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Devrim ﬁehitlerini Anma
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Kutlama Günleri

Tarih: 4 Nisan 2006
Yer: Çanakkale A¤. Cez.
Mah.
Saat: 09.30

● 19 Aral›k Ümraniye
Katliam› Davas›

ﬁehitlerimizin huzurunday›z; onurlu, gururlu, baﬂ›m›z dik. 36 y›ld›r, s›n›flar
mücadelesinde boyun e¤meden, uzlaﬂmadan, sapmadan, devrim yürüyüﬂünü sürdürmenin onuruyla anaca¤›z onlar›. Devrettikleri bayra¤› yere düﬂürmedik. Devrald›¤›m›z mirasa leke sürmedik.
Devrimci Sol, 30 Mart’› "Devrim ﬁehitlerini Anman›n Tarihsel Sorumlulu¤unun Günü" olarak ilan etmiﬂti y›llar önce. Sorumlulu¤umuzun hep bilincinde
olduk; yaln›zca bir gün de¤il, yaln›zca bir y›l de¤il, 36 y›l›n her an›nda taﬂ›d›k bu
sorumlulu¤u. K›z›ldere ﬂehitlerine karﬂ› tarihsel sorumlulu¤umuzu yerine getirmemizin en özlü ifadesi, umudu yeniden yaratm›ﬂ olmam›zd›r.
Tarihsel sorumlulu¤umuzu yaln›z Parti-Cephe’li ﬂehitlerle de s›n›rlam›yoruz.
Tüm dünyada, yüzy›llard›r proletaryan›n sosyalizm ve s›n›fs›z toplum kavgas›nda,
halklar›n ulusal ve sosyal kurtuluﬂ savaﬂlar›nda verdi¤i ﬂehitleri bu tarihsel sorumlulu¤umuzla an›yoruz. Çünkü onlar dünya halklar›n›n en eﬂsiz hazinesini, en de¤erli miras›n› oluﬂturuyorlar. Halklar›n kurtuluﬂu için düﬂenler, bizim ﬂehitlerimizdir. Ba¤›ms›z bir vatan› yaratmak, halklar›m›z› özgürleﬂtirmek ve sosyalist Türkiye’yi inﬂa etmek sözümüz, onlar›n ideallerine sahip ç›k›ﬂ›m›zd›r.
K›z›ldere’den bu yana feda ruhuyla devrim yürüyüﬂümüzü sürdürüyoruz. Bu
siyasi cüret ve kararl›l›¤a sahip olmayanlar›n devrim bayra¤›n› yükseklerde tutamayaca¤› bir ülkede yaﬂ›yoruz. Diﬂe diﬂ kavgada, ﬂehitlerimizi, ﬂehitler vererek
an›yoruz. ﬁehitlerimizi and›¤›m›z bu günlerde, ölüm orucu direniﬂçileri gün gün
ﬂehitli¤e gidiyorlar. ﬁehitleri anman›n tarihsel sorumlulu¤u, iﬂte bu noktada emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› direniﬂle bütünleﬂmenin sorumlulu¤una dönüﬂüyor.
ﬁehitlerimizin ve umudumuzun huzurunda bir kez daha söz veriyoruz ki; tarihe, bugüne ve yar›na dair tüm sorumluluklar›m›z› eksiksiz omuzlayacak, devrim
sözümüzü yerine getirece¤iz. ﬁehitlerimizin ve umudumuzun yolu, kurtuluﬂ yoludur. Yolumuzda ilerlemeye devam edece¤iz.

Anmaya
Ça¤r›

30 Mart ﬁehitler Anmas›

Devrim ﬂehitlerini anmak, tarihsel bir sorumluluktur.
Onlar› anmak, emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ›
direniﬂi sürdürmektir.
Onlar› anmak, K›z›ldere’nin feda ruhuyla direnenleri sahiplenmektir.
‹ﬂçiler, köylüler, memurlar, ev kad›nlar›, ö¤renciler, esnaflar!
devrimciler, demokratlar, ilericiler, vatanseverler!
Hepinizi, ﬂehitlerimizin huzurunda birleﬂmeye ça¤›r›yoruz.
Dost, düﬂman görsün ki, bayraklar› bizim ellerimizdedir.
Yer: Gazi, Cebeci Mezarl›¤› Tarih: 2 Nisan 2006 Saat: 13.00

Haklar Ve Özgürlükler Cephesi

Tarih: 10 Nisan 2006
Yer: Üsküdar 1. ACM.
Saat: 10.00

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler
Meryem
Altun
5. Öölüm Orucu Ekibi direniﬂçisiydi. 31 Mart 2002’de
direniﬂin 90. ﬂehidi olarak Sa¤malc›lar Devlet Hastanesi'nde
ﬂehit düﬂtü.
Meryem, 18 A¤ustos 1976’da ‹stanbul’un gecekondular›ndan 1 May›s Mahallesi’nde do¤du. Ümraniye Lisesi’ndeyken
gençli¤in mücadelesi içinde yerald›. A¤abeyi Kahraman Altun,
emperyalizme karﬂ› bir eylemde ﬂehit düﬂmüﬂtü. A¤abeyinin
bayra¤›n› devral›p kavgas›n› sürdürdü. 1991 sonlar›nda ‹ngiltere’ye götürüldü ve 7 y›l orada yaﬂad›. Yurtd›ﬂ›nda da mücadeleden uzak kalmad›. Ve bunun sonucunda ‹ngiltere’nin
tecrit hücrelerinde 6 ay tutuldu. Meryem 1998’de Türkiye’ye döndü. Tutsak düﬂtü. Yurtseverli¤in ad› olarak ölümsüzleﬂti.

31 Mart 2004
Tekirda¤ Devlet Hastanesi'nde 29 Mart’ta bedenini tutuﬂturdu, 31 Mart 2004 günü ﬂehit düﬂtü.
Günger, 13 Temmuz 1972'de Artvin'in ﬁavﬂat ilçesi Kayadibi Köyü’nde do¤du. 1989'da Marmara Üniversitesi Atatürk E¤itim Fakültesi Fizik Ö¤retmenli¤i’nde ö¤renciyken
DEV-GENÇ saflar›nda yerald›. 1992’de SDB savaﬂç›s› oldu.
1993'te tutsak düﬂtü. ‹ﬂkencede direndi. Hapishane sürecinde de çeﬂitli sorumluluklar almaya devam etti.
9. Ölüm Orucu ekibi içinde açl›¤a yatarak, aslolan›n her
koﬂulda düﬂman karﬂ›s›nda dik durabilmek oldu¤unu göstererek ölümsüzleﬂti.

"Bizler bu düzenin dikenlerini ay›klamaya gidiyoruz.
Sizler dikensiz bir
yolda yürüyesiniz diye.”
Zehra Öncü (ﬁehit gerilla)
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30 Mart-17 Nisan ﬁehitlerini Anma Günleri dolay›s›yla faﬂist
bir polis timine karﬂ› düzenlenen eylem s›ras›nda 1 Nisan
1993’te ﬂehit düﬂtüler. SDB üyesiydiler.
Hakk› KARAHAN, 1989’da ‹.Ü. Veterinerlik Fak. Ö¤rencisi iken DEV-GENÇ saflar›na kat›ld›. DEV-GENÇ’in bölge sorumlulu¤unu, milis komutanl›¤›n› üstlendi. Ferda C‹VELEK de DEVGENÇ’liydi. 1988’de Sa¤l›k Meslek Lisesi’nde devrimci mücadeleye kat›ld›. DEV-GENÇ’in Kad›köy bölge örgütlenmesinde sorumluluklar üstlendi. Veysel BEYSÜREN, 1991’de Liseli DEVGENÇ saflar›nda mücadeleye kat›ld›. Milislerde yerald›.

Bülent ÜLKÜ

Ümit
Günger

Mustafa
Kuran

Bedii Cengiz SPB üyesiydiler. 4 Nisan
1995’te Gaziantep’te ölüm mangalar› taraf›ndan katledildiler.
1962 Dersim do¤umlu Hüseyin Coﬂkun, 1976’da devrimci mücadeleye kat›ld›.
1985 sonras› ‹zmir ve Ege yöresinde görevler
Demet
Hüseyin
ald›. K›sa süreli tutsakl›klar yaﬂad›. 1993’te
TANER
COﬁKUN
Gaziantep sorumlulu¤unun yan›nda, Bedii
Cengiz Silahl› Propaganda Birli¤i’nin komutanl›¤›n› üstlendi. 1971 Antep do¤umlu Demet TANER, ‹zmir’de üniversitede DEV-GENÇ’li oldu. 1992’de Ege TÖDEF Temsilcili¤i yapt›. ‹lerleyen süreçte Antalya, Burdur, Isparta illerinin
sorumlulu¤unu üstlendi. Daha sonra bir savaﬂç› olarak görev ald›.

1956 Çanakkale do¤umlu olan Yücel,
‹stanbul Maliye Muhasebe Yüksek Okulu
ö¤rencisiyken mücadeleye kat›ld›. ‹stanbul
DEV-GENÇ yöneticilerinden biri oldu. SDB
üyesi olarak mücadelesini sürdürdü. 3 Nisan 1981’de ‹stanbul Kad›köy’de cadde
ortas›nda polis taraf›ndan katledildi.

1991’de Avusturya’da devrimci hareket içerisinde yerald›. Yaklaﬂ›k 4 y›l Avusturya hapishanelerinde tutsak kald›. 20002001 Ölüm Orucu çal›ﬂmalar› s›ras›nda,
sa¤l›k koﬂullar›n› hiçe sayarak koﬂturdu.
Kanser hastal›¤›n›n ilerlemesi sonucunda 3
Nisan 2001’de aram›zdan ayr›ld›.

Devrimci
hareketin iﬂçi
alan›ndaki örgütlülü¤ü
içinde yeral›Hasan ATEﬁ yordu. Eczac›baﬂ› ‹laç Fabrikas›’nda ilk grevi örgütleyenlerdendi. 4 Nisan 1977 gecesi,
grev nöbeti s›ras›nda faﬂistler taraf›ndan katledildi.

1964 y›l›nda Ankara’da do¤du. Devrimci
düﬂüncelerle lise y›llar›nda tan›ﬂt›. Bursa’da Körfeze Bak›ﬂ Gazetesi’nin
yaz›iﬂleri müdürlü¤ünü
yapt›. ‹ﬂçi alan›nda sorumluluklar üstlendi. Polis taraf›ndan kaç›r›ld› ve
31 Mart 1992’de Uluda¤ yolunda iﬂkence yap›lm›ﬂ ve baﬂ›ndan vurulmuﬂ olarak bulundu.

Kemal
KARACA
K›rklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde do¤du.
Babaeski Demokratik Kültür Derne¤í’nin kurucular›ndand›r. Mücadelesini ‹stanbul’da sürdürüyordu.
4 Nisan 1977’de bir sol
grup taraf›ndan ‹stanbul’da pusuda katledildi.

Cuntaya karﬂ› mücadeleyi
sürdüren
devrimMustafa IﬁIK cilerdendi. Gözalt›na al›n›p iﬂkence yap›ld›ktan sonra 3 Nisan 1981’de
‹stanbul Küçükköy’e götürülüp
kurﬂuna dizilerek katledildi.

K›z›ldere yolu
zaferin yoludur
"Savaﬂta baﬂar› kazanmak... çok büyük bir enerji, kararl›l›k ve manevi
bak›mdan esneklik istemektedir. Öyle bir enerji ki, kurtuluﬂ için umut
kalmam›ﬂ bir anda bile baﬂar› kazanaca¤›ndan kuﬂkuya düﬂmez. Öyle
bir kararl›l›k ki, gösterilmiﬂ hedeften geri çekilmemek için güç verir...
Zafer, ancak... ona her ne pahas›na olursa olsun, hatta hayatlar› pahas›na eriﬂmeye karar vermiﬂ ordunun eline geçebilir. Çünkü ancak bizzat ölüme karar vermeye yetenekli olan zafer kazanabilir, yani baﬂkas›n› yokedebilir." (*)
ürüdü¤ümüz yolda, ﬂehitlerimizin ayak izleri var ve arkam›zda ﬂehitler b›rakarak yürüyoruz.
Her aﬂamas›nda ﬂehitlerin oldu¤u
bu tarih, kurtuluﬂun büyük bedeller
pahas›na mümkün olaca¤›n› da belgeliyor. Mahirler’den bugüne kesintisiz 36 y›ld›r süren bu yürüyüﬂ,
Anadolu halk›n›n ba¤›ms›zl›¤›, demokrasi ve sosyalizm için uzun
devrim yürüyüﬂüdür. Bu yürüyüﬂ
h›zlanmakta, yavaﬂlamakta ancak
hiç durmamaktad›r. 36 y›lda örgütsel kesintiler olsa da ideolojide ve
politikada, devrim iddias› ve kararl›l›¤›nda hiçbir kesinti yoktur.

politikas›ndan beklenen amaçlardan
biri de, fiziki darbelerin yan›s›ra, o
gücü savaﬂtan vazgeçirmek ve devrimden koparmakt›r. 36 y›ld›r özellikle devrimci harekete karﬂ› sürdürülen yoketme politikas›n›n baﬂar›s›z kald›¤› nokta da buras›d›r. Devrimci hareket, 36 y›ll›k tarihi boyunca karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› tüm katliamlara, infaz politikalar›na, yedi¤i
darbelere, maruz kald›¤› kuﬂatmalara ra¤men, devrim ve iktidar hedefini hiçbir zaman tart›ﬂma konusu
yapmam›ﬂ; tam tersine, iktidar iddias›n› ve perspektifini daha da pekiﬂtirmiﬂtir.

ahirler’in çizdi¤i devrim güzergah›nda sürdürülen mücadele, iﬂte bu nedenle oligarﬂi için
hemen her dönem en büyük “tehdit”lerden biri olarak görülmüﬂ; bu
çizgiye karﬂ› kesintisiz bir yoketme
politikas› uygulanm›ﬂt›r. Yoketme

evrim iddias›yla, iktidar hedefiyle s›n›flar mücadelesine kat›lan hiçbir güç için, emperyalizmin
ve iﬂbirlikçilerinin bask›lar›, zulmü
sürpriz de¤ildir. Devrim iddias›n›n
sahipleri, bu yolda daha ilk ad›mlar›n› att›klar› andan itibaren, nelerle
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18 Ve Genelkurmay konuﬂtu
21 AKP halka karﬂ› savaﬂ›n ‘gizli anayasa’s›n›
imzalad›

karﬂ›laﬂacaklar›n› da bilirler. Bu anlamda, mücadelenin bir evresinde
oligarﬂinin katliamlar›yla, cuntalar›yla, hapishaneleriyle karﬂ› karﬂ›ya
kal›nca, “beklenmedik” geliﬂmeler
olmuﬂcas›na izledikleri yolu gözden
geçirip düzeniçi tercihlere yönelenlerin hiçbir teorik, siyasi izah›n›n
inand›r›c›l›¤› yoktur. Oligarﬂinin
bask›lar› alt›nda devrim iddias›n› ve
yürüyüﬂünü sürdürecek ideolojik ve
örgütsel bir irade gösteremeyenler,
düzene teslim olurlar. Bu, kolay
günlerle, zor dönemlerin devrimcili¤inin fark›d›r. Burada tek tek kiﬂilerden de¤il, “örgüt”lerden sözediyoruz. Ülkemizde emperyalizmin
ve oligarﬂinin bask›lar› karﬂ›s›nda
sapmalara düﬂen, düzeniçili¤e evrilen pek çok örgüt görülmüﬂtür. Bunlar›n karﬂ›s›nda devrimci hareketin
36 y›ll›k kesintisizli¤i, temel bir
farkl›l›k oluﬂturur. Devrimci hareketi Türkiye solu içinde farkl› bir
yere koyan olgulardan biri de budur.
ligarﬂinin bask› ve dayatmalar›
alt›nda siyasi çizgimizi de¤iﬂtirmedik. Ödenecek bedellerin büyüklü¤ünden ürküp, taktiklerimizi,
politikalar›m›z› de¤iﬂtirmedik. Her
sa¤c›, statükocu, teslimiyetçi tav›r,
kendini mazur göstermek için, tavr›n›n “teorisini” de yapar. Bu teoriler “koﬂullardaki de¤iﬂiklikler” üzerine derin tahliller ve muhasebelerle
süslenir. Fakat oligarﬂinin bask› ve
dayatmalar›n›n zorlamas›yla, bedeller ödemekten kaçma kayg›s›yla ya-
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sürdürüyor

AKP’nin tabip odalar› kuﬂatmas›

mücadelemizin kahraman ﬂehitleri

p›lan hiçbir teori, teori de¤ildir.
“Koﬂullardaki de¤iﬂiklik” analizleri, zorlama muhasebeler, teslimiyete
aç›lan birer kap› olmaktan öteye geçemezler. Devrimciler, her konjonktürde somut durumlar›n somut tahlilini yaparlar, geçmiﬂleri ve gelecekleriyle ilgili muhasebeden kaç›nmazlar; fakat bunlar› devrimci k›lan, en baﬂta tamamen devrimcilerin
kendi iradesiyle yap›lm›ﬂ olmas› zorunlulu¤udur.
lkemiz solunda, teslimiyetçili¤in, düzenin legalizm batakl›¤›na yerleﬂmenin, statükoculu¤un
teorileri bolcad›r ve bunlar hep büyük bedeller ödemenin eﬂi¤inde
üretilmiﬂ teorilerdir. Devrimci hareketin tarihinde ise, böyle bir teoriyi
bulamazs›n›z. Koﬂullar ne olursa olsun, o sürece özgü politikalar ne
olursa olsun, devrimci hareketin ufkunda hep ayn› hedef olmuﬂtur.

Ü

evrimin ancak halk›n savaﬂ›yla
gerçekleﬂece¤ini bilen, ba¤›ms›zl›¤› ve halk›n iktidar›n› hedefleyen bir hareket, subjektif koﬂullar›n›n elverdi¤i ölçüde savaﬂ› geliﬂtirmekten geri durmaz. Teoride ister
ayaklanmay›, ister halk savaﬂ›n› savunsun, statükoculu¤u içselleﬂtirenler, savaﬂ›n geliﬂimi karﬂ›s›nda ilk
rahats›z olanlard›r. Oligarﬂinin mevcut demokrasicilik oyunu içindeki
statükolarla yetinenler, devrime yürüyemezler. Kendi özgücüne güvenmeyip burjuva partilerine veya düzenin kendili¤inden demokratikleﬂece¤ine bel ba¤layan reformistler,
revizyonistler, 12 Mart sonras›nda,
aç›k faﬂizmin sorumlusunun devrimciler oldu¤u, devrimcilerin silahl› eylemlerinin sonucu cuntan›n
geldi¤i yaygaras›na baﬂlam›ﬂlard›.
Ve ne kadar ilginçtir ki, 12 Eylül
sonras›nda da ayn› tavr› cuntan›n
mahkemelerinde TKP’den Devrimci Yol’a kadar birçok siyasi hareket
tekrarlad›. Cuntayla hesaplaﬂmak
yerine, eylemleriyle cuntan›n gelmesine yolaçt›lar diye devrimcileri
suçlad›lar. Bu kafa yap›s› devrimi
geliﬂtirebilir miydi? Nitekim, bu
suçlamalar› yapanlar›n hepsi, devrimi terkedip düzene döndüler.

D

evrimler, kanl› süreçlerdir. Emperyalizm ve burjuvazi, iktidarlar›n› kaybetmemek için her yola
baﬂvurduklar› için böyledir bu. Halk›n mücadelesi kendi iktidar hedefine yöneldikçe, mücadelenin ﬂiddeti
artar. Egemen s›n›flar›n zulmü s›n›rs›zlaﬂ›r. Oligarﬂinin ﬂiddeti karﬂ›s›nda yap›lacak iki ﬂey vard›r; ya bu
ﬂiddete teslim olunarak iktidar hedefinden, devrim yürüyüﬂünden
vazgeçilecek ya da halk›n savaﬂ›
sürdürülecek, daha da büyütülecektir. Birinci ﬂ›k, Marksist-Leninistler
için hiçbir zaman bir alternatif de¤ildir. Oligarﬂinin ﬂiddetinin karﬂ›s›nda halk›n savaﬂ›n› geliﬂtirmekten
baﬂka yolun olmad›¤›n› anlam›yor
baz›lar›. A¤›zlar›na pelesenk ettikleri “ﬂiddet sarmal›” deyip halk›n direnme ve kendi iktidar› için mücadele etme hakk›ndan vazgeçmesini
istiyorlar. Evet, oligarﬂiyle halk aras›ndaki mücadele bir yan›yla böyle
bir “sarmal›” da içerir; devrim ve
karﬂ›-devrimin birlikte geliﬂme diyalekti¤idir bu. Fakat buna ra¤men,
oligarﬂiyle halk aras›ndaki savaﬂta
“ﬂiddet”in, silahlar›n belirleyici oldu¤u san›lmamal›d›r; belirleyici
olan bu savaﬂtan kimin iradesinin
galip ç›kaca¤›d›r. Çünkü bu ayn› zamanda bir irade savaﬂ›d›r. Oligarﬂi
ﬂiddeti t›rmand›rarak, halk›n öncülerinin iradesini k›rmak istemektedir zaten. ‹ktidar hedefinden vazgeçen, bu hedefe yürüme iradesini
gösteremeyen, kaybeder.

D

evrimci hareket, iktidar hedefli
bir mücadelenin temsilcisi olarak 36 y›ld›r iﬂte böyle durmaks›z›n
t›rmand›r›lan bir zulmün hedefidir.
Devrimin yak›n veya uzak bir tehlike olmas›, burjuvazi için temelde
bir ﬂeyi de¤iﬂtirmez. O, tarihsel s›n›f bilinciyle devrime karﬂ› hep teyakkuz halindedir. Oligarﬂinin
“Milli Güvenlik Siyaset Belgesi”nde “öncelikli tehdit” baﬂl›¤›nda
ne yazarsa yazs›n, en büyük tehdit
olarak devrimi görürler hep. Do¤rusu da budur. ﬁu veya bu kesimler
düzen için geçici, konjonktürel tehlikeler oluﬂturabilirler. Nitekim bunun ay›rd›nda olan oligarﬂinin ç›kard›¤› yasalarda, devlet örgütlen-

D
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mesinde, kurumlaﬂmalar›nda hep
devrime karﬂ› düzeni güçlendirme
amac› vard›r. Faﬂist bask› yasalar›n›n, genelgelerinin, F Tipleri’nin
a¤›rl›kl› olarak hedefi, hep bitti¤ini,
marjinalleﬂti¤ini söyledikleri devrimci harekettir. Devrime gebe bir
ülkede, bu nesnelli¤i de¤iﬂtiremeyeceklerine göre, devrim iddias›na ve
iktidar perspektifine sahip olan› yoketmek istemektedirler.
ligarﬂinin yoketme savaﬂ› 36
y›ld›r sonuçsuz kald›. Sonuçsuz kalmaya da mahkumdur. Bu
devrimci gelenek, say›s›z darbelere,
kuﬂatmalara ra¤men, cüretle ve feda
ruhuyla iktidar iddias›n› ve devrim
yürüyüﬂünü sürdürmüﬂtür. Feda ruhumuz, “ya zafer ya ölüm!” diyebilmemiz, iktidar yürüyüﬂündeki kararl›l›¤›m›z›n ifadesidir. Feda ruhumuz, yenilmezli¤imizin, 36 y›ll›k
destan›m›z›n s›rr›d›r.
u mücadelenin hangi alan›nda
ve hangi biçimde ﬂehit düﬂmüﬂ
olursa olsun; yüzlerce ﬂehidimiz tek
bir amaç u¤runa verdiler canlar›n›:
Halk›n iktidar›n› kurmak için. Bu
topraklardan emperyalizmi kovup
halk›n iktidar›yla kesintisiz bir ﬂekilde sosyalizmi inﬂa etmek için
verdiler canlar›n›. Türkiye halklar›n›n anti-emperyalist, anti-oligarﬂik
mücadelesi geliﬂerek büyüyecektir.
ﬁehitlerimizle topra¤a ekilen tohumlar bire bin vererek büyütecek
bu savaﬂ›. ﬁehitlerinden güç alanlar,
ﬂehitlikleriyle güç verecekler halk›n
kavgas›na. Bu güç, milyonlar›n gücü haline dönüﬂecek. Halk›n mücadelesinin geliﬂmesinden yaln›zca
emperyalistler ve iﬂbirlikçileri korkar. Marksist-Leninistler’in oldu¤u
kadar, halktan yana olan tüm ilericilerin, demokratlar›n görevi de bu
mücadelenin geliﬂmesi için gayret
göstermektir. E¤er hedef halk›n iktidar›ysa, bu savaﬂ› “yumuﬂatmaya”
çal›ﬂmak, halk›n tek zafer ﬂans›n›
ortadan kald›rmakt›r. Çünkü tarihin
bize ö¤retti¤i gibi; “Savaﬂ güneﬂinin do¤mad›¤› gün, zafer ﬂark›s›
söylenmez.”

O

B

(*) (General M. Dragomirof, Akt: M.‹. Kalinin, Devrimci E¤itim Devrimci Ahlak, syf:117)

Newroz isyand›r,
isyan Cengiz
Soydaﬂlar’la sürüyor

‹syan ateﬂini harlayal›m
Ortado¤u halklar›n›n Demirci
Kawa önderli¤inde zalim Dehak'a
karﬂ› gerçekleﬂtirdi¤i isyan›n günü
olan Newroz, yine isyan›n sloganlar› ve yak›lan ateﬂlerle kutland›. Haklar ve Özgürlükler Cephesi 19 Mart
günü ‹stanbul’da Newroz ateﬂini iki
ayr› yerde yakt›. Avrupa Yakas›’nda
Gazi Mahallesi’nde, Anadolu Yakas›’nda ise 1 May›s Mahallesi’nde
toplanan HÖC’lüler Newroz isyan›n›n Cengiz Soydaﬂlar'la sürdü¤ünü
hayk›rd›lar, zulme karﬂ› direnen Fatma Koyup›nar’›n resimlerini taﬂ›d›lar.

Newroz Ateﬂi Fedalarla
Büyüyor
Gazi Mahallesi’nde, Gazi Temel
Haklar Derne¤i önünde toplanarak
kortej oluﬂturan HÖC'lüler en önde
“Newroz ‹syand›r ‹syan Cengiz Soydaﬂlar'la Sürüyor” ve “Newroz Ateﬂi
Fedalarla Büyüyor” pankartlar› ile
yürüyüﬂe geçtiler.
Zalim Dehak'›n zulmüne karﬂ›
baﬂkald›ran Demirci Kawa'n›n yakt›¤› ateﬂin günümüzde feda ateﬂleriyle
ölüm oruçlar›nda büyüdü¤ü, isyan
ateﬂlerinin sönmedi¤i sloganlara,
coﬂkuya yans›m›ﬂt›. Kortejde en önde çocuklar, halk› ve vatan› için tecrit kalks›n diye Armutlu'da ölüm
orucunu sürdüren Fatma Koyup›-

birlikte harlayal›m."
Ard›ndan Grup S›la türküler söylerken Newroz ateﬂi tutuﬂturuldu,
gençler yaﬂl›lar, çocuklar ateﬂin üzerinden atlad›lar. 800 kiﬂinin doldurdu¤u alanda coﬂku sloganlara yans›rken Grup Yorum’un marﬂlar› bu
coﬂkuyu yükseltti. “Bu Ülkeyi Yang›n Sarar” diyen Yorum türkülerini
söyledikçe Gazi’nin semalar›nda
ateﬂin alevi harland›.
◆ ‹stanbul 1 May›s Mahallesi’nde ise, Anadolu Temel Haklar
önünde toplanan kitle sloganlarla
kutlaman›n yap›laca¤› alana yürüdü.
Alan bayraklar ve pankartlarla haz›rlanm›ﬂt›. Polisin pankartlar› kald›r›n
tehditleri boﬂa ç›karken, z›rhl› araçlar› alana sürerek gözda¤› vermeye
çal›ﬂt›. Ancak, zulme isyan gününü
kutlamaya haz›rlananlar› bu ucuz
gözda¤›n›n y›ld›rmas› mümkün olmayacakt›.
“Newroz Ateﬂi Fedalarla Büyüyor” yaz›l› pankartla yürüyüﬂe geçen
kitle, “Newroz Piroz Be, Kurtuluﬂ
Kavgada Zafer Cephede, Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ,
Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz”
sloganlar›n› hayk›rd›. Cemevi yan›nda bulunan alana gelen yüzlerce kiﬂi
alanda, “Newroz Ateﬂi Fedalarla Büyüyor” yaz›l› 3 pankart ve “Newroz
‹syand›r ‹syan Cengiz Soydaﬂlarla
Büyüyor” yaz›l› Cengiz Soydaﬂ'›n
resminin bulundu¤u bir pankartla ve
alan› çevreleyen k›z›l bayraklarla
karﬂ›laﬂt›.
Da-

nar'›n resmini taﬂ›yorlad›. Gazi'nin
sokaklar› “Newroz Piroz Be” sloganlar› ile inlerken sürekli “Newroz
Ateﬂi Fedalarla Büyüyor, Newroz ‹syand›r ‹syan Cengiz Soydaﬂlar'la
Sürüyor” sloganlar› at›ld›. ‹smet Paﬂa Caddesi'nden, yine isyan ateﬂiyle
bedenini tutuﬂturan Muharrem Karademir’in ad›n› alan Muharrem Tepesi'ne yüründü. Yürüyüﬂte s›k s›k
“Umudun Ad› DHKP-C, Yaﬂas›n
Devrimci Halk Kurtuluﬂ Partisi Cephesi” sloganlar› at›ld›.
Y›ld›z Keskin’in Newroz’u anlatan ﬂiiri okumas›n›n ard›ndan HÖC
ad›na Yasemin Karada¤ bir konuﬂma
yapt›. Newroz’un tarihçesini hat›rlatan Karada¤, günümüz Dehaklar'›n›n
emperyalistler ve iﬂbirlikçileri oldu¤unu söyledi. Ezilenlerin direniﬂinin
de Kawa'n›n yakt›¤› ateﬂle harlanarak büyüdü¤ünü kaydeden Karada¤ ﬂunlar› söyledi:
“Cengiz'in harlad›¤› ateﬂte
Gazi
121 ölümle süren ölüm orucu
Mahallesi
direniﬂi Dehaklar'a karﬂ› direniﬂ gelene¤inin bir ifadesidir. Fatma Koyup›nar emperyalizmin yok-etme boyun
e¤dirme politikas›na karﬂ› direniﬂte dalgalanan bir bayrakt›r. Newroz isyan›n ad›d›r. Özgürlü¤ün ancak ve ancak kavgayla
mücadeleyle kazan›laca¤›n›n ad›d›r.
‹syan› büyütmek için isyan ateﬂini
5
26 Mart 2006 / 45

vul zurna ile halaylar çekilirken
Newroz ateﬂi yak›ld›. Özgür Türk
kitleye hitaben bir konuﬂma yaparken, zulme karﬂ› isyanlarda ﬂehit düﬂenler için sayg› duruﬂunda bulunuldu. 200 kiﬂinin kat›ld›¤› kutlama,
Anadolu Temel Haklar Folklor Ekibi’nin oyunlar›, halaylar ve marﬂlarla coﬂkulu ﬂekilde sürdü.
HÖC’lüler 21 Mart günü de çeﬂitli mahallelerde kutlamalar yapt›.
◆ Sar›gazi Ovac›k sokakta ateﬂler yakarak kutlama yapmak isteyen
HÖC üyeleri, jandarman›n sald›r›s›na maruz kald›lar. Jandarman›n
"Newroz kutlamak yasad›ﬂ›d›r” dayatmas›na da¤›lmayacaklar› cevab›
veren HÖC'lüler, sald›r›ya taﬂlarla
karﬂ›l›k verdiler. Sokak aralar›nda
jandarma terörü sürerken, hiçbir
HÖC’lüyü gözalt›na alamayan, havada helikopterler uçuran jandarma
ve sivil J‹TEM'ciler kahvelerden
17'ye yak›n insan› gözalt›na ald›.
Gün boyu süren teröre karﬂ›
HÖC’lüler davulla zurnayla sloganlarla Newroz’u kutlayarak çat›ﬂt›lar.
Okmeydan› HÖC, Newroz ateﬂini Sibel Yalç›n Direniﬂ Park›'nda
yakt›. Kutlamada “Newroz ‹syand›r
‹syan Cengizlerle Sürüyor, Newroz
Ateﬂi Fedalarla Büyüyor, Yaﬂas›n
Halklar›n Kardeﬂli¤i" sloganlar›
hayk›r›ld›, halaylar çekildi.
21 Mart günü ‹stanbul’un gecekondular›nda yak›lan Newroz ateﬂlerinden biri de Ba¤c›lar'dayd›. Yenimahalle’de HÖC taraf›ndan yap›lan
kutlamada bugün Kawa'n›n direniﬂ
gelene¤inin Cengiz Soydaﬂlar'la sürdü¤ü vurguland›.
Esenler'de HÖC’lüler Nam›k
Kemal Mahallesi Meydan›'nda yakt›klar› ateﬂle Newroz’u kutlad›lar.
Yürüyüﬂün ard›ndan yak›lan ateﬂin
etraf›ndan “Newroz ‹syand›r ‹syan›
Büyütelim, Fatma Koyup›nar Onurumuzdur” sloganlar› at›ld›.

