbourne’de 100 bin iﬂçi yürüdü.

17’ler
Ölümsüzdür!
17 Haziran’da Dersim’de Mercan Vadisi’nde katledilen 17
MKP’li için anma eylemleri sürerken, MKP taraf›ndan 23 Haziran’da
yay›nlanan bildiride ﬂehitlerin devrimci yaﬂamlar›, üstlendikleri görevler aç›kland›. Bildiride 17 ﬂehidin kimlikleri hakk›nda ﬂu bilgiler
verildi:
“Mercan ﬂehitlerimiz aras›nda
parti, 5. Genel Sekreterimiz; Cafer
CANGÖZ, Genel Sekreter Yard›mc›s› Ayd›n HANBAYAT, Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi; Okan ÜNSAL, Merkez Komitesi Üyesi; Ali
R›za Sabur’un yan›s›ra; Siyasi Büro Merkezi Yaz› Kurulu üyeleri;
Alaattin ATAﬁ, Cemal ÇAKMAK,
Parti Yurtd›ﬂ› Bürosu üyeleri; Berna Sayg›l› ÜNSAL, Kenan ÇAKICI,
ﬁehir Parti Komiteleri üyelerimizden Ökkeﬂ KARAO⁄LU, Taylan

Özocak
Ölümsüzdür

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

Bahattin ‹ﬁCAN

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

Kemal AYGÜL

16 Temmuz 1993’te
‹stanbul ﬁirinevler’de ‹stanbul polisi taraf›ndan
sokak ortas›nda kurﬂunlanarak katledildi. Halk
Milisleri üyesiydi.

Nurten DEM‹R

‹smail AKARÇEﬁME

1 Temmuz Alibeyköy
YILDIZ, Binali GÜLER, ‹brahim
AKDEN‹Z ve Dursun TURGUT ile
partimizin di¤er üye ve Halk Kurtuluﬂ Ordusu savaﬂç›lar› ﬂunlard›r:
Gülnaz YILDIZ, Ahmet PERKTAﬁ,
Ça¤daﬂ CAN ve Ersin KANTAR.”
MKP bildirisinde ayr›ca “siper
yoldaﬂlar›” baﬂl›¤› alt›nda devrimcilerin 17 ﬂehidi sahiplenmesine vurgu yap›larak, “halk›m›z›n örgütlü
devrimci güçlerinin takdire ﬂayan
bir siper yoldaﬂl›¤› ruhu” ortaya
koydu¤u vurgulan›yor ve ﬂöyle deniliyor: “Kardeﬂ partimiz TKP/ML
ve di¤er
siper yoldaﬂlar›m›z
DHKP-C, MLKP, T‹KB, TK‹P,
PKK, DEVR‹MC‹ YOL, DEVR‹MC‹ KURTULUﬁ ve di¤er dostlar›m›z› selaml›yoruz. Düﬂmana karﬂ›
mücadeleyi devrimci eylembirli¤i
temelinde yükseltmeye devam etmeye ça¤›r›yoruz.”

‹zmir Haklar ve Özgürlükler Cephesi, hapishanede baﬂlad›¤› ölüm orucu direniﬂini d›ﬂar›da da
sürdürerek 4 Temmuz 2001’de ﬂehit düﬂen Gökhan Özocak’› mezar› baﬂ›nda and›.
Buca Kaynaklar Mezarl›¤›’nda yap›lan anmada “‹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¤› vurguland›. Özocak’› tan›yanlar onun devrimci yaﬂam›n› anlatt›lar. Anmaya kat›lanlar ayr›ca ayn› mezarl›kta bulunan ve hepsi de hapishanelerde ﬂehit düﬂen Müjdat Yanat, Ümit Do¤an Gönül, Gürsel Akmaz ve Hatice Yürekli’nin mezarlar›n› ziyaret etti.

Mezara Sald›r›

‹skender ERO⁄LU

15 Temmuz 2001’de
Almanya Dortmund’da
devrimci hareketin faaliyetleri içinde yeral›rken
hastal›¤› sonucu aram›zdan ayr›ld›.

resmi k›rd›lar.
Mersin TAYAD’l› Aileler, sald›r›yla ilgili aç›klamalar›nda mezar
taﬂ›na sald›ranlar›n, kendilerine önceki anmalarda sald›ran, gözalt›na
alan ve tutuklanmalar› için düzmece
fezleke veren jandarma ve polis oldu¤unu belirttiler. Türkmen Ailesi
de, Yenice Belediye Baﬂkanl›¤› ve
savc›l›¤a suç duyurusunda bulundu.
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14 Temmuz 1992’de ‹stanbul Kas›mpaﬂa’da üslerinin kuﬂat›lmas› karﬂ›s›nda çat›ﬂarak ﬂehit düﬂtüler. ‹kisi de SDB üyesiydiler.