Anadolu ‹syan
Ateﬂleriyle Kurtulur
◆ Elaz›¤'da HÖC, DHP ve Tuncelililer Derne¤i’nin ça¤r›s›yla Y›ld›z Ba¤lar› Mahallesi’nde yo¤un

ya¤mura ve mahalleyi iki gün öncesinden ablukaya alarak terör estiren polise ra¤men toplanan 500
kiﬂi, meﬂalelerle yürüdü. “Newroz ‹syand›r ‹syan› Büyütelim”
ortak pankart›n›n arkas›nda yürüyen halk “Newroz Piroz Be, Cengiz Soydaﬂ Ölümsüzdür, Kurtuluﬂ
Kavgada Zafer Cephede" sloganlar› att›. Daha sonra ateﬂler yak›larak halaylar çekildi. HÖC,
“Newroz ‹syand›r! ‹syan Cengiz
Soydaﬂlarla Sürüyor” yaz›l› iki
pankart taﬂ›d›.
◆ Erzincan’da ise Gençlik
Derne¤i üyeleri kutlamalara 19
Mart günü dernek binas›nda düzenledikleri etkinlikle baﬂlad›lar.
Ertesi günü YDG ve DGH ile birlikte Kavak Yolu Mevkii’nde
yapmak istedikleri kutlamada ise
jandarma terörü vard›. Önce baﬂvuruda oyalama takti¤i izlenerek izin
verilmedi. Bir gün öncesinde çok say›da ö¤renciyi gözalt›na alan jandarma, Kavak Yolu’nda kahveleri, evleri gezerek halk› kutlamaya kat›lmamalar› için, beldeye taﬂ›ma yapan
minibüsleri de, “Kavakyolu sakinleri d›ﬂ›nda birilerini taﬂ›malar› durumunda plakalar›n›n ellerinden al›naca¤›” ﬂeklinde tehdit etti.
Buna ra¤men Newroz alan›nda
toplanan Gençlik Federasyonu,
YDG, DGH üyeleri jandarman›n sald›r›s›yla karﬂ›laﬂt›. 40 kiﬂi feci ﬂekilde dövülerek gözalt›na aln›rken,
Gençlik Federasyonu üyeleri R›za
ﬁahin ve Düzgün Kartal ile YDG’li
Mukavemet Çelik, sald›ran, kafa göz
yaran kendileri olmas›na karﬂ›n jandarma erlerinin yalan ifadeleri ile
“Jandarmay› dövmekten” tutukland›lar.
Buna ra¤men 21 Mart günü yine
sloganlar yank›land› kentte. Gençlik
Park› önünde toplanan Gençlik Federasyonu, YDG, DGH, ESP üyesi
120 kiﬂi Vak›flar ‹ﬂ Han› önüne yürüyerek burada hem sald›r›y› k›nad›
hem de Newroz’u kutlad›.
◆ Diyarbak›r’da gençli¤in
Newroz kutlamalar›na yönelik sald›r›n›n ard›ndan tutuklanmalar›, 21
Mart günü Ofis AZC Plaza önünde
6
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1 May›s Mahallesi
DHP, Gençlik Federasyonu, YDG ve
ESP taraf›ndan protesto edildi.
◆ Adana’da ‹nönü Park›’nda
toplanan HÖC’lüler, “Newroz ‹syand›r! ‹syan Cengiz Soydaﬂlar’la
Sürüyor” pankart› açt›lar.
◆ Samsun HÖC Temsilcili¤i
üyeleri, meﬂaleler yak›p pankart açarak yapt›klar› eylemde, “ﬁeyh Bedreddinler, Pir Sultanlar, Mahirler…
Demirci Kawa’n›n ateﬂini nas›l ki
günümüze taﬂ›d›larsa, bugünün devrimcileri de ayn› ateﬂi harlamaya
devam ediyorlar” dediler.
◆ Malatya'da HÖC, Partizan,
DHP, PDD taraf›ndan Newroz, Cemal Gürsel Mahallesi’nde yap›lan
meﬂaleli yürüyüﬂün ard›ndan ateﬂler
yak›larak kutland›.
◆ Uﬂak’ta Kürt halk›n›n yo¤un
yaﬂad›¤› Elmal›dere Mahallesi’nde
kutlanan Newroz’a Gençlik Derne¤i
üyeleri de kat›ld›lar.
◆ Üniversite gençli¤i Newroz
ateﬂini kampüste yakt›. Hacettepe
Üniversitesi Beytepe Kampüsü
kantininin önünde toplanan ö¤renciler, “Katil ABD Ortado¤u’dan Defol” slogan›yla kutlad›lar Newroz’u.
Ankara Gençlik Dernekli ö¤rencilerin de oldu¤u devrimci-demokrat
ö¤renciler ‹dilcan Müzik Grubu’nun
türküleriyle halaylar çektiler.

◆ 21 Mart günü Eskiﬂehir
Adalar Mevkii’nde toplanan
Gençlik Federasyonu üyeleri,
Newroz günü zulme karﬂ› isyan›n
sembolü olarak ölümsüzleﬂen
Cengiz Soydaﬂ’› and›lar. Anmaya,
Ekim Gençli¤i, TKP, Mücadele
Birli¤i ve ESP temsilcileri de kat›larak destek verdiler.
◆ Hatay HÖC’ün Ulus Meydan›’nda yapt›¤› kutlamada Cengiz Soydaﬂ'›n resmi taﬂ›n›rken,
"Cengiz Soydaﬂlarla Umudu Büyütüyoruz, Newroz Ateﬂi Zalimleri Yakacak” sloganlar› at›ld›.
◆ Mersin Demirtaﬂ Mahallesi'nde HÖC, ESP ve Partizan taraf›ndan yap›lan Newroz kutlamalar›na polis yine azg›nca sald›rd›.
Ateﬂ yakarak sloganlarla kutlamaya
baﬂlayan kitleye, mahalle halk›ndan
kat›l›mlarla coﬂku artt›. Yap›lan konuﬂmada, “Cengiz Soydaﬂ bize kurtuluﬂun yolunun mücadeleden geçti¤ini ö¤retti” denilirken, bir saat sonra polis panzerlerle kitleyi da¤›tmaya çal›ﬂt›. Panzer karﬂ›s›nda halaya
durulmas› üzerine, azg›nca sald›r›ya
geçti ve çok say›da kiﬂiyi feci ﬂekilde dövdü.
◆ Ad›yaman HÖC Demokrasi
Park›'nda yapt›¤› kutlamada, Cengiz
Soydaﬂ’› anarak, isyan› büyütme sözü verdi.
◆ Dersim'de ise, devlet erkan›n›n promasyonlu resmi Newroz'u
komik bir tablo oluﬂturdu. Resmi
“Nevruz”a kat›l›m için propagandalar yapan, çarﬂ›y› bayraklarla donatan polis ve valilik çal›ﬂanlar›, halka
günler öncesinden “30 parçadan olu-

Diyarbak›r
ﬂan hediye çekiliﬂi yap›laca¤›, çatal
kaﬂ›k da¤›t›laca¤›” duyurusu yapmas›na ra¤men, onurlu Dersim halk›
ra¤bet etmedi ve sadece devlet görevlileri kat›ld›. Dersim halk›n›n yeri ise, “Newroz ‹syand›r. ‹syan› Cengiz Soydaﬂ'larla Büyütüyoruz" diyenlerin yan›yd›.
◆ HÖC ‹zmir Temsilcili¤i’nin
kutlamas› ise Küçük Yamanlar’dayd›. Yürüyüﬂün ard›ndan ateﬂlerin yak›ld›¤› kutlamada 200 kiﬂi "Kurtuluﬂ
Kavgada Zafer Cephede" sloganlar›n› hayk›rd›.

Newroz Ateﬂleri
Her Yerde Yak›ld›
Oligarﬂinin günler öncesinden
kat›l›m› düﬂürmek ve halk› terörize
etmek için “olay ç›kacak, provokasyonlar olacak, kan dökülecek” gibi
propagandalar› ortal›¤›
kaplamas›na karﬂ›n, birçok kentte DTP’liler
taraf›ndan ateﬂler yak›ld›. Kürt halk›, zulüm
sürdükçe ne zalim Dehak’› ne de Demirci Kawa’y› unutmayaca¤›n›
gösterdi.
D‹HA’n›n haberlerine
göre bölgede gerçekleﬂen
baz› kutlamalar ve verilen mesajlar ﬂöyle:
Mersin
19 Mart günü; Hak7
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kari'de 20 bin kiﬂiye seslenen DTP
Eﬂbaﬂkan› Ahmet Türk, “Bizler
demokratik bir proje ortaya att›k
ve demokrasi tam sa¤lan›rsa gerillan›n s›n›rd›ﬂ›na çekilmesini sa¤lar›z. Hatta silah b›rakmas›n› bile
sa¤layabiliriz. Yeter ki bir diyalog
geliﬂtirilsin” dedi.
Batman'da Kültür Mahallesi'ndeki festival alan›nda Newroz
kutlamas›nda onbinlerce kiﬂi ateﬂler yakarken, DTP Eﬂbaﬂkan› Aysel Tu¤luk, “Ortado¤u halklar›
kendi iradeleriyle bar›ﬂ›, demokrasiyi ve özgürlü¤ü gerçekleﬂtireceklerdir” diye konuﬂtu.
Hakkari'de ise “operasyonlar
durdurulsun” talebi ön plana ç›kt›.
Coﬂkulu kitleye seslenen Hakkari
Belediye Baﬂkan› Metin Tekçe,
“Kürtlerin demokratik taleplerini
arama ﬂanslar› hiçbir zaman tan›nmam›ﬂt›r. Kürt sorunu her zaman bir
'terör' sorunu olarak ele al›nm›ﬂt›r”
dedi.
21 Mart günü ise, Diyarbak›r Fuar Alan›’n› dolduran halk, taleplerini
pankartlarla dile getirdi. Edip Akbayram’›n türküleriyle kat›ld›¤› kutlamalara kat›l›m geçen y›la göre
düﬂmüﬂ olsa da, içeri¤inin daha siyasi olmas› dikkat çekti. DTP taraf›ndan “referandum” olarak adland›r›lan kutlamalarda DTP’nin formüle
etti¤i talepler duyuruldu.
“Bunun d›ﬂ›ndaki aray›ﬂlar, çözümsüzlü¤ü ve onursuzlu¤u dayatmakla eﬂ anlaml›d›r. Kürtler’in bunu
kabul etmesi mümkün de¤ildir” denildi. Öcalan ve PKK bayraklar›n›n
aç›ld›¤› kutlamada ‹lkay Akkaya,
Koma Azad ve ‹ran'dan gelen Koma
ﬁevnim parçalar›yla kitle coﬂtu.
Daha birçok kentte Newroz coﬂkulu ﬂekilde kutlan›rken, DTP’liler
taraf›ndan yap›lan konuﬂmalarda ﬂu
talepler ön plana ç›kt›:
Kimlik ve kültürel haklar tan›nmal›, anayasal güvenceye al›nmal›.
Gerillay› da kapsayan siyasi genel af
ç›kar›l›p legal siyaset olana¤› yarat›lmal›. Abdullah Öcalan çözüm için
muhatap olarak al›nmal›. Operasyonlar durdurulmal›, karﬂ›l›kl› ateﬂkes sa¤lanmal›...

mutlu’da direndi¤i eve. 300'lü
günleri geçmiﬂ
biri oldu¤u düﬂüncesiyle cans›z birini bekliyorlar. Ancak
Fatma ziyaretçiler geldi¤inde
daha bir canlan›yor. Umut olmak, devrimcili¤in onurunu her
nefesinde
her
gördü¤ü insana
yaﬂatmak düﬂüncesi O’nu böylesine canl› k›lan.
Onu öyle görünce ziyaretçiler
de çok etkileniyor, birço¤u s›k›nt›l› geldikleri direniﬂ evinden
umutla, coﬂkuyla ayr›l›yorlar, moral
veren; ölüme yürüyen oluyor.

Fatma Koyup›nar Armutlu’da
Direniﬂini Sürdürüyor

TECR‹TE KARﬁI HERKES‹N
YAPACAK B‹R ﬁEY‹ VAR
Yürüyemiyor, gözleri ancak çok
yak›ndan bak›nca seçebiliyor. Vücudunun birçok yerini, ayaklar›n›,
ellerini hissetmiyor. Kullanmakta
zorlan›yor. Uyand›¤› zaman bilinci
kay›yor. ‹lk uyand›¤›nda hiç alakas›z ﬂeyler konuﬂabiliyor. Sesten,
›ﬂ›ktan rahats›z oluyor....
320. günü geride b›rakt› Büyük
Direniﬂ’in savaﬂç›s›. Evet, sa¤l›k
durumu giderek bozulsa da, Fatma
Koyup›nar rüyalar›nda kendini barikatlarda, direniﬂlerde gören, ezilen
halklarla, F Tiplerindeki yoldaﬂlar›yla soluk al›p veren, bilinci ve yüre¤iyle zafere kilitlenen bir savaﬂç›.
Tahliye olmas›n›n ard›ndan direniﬂini d›ﬂar›da sürdürme karar› alan
Fatma Koyup›nar, resimleriyle, ad›n›n yank›land›¤› sloganlarla ülkenin
dört bir yan›nda yak›lan Newroz
ateﬂlerinin baﬂ›ndayd›. Çünkü O,
bugünün Kawalar’› devrimcilerin
Dehaklar’a nas›l direnece¤ini gösteriyor. Cengiz Soydaﬂ’tan devrald›¤› bayra¤›; zamana, kuﬂatmaya, yaln›zlaﬂt›rmaya ra¤men; sadece devrimci de¤erlerin de¤il insani de¤erlerin de çürütüldü¤ü bir ortamda daha yükseklere kald›r›yor.
Yüre¤inde umudun ateﬂini küllememiﬂ, insanl›¤›n› yitirmemiﬂ olanlar, ziyaretlerine geliyor Küçükar-

Geçen hafta için halk›n çeﬂitli
kesimlerinden ziyaretine gelenler
oldu¤u gibi, çeﬂitli bas›n kuruluﬂlar› da röportajlar yapt›lar.
Sansüre dikkat çeken Fatma, Ülkede Özgür Gündem Gazetesi’ni de
bu konuda eleﬂtirdi. Gündem ile
Kürtçe konuﬂan Fatma Koyup›nar,
Gündem arac›l›¤›yla Kürt halk›na
Newroz mesaj› da yollad› ve isyan›
büyütme ça¤r›s› yapt›. “Siz biliyor
musunuz ben ﬁemdinli'de bin kere öldüm” diyen Koyup›nar’a,
Gündem muhabiri eleﬂtirilerini de
yay›nlama sözü verdi.
Üzerinde çal›ﬂt›klar› bir belgesel
için görüﬂen iki genç yönetmenden,
Sabah Gazetesi’nden Ayﬂe Düzkan’a kadar bas›ndan gelenlere direniﬂinin nedenlerini net ifadelerle
anlatan Fatma'n›n en fazla duyguland›¤› anlar ise, kuﬂkusuz O’nu hiç
yaln›z b›rakmayan ﬂehit yak›nlar›n›n
ziyaretleri oldu.
Tüm ziyaretçilerin verdi¤i mesaj
ﬂu: Tecritin kald›r›lmas› için herkes
bir ﬂeyler yapabilir. Benim ölmeme
izin vermeyin, ben son olmak istiyorum. Baﬂka yoldaﬂ›m›n ölmesine izin vermeyin.
8
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Dünya Doktor Birli¤i
Onursal Baﬂkan› Armutlu’da
Geçen hafta ziyarete gelenlerden
biri de Dünya Doktor Birli¤i Onursal Baﬂkan› Bernard Grancon’du.
Tecrite karﬂ› çeﬂitli etkinlikler için
ülkemizde bulunan Grancon, direniﬂten etkilendi¤ini aç›k bir ﬂekilde
ifade ederken, zorla müdahale ve
hekimlerin tecrit konusundaki sorumlulu¤u üzerine Fatma ile yapt›¤›
konuﬂma, ülkemizdeki doktorlar
aç›s›ndan da ö¤retici olmal›d›r.
Fatma Koyup›nar’›n yan›nda ailesi ile birlikte böyle bir direniﬂi
sürdürmesi karﬂ›s›nda hayranl›¤›n›
belirten Grancon, hekimin tutsaklar›n sa¤l›kl› yaﬂam koﬂullar› için de
mücadele etmesi gerekti¤ini söyledi. Dr. Grancon, kendisinin de bir
heyetle F Tiplerinde inceleme yapmaya çal›ﬂacaklar›n› kaydetti.

Tecritin O’nu Da Aram›zdan
Almas›na ‹zin Vermeyelim
Bu ça¤r› tüm demokratik kitle
örgütlerine, siyasi parti ve gruplara,
sendikalara, odalara, barolara, namuslu bas›n emekçilerine, iﬂçilere,
memurlara, ö¤rencilere, gecekondu
yoksullar›na; herkesedir.
320 günü geride b›rakan Fatma
Koyup›nar’›n direniﬂini ve direndi¤i yeri; tecrit zulmüne karﬂ› en güçlü sesimizle karﬂ› ç›kt›¤›m›z, ölümlerin önüne barikat oldu¤umuz, beﬂ
y›ll›k suskunluktan silkelendi¤imiz,
‘Tecrite Son’ hayk›r›ﬂ›m›z› Armutlu’dan Ankara’ya, zulmün saraylar›na duyurdu¤umuz bir zemin haline getirelim.
Yan›baﬂ›m›zda insanlar ölürken
ve ölüme yürürken ne baﬂka “gündemler” ne de baﬂka bahanelerin
Fatma’ya s›rt›m›z› dönme gerekçesi
olamayaca¤›n› görmemizin vesilesi
haline getirelim O’nun direniﬂini.
Bu, ayn› zamanda pratik içindeki
bir özeleﬂtiri olacakt›r.
Soruyoruz; bu ülkenin hukukçular›n›, doktorlar›n›, DKÖ’lerini neden böyle bir zulüm ilgilendirmiyor? Bu zulme karﬂ› direniﬂe ﬂu veya bu biçimde güç vermenin önün-

deki engel ne? Ölüm orucuna karﬂ›
olmak m›; yine olun! Kendi anlay›ﬂ›n›z çerçevesinde bu mücadeleye
kat›l›n. Baﬂka kayg›lar m›; seyrettikçe onlardan hiçbir zaman kurtulamayacak ve giderek politik ve insani olarak çürüyeceksiniz.
Fatma Koyup›nar’›n ölüme yürüyüﬂü; her türlü zulme karﬂ› oldu¤unu söyleyenlere de, burjuva ideolojisinin dayatt›¤› bu çürümeden
ç›k›n ça¤r›s›d›r.

Neden Ölüme
Yürüdü¤ünü O’na Sorun
Bu arada, Fatma Koyup›nar’›n
direniﬂini duyurmak, destek olmak
için TAYAD’l›lar taraf›ndan çeﬂitli
etkinlikler de gerçekleﬂtiriliyor.
Bunlardan biri de 17 Mart günü
Galatasaray Lisesi önünde yap›lan
eylemdi. Fatma Koyup›nar'a iliﬂkin
duyarl›l›k ça¤r›s›nda bulunan TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel, Fatma’n›n 314 gündür tecrit gerçe¤ini
hayk›rmaya devam etti¤ini kaydederek ﬂöyle konuﬂtu:
“Tecriti, sansürü yaﬂad›. Zorla
müdahale iﬂkencesiyle karﬂ› karﬂ›ya
kald›. Y›lmad›. Ve bugün, tahliye olmas›na ra¤men direniﬂine devam
ediyor. Bir kez daha yalanlar›, demagojileri tuzla buz ediyor. Zulmün
oldu¤u yerde, her zaman direniﬂin
olaca¤›n› tüm insanl›¤a gösteriyor.
Bugün aram›zda. Çok sevdi¤i, u¤runa can›n› feda etmek için yola
ç›kt›¤› halk›yla birlikte. Tecrit zulmünü her saat eriyen bedeniyle anlatmaya devam ediyor. Yan›na gidip
sorun, ö¤renin; neden direniﬂine
devam ediyor?”
Fatma Koyup›nar’›n 14 Mart tarihinde yapt›¤›, “Ben niye ölüm

Fatma Koyup›nar’›n direniﬂine destek olal›m
Direniﬂ evi adresi: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi
G15 Sok. No: 26 Küçükarmutlu / Sar›yer / ‹stanbul
Tel: 212 323 45 42
Faks: 212 294 52 71

orucunday›m?” içerikli konuﬂmas›na da yer verilen aç›klama “bu sese
kulak verin” denilerek bitirildi.

Dr. Grancon: F Tipindeki
Tecrit Bizim De Sorunumuz

‹nsan düﬂünceleriyle insand›r. Onuruyla, kimli¤iyle,
inançlar›yla.. Oysa bizlere dayat›lan kimli¤imizi,
onurumuzu, insanl›¤›m›z› b›rakmam›zd›. Böyle bir
yaﬂam kabul edilemezdi, etmedik, etmeyece¤iz de..
ﬁuna inan›yorum, onurlu hiçbir insan kabul etmeyecektir de. Ve duyarl› olup mutlaka yapacak bir
ﬂey bulacakt›r tecritin kald›r›lmas› için..”
(Fatma Koyup›nar 13 Mart 2006)

18 Mart günü ise, Elektrik Mühendisleri Odas›'nda bir panel düzenlendi. Panele Dünya Doktor Birr› ziyaret edeceklerini söyledi.
li¤i Onursal Baﬂkan› Bernard Grancon, Mimar Hasan K›v›rc›k, Meh“Tecrite karﬂ› direnenlerin var
met Güvel, Yönetmen Hüseyin Kaolmas› beni rahats›z ediyor, onlar›
rabey ve Fatma Koyup›nar'›n a¤adüﬂündü¤ümde kendimden utan›yobeyleri Mehmet ve Hasan Koyup›rum. Tekrardan güçlü bir muhalefet
nar kat›ld›.
yaratmal›y›z” diyen Hüseyin Karabey’in ard›ndan, Hasan K›v›rc›k da
“Fatma 122. ölüm olmas›n” diF Tipinin mimari yap›s›n› anlatt›.
yen Güvel’in ard›ndan sözalan Dr.
Bernard Grancon, ﬂunlar› söyledi:
Fatma Koyup›nar'›n abileri,
“Fatmalar’› yaﬂatal›m” ça¤r›s›nda
“Türkiye hapishanelerindeki
bulunurken, HHB Avukatlar›ndan
tecrit bizim de sorunumuzdur. Bir
Ebru Timtik de, geçti¤imiz günlerdoktor olarak Fatmalar’›n ölmesini
de F Tiplerinde bir adli tutuklunun
benim yüre¤im kald›rm›yor. Tecrite
15 gün boyunca domuz ba¤›yla
karﬂ› hepimiz birlikte bir ﬂeyler
hücrede tutuldu¤u, yeme¤inin garyapmal›y›z. Tüm kitle örgütleri bu
diyanlarca a¤z›na verildi¤i, örne¤imücadeleye kat›lmal›d›r.” Fatma
ni vererek, F Tiplerindeki iﬂkenceKoyup›nar'› ziyaret etti¤ini ve direnin, zulmün boyutlar›n› anlatt›.
niﬂinden dolay› çok duyguland›¤›n›
belirten GranNewroz Be Wedanameya/ Newroz Ala Berxwedanameye/ Newcon, konuﬂmas›
esnas›nda göz- roz cejna roja meya/ Cejna ma piroz be/ Cejna gella me piroz be
yaﬂlar›n› tutamaTüm halklar›n Newroz bayram› kutlu olsun !
yarak, baﬂta dokHalk›m ben sizin bir evlad›n›z›m. Sizin içinizden ç›kt›m.
torlar olmak üzeGünümüz Kawalar›’n›n, Sabo'nun yolundan
re herkesi uyguyürüyorum. Halk›m için ﬂehit düﬂmek benim için
lanan tecrit polibir onurdur. Newroz günü bir kez daha söz
tikalar›na karﬂ›
veriyorum ki bu onura ve sizlere lay›k olaca¤›m.
duyarl› olmaya
Baﬂta
Ortado¤u
halklar›
olmak üzere tüm dünya ve
ve mücadele etAnadolu
halklar›n›n
bayram›n› kutluyorum. Newroz’da,
meye ça¤›rd›. Ve
yeni günde direniﬂ bayra¤›n› yüksekte tutal›m.
Dünya DoktorlaNewroz'un anlam› budur. Ben elimden geleni
r› olarak ba¤›myapmaya çal›ﬂ›yorum. Ve sizleri ölüm orucu
s›z bir komisyon
kurup F Tiplerindireniﬂimiz etraf›nda toplanmaya, direnmeye,
de tecrit alt›nda
örgütlenmeye ça¤›r›yorum.
yaﬂayan tutsaklaNewroz piroz be !

Fatma Koyup›nar’›n Gazi
Mahallesi’nde
yap›lan Newroz kutlamas›na gönderdi¤i mesaj
9
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TAYA D ’ l ›
Aileler’in aral›ks›z sürdürdükleri tecrite
karﬂ› mücadelede, ‘Tecrite
Son’ slogan›yla
baﬂlatt›klar›
son kampanyan›n eylemleri devam
ediyor. Çeﬂitli kentlerde duvarlar
afiﬂlerle donat›l›rken, bildirilerde,
aç›klamalarda, oturma eylemlerinde
tecrite son slogan› yükseliyor, tecrit
politikas›n›n amaçlar› anlat›l›yor.

da insan›n “Yaﬂas›n
Ölüm
Orucu Direniﬂimiz” slogan›na
eﬂlik etmesi ise
dikkat çekti.
Hatay TAYAD’l› Aileler
bu cuma da Ulus Meydan›’nda yar›m saat oturma eylemi yapt›lar.
“Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum,
Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” pankart› açan TAYAD’l›lar, ‹zmir 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nden Raﬂit Dörtyol’un mektubunu okudu.
Dörtyol mektubunda, “Birleﬂelim; tecrit edenleri yenelim. Seslerimizle ve yüreklerimizle hayk›r›yoruz: Biz kazanaca¤›z” diyordu. Ayr›ca tutsaklardan gelen mektuplar
ço¤alt›larak halka da¤›t›ld›.
Samsun TAYAD’l› Aileler taraf›ndan 18 Mart günü yap›lan oturma
eylemi Çiftlik Süleymaniye Geçidi’nde yap›ld›. “F Tipi Hapishanelerde Tecrite Son” pankart› aç›lan
eylemde, Hasan To¤an, Tecritin, insan sa¤l›¤›na etkilerini anlatt› ve
“Tecrit fiziki ve psikolojik olarak
çürütür” dedi. Fatma Koyup›nar’a
destek ça¤r›s› yap›lan oturma eyleminin ard›ndan Çiftlik Caddesi’nde
bildiriler da¤›t›ld›.

Bask›lar ‘TECR‹TE SON’
Ça¤r›m›z› Susturamaz!

Tutsak Mektuplar›
Meydanlarda, Halk›n Elinde
Kampanya kapsam›nda ‹stanbul
baﬂta olmak üzere birçok kentte, her
hafta oturma eylemleri düzenleniyor, tutsak mektuplar› okunuyor.
‹stanbul Sultanahmet Park›’nda
her pazar düzenlenen eylemde, 19
Mart günü parkta toplanan TAYAD’l›lar, Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi’nden Fikret Akar taraf›ndan yaz›lan ve adli bir tutuklunun tecrit koﬂullar›nda yaﬂad›¤› bask›lar› anlatan mektubunu okudular.
“Tecrite Son” ve “Sana Tecriti
Anlatmak ‹stiyorum” pankartlar›n›n
aç›ld›¤› eylemde Fatma Koyup›nar'›n resimleri de taﬂ›nd›. Mektup
okuma öncesi konuﬂan TAYAD
Baﬂkan› Mehmet Güvel, herkesi
Fatma Koyup›nar'› ziyaret etmeye,
direniﬂi sahiplenmeye ça¤›rd›. Bu
haftaki eyleme 70 kiﬂi kat›l›rken,
“Fatma Koyup›nar Onurumuzdur” sloganlar› at›ld›.

‹zmir’deki oturma eylemi ise
cuma günleri gerçekleﬂtiriliyor. 17
Mart günü Karﬂ›yaka AKP ilçe örgütü önüne gelen TAYAD’l›lar, “F
Tipi Hapishanelerde Tecrite Son”
pankart›n› açt›. Rezan Özo¤lu taraf›ndan yap›lan aç›klamada “Bugün
bu katliam›n sorumlusu tecritte ›srar eden AKP’dir” denildi ve sansüre dikkat çekildi. Fatma Koyup›nar’a de¤inen Özo¤lu, “AKP tecritte ›srar etti¤i, yak›nlar›m›z›n taleplerini görmezden geldi¤i sürece direniﬂ devam edecek...” dedi. Aç›klaman›n ard›ndan beﬂ dakika oturma
eylemi yap›ld› ve daha sonra da
1000 adet “Sana Tecriti Anlatmak
‹stiyorum” broﬂürü Karﬂ›yaka Çarﬂ›
içinde da¤›t›ld›.
Pazartesi günleri oturma eylemi
yap›lan Adana’da da 20 Mart günü
eylem devam ettirildi. Fatma Koyup›nar’›n resimlerinin oldu¤u dövizleriyle, “Tecrite Son” pankart› açan
Adana TAYAD’l› Aileler ‹nönü Park›’nda yapt›klar› oturma eyleminde
dergimizde yeralan Fatma Koyup›nar ile yap›lan röportaj çevrede toplanan halka okundu ve bildiriler da¤›t›ld›. Ercan Kartal’›n mektubunun
da okundu¤u eyleme kat›lan ﬁair
Hasan Biber de ﬂiirleriyle direniﬂi
anlatt›. Çevrede toplanan çok say›10
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Tecriti ve Direniﬂi
Duymayan Kalmayacak!
Adana’da 18 Mart günü, “Tecrite Son” yaz›l› önlükler giyen çok
say›da TAYAD’l›, Kocavezir ve

K›br›s Caddesi güzergah›nda 500
bildiri da¤›tt›, megafonla halka tecriti anlatt›.
Ankara Yüksel Caddesi’nde
“Tecriti Yaﬂayanlar Anlat›yor” isimli kitab›n tan›t›m ve sat›ﬂ› 17 Mart
günü yap›ld›. Megafonla anonslar
yap›larak gerçekleﬂtirilen etkinlikte
27 kitap sat›ld›.
14 Mart günü Uﬂak Meydan› Tirito¤lu Park›'nda yap›lan eylemde,
Fatma Koyup›nar’›n ölüm orucuna
devam etti¤i hat›rlat›larak tecrite
son verilmesi istendi.

AKP Sald›r›larla Tecriti
Anlatmam›z› Engelleyemez
Tecrit zulmü her geçen gün daha
fazla insan taraf›ndan duyuldukça,
iktidar›n sald›rganl›¤› da art›yor. Bu
sald›r›lardan baz›lar› ﬂu ﬂekilde.
Mersin TAYAD’l› Aileler, 17
Mart günü tecrit afiﬂlerini asarken
polisin sald›r›s›na maruz kald›lar. 3
grup halinde kent merkezinde yasaklamas› bulunmayan izinli afiﬂleme yapan TAYAD’l›lara keyfi olarak “izinlerinin bulunmad›¤›” dayatmas›nda bulunan polis, Gülbeyaz Karaer, Sevtap Türkmen, Gülcan Görüro¤lu, Eray Sa¤lam, Özlem Tatl›, Tar›k Güler, Özkan Kay›kç› ve muhabirimiz Mehmet Taﬂ’a
sald›rarak tekme tokat gözalt›na ald›. TAYAD’l›lar bu hukuksuzlu¤a
karﬂ› “Tecriti Kald›r›n, Ölümleri
Durdurun” ﬂeklinde slogan att›lar.
Keyfi gözalt›n› meﬂrulaﬂt›rmak
için kiﬂi baﬂ›na 109 milyon ceza ke-

sen polis, muhabirimizin foto¤raf
makinesini k›rd›, afiﬂlere el koydu.
19 Mart günü ise, Zeytinburnu
savc›l›¤›n›n izin karar› bulunan TAYAD bildirilerini da¤›tan iki kiﬂi
daha gözalt›na al›n›rken, TAYAD’l›lar karakolda onur k›r›c› dayatmalara maruz kald›lar.
Yine 17 Mart günü de yapt›klar›
aç›klama ile Boran Yay›nevinden
ç›kan ‘Tecriti; Yaﬂayanlar Anlat›yor’ kitab›n› tan›tan TAYAD’l› Aileler’in, kitab›n sat›ﬂ ve tan›t›m›n›
yapmalar›, polis taraf›ndan keyfi ﬂekilde engellendi.
Aç›klamada Gülbeyaz Karaer,
tecriti en aç›k ﬂekilde yaﬂayanlar›n
anlatt›¤›na dikkat çekerek “Tecriti
as›l anlatacak olan burada sat›ﬂ›n›
yapaca¤›m›z bu kitab›n yazarlar›d›r” diye konuﬂtu. Daha sonra kent
merkezinde kitab›n sat›ﬂ›n› yapmak
isteyen aileler, polisin tahammülsizlü¤üyle karﬂ›laﬂt›. Yaﬂanan tart›ﬂman›n ard›ndan TAYAD’l›lar, ‘Sana
Tecriti Anlatmak ‹stiyorum’ bildirilerini da¤›tt›lar.
Mersin’deki sald›r›lar karﬂ›s›nda
tecriti anlatmaktan vazgeçmeyeceklerini dile getiren TAYAD’l›lar, 20
Mart günü yapt›klar› eylemle gözalt› ve bask›lar› protesto ettiler. Taﬂbina önünde yap›lan eylemde konuﬂan Gülbeyaz Karaer, yaﬂanan sald›r›lar› anlatarak, “Hiçbir sald›r›
bizleri mücadelemizden y›ld›ramayacakt›r. Afiﬂlerimizi asmaya, broﬂürlerimizi da¤›tmaya devam edece¤iz. Tecrit kalkana kadar, ölümler
durana kadar “Tecrite Son” hayk›-

Mersin
r›ﬂ›m›z devam edecektir” dedi.
Oturma eyleminde Tekirda¤ F
Tipi Hapishanesi’nden gelen tutsak
mektubu okundu ve daha sonra
Mersin Adliyesi’ne gidilerek polis ler hakk›nda suç duyurusunda bulundu.
AKP’nin polisinin TAYAD’l›lar›n tecrite karﬂ› mücadelesine tahammülsüzlü¤ünü sergiledi¤i yerlerden biri de, direniﬂin 1000. güne
yaklaﬂt›¤› Ankara Abdi ‹pekçi Park›’yd›. Parkta yap›lan her miting
öncesi ailelere sald›rmay› meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂan polis, bu kez de
DTP taraf›ndan yap›lan Newroz
kutlamas› öncesi, EL’in alt›nda direniﬂlerini sürdüren TAYAD’l›lara
sald›rd›, yaka paça parktan ç›kard›
ve eﬂyalar›na el koydu. 19 Mart günü yaﬂanan sald›r›, yak›nlar›n›n d›ﬂar›daki sesi solu¤u olan TAYAD’l›lar› y›ld›ramad› ve yeniden dövizlerini yazd›lar, k›sa bir süre içinde
tekrar parka döndüler.
Kampanya çal›ﬂmalar›na yönelik bask›lar›n yaﬂand›¤› yerlerden
biri de Antalya. 13 Mart günü kampanya faaliyetlerine baﬂlayan TAYAD’l›lar sürekli olarak polisin taciz ve takiplerine maruz kal›rken 16

nun tutsaklarla s›n›rl› olmad›¤› kaydedildi ve örnekler
sunuldu. TEKEL direniﬂinin 41 gün boyunca 30 metre
yan›ndaki Güney Sanayi Fabrikas› iﬂçileri taraf›ndan
bir kez bile ziyaret edilmemiﬂ olmas›, bu konuda çarp›c› bir örnek teﬂkil ederken iﬂçiler sözalarak konuﬂtular.
Sincan ve Edirne F tipi Hapishaneleri’nin ‹nﬂaat döneminde çal›ﬂan bir iﬂçi, oralarda
yaﬂaman›n mümkün olmad›¤›n› gördü¤ünü kaydederken,
baﬂka bir iﬂçi ise, devletin sergiledi¤i vahﬂetin “kesinlikle
insanl›k d›ﬂ›” oldu¤unu dile
getirdi.

TECR‹T TÜM-T‹S ‹ﬁÇ‹LER‹NE ANLATILDI
Adana’da “Tecrite Son” kampanyas› çerçevesinde
birçok sendikay› ziyaret eden Temel Haklar üyeleri, bu
çerçevede Tüm-Tis üyesi iﬂçilerle tecrit konulu bir toplant› düzenlediler. 19 Mart günü sendika b›nas›ndaki
toplant›ya çok say›da iﬂçi kat›ld›.
Dernek üyesi Ramazan Iﬂ›k ve Y›lmaz Bozan, katliamdan bu yana süren tecrit politikas›n› anlat›rken, birçok iﬂçinin 121 insan›n ölümünü duymad›klar› ve anlat›mlar› ve görsel materyalleri ilgi ve ﬂaﬂk›nl›kla izledikleri görüldü.
Tecritin tarihçesi ve mant›¤› iﬂçilere anlat›rken, bu11
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‹stanbul - EMO
Mart günü K›z›lar›k Mahallesi’nde
afiﬂ yapan ve halka bildiri da¤›tan 5
TAYAD’l› polisin engellemesi ile
karﬂ›laﬂt›. Önce zorla kimliklerini
alan ve yak›nda bulunan bir camiden ç›kan halk› k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂan
polis, TAYAD’l›lar›n halka tecriti,
hapishanelerde 121 insan›n öldü¤ünü anlatmalar› üzerine provokasyonundan sonuç alamad›. Bunun üzerine bu kez de halktan “ﬂikayetçi”
aramaya giriﬂti. Ancak hiç kimse
121 ölüme neden olan böyle bir zulmün destekçisi olmak istemedi. Çaresizdi polis, ancak keyfili¤ini sürdürdü. TAYAD’l›lar› zorla al›koyan
polisler, zab›tan›n gelip ceza yazaca¤›n› söylediler. Zab›tan›n “biz bir
ﬂey yapamay›z” demesi üzerine polisler “çevre kirlili¤inden ceza yaz›n” diye yol gösterdi. TAYAD'l›lar›n müdahalesi ile bunu da baﬂaramayan polis, halk›n da tepki göstermesinin ard›ndan 2 saat süren keyfili¤ine son vermek zorunda kald›.
Bu olay›n ard›ndan afiﬂ yapmaya
devam eden TAYAD'l›lar 10 dakika
sonra baﬂka bir polis ekibi taraf›ndan durduruldular ve siyasi ﬂube gelecek diye 2 saat bekletildiler. Bu

numara da tutmay›nca burada da
1 saat bekletildikten sonra
TAYAD'l›lar afiﬂlerini yapmaya
devam ettiler.
Adana’da da 19 Mart günü yap›lan afiﬂleri polis engellemeye çal›ﬂt› ancak TAYAD’l›lar›n kararl›l›¤› ile tecrit gerçe¤i duvarlardan beyinlere ulaﬂmaya devam etti.
Ankara’da da "Tecrite Son" yaz›l› afiﬂleri asarken Ostim'de 20
Mart günü gözalt›na al›nan An›l
Çirkin ve Ziya Kaya, ç›kar›ld›klar›
savc›l›kta demokratik haklar›n› savundular ve serbest b›rak›ld›lar.

Zab›talar ‘Polis’ Gibi
Kullan›l›yor
Bursa'da "Tecrite Son" afiﬂlerini asan Çi¤dem Tarcan, Bulut Yayla
ve ‹leri K›z›laltun kendilerini zab›ta
memuru olarak tan›tan bir grup taraf›ndan dövülerek gözalt›na al›narak karakola teslim edildiler. Bursa
Temel Haklar üyeleri bir süre sonra
serbest b›rak›l›rken, ç›k›ﬂta ikinci
kez sald›r›ya u¤rad›lar.
Keyfi ﬂekilde mahkemelerin,
emniyetin izni bizi ba¤lamaz, biz
izin vermiyoruz, bu afiﬂleri ast›rm›yoruz diyen zab›talar taraf›ndan karakola teslim edilen arkadaﬂlar› için
karakola giden Dernek Baﬂkan› Serkan ﬁenol ve Cenk Boﬂnak serbest
b›rak›lan Çi¤dem Tarcan, Bulut
Yayla ve ‹leri K›z›laltun ile Fomara
Meydan›'ndan geçerken, polis ve
zab›ta memurlar›n›n "Tecrite Son"

afiﬂlerini b›çakla y›rtt›klar›n› görmeleri üzerine müdahale ettiler.
Ellerindeki b›ça¤› ﬁenol’a sallayarak keyfili¤ini sürdüren zab›talar,
yetkisi olmad›¤› halde kimlik sormaya kalk›ﬂt›lar. Temel Haklar üyelerinin bunu reddetmesi üzerine kalabal›k grup, sald›rarak beﬂ kiﬂiyi
yerlerde sürükleyerek gözalt›na ald›
ve Muammer Sencer Polis Karakolu’na verdi.
Bursa’da hukuksuzluk, polis terörüne zab›tan›n, ald›¤› talimatla ortak olmas›yla boyutlan›rken, gözalt›na al›nanlar›n yasal haklar›n› dahi
kullanmas›na izin verilmeyerek
avukatlar›yla görüﬂtürülmüyorlar.
Bursa’n›n Gemlik ilçesinde de
afiﬂ asan Elif Aytunç, Özkan Aras
ve Ayd›n Kabakç› gözalt›na al›narak
bir süre tutuldular.
Zab›talar›n devreye sokuldu¤u
yerlerden biri de Dersim oldu. Valilik DTP’li Dersim Belediyesi’ne
gönderdi¤i yaz› ile belediye panosuna ve ﬂehrin çeﬂitli mahalle ve sokaklar›na as›lan afiﬂlerin zab›taca indirilmesi talimat› verdi. Zab›talar bu
emri yerine getirirken halktan insanlar›n müdahaleleri ile karﬂ›laﬂt›lar.
Polisine gece yar›lar› afiﬂ y›rtt›ran valilik hem tecrite karﬂ› mücadeleyi engellemeye çal›ﬂ›rken, hem
de belediye ile halk› karﬂ› karﬂ›ya
getirmeye çal›ﬂ›yor.
Dersim Belediyesi bu oyuna
gelmemeli, çal›ﬂanlar›n› polis gibi
kulland›rmamal›d›r.

KAT‹L SAM‹ TÜRK G‹TT‹⁄‹ H‹ÇB‹R YERDE HUZUR BULAMAYACAK!
Eskiﬂehir’de Protesto

Eski Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk’ün ad› bu ülkede vahﬂetle, diri diri
yakmayla özdeﬂleﬂmiﬂtir, gitti¤i her yerde kaç›n›lmaz olarak bu gerçekle yüzyüze gelecek ve asla affedilmeyecek.
T›pk› 18 Mart günü bir panele kat›lmak için geldi¤i Eskiﬂehir’de oldu¤u gibi. Katili, Gençlik Derne¤i üyeleri karﬂ›lad›. Gençlik “Katil Sami Türk Eskiﬂehir’den Defol, 19-22 Aral›k Katliam›n›n Sorumlusu Hikmet Sami Türk’tür” dövizleri taﬂ›d›, sloganlar att›.
Ö¤renciler panele önce “davetiyeniz yok” diye al›nmad›, ard›ndan davetiyeyle girmek istediler, bu kez de polisin engeliyle, “içerde yer yok” gibi komik gerekçelerle karﬂ›laﬂt›lar. Bunun üzerine panelin yap›ld›¤› salonun önünde, aç›klama yaparak Katil Sami Türk'ü teﬂhir eden ö¤renciler katliam› unutmayacaklar›n› hayk›rd›lar. Protestoya Mücadele Birli¤i okurlar› da destek verdi.
12
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Derbent’te Y›k›ma Halk Barikat›

‘Biz terörist olaca¤›z terörist!’
Sabah›n erken saatlerinde düﬂman
topraklar›na girer gibi girdiler Derbent’e. Panzerlerin, yüzlerce polisin
eﬂli¤inde gerçekleﬂtirilen sald›r›da,
''Derbentliler Dayan›ﬂma Derne¤i''nin
de bulundu¤u bina y›k›ld› ilk önce.
Sonra halk›n barikat› dikildi y›k›m
iktidar›n›n karﬂ›s›na. 7’den 70’e, kad›n› erke¤iyle tüm Derbentliler ç›kt›lar
sokaklara. Önce etten barikat oldular.
Halk›n barikat›na vahﬂice sald›rd›
polis. Panzerler üstlerine sürüldü, ya¤mur gibi gaz bombalar› ya¤d›r›ld›
üzerlerine. O kadar yo¤un gaz bombas› kullan›ld› ki, direniﬂ yerinden uzakta bulunan Fahrettin Aslan ‹lkö¤retim
Okulu ö¤rencileri de gaz alt›nda kald›lar, 16 ö¤renci hastaneye kald›r›ld›.
Fakat gaz bombalar›ndan insanlar›n gözlerini açamad›¤› o koﬂullarda
halk›n direniﬂi sürdü.
Derbentli analar, polisin burnunun
dibine kadar gelip hesap soruyorlard›:
“Niye geldiniz buraya?, Bizi niye zehirlediniz?”, “Sizin eviniz, anneniz,
çocu¤unuz yok mu?”
Y›k›m iktidar›n›n iﬂkenceci, katliamc› polislerinin bu sorulara diyecek
neyi olabilirdi ki? Yapacaklar› tek ﬂey,

coplar›n› kald›r›p sald›rmakt› yine.
Derbentli bir ana, polisin yakas›ndan tutmuﬂ hayk›r›yordu: “Terörist
olaca¤›z terörist!”
Bu devletin, haklar› için direnen
herkesi “terörist” ilan etti¤i sezgisiyle,
halk bilgeli¤iyle biliyordu Derbentliler. Derbentliler, Küçükarmutlu’nun
direniﬂini de yak›ndan biliyorlard›.
Birçok y›k›m sald›r›s›nda dayan›ﬂma
içinde olmuﬂlard›. Ve Küçükarmutlular
HÖC’lülerle birlikte Derbentliler’in
yan›ndayd›.
‹stanbul Sar›yer Derbent Mahallesi, 35 y›ll›k bir mahalleydi. Y›llard›r
tekelcilerin halk›n evine göz koydu¤unu biliyorlard›. Daha önce de çeﬂitli
sald›r› giriﬂimleri olmuﬂtu. 1995 Haziran’›nda halk›n oturdu¤u yerlerin iktidar taraf›ndan sat›ﬂa ç›kar›lmas› üzerine Derbent Halk›: “Evlerimiz Ellerimizden Al›n›rsa Buray› Gazi'ye,
Nurtepe'ye Çeviririz” diye dikilmiﬂlerdi iktidar›n karﬂ›s›na.
2004 Aral›k’›nda y›k›mc›lar karﬂ›lar›nda Derbentliler’in “Felluce’de
ABD, Filistin’de ‹srail evleri y›k›yor.
S›ra Derbent’te mi?” yaz›l› pankart›n› buldular.

Armutlu, Y›k›ma ve Zulme Direniyor!
‹stanbul’un Küçükarmutlu’da “Tekno Kent Projesi” diye bilinen y›k›m
projesinden halk›n tepkisi sonucu geri ad›m atmak zorunda kalan iktidar ve
polis, bunun haz›ms›zl›¤›yla Küçükarmutlu halk›n›n örgütlülüklerine sald›rarak, y›k›m›n önünü açmak istiyor.
Bu çerçevede son günlerde mahalle üzerinde yo¤unlaﬂan polis operasyonlar›n› ve y›k›m planlar›n› protesto etmek için 20 Mart’ta Armutlu-Der
(Armutlu’yu Koruma Yaﬂatma ve Güzelleﬂtirme Derne¤i) önderli¤inde bir
gösteri düzenlendi.
Armutlu otobüsleri son dura¤›nda yap›lan eylemde, Armutlu halk›, “Gözalt›lar, Tutuklamalar, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”, “Armutlu Bizimdir
Bizim Kalacak” sloganlar›yla direneceklerini ortaya koydular.
13
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23 Mart’taki sald›r›da da, Derbent
halk›n›n direniﬂi karﬂ›s›nda sald›rganlar bir ara geri çekildi. Ama ö¤leden
sonra tekrar sald›r›ya geçti polis. Ve
yine halk›n barikatlar›yla, taﬂlar›yla
karﬂ›laﬂt›. Barikatlar›n panzerlerle y›k›lmas› üzerine halk direniﬂini ve polise taﬂ atmay› sokak aralar›nda, ormanl›k alanda sürdürdü. 120’ye yak›n kiﬂinin gözalt›na al›nd›¤› söylendi.
Polis, yakalad›klar›na vahﬂice sald›r›p, biber gaz›na bo¤arken, Derbent’in
gençleri, adaletsizli¤e, eﬂitsizli¤e isyanlar›n›, mahallenin hemen yan›nda
bulunan Maslak Mesa Evleri Sitesi’nin
çitlerini y›k›p evleri taﬂlayarak gösterdiler. Sad›r›y› duyduklar› andan itibaren Derbent halk›n›n barikatlar›nda solu¤u alan HÖC’lüler de direniﬂin parças›, yönlendiricisi, emekçisi oldular.
Derbent halk›, y›k›lan› yapacak, y›k›mc›lar› her seferinde barikatlarla
karﬂ›layacak. Derbentliler, direnerek
kazan›laca¤›n› biliyorlar.
SALDIRIYA KARﬁI YÜRÜYÜﬁ
Gün boyu süren sald›r›ya cevap
olarak 24 Mart’ta Derbent’te yürüyüﬂ
düzenleyen halk “Devlet Terörüne
Son” sloganlar›yla sald›r›larla y›lmayacaklar›n›n ve y›k›ma izin vermeyeceklerinin mesaj›n› hayk›rd›. Saat
14.00’te baﬂlayan yürüyüﬂte Derbent
halk›yla omuz omuza çat›ﬂan ArmutluDer ad›na bir konuﬂma yap›ld›. Konuﬂmada“Sizlere Armutlu halk›n›n selamlar›n› getirdik. Dün Derbentli olarak
sizinle omuz omuzayd›k. Çünkü ac›lar›m›z, sorunlar›m›z bir” denildi. Polis
ablukas› alt›nda yap›lan yürüyüﬂte direnen bir halk›n çoﬂkusu ve onuru hakimdi. Yürüyüﬂ “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Derbent’i Biz Kurduk Biz
Savunaca¤›z” sloganlar›yla sona erdi.

Gençlik Haklar› ‹çin
Mücadele Ediyor
Türkiye çap›nda Gençlik Federasyonu’nun baﬂlatt›¤›
“Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz” kampanyas› devam
ediyor. Kampanyaya sadece üniversite gençli¤inin de¤il, liselilerin de ilgisi yo¤un. Halen bir çok kentte toplanan imzalar Ankara’ya götürülerek YÖK’e ve Milli
cilerinin taleplerinin yan›s›ra lise gençli¤ini ilgilendiren
E¤itim Bakanl›¤›’na verilecek. Ö¤renciler bunun öncetalep ve sorunlar da anlat›l›yor, çözümü için ça¤r›lar yasinde de ‹stanbul’da gençlik kurultay›nda sorunlar›n› ve
p›l›yor.
çözüm yollar›n› tart›ﬂacaklar.
Antalya - Kampanyan›n yo¤un ilgiyle karﬂ›land›¤›
Ankara - Okullarda yeni uygulamaya konan ö¤renyerlerden biri de Antalya. Akdeniz Üniversitesi’nde maci-veli-okul sözleﬂmesi ile ö¤renciler yeni bir bask›n›n
sa açan Antalya Gençlik Derne¤i üyesi ö¤renciler, imza
alt›na al›nmak isteniyor. 17 Mart günü Ankara Ege Litoplaman›n yan›s›ra, yap›lacak kurultaya iliﬂkin ö¤rensesi önünde eylem yapan ‹dilcan Kültür Merkezi Lise
cilere bilgi veriyor ve bildiriler da¤›t›yorlar. Akdeniz
Komisyonu üyeleri, bu uygulaman›n yan›s›ra, okullarda
Üniversitesi’nde s›nav sisteminin ö¤rencilerin görüﬂü
yayg›n olan daya¤› protesto ettiler.
ve onay› al›nmadan de¤iﬂtirilmesi üzerine yaﬂanan sorunlar ç›¤ gibi büyürken Gençlik Derne¤i’nin kampanBir gün önce de ö¤renciler; son dönemde yaﬂanan
ya faaliyetlerine ö¤rencilerin ilgisi büyüktü.
dayak, hakaret gibi uygulamalara karﬂ› okul önünde bildiriler da¤›tm›ﬂt›.
Adana - 16 Mart günü Çukurova Üniversitesi E¤itim Fakültesi önünde stand açan Adana Gençlik DerneYap›lan eylemde “Ö¤renci-Veli-Okul Sözleﬂmesi
¤i üyeleri imza toplad›lar. “Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoDayatmas›na Son” pankart› açan ö¤renciler, “Dayak,
ruz Kurultay›”n›n duyurusunun yaz›l› oldu¤u bir panHakaret, Bask›lara Son”, “Zorunlu Ba¤›ﬂlar Kald›r›lkart aç›ld›. Stand ve pankart her gün saat 11.00 ile 16.00
s›n”, “Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” dövizleri de
aras› aç›k kalacak.
taﬂ›d›lar. Komisyon ad›na aç›klamay› yapan Hüseyin
Demirtaﬂ, liselerde yaﬂanan sorunlara dikkat çekerek,
Eskiﬂehir - Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i üyeleri de 18
“ö¤renci-veli-okul sözleﬂmesi üzerimizdeki bask›lar›n
Mart günü E¤itim-Sen ﬂubesinde düzenledikleri panelartarak sürdü¤ünü bir kez daha gösterdi.” diye konuﬂtu.
le, sorunlar›n› tart›ﬂt›lar.
Sözleﬂmenin güya ö¤Kampanyas› dahilinde
rencilerin haklar›n› koru“Ö¤renci Sorunlar›n› Tart›yacak, okulu demokratik
ﬂ›yoruz” ismiyle düzenlebir iﬂleyiﬂe kavuﬂturacak,
nen panelde ilk olarak söz
ö¤rencinin düﬂüncelerine
alan Meral Y›ld›r›m, kamve kiﬂisel haklar›na sayg›
panyan›n amac›na de¤inegösterilecek bir sözleﬂme
rek, YÖK’ün kuruluﬂ amaolarak
pazarlanmas›n›
c›n› ve politikalar›n› anlatt›.
eleﬂtiren Demirtaﬂ ﬂunlar›
Gökhan Durak ise, di¤er ilsöyledi:
lerde yürütülen kampanya
hakk›nda bilgi verdi ve ya“Bizler biliyoruz ki deﬂanan sald›r›lara de¤indi.
mokratik halk liseleri sözleﬂmelerle de¤il, bizim müArd›ndan söz alan Sevgi
Antalya Gençlik Derne¤i’nin imza masas›na
cadelemizle kazan›lacak.
Dalan
alternatif olarak nas›l
ö¤rencilerin ilgisi yo¤undu
Sözleﬂmeye ve her türlü
bir e¤itim sisteminin olmas›
dayatmaya karﬂ›, demokgerekti¤ini anlatan bir koratik halk liselerini yaratmak için birleﬂelim.”
nuﬂma yapt›. Panel son olarak soru-cevap ve arkas›ndan
müzik dinletisi ile son buldu.
Sloganlar›n at›ld›¤› eyleme 200’e yak›n ö¤renci destek verdi.
Erzincan - 17-18 Mart günlerinde Vak›flar ‹ﬂ Han›
önünde imza stand› açan Gençlik Derne¤i üyeleri, imza
Ankara’da ayr›ca, Ankara Gençlik Derne¤i üyeleri
toplay›p, bildiriler da¤›tt›lar. ‹lk gün dernekler masas›17 Mart günü Yüksel Caddesi’nde açt›klar› masa ile
n›n ve polislerin engelleme giriﬂimleri, halk›n yo¤un ilhem imza topluyorlar hem de kampanya ile ilgili bilgigisi karﬂ›s›nda baﬂar›ya ulaﬂamad›.
ler vermeye devam ediyorlar. Standda üniversite ö¤ren14
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gençlik
n›n ard›ndan göz alt›na al›narak, A¤›r Ceza Mahkemesi’ne
sevk edildiler ve tutukland›lar.
Polis terörü ve tutuklamalar,
20 Mart günü yap›lan eylemle
protesto edildi. Gençlik Federasyonu’na ba¤l› Dicle Gençlik Derne¤i üyeleri ile
YDG üyeleri Ofis Semti’nde yapt›klar› eylemde “Direne Direne Kazanaca¤›z ve Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”
yaz›l› dövizler açarak, “Biji Newroz, Direne Direne Kazanaca¤›z” sloganlar› att›lar.
Ortak aç›klamay› okuyan Dicle Gençlik Derne¤i
üyesi Gökhan Ay, Newroz’un zalime ve zulme baﬂkald›r› günü oldu¤unu hat›rlatarak, sald›r›n›n Nevroz’u özüne uygun kutlama kararl›l›¤›nda olanlara gözda¤› vermek ve sindirmek amac›yla yap›ld›¤›n› dile getirdi.
Öte yandan Gençlik Federasyonu üyeleri, ‹stanbul’da da ﬁiﬂli Adliyesi önünde toplanarak, Diyarbak›r’daki sald›r›y› protesto ettiler. Tutuklanan arkadaﬂlar›n›n serbest b›rak›lmas›n› isteyen ö¤renciler ad›na konuﬂan Elif Kaya, tutuklanan 5 kiﬂinin sald›r›ya u¤rad›¤›n›, ‹lker Bo¤a’n›n kafas›nda megafon k›r›ld›¤›n›, Olcay
Kaylan’›n da kaburgalar›n›n k›r›ld›¤›n› belirterek, “Arkadaﬂlar›m›za yönelik sald›r›y› k›n›yor, tutuklananlar›n
b›rak›lmas›n›, arkadaﬂlar›m›za sald›rarak iﬂkence yapan polislerin yarg›lanmas›n› istiyoruz” dedi.
Aç›klaman›n ard›ndan iﬂkenceci polislerin yarg›lanmas› için ﬁiﬂli Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’na suç duyurusunda bulunuldu.

Diyarbak›r sokaklar›nda polis terörü

5 ö¤renciye iﬂkenceli tutuklama
Diyarbak›r'da 20
Mart günü yap›lan
Newroz kutlamas›
için ça¤r›da bulunan
ö¤rencilerden beﬂi
polisin sald›r›s›na
u¤ramalar›n›n ard›ndan tutukland›lar.
18 Mart günü
Gençlik Derne¤i ile
YDG üyeleri, 20 Mart günü yapacaklar› Newroz kutlamas› için Ba¤lar Mahallesi’nde megafonlarla ça¤r›da
bulunduklar› s›rada, polisin sald›r›s›na maruz kald›lar.
3’ü Dicle Gençlik Derne¤i üyesi, ikisi YDG’li 5 ö¤renciyi durduran polis, sokak ortas›nda tam bir terör estirerek, dernek üyelerinin anons yapt›klar› megafonu
baﬂlar›nda parçalayarak uzun namlulu silahlar›n dipçikleriyle sald›rd›. Sald›r› esnas›nda Gençlik Derne¤i üyesi Olcay Kaylan’›n kaburgas› k›r›ld›, iki kiﬂinin de baﬂ›
yar›ld›.
Gençlik Derne¤i üyeleri ‹lker Bo¤a, Salih Esmer,
Olcay Kaylan ve YDG üyesi Kemal Toraman ile soyad›n› ö¤renemedi¤imiz Birkan isimli ö¤renciler, sald›r›-

aç›ld›¤›
eylemde
“Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz" slogan› at›ld›.
Gençlik olarak ülkede ve dünyada yaﬂanan sömürüye, zulme karﬂ›
adalet ve demokrasi istedikleri,
halk için bilimden, halk için e¤itimden yana olduklar›, emperyalizmin karﬂ›s›na ç›kt›klar› için cezaland›r›lmak istendiklerini ifade
eden ö¤renciler, üzerlerindeki bask›n›n soﬂuturmalarla s›n›rl› olmad›¤›n› söylediler. Polisin tehditlerine,
aileleri k›ﬂk›rtma çabalar›na maruz
kald›klar›n› kaydeden dernek üyeleri, “Bu sald›r›lar›n tek amac›
hakl› ve meﬂru mücadeleden vazgeçmemizdir. Ama biz diyoruz ki
hay›r susmayaca¤›z” dediler.
Eyleme YDG de destek verirken, ayr›ca bask›lar›n bir parças›
olarak, dernek üyesi 4 kiﬂiye, 1 May›s afiﬂleri ast›klar› gerekçesiyle
100’er YTL para cezas› verildi.

“Hepinizi hapishanede görece¤im”

Erzincan’da, faﬂist sald›r›lar›n
ard›ndan ﬂimdi de demokratik eylemlere kat›lan Gençlik Derne¤i
üyelerine yönelik davalar aç›l›yor,
soruﬂturma terörü estiriliyor.
Son iki hafta içinde dernek üyesi 14 kiﬂi hakk›nda; Serdar Demirel
ile ilgili yap›lan bas›n aç›klamas›na
kat›lmak, 19 Aral›k’ta meﬂaleli yürüyüﬂ yapmak, 8 Mart Dünya
Emekçi Kad›nlar Günü’nü kutlamak gibi, en demokratik eylemlere
kat›ld›klar› gerekçesiyle soruﬂturma aç›ld›. “Suç ve suçluyu övmek”,

“terör örgütü propagandas› yapmak” suçlamalar› ile savc›l›¤›n
baﬂlatt›¤› soruﬂturma kapsam›nda
ö¤rencilerin ifadeleri al›nd›.
Savc›l›k, sözkonusu eylemlere
yönelik açt›¤› soruﬂturmalar›n, ö¤rencileri sindirme amaçl› oldu¤unu,
8 Mart eylemine iliﬂkin soruﬂturma
s›ras›nda gösterdi. Dernek üyesi
Ulviye Yörük ifade veren arkadaﬂ›n›n yan›nda bulundu¤u s›rada, kendisine herhangi bir tebligat gelmemesine ra¤men savc› taraf›ndan
zorla ifadesi al›nmak istendi. Bu
keyfili¤i reddeden Yörük’e savc›n›n cevab› ﬂu oldu: “Hepinizi hapishanede görece¤im.” Gençli¤e
düﬂman bir kafa konuﬂuyor.
Soruﬂturmalar 17 Mart günü Vak›flar ‹ﬂ Han› önünde protesto edildi. “Soruﬂturma Terörüne Son, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” pankart›n›n
15
26 Mart 2006 / 45

gençlik
‘O¤lunuz siyasetle u¤raﬂ›yor’
Oligarﬂinin Gençlik Federasyonu’na ba¤l› derneklerin üyesi ö¤rencilere yönelik her türlü bask›s›n›n, soruﬂturmalar› ve tutuklamalar›n›n temel hedefi, suskun bir gençlik yaratmakt›r. Bunun için her yol
ve yönteme baﬂvuruyor.
Bu yöntemlerden biri de, ö¤rencilerin ailelerinin, polis ve jandarma
taraf›ndan aranarak ya da bizzat görüﬂülerek, ö¤renciler üzerinde bask›
kurmalar›n› sa¤lamak. Daha önce
bir çok kentte yaﬂanan örneklerden
sonuncusu, Bal›kesir’de yaﬂand›.
Gençlik Derne¤i üyesi Oytun
Bektaﬂ’›n ailesini 12 mart günü telefonla arayan “kimli¤i belirsiz bir
kiﬂi”, telefonu açan anneye özetle
ﬂunlar› söyledi:
“O¤lunuz Bal›kesir’de siyasetle
u¤raﬂ›yor, oradaki olaylar›n öncülü¤ünü yap›yor, Dev-Sol'un devam›
olan DHKP-C örgütünün üyesi. Biz
o¤lunuzla konuﬂtuk ama bir de siz
konuﬂun...”

Ailenin kim oldu¤unu sormas›
üzerine, polisin verdi¤i “elektrik
bölümü hocas› Ali Osman” diye bir
ö¤retim üyesinin üniversitede olmad›¤›n› ö¤renen aile de arayan›n polis oldu¤unu anl›yor.
Daha önce de yine derne¤in kurulma aﬂamas›nda kurucu üyelerden
Vildan Var’›n köyüne gidilmiﬂ ve
ailesine k›z› hakk›nda “k›z›n›z Bal›kesir de teröristlik yap›yor” gibi demagojilere baﬂvurulmuﬂtu.
Bal›kesir Gençlik Derne¤i, bask›lar karﬂ›s›nda y›lmayacaklar›n›,
bu acizliklerin mücadelelerini engellemeyece¤ini duyurarak, gerekli
cevab› vermiﬂlerdir.
Biz as›l olarak “o¤lunuz siyasetle u¤raﬂ›yor” söylemine dikkat
çekmek istiyoruz. Öyle ya; siyaset
dedi¤iniz burjuva politikac›lar›n iﬂi,
gençli¤e ne gerekiyorsa onlar bilir
ve verirler, siyaset ö¤rencinin nesine gerek. Ö¤renci dedi¤in apolitik
olacak, kafas›na vurup elindekini de

Ö¤rencilerin “Müﬂteri De¤iliz” Protestolar›
Bar›nma, ulaﬂ›m, yemek ve daha bir çok ekonomik sorun, ö¤renci gençli¤in temel sorunlar› aras›nda yer al›yor. Ö¤renciyi müﬂteri olarak gören kapitalist sistemin ürünü olan bu uygulamalar kimi zaman protestolara da neden oluyor.
‹ﬂte bu eylemlerden ikisi ‹stanbul ve Zonguldak’ta yaﬂand›.
‹stanbul Y›ld›z Teknik Üniversitesi ö¤rencileri, 17 Mart günü "Ulaﬂam›yoruz" yaz›l› pankart açarak yapt›klar› eylemle, Davutpaﬂa ve Beﬂiktaﬂ
kampüsleri aras›nda iﬂleyen ö¤renci servislerinin bütçe yetersizli¤i bahane
edilerek kapat›lmas›n› protesto ettiler.
‹ki kampüste de peﬂpeﬂe dersi olan ö¤rencilerin derslerine yetiﬂebilmeleri için rektörlü¤ün ihale etti¤i özel servislerden baﬂka alternatif b›rak›lmad›¤›n› belirten ö¤renciler; "Kameraya
De¤il Ulaﬂ›ma Bütçe, Ulaﬂ›m Hakk›m›z Engellenemez,
Turnikeye De¤il Ulaﬂ›ma Bütçe, Müﬂteri De¤il Ö¤renciyiz" yaz›l› dövizler taﬂ›d›lar ve toplad›klar› 2500 imzay›
iletmek üzere rektörlük önüne yürüdüler.
Eylem s›ras›nda ÖGB'lerin bas›na ve ö¤rencilere yönelik engelleme çabalar›, F Tipi üniversite gerçe¤ini bir kez
daha gösterdi.
Zonguldak’ta ise, 21 Mart günü eylem yapan ö¤renciler, kentte kira ücretlerinin yüksekli¤ini protesto ettiler.
16
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alsan susacak, ne ülkede ne de dünyada yaﬂanan hiçbir ﬂeye karﬂ› bir
tavr› ya da eylemi olmayacak, düﬂünmeyecek ve hiçbir ﬂeyi sorgulamayacak...
Peki tüm bunlar› reddederse ne
olur? Yasad›ﬂ› örgüt üyesi olur, terörist olur, bask›lardan bask› be¤enir.
‹ﬂkenceci polis oligarﬂinin gençli¤e yönelik politikas›n› çok veciz
bir ﬂekilde dile getirmektedir. Terörizm demagojisinin alt›nda yatan da
bu apolitikleﬂtirme niyetinden baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Bunun için kendisi bask› yapm›ﬂ
sindirememiﬂ, aileyi devreye sokarak ö¤renciyi haklar› için mücadeleden koparmak istiyor. Yasal dernek
üyesi olman›n, demokratik eylemlere kat›lman›n yasalarda bir hak olarak say›lmas›n›n bu noktada hiçbir
önemi yoktur. Oligarﬂinin polisi
gençlik derneklerini daha kuruluﬂ
aﬂamas›nda “yasad›ﬂ›” ilan etmiﬂ,
buna göre raporlar düzenlemiﬂ, gazetelere yaz›lar yazm›ﬂt›r.
Bu yasad›ﬂ›, gayri-meﬂru ç›rp›n›ﬂlar boﬂunad›r; gençli¤imiz bask›lara direnerek politikleﬂecektir.

16 Mart Katliam›n›n protestolar›na
geçen hafta yer
vermiﬂtik.
Ayr›ca; Ayd›n'da
HÖC üyeleri ÇineBöcek Köyü’nde bulunan, 16 Mart ﬂehidi Hatice Özen'in
mezar›n› ziyaret
ederek, yedi karanfilin an›s›na ba¤l› kalacaklar›n› dile getirdiler.
Sivas Gençlik Derne¤i 16 Mart günü Hürriyet
Meydan›’nda yapt›¤› eylemde, “16 Mart’lar›n, Maraﬂ’lar›n, Sivas’lar›n, Gazi’lerin, Ümraniye’lerin ve F tiplerindeki tecritin, ﬁemdinli’lerin sorumlusu Susurluk’ta ortaya ç›kan ve ﬁemdinli’de perçinlenen devlet terörüdür” denildi. Uﬂak Gençlik Derne¤i üyeleri
dernek binas›nda düzenledikleri anmada,
unutmayacaklar›n› ve unutturmayacaklar›n›
söylediler, ﬂehitlerini marﬂlarla selamlad›lar.

F Tipleri’ni Yöneten Kafa ‹ﬂte Bu!
F Tipleri’nden bir manzara; domuz ba¤›yla ba¤lanm›ﬂ tutuklular: Dünya Doktorlar Birli¤i Onursal Baﬂkan›’n›n da kat›ld›¤›, EMO salonunda yap›lan tecritle ilgili toplant›da, Avukat Ebru Timtik anlatt›; bir
adli tutuklu 15 gün boyunca domuz ba¤›yla hücrede tutuluyor, yeme¤i gardiyanlar taraf›ndan a¤z›na veriliyor. Guantanamo hiç uza¤›m›zda
de¤il yani.
F Tipleri’nden bir manzara; b›rak›n ölsünler! TAYAD’l›lar›n Sultanahmet’te her hafta yapt›klar› “mektup okuma” etkinli¤inde okunan
mektup; kalp rahats›zl›¤› geçiren Hidayet adl› bir adli tutukluya saatlerce müdahale edilmedi¤inin ayr›nt›lar›n› anlat›yor. Salih Sevinel ayn› nedenle ölmüﬂtü. Ama politika sürüyor.
Adana Kürkçüler’den bir manzara: Bir devrimci tutsak, Nebiha
Arac›, aylard›r keyfili¤in zulmü alt›nda. “Bir ara havaland›rmas› olan
bir hücreye geçmiﬂti, ama ‘20 gün hücre hapsi’ diye eski yere geri götürmüﬂler. Son açl›k grevinden dolay› ikinci kez 20 gün hücre hapsi istenmiﬂ. En gerici, anti-demokratik yasa ve yönetmeliklerde bile, açl›k
grevi için uygulanan soruﬂturma belliyken, tutup istedi¤inde karar k›labiliyorlar. ‹ki duruﬂmad›r da kelepçeleri tek tak›lm›yor diye mahkemeye
de götürülmüyormuﬂ. Gitti¤inden beri dergi yüzü görmemiﬂ ayr›ca.”
Yürüyüﬂ’ün 19. say›s›nda, 31. say›s›nda aktarm›ﬂt›k, Nebiha Arac›’y›
havaland›rmas›z, dergisiz, mahkemesiz b›rakan tecrit zulmünü. Aylar
geçti, bir de¤iﬂiklik yok. Çünkü F Tipleri’ni yöneten iktidarda, tecrit politikas›nda, zihniyette bir de¤iﬂiklik yok.

Berlin’de Konferans ve Miting:

“Siyasi Tutsaklara Özgürlük!”
Berlin'de “Savaﬂa karﬂ› ve siyasi tutsaklar›n özgürlü¤ü için 18
Mart Birli¤i” taraf›ndan 17-18 Mart
günlerinde konferans, yürüyüﬂ ve
miting düzenlendi.
Konferansta Irak iﬂgali ve Filistin direniﬂi, Kürdistan’›n durumu
hakk›nda, konuﬂmac›lar taraf›ndan
geniﬂ bilgiler sunulurken, iﬂgalde
AB emperyalistlerinin rolüne, halklar›n direniﬂinin meﬂrulu¤una ve
günümüzde dayan›ﬂman›n önemine
dikkat çekildi.
18 Mart’taki konferans›n konusu ise siyasi tutsaklard›. Konferans›n ilk konuﬂmas›n› yapan ölüm
orucu gazisi Aliﬂan ﬁanl›, Türkiye'deki hapisheneler tarihini ve tecrite karﬂ› verilen uzun mücadeleyi
anlatarak Fatma Koyup›nar'la dayan›ﬂma ça¤r›s› yapt›. Ard›ndan Bask
Ülkesi'nden eski bir siyasi tutsak
yapt›¤› konuﬂmada, ‹spanya’da ge-

çenlerde bir hafta içerisinde iki
tutsa¤›n öldü¤ünü anlatt›. Üçüncü konuﬂma ‹rlanda'l› ‹RPWA
örgütü taraf›ndan yap›ld›. ‹rlanda hapishanelerini anlatan konuﬂmac›lar, TAYAD'a da de¤inerek dünyadaki tüm tutsak yak›nlar›n›n TAYAD’l›larla gurur
duydu¤unu vurgulad›.
K›sa bir aradan sonra Rote
Hilfe’den bir temsilci ve eski bir
RAF tutsa¤› olan Brigitte Asdonk, Avrupa hapishanelerindeki koﬂullar› anlatt›lar. Son olarak
Magdeburglu Grup Enternasyonal
Dayan›ﬂma bir konuﬂma yaparak
konferans› de¤erlendirdi ve 18
Mart 2006'da kurulan “Siyasi Tutsaklara Özgürlük A¤›”n› tan›tarak, bu a¤a herkesin www.political-prisoners.net adresinden ulaﬂabilece¤ini vurgulad›.
Konferans›n ard›ndan yaklaﬂ›k
17
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Özgür Tutsaklar›n
30 Mart Mesaj›
Zaman geçiyor
dönüyor dünya
Ça¤lay›p ak›yoruz
nehirden denizlere
Çelik bir z›rh› kuﬂan›yor
onurlu gö¤sümüz
Can veriyoruz hayata
rotas› çizilmiﬂ yolculuklarla
Bu Tarih Bizim!
Boy veriyoruz
tohumdan baﬂaklara
Ço¤al›yoruz
Fidandan ormanlara
Karanl›k sularda
umut saç›yor gözlerimiz
Köprü oluyoruz gelece¤e
k›v›lc›mdan yang›nlara
Yar›nlar Bizim!
Vatan›m›z›n ba¤›ms›zl›¤›, halk›m›z›n
özgürlü¤ü u¤runa ölümsüzlü¤e u¤urlad›¤›m›z ﬂehitlerimizi anman›n, umudun
coﬂkusunu kutlaman›n onuru ve gururuyla doluyuz.
Ne mutlu ki bize, günümüz dünyas›nda ezilen halklara direniﬂ gelenekleri
taﬂ›yor, Mahirler’den bugüne nice destanlara imza at›yor, a¤›r bedeller pahas›na savundu¤umuz de¤erlerden bir milim
sapmadan yolumuza devam ediyoruz.
Selam olsun umudu bir türkü gibi
bayrak edinenlere!... Biz kazanaca¤›z!
Selam ve sevgilerimizle.
Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi DHKP-C Davas› Tutsaklar›

1000 kiﬂinin kat›ld›¤› yürüyüﬂ baﬂlad›. TAYAD Komite'nin de içlerinde oldu¤u birçok örgütün yerald›¤›
bu yürüyüﬂ, Berlin'in Südstern semtinde polis sald›r›s›na u¤rad› ve 3
kiﬂi gözalt›na al›nd›. Buna ra¤men
yürüyüﬂ devam etti ve Kreuzberg'te
bir miting yap›ld›. 18 Mart Birli¤i’nin etkinlikleri, iﬂgallere karﬂ› direniﬂ ve tüm dünyadaki tutsaklarla
dayan›ﬂma ça¤r›s›yla sona erdirildi.

Ve Genelkurmay konuﬂtu:
‘Terörle mücadele’ dedi¤imiz ﬁemdinli’dir
ﬁemdinli’nin emrini biz verdik
‘Ba¤›ms›z yarg›’ masald›r, biz yarg›lanamay›z
Genelkurmay Baﬂkanl›¤›, ﬁemdinli ‹ddianemesi’nde Org. Yaﬂar
Büyükan›t ve bölgede görevli komutanlara iliﬂkin suçlamalar konusunda 20 Mart günü aç›klama yapt›.
Org. Yaﬂar Büyükan›t ve di¤er
subaylar hakk›nda soruﬂturma aç›lmas›na izin verilmedi¤i ifade edilen
aç›klamada özetle ﬂunlar deniliyor:
1- ‹ddianame, baz› mensuplar›n›
hedef alarak TSK’y› y›pratmaya
ve terörle mücadeledeki azim ve
iradesini zay›flatmaya yöneliktir.
2- Genelkurmay yetkisine giren
personel için, soruﬂturma aç›lmas›na gerek yoktur.
3- Savc›, belli bir görüﬂün temsilcilerinin kamuoyuna da yans›m›ﬂ
etki ve telkinleri alt›nda kalm›ﬂt›r.
4- ‹ddianame maksad›n› aﬂm›ﬂt›r, hukuki de¤il siyasidir.
6- TSK'ya yap›lan bu maksatl›
suçlamalar karﬂ›s›nda öncelikle
anayasal sorumlulu¤u olanlar
(yani AKP hükümeti) tav›r almal›...
Savc› hakk›nda gerekli giriﬂim taraf›m›zdan yap›lm›ﬂt›r.
7- (ﬁemdinli’de yaﬂananlar) Jandarman›n mülki görevleri kapsam›nda önleyici kolluk faaliyeti için
istihbarat temini amac›yla yap›lan
bir görevlendirme iﬂlemidir. Personele gerçek olmayan iddialarda bulunuldu.

Generaller Hukukun
Üstündedir
Bu aç›klama her ﬂeyden önce,
bir aç›klama de¤il “karﬂ› iddianame”dir. Hatta hükümdür.
Hukuktan ve savc›n›n yetkisini
aﬂt›¤›ndan sözeden Genelkurmay,
burjuva hukukunda dahi “kas›t” tesbitinin sadece mahkemeler taraf›ndan yap›laca¤›n› çok iyi bilir. Ama

TSK kendini hem savc›, hem mahkeme yerine koymuﬂ, yarg›lamay›
yapm›ﬂ, hükmü vermiﬂtir.
Aç›klamada savc› adeta san›k
durumundad›r. Karar; savc›n›n
“TSK’n›n terörle mücadelesini y›pratmak isteyen bir vatan haini” oldu¤udur. Hüküm; gere¤inin yap›lmas› için AKP hükümetine verilen
ultimatomdur. Gözda¤› herkesedir.
Hat›rlatma; bu ülkeyi biz yönetiyoruz, bizi kimse yarg›layamaz, sorgulayamazd›r.
Bu arada, iddianamenin “hukuki
de¤il siyasi oldu¤undan” söz eden
Genelkurmay, mutlaka s›k›yönetimin askeri savc›lar›n›n iddianamelerini de hat›rlar. Hukuki tek bir sat›r›n dahi bulunmad›¤›, hiçbir kan›ta dayanmayan iddianamelerle kaç
devrimciye ony›llarca hapis cezalar› verildi, bunlar da yaz›yor tarihte.
‹ddianame ilk haz›rland›¤›nda,
“ç›kar mahkemede de savunuruz”
efelenmeleri yapan generaller,
kendilerinin yarg›dan muaf oldu¤unu bir kez daha ilan etmiﬂlerdir. Susurluk’un her karesinde ad›
ortaya ç›kan General Veli Küçük’ü
komisyona ifade vermeye dahi göndermeyen Genelkurmay, ayn› tavr›n› bu kez Yaﬂar Büyükan›t ve bölgedeki di¤er katliamc› kontra generaller için sürdürmüﬂtür.
Genelkurmay k›saca, “ne hukuku, bu ülkeyi ben yönetiyorum”
diyor. ‹ddianameyi haz›rlayan savc›, bu aç›klamayla birlikte “yarg›lanan” durumuna getirilmiﬂtir. Elbette
mesele bir savc› meselesi de¤ildir.
Genelkurmay, kendi düzenlerinin
hukukunun üzerinde oldu¤unu çok
aç›k bir biçimde ortaya koymaktad›r. Baﬂtan bu yana da bunu yapmaktad›r. Burjuva bas›ndan kimilerinin de nihayet gördükleri gibi;
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“Yaz›l› aç›klama, ‘Türkiye demokrasidir ama yine de savc›lar öyle herkesi iddianamesine dahil edemez’ tezini içeriyor.” (Ergun Babahan, 21 Mart, Sabah)
Aç›klamada, “TSK hukukun üstünlü¤üne ve yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›na yürekten inanan bir kurumdur”
gibi ifadeler, asl›nda ne yapt›¤›n› bilen bir zorbal›¤›n, bunun üzerini
örtme gayretinden ibarettir. Hukuk
önünde herkesin eﬂit olmad›¤›, “Ba¤›ms›z yarg›”n›n masal oldu¤u en
üst düzeyde deklere edilmiﬂ ve ne
bu ülkeyi yöneten hükümetten ne de
hukuk kurumlar›ndan, barolardan,
hukukçu Cumhurbaﬂkan›’ndan “hiç
kimse yarg›n›n üzerinde de¤ildir”
ya da benzeri bir aç›klama gelmemiﬂtir. Genelkurmay’›n yarg›y› aleni ﬂekilde rehin almas›na aç›kça
onay vermiﬂler, Türkiye’de hukuk
olmad›¤› gibi, oligarﬂi içinde ve düzen kurumlar›nda hukuku savunanlar›n da bulunmad›¤› görülmüﬂtür.
‹ster “laiklik-ﬂeriat” oyunu gere¤i,
isterse korkudan; her ne sebeple
olursa olsun, susanlar hukukçu olmad›klar›n› ilan etmektedirler.

AKP Generallerin Emrinde
Generallerin sözünü ettikleri
“belli bir görüﬂün temsilcileri” kimdir?
Kimi yorumlara göre AKP iktidar›d›r, kimilerine göre ise, AKP
içindeki belli bir kesim, Fethullahç›lar vb.
Bir an, Yaﬂar Büyükan›t karﬂ›tl›¤› özgülünde bunlar›n do¤rulu¤unu
kabul etsek dahi, ne AKP iktidar›,
ne içindeki belli kesimler ne de Fethullahç›lar; ﬁemdinli’de yaﬂananlara karﬂ› de¤ildir, halka karﬂ› savaﬂ›n
içindedirler. Örne¤in, Fethullah’›n
yay›nlar›na bak›n, oligarﬂinin psi-

kolojik savaﬂ yay›n› gibi çal›ﬂt›¤›n›
birçok örnekte görürsünüz. Bütün
meseleleri iktidar savaﬂ›d›r; asla hukuk, adalet, demokrasi gibi ﬂeyler
de¤ildir.
Tayyip Erdo¤an hükümeti ise,
bu konuda Genelkurmay ne dediyse
onu yapm›ﬂt›r.
Örne¤in Genelkurmay diyor ki,
“savc› hakk›nda inceleme yap›lmas› yönünde giriﬂimde bulunduk.”
Nedir bu giriﬂim ve buradan ne anlaﬂ›l›yor? Tayyip Erdo¤an-Hilmi
Özkök görüﬂmesinde, Özkök savc›
hakk›nda inceleme baﬂlat›lmas›n›
istemiﬂtir. Adalet Bakanl›¤› ertesi
gün, inceleme için iki müfettiﬂi
Van’a göndermiﬂtir. Daha baﬂtan
beri ﬁemdinli’nin üzerinin örtülmesi konusunda da Genelkurmay ile
AKP iktidar› hemfikirdir.

ﬁemdinli Davas› Bitmiﬂtir
Oligarﬂinin ﬁemdinli gerçe¤ini
ortaya ç›karmayaca¤›, aksine üzerini örtmek için her ﬂeyi yapaca¤› çok
aç›kt›. Baﬂtan itibaren, ﬁemdinli ile
Susurluk ba¤lant›s›na karﬂ› ç›kmalar, olay› münferit göstermeler, J‹TEM’cilerin günlerce teslim olmamas›, delillerin planl› ﬂekilde
yokedilmesi, “tan›r›m iyi çocuktur”
aç›klamalar›, bölgedeki generallerin
“onlar› biz görevlendirdik” beyanatlar›, Erdo¤an’›n ﬁemdinlililer’in
tan›kl›¤›n› geçersiz ilan etmesi ve
daha birçok geliﬂme, bu durumu ortaya koyuyordu.
Buna karﬂ›n, planda olmayan bir
iddianame ç›kt› ortaya. Önce CHP
ve burjuva bas›n kampanya baﬂlatt›.
AKP savc› hakk›nda soruﬂturma açt› ve en son bu aç›klama ile, deyim
yerindeyse savc›ya haddi bildirildi.
Herkes bilir ki, böyle bir aç›klamadan sonra art›k ﬁemdinli Davas›
bitmiﬂ, en üst düzeyde geliﬂmelerin
önü t›kanm›ﬂt›r. Hatta daha ileri gidilerek Van Savc›s› nezdinde, kontrgerilla sisteminin hukuk mekanizmas›nda pürüzler ç›karan, ç›karma
potansiyeli taﬂ›yanlara da mesajlar
verilmiﬂtir. Böyle bir düzende “temiz eller operasyonu” yapacak savc›lar arayanlar, bir kez daha yan›l-

“AB Yolunda Yine Baﬂa Döndük”
Diyenler Daha Çok ﬁaﬂ›racak
‹ddianameye yönelik eleﬂtirilerin bir yan›n› da,
“askerin siyaset üzerindeki etkisinin azalt›lmas›” konusunda ç›kar›lan yasalar›n; “demokratikleﬂme” yasalar›n›n; “reformlar›n” hiçbir iﬂe yaramad›¤› ﬂeklindeydi. Ergun Babahan’›n özetle söyledi¤i gibi, “Az
gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik ama neredeyse
yola ç›kt›¤›m›z ilk yerdeyiz” diye hay›flan›ld›.
Genelkurmay ya da AKP cephesinden yap›lan kimi aç›klamalar ve icraatlarda da ayn› ﬂaﬂk›nl›¤a tan›k
olmuﬂtuk. Örne¤in, Avrupa Birlikçiler’in “büyük demokrat›” Cemil Çiçek’in Ermeni Konferans›’na iliﬂkin aç›klamalar›; “Türkiye'nin ço¤ulcu ve demokratik bir ﬁaﬂ›rmamak,
tart›ﬂma ortam›n› gerçekleﬂtirecek durumda olmad›¤›n›n
yan›lmamak
resmen kabul edilmesi”, “Türkiye’nin üç y›ll›k çabas›n›n,
için
katetti¤i yolun s›f›rlanmas›, onca reformun, de¤iﬂim imaj›n›n tuzla buz olmas›” ﬂeklinde de¤erlendirilmiﬂti.
devrimcilere
Kendilerinin yaratt›klar› illüzyona inanan ve halk›
kulak verin
inand›rmaya çal›ﬂan bu kesimler, AB yasalar›n›n faﬂizmin
maskesi oldu¤u gerçe¤inin de üzerini örtmede, oligarﬂi
taraf›ndan sonuna kadar kullan›lmaktad›rlar. Faﬂizm bu maskeyi at›p gerçek
yüzüyle kendini gösterdi¤inde ise karamsarlaﬂmakta ve ﬂaﬂ›rmaktad›rlar.
Ne AB yasalar›, ne hükümetin “demokrasi, hak ve özgürlükler” yalanlar›
hiçbir ﬂeyi de¤iﬂtirmemiﬂtir. Bu ülkeyi Genelkurmay yönetmeye devam ediyor. MGK’daki “sivilleﬂme” sonras›, bu durumun de¤iﬂece¤i beklentisine girenleri uyarm›ﬂt›k. Kimi dönem geri çekilir, kimi zaman “ben buraday›m”
der, ancak faﬂizm tasfiye edilmeden, ordu bu ülkenin as›l yönetici kurumu olmaya devam eder. Faﬂizmin tasfiyesinin yolu ise, AB’den de¤il devrimden
geçer. Ancak o zaman ﬁemdinliler ayd›nlat›l›r, suçlular hesap verir, gerçek
adaletten ve hukuktan sözedilebilir.
maktad›rlar.
Genelkurmay
avukatlar›n›n,
“Ferhat Sar›kaya isimli Van savc›s›
bu saatten sonra o görevde kalamaz. Sadece görevde de¤il, meslekte de kalamaz” (Emin Çölaﬂan, 21
Mart Hürriyet) sevinçleri iﬂte bu
Türkiye gerçe¤inden kaynaklanmaktad›r.

“Terörle Mücadele”
Demagojisi Her Türlü
Hukuksuzlu¤un K›l›f›d›r
Ve bir kez daha görülmüﬂtür ki,
“terörle mücadele” demagojisi her
türlü hukuksuzlu¤un üzerini örtmek, kendisini dokunulmaz ve yapt›¤› her ﬂeyi meﬂru göstermek için
kullan›lmaktad›r.
“‹ddianame, TSK’y› y›pratmaya
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ve terörle mücadeledeki azim ve
iradesini zay›flatmaya yöneliktir”
deniliyor. Ordu ne zaman eleﬂtirilse,
ne zaman katliamc›l›¤› art›k gizlenemeyecek duruma gelse ve bu durum bas›na yans›sa hemen ayn› nakaratlar tekrarlan›r. Kutsal bir haledir “terörle mücadele” ve “amaç
TSK’y› y›pratmakt›r” söylemi.
Bu söylem öylesine s›radanlaﬂm›ﬂ ve ordu için koruma z›rh›na dönüﬂtürülmüﬂtür ki, aleni h›rs›z generaller dahi ayn› söyleme sar›labilmektedirler. Örne¤in, Elaz›¤’da komutan› oldu¤u 8. Kolordu’ya üç
adet hizmet barakas› yap›m› ihalesine, tan›d›¤› müteahhiti usülsüz sokmak, kazand›rmak, gerçe¤e ayk›r›
belge düzenlemek, hazineyi zarara
u¤ratmak gibi suçlamalarla 6 y›la
kadar hapisle yarg›lanan Korgene-

ral Ethem Erda¤›, mahkemeye yapt›¤›
savunmada ﬂöyle diyordu:
“30 madalyam, 100 takdirnamem
var. Askerli¤imin büyük bölümü da¤larda terörle mücadele ederek geçti. ‹ddialer beni de¤il TSK’y› y›prat›yor.”
(Hürriyet, 22 Mart)
Önce, bütün iﬂbirlikçi tarihinin üzerini örterek bu orduyu “milli ordu” ilan
edeceksin; sonra halka karﬂ› savaﬂa “terörle mücadele” deyip, ﬂovenizmi k›ﬂk›rtarak, terörizm propagandas› yaparak yapt›¤›n her ﬂeyi meﬂru göstereceksin.
“Terörle mücadele” demagojisi tam
da böyle yaﬂam buluyor. Halk›n ﬂiddetine, ulusal ve s›n›fsal kurtuluﬂ savaﬂlar›na yönelik “terörizm” demagojisine baﬂvuran herkes, niyeti ne olursa olsun, bu
söyleme hizmet ediyor. Ve katliamc›lar
da yarat›lan bu ortam üzerinde istedikleri gibi “tepinme” f›rsat› buluyorlar.

ﬁemdinli’ye Sahip Ç›k›ld›
Aç›klamada ﬁemdinli’de yaﬂananlar
olabildi¤ince yüzeysel geçilirken, gerek J‹TEM’ci subaylara, gerekse de onlar› kendilerinin görevlendirdi¤ini söyleyen bölgedeki komutanlara aç›kça sahip ç›k›lmaktad›r. Bir baﬂka deyiﬂle,
“devlet ad›na kurﬂun yiyen de s›kan da
kahramand›r” anlay›ﬂ› sürdürülmektedir.
Genelkurmay’›n, silahlar, bombalar,
krokilerle ve suç üstü yakalanan iki
mensubu hakk›nda ithamlarda bulunan
savc›y›, “TSK’y› y›pratmaya çal›ﬂan
bir kiﬂi” olarak ilan etmesi, ﬁemdinli
emrini biz verdik demektir.
Öte yandan ﬁemdinli’nin sözkonusu
oldu¤u bir iddianameyi, TSK’n›n terörle mücadeledeki azim ve iradesini zay›flatmaya yönelik” olarak nitelendirmek, asl›nda “bizim terörle mücadele
dedi¤imiz ﬁemdinli’de yaﬂananlard›r” demektir.
Gerçe¤i de böyledir.
Ony›llard›r böyle savaﬂ›yorlar halka
karﬂ›. Kay›plar, katliamlar, infazlar,
toplu mezarlar, köy yakma ve boﬂaltmalar, itirafç›lar›n kullan›lmas›, bin
operasyonun yap›ld›¤› Susurluk; bu savaﬂ›n nas›l yürütüldü¤ünü bütün ç›plakl›¤›yla ortaya sermektedir.

Burjuva Bas›n Aç›klamay› Eleﬂtiremez
Cumhuriyet Gazetesi’nin tescilli TSK savunucular›n› bir yana b›rak›rsak, burjuva bas›n›n genel tavr›, Genelkurmay aç›klamas›n›n eleﬂtirilmesi ﬂeklinde oldu. “Van Savc›s›’n›n iddianamesi ne kadar siyasi
amaçl› ise Genelkurmay bildirisi de o kadar siyasi amaçl›”
tespitleri yap›ld›.
Genelkurmay’›n böyle bir
aç›klamay› yapmas›na kim
zemin haz›rlad›? “Büyükan›t’a sahip ç›kma” kampanyas›na kim güç verdi? Günlerce
“savc›n›n tan›¤›” diye, M. Ali Altunda¤’›n ne kadar iﬂe yaramaz bir adam oldu¤u, yalanc›l›¤› üzerine ›smarlama yaz› dizilerini kim yapt›? Savc›n›n çocuklu¤undan itibaren seceresini araﬂt›rarak, “ﬂeriatç› m› PKK’li mi” deﬂelemelerini kim yapt›? Büyükan›t’a ya¤ çeken yaz›lar› kim yazd›?
Elbette tüm bunlar›, bugün Genelkurmay aç›klamas›n› eleﬂtiren burjuva bas›n yapt›. Aç›k bir ﬂekilde faﬂizmin savunuculu¤una soyundular.
Bu deste¤in, Genelkurmay’›n karﬂ› operasyonuna hizmet etti¤ini bilmiyorlar m›yd›? Elbette biliyorlard›, çünkü bu ülkede buna benzer binlerce örnek yaﬂand›, bas›n ordunun halka karﬂ› savaﬂ›nda binlerce kez
kullan›ld›, and›çlar utanç sayfalar›na geçti. ﬁimdi, sanki tüm bunlar› yapan kendileri de¤ilmiﬂ gibi aç›klaman›n “ultimatom gibi” oldu¤unu
söylüyorlar.
Daha iki gün önce Genelkurmay Baﬂkan› Hilmi Özkök’ün “illa pata küte mi yapmak laz›m, biz masaya beynimizle vuruyoruz” sözlerini,
Özkök’ün demokratl›¤›n›n kan›t› olarak pazarlam›ﬂlard›. Oysa bu sözün
alt›nda yatan mant›¤›n, tam da bu aç›klamay› yapan zihniyet oldu¤u çok
aç›kt›. “Gerekirse bunu da yapar›z” diyordu Özkök. ﬁimdi utanmadan
“sert aç›klama... masaya vurdu” manﬂetleri at›yor bas›n.
Genelkurmay’›n hukuku ayaklar alt›na al›rken, hukuka ba¤l›l›ktan,
yarg› ba¤›ms›zl›¤›ndan sözetmesi gibi, burjuva bas›n›n ve onun sözde
demokrat yazarlar›n›n tutumu da, tam bir oyundur.
Hem faﬂizme destek verip ﬁemdinli’nin üzerini örtme operasyonuna
kat›lacaks›n›z, hem de Genelkurmay aç›klamas›n› eleﬂtirip ne kadar demokrat oldu¤unuzu göstereceksiniz.
Hem Genelkurmay’›n psikolojik harekat›n›n sözcülü¤ünü yapacak,
“Büyükan›t’›n yarg›lanamayaca¤›” yönünde kamuoyu oluﬂturacak, iddianameyi paçavraya çevireceksiniz; hem de bu aç›klaman›n yarg›y›
bask› alt›na ald›¤›n› yaz›p ne kadar hukuktan yana oldu¤unuz oyununa
devam edeceksiniz.
As›l önemlisi ise, koskoca ﬁemdinli gerçe¤inin üzerini örtme konusunda üstlendikleri rolü unutturmak istemeleridir.
Burjuva bas›n da ﬁemdinli’nin ne oldu¤unu, J‹TEM’cilerin kimden
emir ald›¤›n› pekala çok iyi bilir. Ama susarlar, bir iki astsubay›n
yarg›lanmas› ile “adaletin yerini bulaca¤›” oyununa dahil olurlar ve halk› bu yönde aldatmaya çal›ﬂ›rlar. Susurluk günlerinde de “art›k hiçbir
ﬂey eskisi gibi olmayacak” söylemiyle oynam›ﬂlard› bu oyunu.
Böyle bir bas›n varken, Genelkurmay’›n, Susurluk’u sürdüren AKP
iktidar›n›n iﬂi hiç de zor de¤ildir. Çünkü bu bas›n gerçe¤in, halk›n yan›nda de¤il, ç›karlar›n›n yan›ndad›r, faﬂizmin beﬂinci koludur.
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AKP halka karﬂ› savaﬂ›n ‘Gizli Anayasa’s›n› imzalad›

Yine Çeteci Polisler

Susurluk AKP ‹le Sürüyor

‹stanbul’da akaryak›t kaçakç›lar›na karﬂ› düzenlenen
“F›rt›na” adl› operasyonda gözalt›na al›nan 66 kiﬂiden 22’sini polisler oluﬂturuyor. Polislerin çete üyeleri ile özel hattan
ﬂifreli konuﬂmalar yapt›klar›
ve operasyonlardan haberdar
ettikleri anlaﬂ›ld›. Polislerden
15’i ç›kar›ld›klar› mahkemece
tutukland›lar.
Ne kadar çok “çürük elmalar›” varm›ﬂ polis teﬂkilat›n›n!
Her çete onlarla dolu! “Çürük
elma” masald›r; uyuﬂturucu tacirlerinden kaçakç›lara, haraç
çetelerinden otopark mafyas›na kadar çeteler ne yap›yorsa
polisin bilgisi, onay› ve ortakl›¤› ile yap›yor.

AKP Hükümeti bu hafta yapt›¤›
Bakanlar Kurulu Toplant›s›’nda Milli
Güvenlik
Siyaset
Belgesi’nin
(MGSB) yeni halini onaylad›. Susurluk politikalar›n›n AKP ile sürdü¤ü
bir kez daha görüldü.
Çünkü MGSB; resmi anayasan›n
üzerinde, iktidarlar de¤iﬂse de temel
politikalar›n (özellikle halka karﬂ› savaﬂ›n) de¤iﬂtirilmeyece¤ini öngören
bir Susurluk anayasas›d›r. Öte yandan, t›pk› 28 ﬁubat’› imzalayan Erbakan gibi, Erdo¤an da, “irtica birinci
tehdit” belgesini imzalayarak, gerekti¤inde koltuk için yeni 28 ﬁubatlar’a
da onay verece¤ini göstermiﬂtir.
Kamuoyunda ‘Gizli Anayasa’ ya
da ‘K›rm›z› Kitap’ olarak nitelendirilen MGSB’de geçen y›l 24 Ekim’de
yap›lan MGK toplant›s›nda de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂt›. Yeni halinde de ana
unsur “iç d›ﬂ tehdit” de¤erlendirmeleri. “Türkiye’nin iç güvenli¤ini tehdit
eden temel unsurlar aras›nda irticai
faaliyetler” ilk s›rada. “Bölücülük ve
aﬂ›r› sol” onu izlerken, önceki halinde
yeralan “aﬂ›r› sa¤” art›k tehdit unsuru
olarak görülmüyor. Ne de olsa linçlerde, sokak sald›r›lar›nda, okullardaki
terörde bu kesimleri daha aleni kullan›yor devlet, saklanacak ne kald›!
“Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluﬂ
esas›, tek devlet, tek ulus, tek bayrak
ve tek dildir. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’ne vatandaﬂl›k ba¤› bulunan
herkes Türk’tür” gibi bilinen ﬂovenist
politikalar›n›n yinelendi¤i MGSB’de,
ABD ile iliﬂkiler de tarihsel, stratejik
olarak de¤erlendiriliyor ve tam da
Amerikan politikalar›na paralel olarak “‹ran’›n ﬁahap füzeleri Türkiye
için tehdittir” deniyor.

Halktan Gizli Çetelere Aleni
Bas›na yans›yan bilgilere göre, asl›nda AKP hükümeti halka karﬂ› savaﬂ›n anayasas›n› Aral›k 2005’te onaylam›ﬂ ancak MGSB “gizli devlet belgesi” oldu¤u için bu onay da bugüne
kadar gizlenmiﬂ.

Evet, “Gizli Anayasa”da neler
yazd›¤› gayri-resmi yollarla yans›m›ﬂ
olsa da, Türkiye halk› hiçbir zaman
resmi olarak ö¤renemedi. Çünkü
“devlet s›rr›yd›, gizliydi” ve sadece
üst düzey komutanlara veriliyordu.
Bir de hükümetlerin önüne konuluyor
ve “meydanlarda ne dedi¤ini, siyasi
çizgini, program›n› bir yana b›rak›p
buna göre yöneteceksin ülkeyi” deniliyor. Dönemin baﬂbakanlar›ndan Mesut Y›lmaz da bu gerçe¤i aç›kça ifade
etmiﬂ ve muhalefetin eleﬂtirilerine
“hükümet olun da görelim” demiﬂti.
Bu ülke halk›n›n hangi yasalarla
yönetildi¤inden dahi bilgisiz b›rak›lmas›; ﬂeffaf, demokratik, hukuk devleti söylemlerinin yalan oldu¤unun en
aç›k kan›tlar›ndan biridir. Gizlili¤in
temelinde ise, bu belgenin ana mant›¤›n›n, halka karﬂ› savaﬂ›n hangi esaslara göre yürütülece¤i üzerine otur mas›ndad›r. Yani devlet bir yan›yla hakl›d›r; halka “biz size karﬂ› ﬂöyle savaﬂaca¤›z” demeyece¤ine göre!
Peki halktan gizlenen belgeyi çetelere teslim eden bir devlet, nas›l bir
devlettir?
Geçen hafta bas›na yans›d›: Milli
Güvenlik Kurulu Siyaset Belgesi,
“Sauna Çetesi”nde ç›kt›. Bu devlet
nas›l yönetiyor, kim yönetiyor küçük
bir örnektir bu. Bakmay›n siz hukuk
devleti sözlerine, Genelkurmay Baﬂkanlar›’n›n “birinci s›n›f devletiz” demagojilerine.
Hat›rlanacakt›r; ‘Sauna Çetesi’nde
Özel Kuvvetler yüzbaﬂ›s› ile eski Emniyet Genel Müdür Vekili ç›km›ﬂ, çete elemanlar›n›n özel kuvvetler subaylar›nca askeri e¤itimden geçirildikleri anlaﬂ›lm›ﬂt›.
Bu ülke gizli anayasalarla, mafya
çetelerine, kontrgerilla politikalar›na
dayan›larak yönetiliyor. Devlet denilen örgütlenme baﬂtan aﬂa¤› halka
karﬂ› savaﬂa göre düzenleniyor ve bu
düzenleme içinde “Sauna Çetesi” gibi
çeteler devletin parças› olarak görülüyor. Faﬂizme yak›ﬂan da budur!
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Evcil’e Yolsuzlu¤un
Yolunu Gösteren
AKP Milletvekili
Onlarca milletvekili, bakan›, baﬂbakan› hakk›nda yolsuzluk davalar› bulunan bir partinin pislikten kurtulmas›, “yolsuzlukla mücadele” etmesi
mümkün mü? Bunlar, kendi
pisli¤ini gizleme numaralar›d›r. Nitekim, gün geçmiyor ki,
AKP’lilerin yeni yeni pislikleri ortaya dökülmesin. Kemal
Unak›tan yolsuzluklar›n›n ard›
arkas› kesilmezken, bu kez de
‹zmir Milletvekili Faz›l Karaman’›n pisli¤i saç›ld› ortaya.
Karaman, en büyük yolsuzluk san›klar›ndan ve mafyac›
Çak›c›’n›n “dostu” Erol Evcil’in yeminli mali müﬂavirli¤ini yapm›ﬂ. Üstelik Karaman,
TBMM Yolsuzluklar› Araﬂt›rma Komisyonu’nun da üyeli¤ini yapm›ﬂ ve burada devletin
binlerce gizli belgesi hakk›nda
bilgi sahibi olduktan sonra Evcil’le çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂ. Evcil’in yolsuzluklar› nas›l yapt›¤›, kimin yol gösterdi¤i ﬂimdi
daha iyi anlaﬂ›yor.

Dersim’de 13 Tutuklama

14 Mart
günü Dersim
Temel Haklar
ve Özgürlükler Derne¤i
saat 15.30 civar›nda polis
ve özel timler
taraf›ndan bas›lm›ﬂ
ve
Dernek Baﬂkan› Murat
Kaymaz, Sekreter Elif Akkurt ve üye Derya Ula¤
gözalt›na al›nm›ﬂt›. Bask›n› protesto
eden ve dernek binas› önünde toplanarak, hukuksuzlu¤a son verilmesini isteyen yüzlerce kiﬂi eylemlerini
uzun süre devam ettirirken, bu gösterilere de panzerlerle, gaz bombalar› ile müdahale eden devlet, 43 kiﬂiyi de buradan gözalt›na alarak, terörünü sürdürmüﬂtü.
Gözalt›na al›nan 46 kiﬂi 17 Mart
günü savc›l›¤a ç›kar›ld›. Savc›l›k 16
kiﬂinin “Memura mukavemet, Kamu mal›na zarar vermek, Halk› kin
ve nefrete tahrik ve Örgütsel tav›r
tak›nmak” gerekçelerinden tutuklanmalar› için mahkemeye sevk etti.
Mahkeme; Dernek Baﬂkan› Murat
Kaymaz, Sekreteri Elif Akkurt, üyeleri; Derya Ula¤, Ziya Kulbak, Cömert Geregül ile Emrah A (17), Baki Çiçek, Engin Sar›, Taner Göktaﬂ,
Kemal Toy, Erdal Kur, Cafer K›l›ç,
Cemil Mamuk’u tutuklad›.
Mahkeme ç›k›ﬂ› “Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz” slogan› atan dernek
üyelerinin a¤z›n› kapatan polis, sald›rarak 6 kiﬂiyi hastanelik etti. Doktorlar›n, tutuklanan kiﬂilere verdi¤i
raporlara dahi müdahale etmeye çal›ﬂan polis, doktorlar üzerinde bask›
kurdu.

ailelerinin de kat›ld›¤› aç›klamada, “Komplolar› Boﬂa
Ç›karaca¤›z”
pankart›
aç›ld›. Aç›klamay› okuyan
Ali Cemal Ula¤, Dersim
sokaklar›ndaki teröre de¤inerek Temel Haklar ile dayan›ﬂma ça¤r›s› yapt›. Ula¤
ﬂöyle konuﬂtu:
“Kurumumuz haklar ve
özgürlükler mücadelesi veren bir kurumdur. Derne¤imize yönelik bu sald›r› ve
komplolar yeni de¤ildir. Dernek
baﬂkan›m›z ve üyelerimiz defalarca
gözalt›na al›nm›ﬂ tutuklanm›ﬂt›r.
Amaç Dersim’de geliﬂen hak ve özgürlükler mücadelesini bitirmek,
sinmiﬂ susmuﬂ bir halk yaratmakt›r.
Susmayaca¤›z! Her sald›r› ve
komplolar karﬂ›s›nda meﬂru direnme hakk›m›z› kullanmaya devam
edece¤iz. Komplolar tutuklamalar
gözalt›lar bizleri y›ld›ramayacak.”

YILMAYACA⁄IZ!
gibi, polis dernekte saatlerce arama
yapm›ﬂ, kitaplar, bilgisayarlar talan
edilmiﬂtir. Bunlar›n “al›konulan kiﬂi” ile ne alakas› var demeyin. Oligarﬂi terörünü meﬂru göstermek için
her zaman bir bahane üretir. Hiçbir
ﬂey bulamazsa “aranan ﬂah›s oldu¤u
ihbar› ald›k” der.

Tutuklamaya Protestolar
Dersim’de yarg› karar› ile süren
devlet terörü, çeﬂitle eylemlerle protesto edildi.
Gözalt›na al›nanlar›n mahkemeye ç›kar›ld›¤› s›rada, Dersim Temel
Haklar, Dersim Kültür Merkezi,
Kalan Halk Kültür Merkezi, DHP
ve ESP üyeleri, Temel Haklar önünde eylem yapt›lar. Derne¤in bas›lmas›na gösterilen gerekçenin
komplo oldu¤u kaydedilen aç›klamada, polis terörünün taksici Hasan
Akda¤'›n katledilmesiyle h›zland›¤›
hat›rlat›ld› ve saatlerce Dersim sokaklar›nda estirilen terörün, bu kentin halk›n› teslim alamayaca¤› söylendi. Aç›laman›n ard›ndan Adliye
Saray› önüne gidildi.
19 Mart günü yine dernek önünde Dersim Temel Haklar taraf›ndan
aç›klama yap›ld›. Tutuklananlar›n

Bask›ya Bahane Çok
Derne¤in bas›lmas›na,
“derne¤in bir kiﬂiyi zorla al›
koydu¤u... gerillaya adam
gönderdi¤i” gerekçeleri gösterildi, savc›l›k ile polis bunlara dayanarak komplo haz›rlad›lar.
Dernekte yap›lan aramada
“al›konulan” kimse olmad›¤›

Dersim Temel Haklar
Yaln›z De¤ildir
Bask›n, ‹stanbul, Ankara ve Bursa’da da protesto edildi.
16 Mart günü Heykel Dura¤›’nda aç›klama yapan GülsuyuGülensu Temel Haklar üyeleri,
“Dersim’de Devlet Terörüne Son,
Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz” sloganlar› att›lar.
22 Mart günü ise, Temel Haklar
Federasyonu AKP ﬁiﬂli Baﬂkanl›¤›
önünde yapt›¤› eylemle tutuklamalar› ve devlet terörünü protesto etti.
18 Mart günü Bursa Temel Haklar taraf›ndan Santral Garaj’da yap›lan eyleme BDSP, Partizan ve ESP
temsilcileri de destek verdi. Dersim Temel Haklar Yaln›z De¤ildir pankart› aç›lan eylemde konuﬂan Binali Genç, “‹ﬂte Türkiye'deki demokrasinin gerçek yüzü. Dersim'de devlet terör estiriyor” dedi.
20 Mart günü ise Ankara Temel
Haklar Yüksel Caddesi’nde yapt›¤›
eylemde “Keyfi Tutuklamalara
Son, Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n” pankart› aç›p komploya
dikkat çekti.
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Bölüm

①

Bu bir tarih anlat›m›d›r
“Yoldaﬂlar,
Yaklaﬂ›k 16 y›ld›r süren büyük
bir düﬂümüz vard›. Partili olmak,
partili yaﬂamak, partili savaﬂmak
ve devrime yürümek...
Bu düﬂle, a¤r›l›, sanc›l›, zaferlerin ve yenilgilerin oldu¤u, her günü
kavga dolu 16 y›l yaﬂad›k.
... Yoldaﬂlar,
Kongremizi büyük bir baﬂar›yla
sonuçland›r›p devrim tarihinde yeni
bir sayfa açarken, 30 Mart
1972'den bugüne bir türlü sahip
olamad›¤›m›z, sürekli olarak iç ve
d›ﬂ düﬂmanlar taraf›ndan engellenen Parti ve Cephe düﬂümüzü gerçekleﬂtirdik. Parti ve Cephe'ye sahip olmak, Parti ve Cephe ile savaﬂmak, yaln›z bizim de¤il, do¤ru veya
yanl›ﬂ çok çeﬂitli düﬂüncelerle
THKP-C'ye gönül vermiﬂ, buna
inanm›ﬂ birçok grubun, halk›n düﬂüdür. Bu düﬂü gerçekleﬂtirmek
onuru bizim olmuﬂtur.”
1994’ün Mart’›nda toplanan
DHKP Kuruluﬂ Kongresi, iﬂte böylesine büyük, böylesine çok özlenen
bir düﬂtü... Parti’yi bu kadar özlenen, sab›rs›zca beklenen bir düﬂ haline getiren neydi peki?..
Ama belki bundan daha önce ﬂunu sormal›y›z: Parti neydi? Parti’yi
böylesine önemli, vazgeçilmez, “olmazsa olmaz” k›lan neydi?
Klasik tan›m›yla Parti; "... benzer politik inançlar› olan ve toplumsal yaﬂam›n, görüﬂlerine uygun olarak yeniden örgütlenmesi için benzer yöntemlerle savaﬂan, belli bir
s›n›f›n ç›karlar›n› savunan kiﬂilerin
gönüllü organizasyonudur.” (Soren,
Lenin'in Parti Ö¤retisi, syf. 7)
Ama bu tan›m yine de ifade et-

mez Parti’nin önemini. Sözkonusu
olan proletaryan›n partisi ise, Marksist-Leninist bir parti ise –ki bu yaz› dizisinde ele ald›¤›m›z parti böyle bir partidir– bu tan›m elbette yeterli de¤ildir.
Fakat yine de bu tan›mdan ﬂu sonucu ç›karabiliriz: Her s›n›f, tarih
sahnesinde kendi partisiyle yeral›r;
ç›karlar›n› ancak bu ﬂekilde savunabilir. Partiler, tarih sahnesine esas
olarak parlamentolar›n kuruluﬂuyla
ç›km›ﬂt›r. Parlamentolar ise burjuva
devrimleri döneminin eseridir. Parlamentolar ve partiler, önce burjuvazinin krall›klar›n iktidar›n› k›s›tlay›p iktidar› paylaﬂmalar›n›n, sonra
da bütünüyle ele geçirmelerinin arac› olmuﬂlard›r.
‹ﬂçiler, köylüler, burjuva devrimleri döneminde, burjuva partilerinin
içindedirler ço¤unlukla; en az›ndan
destekçisidirler. Fakat feodalizm
tasfiye edilip, burjuvazi ve iﬂçi s›n›f› aras›ndaki çeliﬂki öne ç›k›nca, iﬂçi s›n›f› da kendi partisini kurma ihtiyac› duymuﬂtur. ‹ﬂçiler bir dönem,
kendi s›n›f örgütleri olan sendikalar
arac›l›¤›yla yürütmüﬂlerdir bu mücadeleyi. Ama gün gelmiﬂ, sendikalar›n yetersiz oldu¤unu görmüﬂ ve
ç›karlar›n› savunmak için, kendilerini iktidar hedefine yürütecek örgütlenmelere ihtiyaç duymuﬂlard›r.
‹ﬂte o günden bu yana, emekçiler, burjuvaziye karﬂ› mücadelelerini di¤er örgütlenmelerinin yan›s›ra,
esas olarak Parti’leri arac›l›¤›yla yürütmektedirler. Parti’yi reddetmek,
iktidar mücadelesini reddetmektir.
¤er, devrim ve iktidar› hedefleyen bir parti yoksa,
iﬂçilerin,
köylülerin,
gençlerin mücadelesi de bu ak›ﬂ› hedefine yöneltecek bir rotadan ve
klavuzluktan yoksun demektir. Gürül gürül akan nehirler, denize ulaﬂamadan toprak taraf›ndan yutulurlar.
Ülkemizdeki s›n›flar mücadelesi
tablosu, gençli¤in anti-emperyalist
eylemlerine, köylülerin toprak iﬂgallerine, iﬂçilerin grevlerine ra¤men, 1960’lar›n sonlar›na kadar iﬂte
bu durumdayd›. Komünist, sosyalist
ad›n› taﬂ›yan, devrim ve sosyalizm

E
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hedefi oldu¤unu söyleyen partiler
yok muydu? Vard› elbette. Ama iddia etmek baﬂka, gerçekten öyle olmak baﬂka ﬂeylerdi. O gün varolan
illegal TKP veya legal, parlementerist T‹P, halk›n mücadelesini bu hedeflere yönlendirmekten uzak partilerdi.
Türkiye solunda o dönemde olmayan pek çok ﬂey vard›; fakat elbette yoklu¤u en çok duyulan ve
yoklu¤u en belirleyici olan Marksist-Leninist bir parti, proletaryan›n
iktidar› hedefleyen partisiydi.
1960'lar, “ilk”lerin y›llar›d›r, “do¤um” y›llar›d›r. FKF'den DEVGENÇ'e evrilen süreç, Marksist-Leninist bir partinin do¤umunu beraberinde getirecektir.
1964-65'te çeﬂitli fakültelerde
kurulan Fikir Kulüpleri, 1965’in
sonlar›nda birleﬂerek Fikir Kulüpleri Federasyonu’nu kurdular. Mücadelenin ihtiyac› daha merkezi bir
örgüttü. Prati¤in içinde ö¤renen
gençli¤in önüne her ad›mda ç›kan
ihtiyaç buydu.
Ama mesele sadece bir “merkezileﬂme” meselesi de de¤ildi. Böyle
bir “merkez” oldu¤unu iddia eden
Türkiye ‹ﬂçi Partisi (T‹P) vard› mesela. Ama T‹P’in çizgisi geliﬂen
mücadelenin ihtiyaçlar›na cevap
vermek ﬂöyle dursun, engeldi.
Örgütlenmeler merkezileﬂmeliydi, fakat ayn› zamanda, bu merkezileﬂme devrimci bir örgüt anlay›ﬂ› ve
devrimci bir strateji temelinde olmal›yd›. T‹P bir parti idi; fakat
aç›kça görülüyordu ki, Türkiye devriminin ihtiyac› olan bir parti de¤ildi? Peki ama nas›l bir parti gerekliydi?
N as›l bir parti sorusunun cevab›n›n “nas›l bir devrim” sorusuyla çok
yak›ndan ba¤lant›l› oldu¤unu gördü
öncüler. Türkiye solunun ideolojik
mücadelesi bu noktada yo¤unlaﬂt›.
Tart›ﬂmalar tart›ﬂmalar›, tart›ﬂmalar›
ayr›ﬂmalar izledi.
Sosyalizme parlamenter yoldan
m› geçilece¤i, önümüzdeki aﬂaman›n demokratik devrim mi, sosyalist
devrim mi oldu¤u veya devrimin
“milli bir cephe” arac›l›¤›yla m›,

ilerici bir askeri darbeyle mi, bir
ayaklanmayla m›, yoksa bir halk savaﬂ›yla m› gerçekleﬂece¤i, bu dönemin ana tart›ﬂma konusuydu. Bu
tart›ﬂma ayn› zamanda nas›l bir parti tart›ﬂmas›n› da içeriyordu. Çünkü,
nas›l bir partinin savunuldu¤u, nas›l
bir devrim anlay›ﬂ›n›n savunuldu¤una ba¤l›yd›.
KF, gençli¤in anti-emperyalist, anti-faﬂist mücadelesinin merkezi örgütlülü¤ü oldu¤u gibi, bu tart›ﬂmalar›n da
yo¤unlaﬂt›¤› yerdi. Devrimci Gençlik T‹P’in parlementerizmini reddetmiﬂti çoktan, dolay›s›yla hiç
kimsenin hayalindeki parti de T‹P
gibi bir parti de¤ildi.
Ayr›ﬂman›n ilk ad›m›nda bir yanda T‹P parlementerizmi, di¤er yanda ise MDD’ciler olarak adland›r›lan Milli Demokratik Devrim savunucular› vard›. MDD’cilik, o günün
gençli¤i aç›s›ndan emperyalizme,
iﬂbirlikçilerine karﬂ› militanca mücadele demekti. Ancak bu militan
mücadelenin nas›l bir devrim hedefiyle ve nas›l bir kurmayl›kla yürütülece¤i konusunda MDD’ciler içinde de farkl› farkl› anlay›ﬂlar vard›.
Bu farkl›l›klar› daha yak›ndan
görmek için, burada parti tan›m›n›
art›k biraz daha özele, somuta indirmeliyiz. Tart›ﬂ›lan proletaryan›n
partisidir. Bir devrim partisidir.
Bu anlamdaki bir parti, emekçilerin öncü müfrezesidir. Lenin’in
kulland›¤› baﬂka bir deyimle, bu
parti bir “çelik çekirdek”tir.
Marksizm-Leninizm’e göre, parti; proletaryan›n s›n›f örgütünün en
yüksek biçimidir. Burjuvaziye karﬂ›
s›n›f savaﬂ›m›na önderlik edecek teorik ve askeri yeterlili¤e sahip bu
parti; ayn› zamanda proletarya iktidar›n›n aletidir.
Devrim ve sosyalizm için, emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› silahl› mücadele yürütülmesi konusunda
netleﬂen Mahirler’in kuraca¤› parti
de, tan›m›yla, üstlenece¤i rolle
Marksist-Leninist bir parti olacakt›.
MDD’ciler içinden önce sa¤c›
bir kitle çizgisinin savunucusu olan,
devrimde proletaryan›n öncülü¤ünü

F

reddeden Perinçek grubuyla ayr›ﬂma gerçekleﬂti. Bu ayr›ﬂma devrimin yolunda oldu¤u kadar, parti konusunda da hedefin biraz daha netleﬂmesi demekti. Çünkü “milli cephe” savunucusu MDD’ciler, devrimci bir partinin oluﬂturulmas›na
karﬂ› ç›kanlar›n baﬂ›nda geliyorlard›: Onlara göre, “Ülkemizde emekçilerin öz partisinin kurulmas›n›n
olana¤› bugün yoktur.” (Devrim
Gazetesi)
Bu kesimin temsilcilerinden
Do¤u Perinçek iﬂçi ve köylü kitlelerine örgüt olarak ﬂunu önermekteydi: “Bizim partimiz M‹LL‹
KURTULUﬁ cephesidir. Bizim partimizin komutan› Mustafa Kemal'dir. Bizim partimizin üyeleri
Amerikan sömürücüleriyle ortakl›k etmeyen bütün bir M‹LLET'dir.” (‹ﬂçi-Köylü Gazetesi,
Say›: 7)
Bu tart›ﬂmalar›n tarihi 1969
sonlar›, 1970 baﬂlar›d›r. Mahirler’in önderli¤inde Türkiye Devriminin Yolu’nun ad›m ad›m netleﬂtirildi¤i bir dönemdir bu. Mahir
Çayan, parti konusunda “milli
cepheci”lerin, partiyi reddeden,
belirsizleﬂtiren çarp›k yaklaﬂ›mlar›na ﬂu sözlerle cevap veriyordu:
“Bizim partimiz ne milli cephe
partisidir, ne de bizim partimizin
komutanl›¤› küçük-burjuva radikallerine aittir. Bizim partimiz,
sosyalistlerin partisi, Marksist bir
partidir ve partimizin de eylem
k›lavuzu Kemalizm de¤il, bilimsel sosyalizmdir! Ve bu parti, milli cephenin ve halk ordusunun
komutan› oldu¤u an iﬂçi s›n›f›n›n
hegemonyas› fiilen gerçekleﬂmiﬂ
olacakt›r. ‹ﬂçi s›n›f›n›n ideolojikpolitik-örgütsel ve askeri (nedense Mao'nun bu deyiﬂinden yeni
oportünizm pek hoﬂlanm›yor(!))
hegemonyas› iﬂte budur!”

Parti’ye görünürde karﬂ› ç›kmayan reformistlerin, revizyonistlerin
o dönemki tart›ﬂmalar›ndan biri de
partide iﬂçilerin mi, köylülerin mi,
ayd›nlar›n m› ço¤unluk olaca¤›yd›. Bu konuda öyle çarp›k görüﬂler vard› ki, kimileri, Lenin’in par24
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ti üyelerinin “mutlaka partinin bir
alan›nda faal olarak çal›ﬂmas›”
gerekti¤i tezini reddedip, Menﬂevikler’in isteyen herkes üye olabilir tezine indirgiyor, kimileri de
Lenin’i savunmak ad›na, Çin Komünist Partisi’nde köylü üyelerin
ço¤unlukta olmas›ndan hareketle, ÇKP’yi “anti-Leninist” ilan
edebiliyordu. Bir kesim ise antiLeninist “aﬂa¤›dan yukar›ya” örgütlenme anlay›ﬂ›n› savunuyordu.
Bu tart›ﬂma der Mahir Çayan,
esasta, düzen örgütü mü, savaﬂ
örgütü mü olunaca¤› tart›ﬂmas›d›r. Esasta devrim hedefinden ve
devrim için savaﬂma siyasi cesaretinden uzak olan bu kesimler,
parti üzerine fikir cimnasti¤i yaparken, Mahir Çayan ve yoldaﬂlar›, Türkiye devrimi için o büyük
ad›m› atman›n haz›rl›¤›ndayd›lar.
Mahir, ÇKP üzerinden yap›lan bu
tart›ﬂmalara ﬂu cevab› veriyordu:
“Bu Leninist parti anlay›ﬂ›n›n, Leninizmin do¤rultusunda geliﬂtirilmesidir. Tabii, diyalekti¤in en elemanter iki unsuru olan zaman ve
mekan mefhumlar› dikkate al›nmazsa, bundan Leninist parti ilkesinin sapt›r›lmas› sonucuna var›l›r.”

ahirler için, “Proletaryay› öz partisine kavuﬂturmak” temel
görevlerden biriydi. Çeﬂitli alanlardaki pratik geliﬂmeler veya ayr›ﬂmalar, onlar›n bu hedeften sapmalar›na neden olamazd›.

M

Fikir Kulüpleri Federasyonu’nun ad›, 1969 Ekim'inde yap›lan
kongrede Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu yani k›saca
DEV-GENÇ olarak de¤iﬂtirilmiﬂti.
DEV-GENÇ çok k›sa sürede sadece
bir ö¤renci gençlik örgütü olman›n
ötesine geçmiﬂ, iﬂçileri, köylüleri
kucaklayan, iﬂçi grevlerinde, toprak
iﬂgallerinde önder ve yönetici olan
bir örgütlenmeye dönüﬂmüﬂtü. O
dönemin sloganlar›ndan birinde bu
gerçek ﬂöyle ifade ediliyordu: “‹ﬂçi,
köylü, gençlik, DEV-GENÇ’te
birleﬂtik!”
DEV-GENÇ, gençli¤in merkezi
kitle örgütü olman›n ötesinde, adeta
halk›n devrimci muhalefetinin mer-

keziydi. O dönem, DEV-GENÇ’lilerin içinde yeralmad›¤› hemen
hiçbir muhalefet eylemi yoktur. Örgütlenme, büyük ﬂehirlerin d›ﬂ›na
taﬂm›ﬂ, pek çok ilde, hatta kasabalarda kendilerini DEV-GENÇ olarak adland›ran örgütlenmeler yay›l›yordu.
K›sacas›, güçlü bir örgütlenmeydi DEV-GENÇ. Ama buna ra¤men
halk›n iktidar kavgas›n›n ihtiyac›n›
karﬂ›layacak örgüt DEV-GENÇ de¤ildi. Bu örgüt ancak bir parti olabilirdi ve öyle olmal›yd›.
DEV-GENÇ önderlerinin düﬂüncesi de bu yöndeydi. Mahir Çayan
bu dönemde yapt›¤› bir konuﬂmada
ﬂöyle diyordu: “Ayr›ca DEVGENÇ örgütlenmesi düzen örgütlenmesidir. Oysa yapt›¤› iﬂ düzenle
savaﬂt›r. Bu ikisi aras›nda bir çeliﬂki vard›r. Bu çeliﬂki ortadan kald›r›lmal›d›r.” Bu çeliﬂkiyi ortadan
kald›racak olan düzenle savaﬂ› sürdürebilecek Parti ve Cephe örgütlenmelerinin oluﬂturulmas›yd›.
Mahir ve yoldaﬂlar›, uzun bir süredir bu do¤rultuda ad›mlar atmaktayd›lar. DEV-GENÇ örgütlenmesinin d›ﬂ›nda, çeﬂitli gruplaﬂmalar
oluﬂturulmuﬂtu. Bu gruplar giderek
kendi içlerinde bir disipline ve plana sahip küçük çekirdek örgütlenmelere dönüﬂmekteydi. 1969 baﬂlar›nda, SBF'de Mahir Çayan, Yusuf
Küpeli, Hüseyin Cevahir, ‹lhami
Aras, ODTÜ'de ise Ulaﬂ Bardakç›,
‹rfan Uçar, Münir Aktolga kendi iç
disiplini olan "gizli" bir örgütlenme
temelinde anlaﬂm›ﬂlard›. Gizlilik temelindeki bu iliﬂkilere ö¤renci
gençlik d›ﬂ›ndan Mühendis Bingöl
Erdumlu, iﬂçi Necmettin Giritlio¤lu
gibi baﬂka alanlardan devrimciler
de kat›lm›ﬂt›. Daha önemlisi, yine
DEV-GENÇ örgütlenmesi d›ﬂ›nda,
do¤rudan bu çekirdek gruplar›n insiyatifinde Anadolu’da çal›ﬂmalar
yürütülmekteydi.
deolojik netleﬂmenin ve örgütlenme do¤rultusunda at›lan ad›mlar›n belli bir noktaya ulaﬂmas›na paralel olarak, strateji ve örgüt biçimi daha net olarak
adland›r›lmaya baﬂland›. DEV-

‹

GENÇ’in 1970 Ekim'inde yap›lan
kongresinde Mahir Çayan’›n yapt›¤› uzun konuﬂma, bu netleﬂmenin
ilan› gibiydi.
Bu konuﬂmada “devrimi gerçekleﬂtirecek iki unsurun profesyonel
devrimciler ve geniﬂ iﬂçi ve köylü
kitlesi oldu¤u... kurulacak örgütün
düzen örgütü olmay›p bir savaﬂ örgütü olaca¤›, Dev-Genç'ten üstün
Marksist-Leninist bir savaﬂ partisi
kurulmas› gerekti¤i... Milli Demokratik Devrim Stratejisi’nin bir savaﬂ
stratejisi oldu¤u, bu devrimci savaﬂ›n görevlerinin bir gençlik örgütü
(Dev-Genç) taraf›ndan asla yerine
getirilemeyece¤i; bunun bir parti
örgütlenmesi içerisinde çözümlenmesi gerekti¤i” son derece net ifadelerle belirtilmiﬂ ve izlenecek yol,
kurulacak örgüt ana hatlar› itibariyle ortaya konulmuﬂtur.
Bu konuﬂmayla, devrimin yolunun netleﬂtirilmesinde dönüm noktalar›ndan biri olan “Ayd›nl›k Sosyalist Dergi'ye Aç›k Mektup” ayn›
dönemin ad›mlar›d›r. Ve art›k bu
ad›mlar, Türkiye Devriminin Yolu’nun netleﬂtirilmesindeki son
ad›mlard›r.
ç›k Mektup’ta “devrimin yolu, Türkiye’nin
s›n›fsal iliﬂki ve çeliﬂkileri, solun tarihinin de¤erlendiriliﬂi
ve Türkiye’ye özgü yol” ortaya
konuluyor, devrimin ancak uzun
süreli bir halk savaﬂ›yla zafere
ulaﬂabilece¤i, bu savaﬂta köylülü¤ün temel güç, proletaryan›n
önder güç oldu¤u (proletaryan›n
önderli¤i ideolojik önderliktir) belirtiliyor ve ekleniyordu: “Biz düzen örgütünden de¤il, savaﬂ örgütünden yanay›z. Savaﬂ örgütü olabilecek bir parti Leninizmin ilkelerinin temeli üzerinde,
Leninist örgütlenmeye uygun
bir ﬂekilde kurulur.”

A

1970 Aral›k’›... Devrimci hareketin önder kadrolar›, Ankara Küçükesat'ta bir evde toplant› halindeler. Ülkemizdeki s›n›flar mücadelesinde yepyeni bir süreci baﬂlatan
karar orada netleﬂmektedir.
Türkiye halklar›n›n devrim mü25
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TÜRK‹YE HALK KURTULUﬁ
PART‹S‹ TÜZÜ⁄Ü’nden
BÖLÜM I : GENEL PROGRAM
T.H.K.P. proletaryan›n siyasi partisidir. T.H.K.P.’nin baﬂl›ca amac›
dünyada insan›n insan taraf›ndan sömürülmedi¤i, her çeﬂit bask› ve sömürünün kalkt›¤› bir toplumsal düzenin kurulmas›d›r. Bu amaç gerçekleﬂene kadar T.H.K.P. Türkiye proletaryas›n›n siyasi partisi olarak mücadelesini sürdürecektir.
BÖLÜM 2 : PART‹ ÜYELER‹
Md-1) Partinin tüzük ve program›n› kabul eden, devrimci çal›ﬂmay› rahatl›kla yürütebilecek seviyede Marksist-Leninist olan ve ülke gerçeklerini
bilen, parti teﬂkilatlar›ndan birine kat›l›p, içinde faal olarak çal›ﬂan, partinin kararlar›na ve disiplinine uyan
herkes T.H.K.P.’ne üye olabilir. (...)

cadelesi, art›k bir Parti’nin önderli¤inde sürdürülecektir. O Parti, Türkiye Halk Kurtuluﬂ Partisi’dir. ‹ﬂçilerin, köylülerin Marksist-Leninist
Partisi THKP’dir. Daha sonra
1971’in baﬂlar›nda yap›lan toplant›larda Parti ve Cephe olarak örgütlenilmesinin netleﬂtirilmesiyle, tarihimize THKP-C olarak geçecek olan
hareketin örgütsel yap›s› ﬂekillendirilmiﬂ olur. Bu netleﬂmeyle birlikte,
Parti’nin önderli¤inde savaﬂ› sürdürecek bir Cephe de vücut bulmuﬂtur.
Küçükesat’taki bu toplant›da
Parti’nin 11 kiﬂilik ilk Geçici Genel
Komitesi ve üç kiﬂilik Merkez Komitesi oluﬂturulur. ‹ﬂbölümü yap›l›r.
Parti’nin kurucular› aras›nda gençlik, iﬂçi, asker önderleri, farkl› bölgelerden öncü devrimciler vard›; fakat hangi alandan gelmiﬂ olurlarsa
olsunlar, onlar› o yap› içinde birleﬂtiren profesyonel devrimciler olmalar›yd›. O Genel Komite’de yeralanlar›n kimileri hain, kimileri dönek,
kimileri kahraman olarak geçecekti
tarihe. Ama 1970 Aral›k’›ndaki bu
toplant›n›n tarihe en büyük arma¤an›, bir öncü, savaﬂç› Parti düﬂüncesi
ve netleﬂmiﬂ bir devrim stratejisidir.
Ne olursa olsun, bu düﬂünce hep yol
göstermeye devam edecektir.

Bu bir tarih
anlat›m›d›r

“Bu tarih, kanla yaz›lm›ﬂ,
ﬂehitlerimizin tarihidir”
Mahir Çayan

Hüseyin
Cevahir
Ulaﬂ
Bardakç›
Antiemperyalist,
anti-oligarﬂik
savaﬂ›n bayra¤›n› kap›p
en önde onlar düﬂtüler
devrim yoluna... Türkiye
halklar›n›n kurtuluﬂ
mücadelesinin “ilk”
lerini yaratt›lar.

Niyazi Ayd›n

S›n›flar savaﬂ›, s›n›flar›n ortaya ç›k›ﬂ›ndan beri var. Egemen s›n›flar, ﬂiddete
baﬂvurdu¤u andan itibaren de bu savaﬂ›n
oda¤›na ﬂiddet oturur ve art›k s›n›f savaﬂ›
silahlar›n konuﬂtu¤u “s›cak savaﬂ” biçiminde sürer. ﬁiddete ilk önce her zaman
ve her yerde egemen s›n›flar baﬂvurmuﬂtur. Ülkemizde de öyle oldu. 1960’larda
mücadelenin yükselmesi karﬂ›s›nda, henüz bu ülkenin devrimcileri silaha sar›lmam›ﬂken, oligarﬂi meydanlarda kan dökmeye baﬂlad›. Ve bu ülkenin devrimcileri
gördü, anlad› ki, emperyalizme göbekten
ba¤›ml›, demokrasinin göstermelik oldu¤u, demokrasicilik oyunu içinde bile halk›n hak arama taleplerine karﬂ› aç›k bask›
ve zora baﬂvuruldu¤u bu ülkede, halklar›n
kurtuluﬂu için silaha sar›lmaktan baﬂka
yol yoktur.
Halk›n mücadelesi yükseldikçe ﬂiddetini art›rd› oligarﬂi. Durmaks›z›n katleden
bir devlet mekanizmas› yaratt›. Emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ›, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm için savaﬂ bayra¤›n›n aç›ld›¤› 1970’ten bu yana, baﬂta Marksist-Leninistler olmak üzere, tüm devrimciler, ilericiler, vatanseverler infazlar›n,
faili meçhullerin, iﬂkencelerin, katliamlar›n hedefi oluyorlar.

Tarihin, ‘istisna’ bile
tan›mad›¤› kural
Sinan
Kukul
Sabahat
Karataﬂ
Devrald›lar
bayra¤›
Mahirler’den.
Parti-Cephe’yi yeniden
yaratmak için umudun
ad›n› Devrimci Sol olarak koydular. Devrime
yeni ﬂiarlar b›rakarak
ölümsüzleﬂtiler.

Kan, ateﬂ ve ﬂiddetten ve ölümlerden
sözediyorsak e¤er, bu emperyalizm ve iﬂbirlikçileri, dünyay› kana, ateﬂe ve ﬂiddete
ve ölümlere bo¤du¤u içindir. 150 y›l› aﬂk›n süredir, emperyalizm ve iﬂbirlikçileri,
halklar›n her uyan›ﬂ›n› ve ayaklan›ﬂ›n›
kanla bast›rd›lar. Halklara kanl› savaﬂlar
ve yokoluﬂ aras›nda baﬂka seçenek b›rakmad›lar. Bak›n tarihe, egemen s›n›flara
karﬂ› kan dökülmeksizin kazan›lan tek bir
zafer yoktur. Ama halklar›n kendi iktidarlar› için savaﬂlar› bir yana, halklar ulusal
onurunu, topra¤›n›, ekme¤ini, kimli¤ini,
kültürünü, namusunu korumak için bile
büyük bedeller ödemek zorunda kalm›ﬂt›r.
Tarihin hiç tart›ﬂmas›z biçimde göster26
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di¤i ﬂudur ki; “var›lacak yere, her seferinde kan içinde var›ld›”. Öyle ki, istisnalar her ne kadar kaideyi bozmazsa da,
tarih bu konuda istisnalara bile ﬂans tan›mad›.
Kurtuluﬂ için giriﬂilen her savaﬂta kan
döküldü. S›n›flar savaﬂ›, kat›, saflar› keskin, egemen s›n›flar›n iktidarlar›n› korumak için baﬂvurmayaca¤› tek bir yöntemin bile olmad›¤› bir savaﬂt›r. Ve böyle
oldu¤u içindir ki, kan dökmeyi ve kan›n›n
dökülmesini göze alamayanlar›n d›ﬂ›na
düﬂtü¤ü bir savaﬂt›r.
Kan›n döküldü¤ü bir savaﬂta, halklar
ﬂehitler verirler kaç›n›lmaz olarak. Say›lar› bazen binlerle, bazen yüzbinlerle, hatta
milyonlarla ifade edilir. Fiziken yokturlar
ancak siyasi tarihin asli unsurlar›ndan biri
olarak varolmaya devam ederler. Tarih
onlarla yaz›l›r. Kim, anti-faﬂist mücadele
içinde verilen 20 milyonu aﬂk›n ﬂehidi
yok sayarak 2. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›’n›n tarihini yazabilir? K›z›ldere’den
bu yana anti-faﬂist mücadelede, halk›n
adaleti için mücadelede, Kürt ulusal mücadelesinde, hapishanelerdeki siyasi kimlik mücadelesinde verilen ﬂehitleri katmadan son 30-40 y›l›n tarihi yaz›labilir mi?
Her konuﬂmalar›n›n, yaz›lar›n›n baﬂ›nda da sonunda da “ﬂiddete hay›r”dan, “kan›n durmas›ndan” sözedenlere bu tarihin
tan›kl›¤›nda hat›rlat›r›z ki, s›n›flar savaﬂ›n›n biçimini biz belirlemedik. Halk›n ve
halk›n devrimci örgütlerinin tercihi de¤ildir mücadelenin böyle ﬂekilleniﬂi. Ancak
emperyalizmin ve iﬂbirlikçi yönetimlerin
tüm dünyada dayatt›¤› bu mücadeledir.
Marks’›n, Engels’in zaman›ndan beridir
ki, bu savaﬂ ilan›n› kabul etmemek, s›n›flar mücadelesi arenas›ndan kaçmakla eﬂde¤erdir. Proletarya ve halk, e¤er iktidar›
istiyorsa, e¤er sömürü ve zulümden kurtulmay› istiyorsa, bu savaﬂ› kabul edecektir. Bu savaﬂ› kabul etmek ise, elbette bedeller ödemektir.
36 y›ld›r ülkemizde süren devrimci
mücadele, bu tarihi ve ideolojik gerçek

do¤rultusunda ﬂekillenmektedir. Kan›n
durmas›n› isteyenler, kan dökücülerin iktidar› karﬂ›s›nda susup siniyorlarsa, ﬂiddete karﬂ› ç›kma ad›na, s›n›flar savaﬂ›n›n gereklerini yapmaktan yan çiziyorlarsa, sadece ve sadece halklar›n bu savaﬂta ödeyece¤i bedelleri ço¤altm›ﬂ olurlar.

Kanla yaz›lan tarihe
kanla nakﬂedilen sözler
Kanla yaz›lan tarihin büyük baﬂl›klarla
kaydetti¤i sloganlara, ﬂiarlara bak›n; hepsi de tarihe kanla nakﬂedilmiﬂtir. Siyasi
mücadele içinde en çok üretilen ﬂey sloganlard›r. Ama bunlar›n pek az› kal›c›laﬂabilir. Halk›n duygular›n›n ve taleplerinin, devrimin hedeflerinin ifadesi olan bu
sloganlar ve ﬂiarlar, onlarca, yüzlerce ﬂehidin kahramanl›klar›yla, fedakarl›klar›yla, cüretleriyle yaz›l›r halk›n yüre¤ine ve
bilincine. Her bir sözün de¤eri, anlam›, o
sözler için göze al›nan ve ödenen bedellerle ortaya konulmuﬂtur. Yoketmeyi politika haline getirmiﬂ bir düﬂmana karﬂ› savaﬂ›rken, hakk› verilmeyen hiçbir söz kal›c›laﬂamaz.
Türkiye solunun literatüründe, Cephe’yle birlikte an›lan, ona malolmuﬂ say›s›z slogan, say›s›z söz ve ﬂiar vard›r. Bu
sözler, oligarﬂinin infazlar›na, iﬂkencelerine, hapishanelerdeki yoketme politikalar›na karﬂ› büyük bir siyasi cüret ve yenilmez bir kararl›l›kla savunulmuﬂtur.
1971’in Haziran’›nda iki devrimci
–Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir– bir
evde kuﬂat›lm›ﬂt›r. O güne kadar görülmemiﬂ bir kuﬂatmad›r bu; iki devrimciye karﬂ›, tanklar getirilmiﬂtir evin etraf›na. Askeri olarak tanklar›n o operasyonda gerekip gerekmedi¤inin ötesinde, devrimcilere karﬂ› bir yoketme politikas›n›n ilan›
vard› o kuﬂatmada. Böyle bir kuﬂatma ilkti ve yoketme politikas›, art›k oligarﬂinin
hiç vazgeçmeyece¤i bir politika olacakt›.
Fakat 1971’in Haziran’›nda, bu kuﬂatman›n gerçekleﬂti¤i ‹stanbul Maltepe, baﬂka
ilk’lere de sahne olacakt›.
Türkiye’de ilk kez, devrimciler kuﬂat›lm›ﬂken teslim olmay› reddediyorlard›.
‹lk kez, oligarﬂinin kuﬂatmas›na kurﬂunlar›yla cevap veriyorlard›. Her ﬂeyi yeniden
yarat›yor, temelden kuruyordu onlar. Biliyorlard› ki, 50 y›ll›k pasifizmden sadece
teoride kopuﬂ sa¤lanamazd›. Teoriyi, stratejiyi, örgütü ve bunlardan önce, devrimci
tipini, devrimcinin yaﬂam›n› ve sosyalizm

için savaﬂ›n› da yeniden ﬂekillendirmek
zorundayd›lar. Hayat›n her alan›na uzanan, her an›n› kapsayan bir kopuﬂtu onlar›nki. Türkiye solunda say›s›z “ilk”in onlar taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂ olmas›, bu
nesnellik zemininde hayat bulmuﬂtur.
Hüseyin Cevahir’in ﬂehit, Mahir’in
tutsak düﬂtü¤ü Maltepe direniﬂindeki tav›r, “kuﬂatma alt›nda teslim olmama” ﬂiar› olarak Cepheliler’e yol gösterecekti.
1972'nin 19 ﬁubat’›nda Arnavutköy'de
kuﬂat›lan Ulaﬂ Bardakç›, Maltepe’de yarat›lan gelene¤e bir halka daha ekledi. ﬁehir gerillas›n›n ustas› Ulaﬂ, kendi yerlerini
alacak olanlara miras›n›, gelene¤i pekiﬂtirerek b›rakt›.
“Biz buraya dönmeye de¤il ölmeye
geldik” sözü, K›z›ldere’de, Mahir ve yoldaﬂlar›n›n oligarﬂinin temsilcilerine, ölüm
mangalar›na karﬂ› yapt›klar› uzun konuﬂmalar›n içindeki bir cümleydi sadece. Ve
K›z›ldere bu sözde simgeleﬂti. Fedakarl›¤›n ve kararl›l›¤›n ifadesi olarak tarihe not
düﬂülen bu söz, Pir Sultan’›n “dönen dönsün ben dönmezem yolumdan” sözü gibi,
yüzy›llar boyunca yaﬂayacak bir söz oldu.
K›z›ldere, siyasi cüret ve devrimci savaﬂ› sürdürme kararl›l›¤›yd›. Tarihe, sadece kendi varl›klar›n›n s›n›rlar›yla bakanlar, K›z›ldere’de sadece “mutlak bir
ölüm”ü, baﬂka deyiﬂle “intihar”› gördüler.
K›z›ldere’ye bu dar görüﬂlülükle bakanlar›n onun siyasal ve tarihsel anlam›n› kavramas› elbette mümkün de¤ildi. Onlar,
yerdeki on ﬂehide bakarak Mahirler’in K›z›ldere’de “yenildi¤ine” hükmettiler. Tarih tersini gösterdi. Yenilgilerden zaferler
yaratmakt› K›z›ldere. Bunu da ancak, ölümü göze alabilenler, büyük bir cüretle kararlar verebilenler yaratabilirdi.
Ayn› tart›ﬂma, y›llar sonra, 1984’te oligarﬂinin devrimcileri tutsak ald›¤› hapishanelerde yaﬂand›. Zaferin ölümlerle kazanaca¤› bir eyleme gidiyordu devrimciler. Kuﬂat›lm›ﬂ K›z›ldere savaﬂç›lar› gibiydiler; ya teslim olacaklard›, ya ölümü göze alarak gelecek için bir manifesto, bir
›ﬂ›k olacaklard›. Statükoculu¤un dar görüﬂlülü¤ünden muzdarip olanlar yine “intihar” dediler, hatta “siyasi cinayet” demeye kadar vard›ran oldu. Devrimciler
K›z›ldere’nin feda ruhuyla yatt›lar ölüm
orucuna. ﬁehitler verdiler. Ve yine K›z›ldere’nin sonras›nda oldu¤u gibi, dört devrimcinin cesedinden baﬂka bir ﬂey görme27
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yenler, bir yandan o dört devrimciden biri
olmamakla “kendilerini koruyup, d›ﬂar›s›
için saklamakla” ne kadar do¤ru yapt›klar›n› söylerken, bir yandan da ölüm orucunun sonucunun “yenilgi” oldu¤una hükmettiler.
Tarih onlar›n hükümlerini hükümsüzleﬂtirdi. Zafer dün nas›l K›z›ldere’nin olduysa, o gün de ölüm orucunundu. Zafer,
K›z›ldere’yi yaratan, ölüm orucuna cüret
eden hareketindi. Tarihe yaz›lan, kuﬂatma
alt›nda ya da tutsakl›k koﬂullar›nda teslim
olmama gelene¤iydi.

Ölümsüzleﬂmenin ve
yenilmezli¤in s›rr›
12 Temmuz 1991’de ölüm mangalar›,
çevik kuvvet, panzerler, ‹stanbul’da Dikilitaﬂ, Balmumcu, Niﬂantaﬂ› ve Yeni Levent'te dört yeri kuﬂat›yordu. Maltepe’den
farkl› olarak art›k içinde birkaç kiﬂinin oldu¤u evleri dahi böyle kuﬂatmalar›n›n
“askeri” gerekçesi de vard›. Çünkü
1971’den 1991’e kadar geçen bu yirmi
y›lda oligarﬂinin askeri güçleri görmüﬂtü
ki, art›k kuﬂatt›klar› her Devrimci Sol Üssü’nde birer Mahir ve Ulaﬂ ç›kacakt›r karﬂ›lar›na. Teslim olmay› reddeden devrimciler ç›kacakt›r.
Oligarﬂinin yoketme politikas› art›k infazlar›, kendi hukukuna bile uymak zorunlulu¤unu hissetmedi¤i bir katliamc›l›¤a dönüﬂtürmüﬂtü. ‹ﬂte bu hukuksuzlukla
kuﬂat›ld› dört mahalle. Çok geçmeden
mahalleleri silah ve bomba sesleri doldurdu. Bu seslere sloganlar ve marﬂlar eﬂlik
ediyordu. Devrimci Solcular direniyordu.
‹çlerinde Devrimci Sol önder kadrolar›ndan Niyazi Ayd›n ve ‹brahim Erdo¤an’›n
da oldu¤u dokuz devrimci katledildi bu
operasyonda.
Büyük bir darbe vurmuﬂtu oligarﬂi
Devrimci Sol’a. Polis ﬂefleri, burjuva
medya, Devrimci Sol’un bitirildi¤ini ilan
ediyordu ki; üç kelimelik bir söz duyuldu
önce: “Bize Ölüm Yok!”
Katliam karﬂ›s›nda geri çekilmemekteydi ölümsüzlük. Savaﬂ› daha iyi kavramak ve daha iyi yürütmekti. Devrimci hareket de böyle yapt›. Oligarﬂinin terörü
karﬂ›s›nda ne sa¤, pasifist kulvarlara sapmay› düﬂündü, ne de geri çekilmeyi. “Bize ölüm yok” sözü iﬂte bunun sonucunda
tarihselleﬂti. Bunun sonucunda bir direniﬂin ve bir siyasal tavr›n ad› oldu.
28
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Ölümsüzlü¤ün ve yenilmezli¤in s›rr›,
aradan çok geçmeden bir baﬂka büyük
operasyonda yeniden kaz›nacakt› tarihe.
Tarih 16-17 Nisan 1992 idi. Ve devrimci hareketin önder kadrolar›n›n karﬂ›
karﬂ›ya kald›¤› bu kuﬂatma, K›z›ldere'den
bu yana direniﬂin destanlaﬂt›¤›, doru¤a
ulaﬂt›¤› bir dönemecin ad› olacakt›.
16 Nisan akﬂam› kuﬂat›lan üslerde,
Devrimci Sol’un önder kadrolar› Sabahat
Karataﬂ, Sinan Kukul (ki ikisi Merkez
Komite üyesiydi) ve Ahmet Faz›l Ercüment Özdemir vard›. Yanlar›nda K›z›ldere’nin feda ruhunu içselleﬂtirmiﬂ yoldaﬂlar› vard›.
16-17 Nisan operasyonunda kuﬂat›lan
her evde de Mahirler, Ulaﬂlar karﬂ›lad›
oligarﬂinin katliamc›lar›n›. “Biz buraya
dönmeye de¤il, ölmeye geldik” dediler
Mahir gibi. Katliamc›lar› gördükleri anda
Ulaﬂ gibi silahlar›na davran›p bast›lar teti¤e. Direniﬂ Çiftehavuzlar'da doru¤a ç›kt›.
Bir çöp bile b›rakmad›lar düﬂmana; ki
gelenekselleﬂecekti bu da. Çat›ﬂacaklard›.
“K›z›ldere'de, 12 Temmuz'da ölümü gülerek kucaklayan yoldaﬂlar› gibi, onlar da
ölümü gülerek, çarp›ﬂarak karﬂ›layacakt›.” K›z›ldere’ye yenildi diyenler, onlarca
K›z›ldere yarat›lmas›n›, “Yolumuz Çayanlar›n Yoludur” diye yüzbinlerce Mahir yüreklinin yürümesini nas›l aç›klayabilirlerdi ki...
Çiftehavuzlar’da direniﬂ sürüyordu hala. Gece gündüze evrilip güneﬂin ilk ›ﬂ›klar› ‹stanbul"u ayd›nlatt›¤›nda Karasu
Apartman›’n›n 12. kat›nda emekçilerin
orak-çekiçli bayra¤› dalgalanmaya baﬂlad›. Tüm dünyay› kas›p kavuran karﬂ›-devrimci rüzgarlara boyun e¤meyen sosyalizmin orak çekiçli bayra¤›yd› o. Cephe’den
Devrimci Sol’a uzanan çizginin sosyalizmi savunma ve devrim yolundan sapmama kararl›l›¤›yd›. Ölüm yoktu o bayra¤›n
alt›nda. O bayrak yere düﬂürülmedi¤i sürece, yenilmezdi bu hareket.
- Bizler birer k›rm›z› karanfil olarak
ülkenin dört bir yan›nda açaca¤›z... Devrimci Sol bayra¤›m›z üikenin her taraf›nda dalgalanacak... diyordu direnenler. Yenilgilerden zaferler do¤uran kararl›l›k ve
zafere inanç bu sözlerdeydi.
Her devrim süreci, emperyalizmin ve
oligarﬂinin eﬂi görülmemiﬂ ﬂiddetine tan›k
olmuﬂtur. Devrimle karﬂ›-devrimin bir

noktaya kadar birlikte geliﬂece¤ini görmeyenler veya bu geliﬂmeyi gö¤üsleyemeyenler için, karﬂ›-devrimin ﬂiddetini yükseltti¤i nokta, geriye dönüﬂlerin de baﬂlad›¤› nokta olmuﬂtur. Tarih sahnesinden çekilmek zorunda kalanlar, askeri olarak de¤il, politik olarak yenilenlerdir.
Kanla yaz›lan tarihe 12 Temmuz’da ve
17 Nisan’da eklenen, devrim yürüyüﬂünü
durdurmama iradesidir. Bu iradenin k›r›lamad›¤› yerde, devrim yenilmezleﬂir,
devrim ﬂehitleri ölümsüzleﬂir.

Direniﬂ gelene¤i ﬂehitlerimizle
kopar›lmaz bir zincire dönüﬂtü
30 Nisan 1992 günü, Adana'da Kurtuluﬂ Mahallesi’nde bir evdeki üç Devrimci
Sol Silahl› Devrimci Birlikler savaﬂç›s›
yüzlerce iﬂkenceci taraf›ndan sar›ld›. Bulunduklar› yerde silah yoktu. Ama ne pahas›na olursa olsun düﬂmana teslim olmayacak, direneceklerdi. "Teslim olun" ça¤r›s›na sloganlarla ve marﬂlarla karﬂ›l›k
verdiler. Bir tüpü yak›p f›rlat›lar katillerin
üzerine. Katliamc›lar›n peﬂpeﬂe att›klar›
bombalar sonucunda marﬂ ve slogan sesleri kesildi. Üç devrimcinin öldü¤üne iyice emin olduktan sonra içeri giren katliamc›lar, duvara kanla yaz›lan “Devrimci
Sol” yaz›s›yla karﬂ›laﬂt›lar.
O yaz› daha sonra Ankara Küçükesat'ta, ‹stanbul Ba¤c›lar’da yine kanla yaz›lacakt› duvara. Gazi ayaklanmas›n›n
genç savaﬂç›s› Sezgin Engin’in kan›yla
yaz›lan “DHKP-C” olacakt›. Ayd›n Bulmak, Dersim da¤lar›nda bir kayan›n üstüne kan›yla yazacakt› sonra umudun ad›n›.
1993 Mart’›nda, Devrimci Sol’un üç
yönetici kadrosu Recai Dinçel, ‹brahim
Yalç›n Arkan ve Avni Turan, ‹stanbul
Bahçelievler’de kald›klar› evde kuﬂat›ld›lar. Evdeki aileye zarar gelmemesi için d›ﬂar› ç›kartt›lar. Maltepe’den devrald›klar›
bir gelenek de buydu. Teslim olun ça¤r›lar›na "Devrimci Solcular Teslim Olmaz"
sözleriyle cevap verdiler. Söz sloganlaﬂt›.
Onlarca üste, onlarca Devrimci Sol’cunun
cevab› oldu. 1996 Temmuz’unda, hapishanelerde onlarca devrimcinin ölüme yatt›¤› koﬂullarda, tutsak yoldaﬂlar›n› desteklemek için yapt›klar› bir eylemin ard›ndan
Gültepe’de kuﬂat›lan devrimciler, bu köklü gelenekten ald›¤› güçle, katliamc›lara
soruyordu: “Siz bizim teslim oldu¤umuzu
nerede gördünüz?” 18 yaﬂ›ndaki bir kahraman, Sibel Yalç›n, zafere olan güveniy-

le ekliyordu: “As›l siz teslim olun!”
ﬁehirlerde, da¤larda, okullarda, gecekondu semtlerinde, hapishanelerde, tutsak
ailelerinde, memur hareketinde, her alanda destanlaﬂan direniﬂlerle dolu bir tarihtir
devrimci hareketin tarihi. ﬁehitler vermedi¤i hemen hiçbir çal›ﬂma alan› yoktur.
Yaln›z da¤larda ve ﬂehirlerle savaﬂan gerillalar›n kan› dökülmüyor. Grevlerde, yasal bir dergi çal›ﬂmas›nda, bir gecekondu
direniﬂinde ya da hapishanelerde faﬂist
kurﬂunlar›n, iﬂkencelerin hedefi oldu Cepheliler. Ve zulümle karﬂ› karﬂ›ya kald›klar› her alanda destanlaﬂan direniﬂler yarat›ld›.
Hapishaneler bu direniﬂ gelene¤i içinde hep özel bir yere sahip oldu. Tutsakt›lar ama K›z›ldere ruhuyla teslim olmay›
reddediyorlard›. Onun için Cepheli tutsaklar›n adlar› Özgür Tutsak’t›. Onlar›
teslim almak için, politika üstüne politika
üretti oligarﬂi, plan üstüne plan yapt›.
Tüm teslim alma politikalar› ve planlar›,
tutsaklar›n, bedeli ölüm de olsa, teslimiyeti reddeden iradelerine çarpt›. Halka yönelik teslim alma sald›r›lar›n›n barikat› olmakta hiç tereddüt etmediler.
Neticede tutsakt›lar; silahs›z ve fiziken
savunmas›zd›lar. Ama bu koﬂullarda onlar
bedenlerini silah yapt›lar. O bedenleriyle
gerekti¤inde etten duvarlar ördüler, gerekti¤inde ölüme yatt›lar. Buca’dan Ümraniye’ye, Ulucanlar’a, 1996 Ölüm Orucu’ndan, 2000’de baﬂlayan ve halen süren Büyük Direniﬂ’te büyük bedeller ödeseler de
asla K›z›ldere’nin çizgisinden ayr›lmad›lar. “Cesaretiniz varsa gelin” diye meydan
okudular gerekti¤inde Çiftehavuzlar’daki
yoldaﬂlar› gibi. Hayat›n her alan›nda ve
36 y›l›n her an›nda yarat›lan tüm direniﬂ
gelene¤ini kendilerinde temsil ediyorlard›
adeta.
THKP-C’den DHKP-C’ye uzanan 36
y›l, bir destand›r ve bu destan›n yarat›c›lar›, en baﬂta ﬂehitlerimizdir. Onlar, K›z›ldere’den bu yana feda ruhuyla, cüret ve
inançlar›yla, bu devrimci stratejiye kan ve
can verenlerdir. “Ya zafer, ya ölüm!” ﬂiar›yla ölümsüzleﬂtiler, ölüm de zafer de
bu çizgidedir. Mahir’in yoldaﬂlar›, Mahirler’in ö¤rencileri olarak, “Ya zafer, ya
ölüm!” ﬂiar›yla mücadeleye devam ederek
zaferi kazanaca¤›z. Ve elbette zafer, herkesten önce onlara, ﬂehitlerimize arma¤an›m›z olacak.
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Türkiye ve dünya tarihinin gördü¤ü en büyük
direniﬂlerinden birinin
yarat›c›s› onlar... 121
onur savaﬂç›s›... 121
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AKP’nin Tabip Odalar› Kuﬂatmas› ve
Demagojiyle Gizledi¤i Sa¤l›k Politikas›
AKP iktidar› ile sa¤l›k emekçileri aras›ndaki tart›ﬂma “zorunlu hizmet”e odaklan›rken, bu durum hem
iktidar›n tabip odalar›na yönelik kuﬂatmas›n› hem de sa¤l›k politikas›n›n özünü gizlemeye hizmet etmektedir. Oysa iktidar, sa¤l›k alan›n›n
bütünüyle ticarileﬂtirilmesini yaﬂama geçirmeye çal›ﬂ›rken, hem bu
konuda hem de en genelde önünde
engel olarak gördü¤ü tabip odalar›n›n ilerici yönetimlerini de kuﬂatma
alt›na almak istiyor.

AKP’nin ‹TO Seçimlerine
Kirli Müdahalesi
Geçen
hafta
düﬂtü¤ümüz
“not”tan hat›rlanacakt›r; AKP taraf›ndan desteklenen bir hekimler
grubu, demokratik olmayan yöntemler kullanarak 29-30 Nisan’da
yap›lacak genel kurulda ‹stanbul
Tabip Odas›’n›n (‹TO) yönetimini
almaya çal›ﬂ›yor. Bunun için Sa¤l›k
Bakanl›¤› do¤rudan müdahalelerle
mevki da¤›tma yoluyla, destekledi¤i ‘Hekim Haklar› Grubu’nun kazanmas›n› sa¤lamaya çal›ﬂ›rken,
ilaç tekellerini de devreye sokuyor.
Baz› ilaç tekelleri, kendilerinin
ç›karlar›n› en iyi AKP iktidar›n›n ve
onun paralelindeki bir ‹TO yönetiminin koruyaca¤›ndan hareketle,
birçok hekimin aidatlar›n› ödeyerek
üye kampanyas› yap›yor.
Tabip odas›na karﬂ› seferberli¤in
baﬂlat›ld›¤›n› belirten ‹TO Baﬂkan›
Prof. Dr. Gençay Gürsoy bu konuda
ﬂunlar› söylüyor: “AKP iktidar›n›n
‘‹stanbul ve bütün tabip odalar› bu
sefer al›nacak, al›nmal›d›r’ diye
aç›k, gizli emirlerle baﬂlatt›¤› bir
kampanya var. Bu zihniyet baz› ilaç
firmalar›na kendi asistanlar›n›n üye
aidatlar›n› ödeterek üye kampanyas› yap›yor.”
Hükümetlerin ve en genelde oligarﬂinin, tabip odalar›, barolar, mühendis odalar› gibi demokratik kitle

örgütlerini ele geçirme, denetimleri
alt›na alma plan› hep olmuﬂtur. Bu
amaçla özel yasalar ç›karma, bask›
kurma, mevcut ilerici yönetimleri
y›pratma kampanyalar› düzenleme
gibi yöntemler kullan›lm›ﬂ, ancak,
‹stanbul Barosu gibi istisnalar olsa
da ço¤unlukla sonuçsuz kalm›ﬂt›r.
Bask› kampanyalar› hem yönetimleri ele geçirmeyi hedeflerken,
öte yanda mevcut yönetimlerin kimi
durumlarda gericileﬂmesini beraberinde getirdi¤i de olmuﬂtur. Özellikle terörizm demagojisi etraf›ndan
sürdürülen, “marjinal, ideolojik” gibi yaftalarla genel kitlenin k›ﬂk›rt›lmas›n› hedefleyen bu tür kampanyalar›n, ölüm orucunun ilk y›l›nda
oldukça yo¤un ﬂekilde barolar ve
tabip odalar›na yap›ld›¤› biliniyor.
ﬁimdi ‹stanbul Tabip Odas› kuﬂatma alt›nda. Kullan›lan yöntemler
ise, önceki iktidarlardan çok daha
kirli. Tabip Odas› Genel Sekreteri
Ali Çerkezo¤lu’nun dile getirdi¤i
gibi, “Dönem dönem eleﬂtirilere ve
farkl› seslere tahammülü olmayan
sa¤l›k bakanlar›n›n ve bürokrasinin
Tabip Odas› seçimlerine müdahale
giriﬂimleri olmuﬂtur. Ancak hiçbir
dönemde bugün sa¤l›kta dönüﬂüm
program›yla çöken mevcut sa¤l›k
bakanl›¤› bürokrasisinin do¤rudan
müdahalesi bu derece olmam›ﬂt›.”
Bu da AKP islamc›l›¤›n›n demokratl›k görüntüsü alt›na gizlemeye çal›ﬂt›¤› “çirkefli¤inin”, bir yans›mas›. Düﬂüncelerini ç›karlar› için
satanlar›n, yolsuzluk bata¤›nda yüzenlerin baﬂkalar›n› da sat›n alacaklar›n› düﬂünmeleri gayet do¤ald›r.

Paras› Olmayan Ölsün!
Peki AKP, ‹TO’yu, tabip odalar›n› neden ele geçirmek istiyor? ‹ﬂte
bu sorunun cevab› için öncelikli
olarak bu iktidar›n sa¤l›k politikas›na bak›lmal›d›r.
AKP iktidar› her alanda oldu¤u
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gibi, sa¤l›kta da
IMF ve Dünya
Bankas›’n›n direktiflerini harfiyen yerine getirmeye çal›ﬂmaktad›r. Bunu
yaparken de, yine di¤er ekonomik ve sosyal
politikalar›nda oldu¤u gibi, halk›n
yarar›naym›ﬂ gibi gösterme yönünde demagojilere baﬂvuruyor.
SSK’lar›n devri, “Sa¤l›kta Dönüﬂüm Program›” ve en son “yabanc› doktor ithal›n›n” pazarlanmas›
bunun onlarca örne¤iyle doludur.
Hastanede kimsenin rehin kalmayaca¤›, kuyruklar›n olmayaca¤›, ilaç
bulma sorunun kalmayaca¤›, herkesin sa¤l›k sigortas›na kavuﬂaca¤› gibi onlarca süslü propaganda ile gerçeklerin üzerini örtmek istiyor.
Oysa, ayr›nt›lar› bir yana b›rak›rsak, bu iktidar›n sa¤l›k politikas›n›n özünü daha geçen hafta baﬂbakan aç›kça ifade etmiﬂtir. 14 Mart
T›p Bayram›’nda hekimler sokaklarda taleplerini dile getirirken, bir
yanda onlara sald›ran Tayyip Erdo¤an, öte yandan sa¤l›k politikas› anlay›ﬂ›n› ﬂu cümlede özetliyordu:
“Israrla söylüyorum; nas›l dünyada her ﬂeyin serbest piyasas› varsa sa¤l›kta da serbest piyasa oluﬂmal›d›r.”
Serbest piyasa ad› üstünde, piyasaya kurallar›n›n hakim k›l›nmas›
demektir. Piyasa dedikleri ise, paran›n hakimiyetidir özetle. Baﬂbakan
ilaç borsas› kurmay› da düﬂünüyor
mu bilemeyiz, ama bu sözün Türkçesi, 'Paran yoksa öl!'dür, ‘paran
kadar sa¤l›k hizmeti’ demektir.
Ayn› Erdo¤an “zorunlu hizmet”
konusunda da yoksuldan yanaym›ﬂ
havas› vermeye çal›ﬂ›yor. ‹kiyüzlülük buradad›r. Gerçek zihniyeti ise
tam da bu konuﬂmada özetlenmek-

tedir. Her ﬂey, bir avuç tekelin hakim oldu¤u piyasa için!
Bugün sa¤l›k sistemi yoksullar›n, halk›n ihtiyaçlar› üzerine mi kurulu; elbette de¤il. Ancak baﬂbakana bu da yetmiyor, tümüyle ticarileﬂtirmekten, paral› hale getirmekten sözediyor. Piyasa kurallar›n› savunmak, yoksullar›n sa¤l›k hizmetine ulaﬂmay› rüyas›nda dahi görememesini savunmak demektir.
Sermayenin sözcüsü oldu¤unu
her seferinde ortaya koyan baﬂbakan›n anlay›ﬂ›na uygundur elbette piyasalaﬂt›rma. Ancak o zaman ﬂu soru gelir peﬂinden.
K‹T’leri özelleﬂtirirken devletin
ekonomiden elini çekmesini hizmet, düzenleyici gibi misyonlar›n›
yerine getirmesini savunuyordunuz.
Devlet sa¤l›k hizmetinden de elini
çekince geriye ne kalacak? Biz söyleyelim; polis, ordu, yarg›, hapishaneler. Yani bask› araçlar›. Her alan›n
özelleﬂtirilmesine, milyonlarca halk›n sefalete mahkum edilmesine
karﬂ› öfkeyi; e¤itimin, sa¤l›¤›n, konutun halk için bir hak olaca¤› sosyalizm kavgas›n› bo¤mak için bu
araçlara ihtiyac› var.
Yeniden sorumuzu hat›rlarsak,
AKP’nin ‹TO’yu neden ele geçirmeye çal›ﬂt›¤› da cevaplanm›ﬂ olmaktad›r. ‹ktidar, birçok sektörden
çok daha kârl› olan sa¤l›k alan›nda
tekellere daha fazla hizmet edebilmek, vahﬂi kapitalizmin diﬂlilerini
halk›n s›rt›na geçirmek için önünde
hiçbir engel kalmas›n, hiç kimse
onun halk düﬂman› politikalar›n›
eleﬂtirmesin istiyor.
AKP’nin yönetme tarz› bu. Kimi
konularda bask› ile susturma yolunu
seçiyor, kiminde rüﬂvet da¤›t›yor,
kiminde gerçekleri çarp›tarak demagojiyle etkisizleﬂtiriyor, kiminde
de kadrolaﬂarak iﬂlevsizleﬂtiriyor.
Tam da bu noktada yeniden geçen haftaki ça¤r›m›z› yineliyoruz.
Devrimci, demokrat, ilerici hekimlerimiz; iktidar›n bu demagojilerinin, IMF politikalar›n›n karﬂ›s›na halk›n doktoru olarak ç›kmal›,
halk›n içinde halkla birlikte bir karﬂ› koyuﬂu örgütlemelidir.

BES 3. Ola¤an Genel Kurulunu Yapt›

Geçmiﬂe sahip ç›k›p gelece¤i örmeliyiz
KESK’e ba¤l› BES (Büro Emekçileri Sendikas›) Genel Kurulu, 17-19 Mart tarihleri
aras›nda Ankara’da DS‹ Salonu’nda yap›ld›.
Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan Genel Baﬂkan
Bülent Kaya, emperyalist sald›r›lardan Kürt
sorununa, sendikal mücadelenin içinde bulundu¤u durumdan BES’in mücadelesine
birçok konuya de¤indi. Kaya, “KESK’in en
direngen, mücadeleci örgüt olarak bütün
emekçilerin umudu oldu¤unu” söyledi. KESK Baﬂkan› ‹smail Hakk› Tombul da iﬂçi memur ortak sendikal örgütlenmeye vurgu yaparken, ilk günün
yemek aras›nda BES’liler Maliye Bakanl›¤›’na yürüyerek, Ankara Vergi
Dairesi Baﬂkan› Cemal Boyal›’n›n istifas›n› isteyen bir eylem yapt›lar.
‹kinci gün delegeler sözalarak nas›l bir BES istediklerini anlatt›lar.
“Yurtsever” delegelerin yönetimde yeralamayacaklar›n› düﬂünerek “tasfiye ediliyoruz” ﬂeklindeki sözleri nedeniyle zaman zaman tart›ﬂmalar›n da
yaﬂand›¤› konuﬂmalarda, mücadeleci bir BES anlay›ﬂ› ön plana ç›kt›.
Devrimci Memur Hareketi (DMH) ad›na sözalan Ad›yaman ﬁube Delegesi ﬁahin Bilici, F Tiplerinden sözetti¤i konuﬂmas›nda ölümlerin kan›ksat›lmak istendi¤ine dikkat çekerek, “kan›ksamamal›y›z” dedi. “Kürt sorunu” üzerine yap›lan tart›ﬂmalara da de¤inen Bilici, BES’in mücadelenin
içinde oldu¤unu kaydetti. BES Genel Örgütlenme Sekreteri ve DMH Delegesi Abidin S›rma da Mahirler’den bu yana mücadelenin sürdü¤üne dikkat çekerek, kimi eleﬂtirilere de¤indi. Yanl›ﬂ eleﬂtirilerin hayatta karﬂ›l›¤›n›n olmad›¤›n› kaydeden S›rma, “F tiplerine, Kürt halk›na, tüm emekçilere karﬂ› yap›lan sald›r›lara karﬂ› geldik, gelece¤iz” dedi.
Bir baﬂka DMH Delegesi, BES Genel Hukuk Sekreteri Kenan Akbaba
ise, “Dinamik bir örgütüz, ama bunu do¤ru hedefe yönlendirirsek. Geçmiﬂimize sahip ç›k›p, gelece¤i örmeliyiz” diye konuﬂtu.
3. gün yap›lan seçimlerde beﬂ ayr› liste yar›ﬂt›. Devrimci Memur Hareketi, Devrimci Sendikal Dayan›ﬂma ve Birleﬂik Taban ‹nisiyatifi’nin oluﬂturdu¤u liste seçimi kazan›rken, yönetim ﬂu isimlerden oluﬂtu:
Mustafa Ç›nar, Hüseyin Gölp›nar, Kenan Akbaba, Hasan Kurt, Murat
‹ﬂeri, Abidin S›rma ve Elveda Demirel.

Sa¤l›k hakt›r sat›lamaz!
TTB’nin ça¤r›s›yla Kocaeli 14 Mart günü düzenlenen yürüyüﬂte,
yaklaﬂ›k 500 kiﬂi, “Sa¤l›k Hakt›r Sat›lamaz, Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, AKP Sa¤l›¤a Zararl›d›r” sloganlar›n› hayk›rd›. GSS ve Yeni
Sosyal Sigortalar Kanunu’nun protesto edildi¤i eylemde, Merkez Bankas› önünden ‹nsan Haklar› Park›’na yüründü. Burada yap›lan aç›klamada, Kocaeli’deki demokratik kurumlar›n “Sa¤l›¤›m›z› ‹stiyoruz...
Hemen” ad›yla bir kampanya yürüttükleri hat›rlat›larak, “Sa¤l›kta ki y›k›m› durdurmak için konunun bütün taraflar›n› mücadeleye kat›lmaya,
giderek bu kentin sorunlar›na el koymaya ça¤›r›yoruz” denildi.
Eyleme, Kocaeli Gençlik Derne¤i’nin de oldu¤u çok say›da sendika
ve DKÖ kat›ld›.
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Taksim’de Türk-‹ﬂ eylemi

Sendika Hakk› ‹çin Grev

Sosyal y›k›m yasas› geri çekilsin

Mersin'de bulunan SCT Filtre
Fabrikas› iﬂçileri, örgütlü bulunduklar› D‹SK'e ba¤l› Birleﬂik Metal-‹ﬂ
Sendikas›’n›n patron taraf›ndan tan›nmas› için 15 Mart günü greve
baﬂlad›lar.
Sendikalaﬂt›klar› için iﬂten ç›kar›lan 50 arkadaﬂlar›n›n iﬂe geri al›nmas›, sendikan›n iﬂyerinde tan›nmas› ve toplu iﬂ sözleﬂmesi hakk›n›n
kabul edilmesi için baﬂlat›lan grevin
ilk günü davul zurnayla halaylar çeken iﬂçiler, jandarma barikat› ile
karﬂ›laﬂt›lar.
Grevi b›rakarak iﬂlerine dönmeye “ikna” etmeye çal›ﬂan Jandarmaya iﬂçilerin cevab› ﬂu oldu: “Siz patron de¤ilsiniz, fabrika yöneticisi de¤ilsiniz. Neden kar›ﬂ›yorsunuz.” ‹ﬂçiler baz› grev k›r›c›s› iﬂçilere de
tepki gösterdiler.

Sosyal Güvenlik ve Genel Sa¤l›k Sigortas›’n› protesto etmek için
‹stiklal Caddesi’nde yürüyüﬂ düzenleyen Türk-‹ﬂ’e üye iﬂçiler,
“Sosyal y›k›m yasas› geri çekilsin”
dediler.
Türk-‹ﬂ’e ba¤l› baz› sendikalar›n
yöneticilerinin de kat›ld›¤› eylemde
yaklaﬂ›k 400 emekçi sloganlarla
Gezi Park›’na yürüdü. "Herkese

Sa¤l›k Sosyal Güvenlik Hakk› ‹çin
Birleﬂik Mücadeleye" yaz›l› pankart›n arkas›nda yürüyen kitle, s›k s›k
“Yaﬂas›n Tuzla Direniﬂimiz, Yaﬂas›n
S›n›f Dayan›ﬂmas›, Hükümet ‹stifa
Tayyip Amerika'ya, ‹ﬂçiyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z" sloganlar› att›lar.
Gezi Park›'nda aç›klama yapan
Türk-‹ﬂ 1 No'lu Bölge Temsilcisi
Faruk Büyükkbucak, “Bu yasa sa¤l›k hizmetlerini ticarileﬂtirecek ve
yeni yükler getirecektir. Sa¤l›k hizmetleri piyasan›n vahﬂi kollar›na
teslim edilecek, paras› olana sa¤l›k
anlay›ﬂ› geliﬂtirilecek. AKP'yi buradan bir kez daha uyar›yoruz. Toplumsal mutabakata var›lmadan, sendikalar›n görüﬂü al›nmadan ç›kacak
olan yasalar baﬂar›l› olamaz” dedi.

YAKUP ABDAL KÖYLÜLER‹ KARARLI
“Tekno Kent Projesi” kapsam›nda gecekondulara yönelik y›k›m kararlar›n›n geldi¤i yerlerden biri de Ankara'ya ba¤l› Yakup Abdal Köyü. ﬁu an
Çankaya Belediyesi'ne ba¤l›, 4 ay önce suya kavuﬂtu. Tüm hizmetler için
tam bir soygun mant›¤› ile para al›n›yor köylülerden. Daha önce kap› numaras› almak için ödedikleri para eski muhtarla birlikte yok olmuﬂ, ﬂimdi yeniden ayn› ﬂey için para ödüyorlar. Evleri için belediyeye 50 milyar ödeyen
köylülerden su, bekçi paras› gibi adlarla paralar toplan›yor. Asfalt için dahi
para al›nm›ﬂ ancak ortada asfalt yok.
“Buradan AKP'ye birçok oy ç›km›ﬂt›” diyen köylüler hemen ekliyorlar;
“Bundan sonra hiç kimseye oy falan yok. Gözümüzü boyamak için bir ﬂeyler da¤›t›yorlar. Sanki sadaka, birçok kiﬂi almad› da¤›t›lanlar›.”
Y›k›m karar› 40 evi kaps›yor. Bir taraftan da su saatleri tak›l›yor. Köylüler ise direnmekte kararl›. ‹lk iﬂ olarak masraflar› ortak karﬂ›lanarak mahkemeye baﬂvuran köylüler, hemen hepsinin tapular›n›n oldu¤unu belirterek,
“hepimiz buraya var›m›z› yo¤umuzu yat›rd›k. Ço¤umuz inﬂaatlarda çal›ﬂ›yoruz. Okuyan, çal›ﬂan çocuklar›m›z, eﬂlerimiz var. Biz hala niye y›k›yorlar,
kim karar ald› bilmiyoruz. Çankaya ve Büyükﬂehir birbirine at›yor” diyorlar. Kurduklar› dernek arac›l›¤›yla Melih Gökçek ile görüﬂmeye çal›ﬂmalar›
henüz sonuç vermedi. “Biz buralara yerleﬂmeden önce de¤ersizdi de biz
yerleﬂince mi de¤er kazand›?” sözleriyle öfkelerini dile getiren köylüler
ﬂunlar› söylediler:
“Hem madem y›kacaklard› niye hala su saatlerimizi ba¤l›yorlar. Bizim
evlerimizi y›karlarsa bizler nereye gideriz. D›ﬂar›da m› kalaca¤›z. ﬁimdi yaza kadar y›kmayaca¤›z diyorlar. Diyelim ki yaza kadar y›kmad›lar. O zaman
m› y›kacaklar? Yazdan sonra tekrar k›ﬂ gelmeyecek mi hem? Biz nereye gideriz. Köyümüzden buralara gelmiﬂiz. Bir düzenimiz var. ﬁimdi düzenimizi
y›kacaklar›n› söylüyorlar. Evlerimizi kesinlikle y›kt›rmayaca¤›z. Gerekirse
evin tepesine ç›kar bir bidon benzinle ibreti alem için kendimizi yakar›z.”
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Yeni Önder Lojistik
‹ﬂçisi Greve Ç›kt›
TÜMT‹S Adana ﬁubesi’nin örgütlü oldu¤u Yeni Önder Lojistik iﬂçileri, çal›ﬂma koﬂullar›n›n düzeltilmesi ve insanca yaﬂayacak ücret taleplerinin patron taraf›ndan kabul
edilmemesi üzerine 20 Mart’ta greve ç›kt›lar. ‹ﬂçiler, örgütlenme haklar› tan›nana ve insanca yaﬂam koﬂullar› kabul edilene kadar grevi
sürdüreceklerini dile getirdiler.

Sagra Patronu
Grevden Anlad›
Türkiye'nin ilk f›nd›k iﬂleme sanayii olan Sagra'da 5 ayd›r maaﬂ
alamayan iﬂçiler 16 Mart günü iﬂ b›rakt›lar. Ürünlerini 50'yi aﬂk›n ülkeye ihraç eden ve iç pazarda da 250
özel ma¤azas› ile söz sahibi olan
Sagra patronu, ancak 425 iﬂçi üretimi durdurunca, “25 Mart’a kadar
iﬂçilere 2005 y›l›ndan kalan 2 ayl›k
ücret ve vergi iadelerinin ödenece¤i” sözünü verdi. Bunun üzerine iﬂçiler yeniden iﬂbaﬂ› yapt›.

Siyonizmin Filistin’de Ortaça¤ Takti¤i

Bas›n,
Ortaça¤“Gazze'de inda imparasani alarm...
torluklar kuFilistin’de kriz
ﬂatt›klar› ülkap›da...”
keleri, kentbaﬂl›klar›yla
leri, kaleleri
verdi haberi. Gazze kuﬂatma alt›nda; ancak kuﬂatman›n
teslim almak için, içerisinde yaﬂayan halk› dahil olmak
amac› askeri de¤il, tüm Filistin halk›n› açl›¤a mahkum
üzere, g›das›z ve susuz b›rakarak teslim alma takti¤ini
ederek teslim almay›, Hamas iktidar›na karﬂ› tepki geliﬂkullan›rlard›. Burjuva devletlerinin de alt›na imzalar›n›
tirmelerini sa¤lamay› amaçl›yor.
att›klar› “uluslararas› savaﬂ hukuku” bu ortaça¤ yöntemlerini yasaklad›. Ancak ne uluslararas› hukuk, ne de baﬂEmperyalistlerin deste¤iyle Hamas’› çaresizleﬂtirmeyi
ka bir kural; ‹srail’in terörünü ve Ortaça¤ uygulamalar›ve boyun e¤dirmeyi amaçlayan ‹srail, Gazze ﬁeridi'nin
n› engellemiyor. Bu kurallar›n uygulanmas›ndan sorumtek ticari kap›s› Karni'yi kapatt›. Un dahil olmak üzere
lu olan emperyalist güçler ise, ya aç›ktan onay veriyorhiçbir g›dan›n, ilac›n bölgeye giriﬂine izin verilmiyor.
lar ya da izleyerek onayl›yorlar.
Un yoklu¤undan f›r›nlar ekmek ç›karam›yor, çocukÖrne¤in, Filistin’de açl›k yaﬂan›rken, Avrupa Birli¤i
lar için süt, ﬂeker ve pirinç gibi en temel g›da maddeleri
D›ﬂ
Politika Yüksek Temsilcisi Javier Solana 20 Mart
tükenmiﬂ durumda. Yine hastanelerde t›bbi malzeme k›tgünü düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, “Hamas ile temal›¤›ndan dolay› ameliyatlar yap›lam›yor.
s›n ve hükümete ekonomik yard›m›n mümkün olmad›¤›‹srail ile ilgili ald›¤› hiçbir karar› yaﬂama geçiremen›” aç›kl›yordu.
yen, aleni terörü önleme konusunda hiçbir ad›m atmaBu aç›klamay› ﬂöyle de okuyabilirsiniz: ‹srail kuﬂatyan BM, konuya iliﬂkin olarak, 1.3 milyon Gazzeli’nin
mas›n›n arkas›nda biz de var›z. Ç›plak gerçek budur.
açl›¤›n eﬂi¤inde oldu¤u uyar›s› yapt›. Bu uyar›n›n arAmerikan emperyalizminin tutumu ise zaten biliniyor.
d›ndan ‹srail lütfedip 20 Mart günü s›n›r› sade‹srail her ﬂeyi onlar›n onay› ve bilgisinde yap›yor.
ce 25 dakikal›¤›na açt›. Bu süre içinde ise sadece çay, patates cipsi, çikolata, diyet kola, ﬂeBugün Hamas nezdinde terörizm demagojisi
ker ve 10 ton bu¤day›n geçmesine izin verilile kuﬂatmay› meﬂrulaﬂt›rmak istiyorlar. Oysa dün
di. Oysa Gazze'nin günlük un tüketimi 250
de ayn› ﬂeyler Arafat’a yap›lm›ﬂ ve
bin tondu.
emperyalistler yine ayn› tavr› alm›ﬂlard›. Sorun Hamas de¤il, direBM yetkilisi John Ging, “Her
nen
Filistin’in teslim al›nmas›d›r.
gün, krize daha da yaklaﬂ›yoruz.
Bunun
için Ortaça¤ yöntemlerinden
Karni geçidinin kapat›lmas›,
“modern”
zamanlar›n terör yönBM’nin yoksul ailelere yapt›¤› g›temlerine
kadar
her yolu mübah
da yard›m›n› engelledi. Un, bu¤görüyorlar.
day, ﬂeker, ya¤ gibi temel g›da
maddeleri bulunam›yor. E¤er s›‹srail, Filistinliler’i açl›¤a
n›r kapal› kalmaya devam ederse,
mahkum etme plan› ile, bir kez
kriz engellenemeyecek” dedi.
daha bir “ortaça¤ devleti” oldu¤unu
göstermektedir. Siz bunu
Kimilerinin “Ortado¤u’nun
emperyalist
barbarl›k olarak da
tek demokratik ülkesi” olarak taokuyabilirsiniz.
Amerika Irak’ta,
n›mlad›¤› ‹srail, Filistin halk›n›
‹srail
Filistin’de
ayn› yöntemlerle
Hamas’› seçti¤i için cezaland›r›savaﬂ›yorlar. Hiçbir hukuka, kuyor.
rala ba¤l› olmadan, katlediyor,
Öte yandan krizi ortaya ç›ka‹srail'in, FHKC Genel Sekreteri Ahmet Saadet'in kal- açl›¤a mahkum ediyor, hukuktan
ran sadece s›n›r›n kapat›lmas› da
d›¤› Eriha Hapishanesi sald›r›s›, Irak'ta ‹ﬂgale Ha- mahrum b›rak›yorlar.
de¤il. ‹srail son y›llarda Filistin’e
y›r Koordinasyonu taraf›ndan 17 Mart günü proEriha Hapishanesi bask›n›n›
yönelik bütün operasyonlarda
testo edildi. ‹srail terörünün iﬂbirlikçisi ‹ngilte- düﬂünün; bunun neresinde “huzeytinlikleri, alt yap›y›, tar›m arare'nin ‹stanbul Konsoloslu¤u önünde yap›lan ey- kuk” vard›r? Ya da Irkç› Utanç
zilerini tahrip ediyor. Dünyaya
lemde sald›r› protesto edilirken, Filistin halk›yla Duvar›’na bak›n; orada bir hukuk
meydan okurcas›na yap›lan Irkç›
dayan›ﬂma dile getirildi. “Ahmet Saadet Yaln›z devleti mi görüyorsunuz?
Duvar ise, sadece Filistin’in 1100
De¤ildir, Filistinli Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n, Kahektardan fazla topra¤›n› ilhak etAma ﬂunu rahatça söyleyebilimekle kalm›yor, su kaynaklar›n›
til Siyonist Filistin'den Defol" sloganlar›n›n at›ld›¤› riz ki, ne siyonistler ne de onlar›n
da kontrol alt›na almay›, dolay›eylemde “Kahrolsun ‹srail Siyonizmi” pankart› hamisi emperyalistler, Filistin’i
s›yla Filistin halk›n› çöle mahkum
aç›ld›. Yap›lan aç›klamada devrimci lider Saadet terörleriyle, ortaça¤ yöntemleriyetmeyi amaçl›yor.
le, açl›kla teslim alamazlar.
ve yoldaﬂlar›n›n yaln›z olmad›¤› kaydedildi.

Açl›kla teslim alma plan›
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Emperyalist Terör Stratejisi
'nin “yeni” Ulusal
Güvenlik Stratejisi
16 Mart günü, Bush'un ulusal güvenlik dan›ﬂman› Stephen Hadley
taraf›ndan aç›kland›. ABD dört y›lda bir aç›klad›¤› bu belge ile emperyalist ç›karlar› önünde kimlerin engel oldu¤unu ve bunlara karﬂ› savaﬂ
stratejisini ilan ediyor.
Yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi
Belgesi de önceki gibi; ABD’nin
güvenli¤ini de¤il emperyalist tekellerin dünya çap›ndaki ç›karlar›n›
sa¤lamay› hedefliyor. Tüm dünya
halklar›n›n güvenli¤i yine aç›k bir
ﬂekilde tehdit edilmekte, ulusal iradeleri yok say›lmaktad›r. Halklara
karﬂ› savaﬂ›n sürece¤ini ilan eden
belge, “demokrasi” gibi ﬂaﬂaal› kavramlarla süslense de imparatorluk
hedefi oldu¤u gibi korunmaktad›r.

ABD

Halklara karﬂ› savaﬂmaya
devam edece¤iz Dört y›l önce
aç›klanan belgede yeralan ve Afganistan ve Irak’ta hayata geçirilen
“önleyici vuruﬂ” doktrini, yeni belgede de varl›¤›n› korudu.
“Önleyici vuruﬂ”un mant›¤›;
ABD’nin önünde engel olarak gördü¤ü hedeflere, “kendisine sald›r›
olmadan önce sald›rmay›” kendinde hak görmesi üzerine oturuyor.
Elbette bu hakk› ona kendisinin de
imza att›¤› uluslararas› burjuva yasalar› dahi vermiyor. ABD emperyalizmi, “önleyici vuruﬂ” doktrini
ile; 11 Eylül’den bu yana tüm dünyaya dayatt›¤› hukuksuzluk düzenini devam ettirece¤ini ilan ediyor.
ABD art›k “uluslararas› hukuk”
gibi kavramlar› bir yana b›rakm›ﬂt›r.

11 Eylül’e kadar oldu¤u gibi “etnik
temizlik” ya da “uluslararas› bar›ﬂ›
tehdit” gibi gerekçelere de ihtiyaç
duymamakta, “ﬂu ülkeye demokrasi
götürece¤im... Bu ülke nükleer silah
yapabilir...” diyerek, ülkeleri iﬂgali,
tehdit ve terörü, tecrit ve ambargoyu pervas›zca uygulamaktad›r. Bu
belge, ABD’nin meﬂruluk, hukuk
gibi bir sorunu olmayaca¤›n›n, sald›rganl›¤› sürdürece¤inin yeniden
deklare edilmesidir.

Irak ‘tamam’, s›ra ‹ran’da;
yar›n s›ra baﬂka bir ülkeye
gelecek Belgede; ‹ran “ABD'nin
önündeki en büyük sorun” olarak
nitelendi. Öncekinde de Irak ayn›
ﬂekilde tan›mlanm›ﬂt›. Irak’a sald›rd›, ﬂimdi ‹ran’› “engel” ilan ediyor.
Bu “engeli” aﬂarsa, yar›n bir baﬂka
ülke “ABD’nin önündeki en büyük
sorun” olarak tan›mlanacakt›r. Bunun sonu yoktur. Amaç; tüm dünyay› denetimi alt›na almak, emperyalist tekellerin enerji kaynaklar›n› ve
yollar›n›, yer alt› ve yer üstü zenginliklerini ya¤malamas›n›, ülkelerin
pazarlar›n› ele geçirmesini sa¤lamak olunca, yar›n s›ran›n bir baﬂka
ülkeye gelmemesi mümkün mü?
Her türlü demagoji, yalan ve
komplo bu amaç için meﬂru görülmektedir. Belgede ‹ran için, “nükleer silah elde etmeye çal›ﬂt›¤›, terorizmi destekledi¤i, ‹srail'i tehdit etti¤i, Ortado¤u bar›ﬂ›n› ve Irak'ta
demokrasiyi sabote etti¤i” gibi ifadeler yeralmaktad›r. K›saca, hangisi
tutarsa, onu sald›r› gerekçesi yapar›m denilmektedir.
Elbette sadece ‹ran de¤il hedef
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al›nan. Suriye, Kuzey Kore, Küba,
Beyaz Rusya (Belarus), Burma ve
Zimbabve de “diktatörlükle yönetilen ülkeler” olarak nitelendirilerek,
hedef haline getirilmektedir. ABD
d›ﬂ politikas›n›n temel unsurunun
“demokrasinin teﬂvik edilmesi” oldu¤u demagojisine yerverilmesi ise,
tüm bu ülkelere karﬂ› çeﬂitli araçlarla sald›rganl›¤›n sürece¤inin de yinelenmesi oluyor. Teﬂvik edilen demokrasinin nas›l bir demokrasi oldu¤unu ise, san›r›z uzun uzun anlatmaya gerek yoktur. Afganistan’a,
Irak’a bakmak yeterlidir. Guantanamo’yu görmek yeterlidir.
Emperyalist demokrasinin ihrac›, sald›rganl›¤›n gerekçesi olmaya
devam edecektir.

Dünyan›n tek hakimi benim, hiçbir gücün geliﬂmesine
izin vermeme Belgede; emperyalistlerin kendi aralar›ndaki çat›ﬂma
da ifadesini buluyor. Sadece, ‹ran,
Suriye, Küba gibi ülkeler tehdit
edilmiyor; di¤er emperyalist ülkelerin de, ABD tekellerinin ç›karlar›n›n önünde engel olmas›na izin verilmeyece¤i yineleniyor.
Rusya ve Çin’in ekonomik, askeri, d›ﬂ politikalar›n›n eleﬂtirildi¤i
belgede; Rusya’n›n “özgürlük davas›”n› (halklara karﬂ› ‘terörle mücadele’ ad›yla sürdürülen savaﬂ kastediliyor) önlememesi istenirken;
Çin için ﬂu tespitler yap›l›yor: “Çin
ordusu ﬂeffaf olmayan biçimde büyüyor. Pekin yönetimi, ticaretin geniﬂletilmesi ve kötü yönetim içinde
olup olmad›klar›na bakmadan enerji zengini ülkeleri destekliyor.”
Rusya ve Çin’in kendi ç›karlar›
için, ABD’nin Kafkaslar, Ortado¤u,
Asya politikalar› karﬂ›s›nda pürüzler ç›karmas› ve güç savaﬂ› vermesi,
imparatorluk projesi önünde engel
teﬂkil etmektedir. Bu çat›ﬂman›n nereye evrilece¤i bugünden bilinemese de, sürece¤i aç›kt›r.
ABD, kendisi d›ﬂ›nda hiçbir gücün geliﬂmesine izin vermeyece¤ini
önceki Ulusal Güvenlik Stratejisi’nde ﬂöyle ifade etmiﬂti:
“Kuvvetlerimiz; ABD’nin gücü-

nü aﬂmay› veya ona eﬂit bir güce sahip olmay› umarak askeri geliﬂim
stratejisi izleyen potansiyel rakipleri bu çabadan vazgeçirecek kadar
güçlü olacakt›r.”
“Herhangi bir yabanc› gücün,
ABD’nin on y›ldan bu yana di¤er
devletler karﬂ›s›nda açt›¤› büyük
aray› kapatmas›na izin verilmeyecektir.”
ﬁimdi, hangi ülkelerin kastedildi¤i daha aç›k ifade edilmektedir.

Tehdit ve terör stratejisi
Belge, bir ulusun güvenli¤i de¤il,
emperyalist bir gücün tüm dünyan›n
güvenli¤ini ve uluslar›n iradelerini
tehdit etme, ABD tekellerinin ç›karlar› için her türlü terör yöntemini
mübah görme stratejisidir. Öncekinden farkl› olarak vurgunun “demokrasinin teﬂviki” olarak yap›lmas› bu
gerçe¤i de¤iﬂtirmemektedir.
Amerika’n›n “düﬂman devletler ve güçler” tan›mlamas›, tüm
dünyad›r. Amerikan ç›karlar› karﬂ›s›nda direnen ülkeler, pürüz ç›karan
emperyalist devletler, yeni-sömürge
ülkeler, ba¤›ms›z, sosyalist devletler; Marksist-Leninist, ‹slamc›,
yurtsever tüm örgütler; ABD sald›rganl›¤›na karﬂ› meydanlara dökülen
halklar; k›saca tüm dünya bu “düﬂman” tan›mlamas› içindedir. Amerikan “teröre karﬂ› savaﬂ›n”, halklara
karﬂ› savaﬂ oldu¤u bir kez de bu
belge ile tescil edilmiﬂtir. Bu savaﬂta hiçbir hukuk kural›n›n tan›nmayaca¤› ilan edilen belge baﬂtan sona
tehditle, gözda¤› ve zor ile doludur.
SSCB’nin y›k›l›ﬂ›ndan bu yana
Amerikan emperyalizminin hedefi
‘Tek kutuplu dünya’y› kabul ettirmek, yani ülkeleri imparatorlu¤un
uydular› yapmakt›. ‹zlenen bütün
politikalar› bu amaca hizmet etmekteydi. Ne “tarihin sonu” safsatalar›
ne de 11 Eylül sonras› sald›rganl›k;
bu amac›na ulaﬂmas›n› sa¤layamam›ﬂt›r. Çünkü biz var›z; ezilen, direnen dünya halklar› var. ‹ﬂte bu nedenle masa baﬂ›nda yaz›lacak hiçbir
stratejinin yaﬂam ﬂans› yoktur. ‘Önleyici vuruﬂ’ doktrininin Irak bata¤›nda olmas› bunun kan›t›d›r.

Emperyalist Stratejinin ‘Yerli’ ‹ﬂbirlikçileri
Genelkurmay ABD’nin papa¤an› m›? AKP’si, Genelkurmay’›,
burjuva medyas› ile iﬂbirlikçi oligarﬂi; emperyalistlerin ‹ran operasyonuna
haz›rl›k yap›yor. Emperyalizmin ‹ran kuﬂatmas›nda “Nükleer silahlar” demagojisi biliniyor. Büyük Ortado¤u Projesi’nde yeralaca¤›n›, ‹ran konusundaki politikalar›n›n da ABD ile ayn› oldu¤unu söyleyen AKP iktidar›n›n ard›ndan, Genelkurmay da “göreve haz›r›z” demeye baﬂlad›.
Genelkurmay Baﬂkan› Orgeneral Hilmi Özkök, “So¤uk Savaﬂ'›n sona
ermesinin ard›ndan” Türkiye'nin etraf›ndaki risklerin artt›¤›n› belirterek,
“Ülkemiz aç›s›ndan önemli husus, nükleer silahlarla ilgili tehdit ile karﬂ› karﬂ›ya bulunmam›zd›r” dedi. (Cumhuriyet 17 Mart)
“So¤uk savaﬂ” döneminde, “komünizm tehdidine” karﬂ› ileri karakol
rolü oynayarak kendi halk›na karﬂ› savaﬂan TSK, ABD taraf›ndan -tezkere sonras›- Irak konusunda “liderlik rolünü oynayamamakla” eleﬂtirilmiﬂ
ve baﬂ›na çuval geçirilmiﬂti. Çuval iﬂe yaram›ﬂ ki, Genelkurmay “erkenden” adapte oldu ‹ran söylemlerine. ABD karargahlar› emir veriyor,
“‹ran suçlanacaaak, suçla!” diye; Genelkurmay baﬂl›yor konuﬂmaya.
Ve halka deniliyor ki, “‹ran bizim için de tehdit...” Bu “tehdit”, ABD
‹ran’› ayn› söylemle suçlayana kadar niye yoktu acaba? Genelkurmay yeni mi hat›rlad›? Emperyalizmle bu kadar içli d›ﬂl› olmasalar, acaba Genelkurmay herhangi bir konuda strateji belirleyebilir miydi? Tart›ﬂmal›d›r,
çünkü 1950’lerden bu yana, ABD ellerine stratejiyi veriyor, TSK “iç-d›ﬂ
tehdit stratejileri” diye aç›kl›yor. Oligarﬂinin bütün “tehdit de¤erlendirmeleri”, emperyalistler taraf›ndan, onlar›n ç›karlar›na göre belirlenmektedir.
Özkök’ün konuﬂmas› bu gerçe¤in bir kez daha teyid edilmesidir.
Bu arada, Saddam için de ayn› yöntemin izlendi¤i hat›rlanacakt›r. ABD
iﬂgale haz›rlanana kadar “Saddam bizim için tehdit” diye bir de¤erlendirmesi olmayan oligarﬂi, birden “Saddam tehdidini” hat›rlam›ﬂt›r. Ancak gelin görün ki, Amerikan merkezli bu yalanlar halk›m›z› aldatamam›ﬂt›r.
Emperyalizmin kuca¤›ndaki Suriyeli ‘muhalifler’ Emperyalizmin di¤er hedefi olan Suriye’ye karﬂ› kullan›lacak iﬂbirlikçiler, geçen
hafta Brüksel’de topland›. Faﬂizme karﬂ› savaﬂanlar›n düﬂünce ve örgütlenme özgürlü¤üne karﬂ› savaﬂ ilan eden Belçika hükümeti, bir
baﬂka ülkenin rejimini de¤iﬂtirmeye yönelik komploya yatakl›k yapmakta sak›nca görmezken, Suriyeli “muhalifler” toplant›s›n›n sonucunda,
“Devlet Baﬂkan› Beﬂar Esad hükümetinin yerine demokrasi yoluyla geçici
bir hükümet kurma” amac›yla birleﬂik cephe oluﬂturduklar›n› ilan ettiler.
Neye dayan›yor bu “cephe”? Kendi güçlerine, “bask› rejimine karﬂ›
halka dayanan bir savaﬂa” m›? Elbette de¤il. Onlar da ABD’nin emrinde
“göreve haz›r›z” diyorlar. Amerika ve Avrupa’n›n kuca¤›nda “demokrasiden” sözedip, Irak’a götürdükleri gibi bir demokrasiyi Suriye’ye de getirin ça¤r›lar› yap›yorlar. Emperyalistlerin “bak›n Suriye halk›n›n iste¤i” demagojisi yapmas›na kendilerince zemin yarat›yorlar. Irak’ta Kürt milliyetçi önderliklerinin oynad›¤› rolü oynamaya haz›rlan›yorlar. Daha düne kadar Esad’›n yard›mc›s› olan Abdülhalim Haddam’›n öncülü¤ünde biraraya
gelen “muhalifler” içinde, Müslüman Kardeﬂler, liberaller, “komünistler”
ve Kürt milliyetçileri bulunuyor. Emperyalizmin tetikçisi olaca¤›z diyen
bir “komünistli¤in”, tarihi ve siyasi olarak anti-emperyalizm bayra¤›n› taﬂ›yan komünistlikle elbette uzaktan yak›ndan ilgisi yoktur. Tüm bu gruplar›n derdi, demokrasi de de¤ildir. Zalimle iﬂbirli¤i yapanlar›n tek ideali,
koltuktur. Onlar da ABD operasyonuyla koltuk sahibi olmak istiyor.
35
26 Mart 2006 / 45

‹ﬂgalin 3. y›l›nda meydanlarda
Amerikan emperyalizmine öfke
Emperyalist Katillerden
Hesap Soraca¤›z, Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede” sloganlar›n› hayk›rd›lar.
Koordinasyon’un ortak pankart›n›n arkas›ndan kortejler oluﬂturan bi-

‹stanbul
Irak’›n iﬂgalinin üzerinden üç y›l geçti. Silahl› silahs›z, genç, yaﬂl›, bebek
yüzbinden fazla Irakl› katledildi, emperyalizmin iﬂkencecili¤ine, katliamc›l›¤›na, sömürgecili¤ine tüm
‹stanbul
dünya tan›kl›k etti.
Dünyan›n tan›kl›k etti¤i
leﬂenler, pankartlar›, dövizlebir baﬂka gerçek ise, direnen halklari ve sloganlar›yla emperyar› yenecek hiçbir “süper gücün”,
lizme öfkelerini hayk›rd›lar.
teknolojinin bulunmad›¤›yd›. Ame“ABD Ortado¤u'dan Defol!
rika ve ‹ngiliz emperyalizmi için
Irak'ta Direnen Halklar KaIrak, bir barikata dönüﬂtü.
zanacak, Kahrolsun Emperyalist ‹ﬂgal ve Sömürgecilik”
‹ﬂgalin y›ldönümünde 18 Mart
pankartlar›n›n taﬂ›nd›¤› yürügünü Türkiye ve dünyada meydanyüﬂte, FHKC Lideri Ahmet
lardan emperyalizmi lanetleyen,
Saadet'in posterleri de aç›ld›.
Irak halk›n›n direniﬂine destek veren sloganlar yükseldi.
Dolmabahçe’de toplanan
koordinasyon ad›na aç›klamay› yapan HÖC’lü Yasemin Karada¤, iﬂKoordinasyon: Irak
galcilerin katliamlar›na, iﬂkenceleri
halk› kazanacak
ve aﬂa¤›lamalar›na de¤inerek, “emperyalistler ve iﬂbirlikçileri koca bir
Ülkemizde iﬂgale karﬂ› mücadeülkeyi hapishaneye çevirerek, katlilenin öncülü¤ünü yürüten Irak’ta
amlar düzenleyerek halklara ‘de‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu bilemokrasi’ götürüyorlar” dedi.
ﬂenleri Taksim Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde toplanarak
Bu “demokrasi”nin yüzbinden
Dolmabahçe’ye yürüdü.
fazla insan› katletti¤ine de¤inen Karada¤, iﬂgalin BOP’un bir parças›
800 kiﬂinin kat›ld›¤› eyleme
oldu¤unu ve AKP iktidar›n›n bu
HÖC kitlesel olarak “Emperyalizm
emperyalist politikan›n iﬂbirlikçisi
Tecritle ‹ﬂgalle Halklar› Katlediyor”
oldu¤unu kaydetti.
pankart› ile kat›ld›. K›z›lbayraklar
ve Fatma Koyup›nar’›n resimlerini
Karada¤ ﬂunlar› söyledi: “Geçen
taﬂ›yan HÖC’lüler “Kahrolsun Em3 y›l emperyalizm ve iﬂbirlikçileriperyalizm Yaﬂas›n Mücadelemiz,
nin halklara düﬂmanl›¤›n› nas›l ka36
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n›tlad›ysa, emperyalizme karﬂ› direniﬂin hakl›l›¤›n› ve meﬂrulu¤unu
da kan›tlam›ﬂt›r. ‹ﬂgalin 3. y›l›nda,
6. Filoyu denize döktü¤ümüz yerden
bir kez daha hayk›r›yoruz; Irak halk›n›n direniﬂi direniﬂimizdir. Direnen Irak halk›n›n yan›nda olmaya
devam edece¤iz.”
Konuﬂman›n ard›ndan sözalan
TAYAD’l› Ahmet Kulaks›z, ölüm
orucu direniﬂine destek ça¤r›s› yaparak, Fatma Koyup›nar’›n direniﬂi
d›ﬂar›da sürdürdü¤ünü hat›rlatt› ve
kitleyi Koyup›nar ad›na selamlad›.
Kulaks›z’›n konuﬂmas›
“Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür, Yaﬂas›n Devrimci
Dayan›ﬂma” sloganlar›yla
karﬂ›land›.
Konuﬂmalar›n ard›ndan Grup Gece Tutuﬂtu ve
Grup Yorum marﬂlar›n› direnen Irak için söylediler.
3.5 saat süren eyleme
HÖC 150 kiﬂi ile kat›ld›.

Ankara

Ankara: Emperyalizm
Yenilecek
‹ﬂgalin y›ldönümünde birçok
kentte de eylemler düzenlendi.
Bunlar›n en kitleseli Ankara’dayd›.
Yaklaﬂ›k 4 bin kiﬂi Kurtuluﬂ Park›’ndan Ziya Gökalp Bulvar›’na yürüdü. Çok say›da sendika, parti ve
demokratik kitle örgütünün kat›ld›¤› eylemde, Haklar ve Özgürlükler
Cephesi, “Emperyalizm ‹ﬂgal ve
Tecritle Halklar› Katlediyor” pankart› ile kitlesel olarak yerini ald›.
100 kiﬂilik HÖC korteji k›z›l bayraklarla, “Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ” sloganlar›yla

yürüdü. Kortejlerde taﬂ›nan bütün
pankartlar›n ortak özelli¤i ise,
ABD’ye duyulan öfke olmas›yd›.
Ziya Gökalp Bulvar›’nda Sat›
Burunucu Çal› taraf›ndan yap›lan
konuﬂmada, “üç y›ld›r oluk oluk
kan ve gözyaﬂ› ak›yor Irak topraklar›nda” denildi ve emperyalizme ve
iﬂbirlikçilerine karﬂ› mücadele ça¤r›s› yap›ld›. Çal›’n›n ard›ndan ‹dilcan Müzik Grubu marﬂlar söyledi.

Irak Emperyalizme
Mezar Olacak

ruz” dedi. Eylem, “Irak Halk› Yaln›z De¤ildir, Filistin Halk› Yaln›z
De¤ildir” sloganlar›yla sona ererken çevrede toplanan esnaf ve halk
alk›ﬂlarla destek verdi.
‹ﬂbirlikçi milliyetçilerin linç
giriﬂimleri örgütledi¤i Trabzon’da ise, meydanda yine onlar
de¤il devrimciler vard›. Ne emperyalizm ne de iﬂbirlikçilik onlar› ilgilendirmiyordu.

göstermiﬂtir ki vatan› için kendini
feda edenleri hiçbir güç ve teknoloji teslim alamaz, yokedemez. Emperyalizm yenilecektir, halklar kazanacakt›r” denildi.
‹zmir’de Kemeralt› giriﬂinde
toplanan Kald›raç, BDSP, HÖC,
ESP, Partizan, Belediye-‹ﬂ, Tümtis
ve ÇHD üyeleri, “Katil ABD Ortado¤u’dan Defol-Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak”
pankart› taﬂ›d›lar. Aç›klamay› okuyan Yurdagül Gümüﬂ, “Bu topraklardaki halklar›m›z›n yüre¤i de iﬂgalin ilk gününden beri Irak halk›yla beraber. Ac›lar›n› ac›m›z görüyor, direniﬂlerini onurla selaml›yo-

Trabzon

Meydan Park’ta Trabzon Temel Haklar taraf›ndan yap›lan
eyleme halk›n ilgisi de yo¤un ol-

Adana Temel Haklar üyeleri ‹nönü Park›’nda yapt›klar› eylemde, “Katil ABD ‹ﬂbirlikçi AKP, ABD Ortado¤u’dan Defol, Direniﬂ Kazanacak, Irak Emperyalizme
Mezar Olacak” yaz›l› dövizler açt›lar. Mehmet B›ld›rc›n
taraf›ndan yap›lan konuﬂmada, “Bu direniﬂ bir kez daha

Samsun

yet Meydan›’nda da HÖC üyelerinin anti-emperyalist sloganlar› yank›land›. “Irak’ta ‹ﬂgale Son, Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde konuﬂan

Hopa

du. ABD bayra¤›n›n yak›ld›¤› eylemde “Katil ABD Ortado¤u’dan Defol” pankart›
aç›ld›. ABD bayra¤› yak›l›rken çevrede toplanan yaklaﬂ›k 100 kiﬂi alk›ﬂlarla destek
verirken, birçok kiﬂinin pankart›n arkas›na geçerek, “b›rak›n bayra¤›n gerisini biz
yakar›z” demeleri dikkat
çekti. Eyleme Ekim Gençli¤i
de destek verdi.
Samsun’da yap›lan eylem, sendikalar, DKÖ’ler ve partiler taraf›ndan ortak örgütlendi. HÖC’lülerin
de yerald›¤› eylemde “‹ﬂgale Hay›r
ABD Ortado¤u’dan Defol” pankart› aç›ld›. Konak Sinemas› önünde
yap›lan eylemde emperyalizme öfke sloganlara yans›rken, daha sonra
Mecidiye Caddesi boyunca bildiri
da¤›t›ld›. Samsun’da bir gün önce
de ertesi günkü eyleme ça¤r› amac›yla HÖC, BDSP, Halkevleri ve
TKP taraf›ndan akﬂam saatlerinde
yürüyüﬂ düzenlenmiﬂti.
Artvin’in Hopa ilçesi Cumhuri37
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Atanur Durmuﬂ, “Emperyalizmin uﬂa¤› haline gelen
AKP hükümeti iﬂkencelere,
tecavüzlere katliamlara ortak oluyor” dedi. Aç›klaman›n ard›ndan Amerikan bayra¤› sloganlar aras›nda yak›ld›.
Antalya K›ﬂlahan Meydan›’nda HÖC, DSG, D‹SK, Oleyis, Halkevleri, TKP, EMO taraf›ndan düzenlenen eylemde ABD’nin
Irak operasyonunun kendisi aç›s›ndan da bir fiyasko oldu¤u kaydedildi. Ayn› senaryolar›n ‹ran ve Suriye
için devreye sokulmak istendi¤i belirtilen aç›klamada “ﬁimdi Irak’ta
direnen kardeﬂlerimize omuz vermenin tam zaman›d›r” denildi.
Sakarya’da 20 Mart günü Gençlik Derne¤i, Ekim Gençli¤i ve YDG
taraf›ndan AKM önünde eylem yap›ld›. Irak’ta ‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu imzal› “Direnen Irak Halk›
Kazanacak” yaz›l› pankart›n aç›ld›¤›
eylemde Gençlik Dene¤i “Ebu Gureyb'den F Tipleri’ne Emperyalizm
Katlediyor", "Katil ABD Ortado¤udan Defol" dövizleri taﬂ›d›.

Dünya Halklar›n›n
Anti-emperyalist Öfkesi
‹ﬂgal protestolar› birçok ülkede
de gerçekleﬂtirildi. Amerika’n›n
birçok eyaletinde onbinlerce kiﬂi iﬂ-

g a l e
son verilmesini,
‹ran’a
savaﬂ
tehditlerinin
s o n
bulmas›n› isteyen
s l o ganlarla eylem yapt›lar. Bush’un
protesto edildi¤i gösterilerde Irak
bayraklar› da taﬂ›nd›. ‹ngiltere’nin
baﬂkenti Londra'da ise 15 bin kiﬂi
meydandayd›.
Belçika’n›n baﬂkenti Brüksel’de
Cepheliler’in de kat›ld›¤› eylemle
iﬂgalciler protesto edilirken, DHKC
Enformasyon Bürosu’nun ön cephesine Irak ve Cephe bayra¤› birlikte as›larak direnen Irak halk›na destek verildi.
Almanya’n›n Duisburg kentinde
Türkiyeli ve Alman devrimciler taraf›ndan yap›lan yürüyüﬂe Anadolu
Federasyonu'nun "Katil ABD, Orta-

do¤udan Defol" pankart›yla kat›ld›.
“‹ran'a Savaﬂ Haz›rl›klar›na Son,
ABD Savaﬂlar›na Son, Almanya ve
Avrupa Deste¤ine Hay›r!" yaz›l› ortak pankart arkas›nda yap›lan yürüyüﬂün ard›ndan kitleye Anadolu Federasyonu Duisburg Temsilcili¤i
ad›na seslenen Halit Uzunçelebi,
emperyalizmin bir bütün olarak
halklara sald›rd›¤›na dikkat çekti.
Avusturya’n›n Baﬂkenti Viyana’da ABD Konsoloslu¤u önüne
yürüyen anti-emperyalistler iﬂgale
son verilmesini istedi. Eyleme HÖC
de bayraklar› ve pankartlar›yla kat›ld›.
Avustralya’n›n baﬂkenti Sdney’de
ise, ABD iﬂgaline kat›lan hükümet
protesto edildi. TAYAD Komite’nin
de yerald›¤› eylemde “Savaﬂa Son
Verilsin, Birlikler Hemen Geri Çekilsin”, “Bush Dünya’n›n Bir Numaral›
Teröristi”, “Rice’›n Elleri Kanl›”
sloganlar› at›ld›.
Ayr›ca; Pakistan, Filipinler, Japonya, Belçika, Avustralya’da, Asya’dan Latin Amerika’ya daha pekçok ülkede alanlarda “‹ﬂgale Son”
sloganlar› yank›land›.

“Samarral›
Çocuklar
Uyuyabiliyor
Mu?”
Duisburg’da bir baﬂka anlaml›
eylem ise, Selina Özlem Çocuk
Grubu’nun çocuklar›ndan geldi. Eylemleri ve duygular›n› ﬂöyle anlatt›
Umudun Çocuklar›:
“Samarral› çocuklar uyuyabiliyor mu acaba? Her gün uçak sesleri, bomba sesleri ninnileri mi oluyor
yoksa? Yar›n sabaha uyanabilecekler mi, ya da o bombalardan biri
onlar› m› bulacak? Ölüyor Samarral› çocuklar... Biz biliyoruz, tan›yoruz onlar›. Onlar› düﬂünüyoruz.
Kardeﬂlerimiz onlar bizim. 17 Mart
günü ABD bayra¤› ile Bush’un resmini yakt›k sloganlarla. Bize çocuk
deyip geçmeyin. Biliyoruz Bush’un
katil oldu¤unu, Irakl› çocuklar› katledenin O ve onun gibiler oldu¤unu.
ABD bayra¤›n› hiç sevmiyoruz! Ellerimizde k›z›l bayraklar›m›zla, zafer iﬂaretleriyle, sloganlar›m›zla
Samarral› çocuklara selam gönderdik. Sizi seviyoruz.”

çen bu eylem, BAK’›n sahibi ÖDP’nin gazetesinde de
ayn› ciddiyetsiz, lümpen baﬂl›klarla sunulmuﬂtu. Kapitalistlerin reklam sloganlar›n›,
emperyalist kapitalistlerin iﬂgaline karﬂ› protestoda öne ç›karan bu anlay›ﬂ, anti-emperyalizmi de alabildi¤ine suland›rmakta, halk›n duygular›na
tercüman olma gibi bir kayg›
taﬂ›mamaktad›r.
Bir di¤er nokta ise; ‹stanbul’da tek bir anti-emperyalist
eylem örgütlenmesinin engellenmesidir. Bu amaçla BAK ile Koordinasyon aras›nda
çeﬂitli görüﬂmeler yap›ld›. Ancak “Birlikten, birleﬂtirmekten” sözeden BAK’›n, tamamen grupçu, bölücü
tavr› sonucu ‹stanbul’da iki eylem ortaya ç›kt›. Çünkü,
BAK’a hakim olan anlay›ﬂ›n meselesi Irak iﬂgaline karﬂ› halk›n muhalefetini örgütlemek, anti-emperyalizm
bayra¤›n› yükseklere taﬂ›mak olmay›nca, kendi reklam›n›n olaca¤› bir eylem örgütlemek tercih olmaktad›r.
Birlikte yap›lsa ne olurdu; BAK “arada kaybolur”, reklam›n› yapamazd›, yukar›da özetledi¤imiz tablo de¤il,
Dolmabahçe’ye hakim olan ciddiyet, öfke ve kararl›l›k
a¤›r basard›.

Yürüyüﬂ’ten: BAK’›n grupçulu¤u
‹stanbul’da bir baﬂka eylem
Küresel BAK taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. Küresel BAK’›n
ça¤r›s› ile Kad›köy Meydan›’nda toplanan sendika, DKÖ
ve partilere üye 900’e yak›n
kiﬂi, iﬂgali protesto etti. Erinç
Yeldan ve M. Ali Alabora taraf›ndan yap›lan konuﬂmada, iﬂgalcilerin katliamc›l›¤›na dikkat çekildi ve “savaﬂa hay›r” denildi. Kitle, Irak’ta katledilenlerin ac›s›n›, kürsüden dinletilen savaﬂ›n seslerini dinleyerek paylaﬂt›lar. Ancak, bu sesleri gözleri kapal› ve a¤layarak dinleyenlerin iki dakika sonra durumun ciddiyetinden tamamen uzak bir ﬂekilde hoplayarak “ABD Süperse Biz Kurﬂunsusuz” gibi gayri ciddi
sloganlar atmas› dikkat çekti.
Bir iﬂgal, katliamlar lanetleniyor. Ancak alanda bunun ciddiyetinden eser yok. Reformizmin kuyru¤una
tak›lan bir iki grubun sloganlar›n› bir yana b›rak›rsan›z,
iﬂgale karﬂ› öfkeden dahi sözetmek zor. Sivil toplumculu¤un, icazetçili¤in örneklerinden biri olarak kayda ge38
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hayat›n
içindeki

teori

Halk›n savaﬂ›na, hakl›
savaﬂlara evet!

Savaﬂ - 2
Merhaba sevgili okurlar›m›z.
Sohbetimizi geçen hafta kald›¤›m›z
konudan devam ettiriyoruz. Çok k›sa bir iki hat›rlatma yapay›m baﬂlarken. Her savaﬂ›n somut bir siyasal
ç›kara, s›n›fsal içeri¤e tekabül etti¤ini ortaya koymuﬂtuk geçen bölümde. Ve en temelde de savaﬂlar›n
hakl› ve haks›z savaﬂlar olmak üzere iki kategoriye ayr›ld›¤›n› belirterek, “her türlü savaﬂa hay›r” tavr›n›n esasta burjuvazinin empoze etti¤i ve mevcut statüsünü kaybetmek
istemeyen küçük burjuvazinin s›n›fsal tavr› oldu¤unu vurgulam›ﬂt›k.
‹ﬂte bu tarihsel, toplumsal gerçeklerden dolay›, her savaﬂa karﬂ›
ç›km›yoruz. Lenin’den geçen bölümün bir yerde özeti say›labilecek
bir al›nt› aktaraca¤›m:
“Diyoruz ki, insanl›¤›n s›n›flara
bölünmesini, insan›n insan taraf›ndan, bir ulusun di¤er bir ulus taraf›ndan sömürülmesini ortadan kald›r›rken, kaç›n›lmaz olarak tüm savaﬂ olas›l›¤›n› da ortadan kald›racak olan sosyalist toplum düzenine
ulaﬂmak amac›m›zd›r. ... Bu nedenle
devrimci savaﬂlar›n, yani s›n›f mücadelelerinden ortaya ç›kan devrimci s›n›flar taraf›ndan yönetilen
ve do¤rudan do¤ruya acil ve devrimci önemi bulunan savaﬂlar›n
olabilece¤ini yads›yamay›z.” (Lenin, Savaﬂ ve ‹ﬂçiler, syf. 8)
O halde savaﬂ karﬂ›s›ndaki tav›r,
asl›nda devrim karﬂ›s›ndaki tav›rla
paraleldir. Hakl› savaﬂlara karﬂ› ç›kanlar, devrim de istemeyenlerdir.
Çünkü devrim isteyenler, kaç›n›lmaz olarak Lenin’in de belirtti¤i gibi, hakl› savaﬂlara karﬂ› ç›kmaz, tam
tersine böyle bir savaﬂ› geliﬂtirmek
ister.

Mazlum: Lenin, bir baﬂka sö-

zünde de “Burjuva pasifisti ya da
oportünist olmaks›z›n... savaﬂa
karﬂ› ç›k›lamaz” diyor. Ki esas› da
budur; karﬂ› ç›kanlar burjuva pasifistler ve oportünistlerdir. Bu tavr›n
politik yans›malar›n›n bir di¤er yan›na da ben de¤ineyim: Hakl› savaﬂ,
haks›z savaﬂ ayr›m›n› reddetmek,
tarihin inkar› oldu¤u kadar, bilim
d›ﬂ› bir görüﬂ oldu¤u kadar, politik
ve fiili olarak da egemen s›n›flarla
ezilen s›n›flar aras›nda “tarafs›zl›k” ilan etmek demektir. Ki böyle
bir “tarafs›zl›¤›n”, gerçekte egemen
s›n›flardan yana taraf olmak demek
oldu¤unu biliyoruz.
Bunun sonucudur ki, “her türlü
ﬂiddete, her türlü savaﬂa hay›r” teorisi, hep bir riyakarl›¤› da içermiﬂtir. Ben bugüne kadar “her türlü
ﬂiddete, her türlü savaﬂa hay›r” demekte sonuna kadar ›srarl›, kararl›,
tutarl› tek bir “savaﬂ ve ﬂiddet karﬂ›t›” görmedim. Sadece ülkemizden
bahsetmiyorum; tüm dünya ölçe¤inde söylüyorum. Devrimci, yurtsever örgütlerin ﬂiddetine karﬂ› sesleri hep ç›kar, ama emperyalistlerin,
faﬂizmin ﬂiddetine karﬂ› seslerini
yükseltip yükseltmemeleri “ortama” ba¤l›d›r. E¤er bir konjonktürde
emperyalistlerin, faﬂizmin ﬂiddetine
karﬂ› ç›kmak, büyük bedeller ödemeyi gerektirirse, onlar›n sesini duyamazs›n›z. Politik olarak ifade
edersek, “her türlü savaﬂa, ﬂiddete
hay›r” politikas›n›n prati¤i, egemen
s›n›flar›n icazetindedir. Onlar izin
verdi¤i kadar karﬂ› ç›kabilirler.
Bu düﬂüncenin sahipleri, biraz
önce Kemal arkadaﬂ›n belirtti¤i gibi
asl›nda devrime, baﬂka deyiﬂle halk›n ﬂiddetine, halk›n savaﬂ›na karﬂ›d›rlar. Kimilerinin niyetleri farkl›d›r,
ama s›n›flar mücadelesinde kimin
nerede durdu¤u niyetlerle de¤il, fiilen ald›klar› tav›rlarla belirlenir. Her
türlü savaﬂa ve ﬂiddete hay›rc›lar›n
pratik ve politik olarak gelecekleri
39
26 Mart 2006 / 45

nokta oras›d›r. Bu konuda hemen somut güncel bir örnek de verebilirim.
Evvelki hafta Kürt Meselesi Konferans›’na kat›lanlar da öyle yapt› mesela. Cengiz Çandar bunu ﬂöyle
özetliyordu: “‹stanbul Konferans›’na damgas›n› vuran hava, ‘antiPKK’ bir hava idi.” E¤er AB’den
cüret al›rsa kimileri arada bir “devlet
de operasyonlar› durdursun” diyor,
ama devletin ﬂiddet hakk›na yine de
karﬂ› ç›k›ﬂ yok. En cesaretlisi bu kadar. Yola “her türlü ﬂiddete, her türlü savaﬂa hay›r” diye ç›kanlar, sonuçta devlet cephesinden zaten y›llard›r yap›lan “silah b›rak›n” ça¤r›s›na kat›lma noktas›na geliyor.

Özlem: Politik aç›dan nereye
sürüklendikleri ortada. Fakat bu kesimler, yani “savaﬂa hay›r”c›lar,
“biz dünyadan savaﬂlar tümüyle
kalks›n istiyoruz”, “kimse kimseyi
öldürmesin istiyoruz” ﬂeklinde savunuyorlar kendilerini. Bu yan›yla
da insanlar›n paylaﬂabilece¤i bir özlemi dile getiriyorlar. Yani temelde
veya ﬂöyle diyeyim nihai anlamda,
savaﬂa karﬂ› ç›kmak yanl›ﬂ m›? Konuya bir de bu aç›dan baksak.
Kemal: Yeryüzünün hiçbir yerinde savaﬂ olmas›n. Ne güzel. Kim
istemez ki!..

Mazlum: Emperyalist tekeller
istemez.

Kemal: Evet, emperyalist tekeller istemez, fakat s›radan insan,
Özlem’in aktard›¤› sözleri makul
bulur. Politik bir bilince sahip kesimler için ise durum daha farkl›d›r,
ki “her türlü savaﬂa hay›r”›n propagandas›n› yapanlar böyle kesimlerdir. Bunlar›n içinde kimse “bak›n
ben ne kadar iyi niyetliyim, ne kadar güzel dileklerim var” diye kendini aldatamaz. Sömürünün kendisi
zaten baﬂtan toplumda bar›ﬂ›n bozulmas›d›r. Sömürü üzerine ﬂekille-

S
nen bir toplumsal sistem, zaten s›n›f
savaﬂ›n› baﬂlatm›ﬂ oluyor. Bundan
ötesi savaﬂ›n biçimlerine iliﬂkindir.
Dolay›s›yla, sömürü düzeninin
kalkmas›n› istemeden ve kalkmadan dünyan›n hiçbir yerinde savaﬂ
olmas›n demek, sömürü devam etsin demektir ki, o zaman böyle bir
görüﬂün savunucusunu elbette biz
de¤il, burjuvazi el üstünde tutacak,
biz de eleﬂtirip yerden yere vuraca¤›zd›r.
Bu noktada Özlem’in sorusuna
ﬂu da eklenebilir tabii: Savaﬂlar kaç›n›lmaz m› ve ilelebet olacak m›?
Savaﬂ, insanl›¤›n varoluﬂuyla ortaya ç›km›ﬂ bir olgu de¤ildir. Toplumlar›n geliﬂiminin belli bir aﬂamas›n›n ürünü olarak gündeme gelmiﬂtir. Bu anlamda toplumsal süreç
aç›s›ndan bir baﬂlang›c› olan savaﬂlar›n, elbette bir sonu da olacakt›r.
Savaﬂlar› baﬂlatan s›n›flar›n ve sömürücü egemen s›n›f devletlerinin
ortaya ç›kmas›ysa, savaﬂlar›n yokolmas› da sömürücü devletlerin ve
nihayetinde s›n›flar›n ortadan kalkmas›yla mümkün olacakt›r.
Savaﬂ insanl›k için kaç›n›lmaz
ve ilelebet sürecek bir kader de¤ildir. Böyle kabul etmiyoruz. Fakat
savaﬂlar›n bugünkü dünya koﬂullar›nda yokolmas›n› istemek gibi gerçek d›ﬂ›, gerçek d›ﬂ› oldu¤u kadar
da halklar›n aleyhine bir talebin sahibi de olmay›z. Savaﬂlar› do¤uran
s›n›flararas› ekonomik, siyasi, sosyal iliﬂki ve çeliﬂkiler ortadan kald›r›lmad›kça, savaﬂlar varolmaya devam edecektir. Tarihte hiçbir savaﬂ
“sebepsiz yere” ç›kmam›ﬂt›r. Bu anlamda savaﬂ bir nesnelliktir.

Mazlum: Ama savaﬂ nesnelliktir diye, bu her savaﬂ karﬂ›s›nda
“kabulümüzdür” diyece¤imiz anlam›na da gelmez. Elbette bizim de
“hay›r” dedi¤imiz savaﬂlar var.
Haks›z savaﬂlara hay›r diyoruz. Ve
bu tür savaﬂlar› engellemek için de
var gücümüzle mücadele ederiz.
ABD’nin Irak’a karﬂ› açt›¤› haks›z
savaﬂa karﬂ› mücadelemiz bunun örne¤idir. Savaﬂ fiilen baﬂlamadan önce, bu savaﬂa karﬂ› ç›kt›k, baﬂka deyiﬂle bu savaﬂ› engellemeye çal›ﬂt›k.

Engelleyebilir miydik? Mevcut
siyasi koﬂullar, Amerikan emperyalist tekellerinin politika ve stratejileriyle birlikte düﬂünüldü¤ünde bunun zor, hatta imkans›za yak›n oldu¤u aç›kt›r. Fakat bir baﬂka konjonktürde ﬂu veya bu ülke taraf›ndan aç›lmak istenen baz› haks›z savaﬂlar› engellemek mümkün de olabilir. Teorik olarak bunun olabilirli¤i yads›namaz. “S›n›flar›n varl›¤›
sonucu nesnel koﬂullar› bulunan savaﬂlar›n egemen s›n›flar›n iste¤i
üzerine her koﬂulda, her kesitte patlak vermesi mutlak de¤ildir. Halklar›n iradesi bu tür savaﬂlar› dönemsel olarak engelleyebilir de...”
Fakat dedi¤im gibi, bu tür engellemeler en fazla dönemsel olabilir,
engellemekten çok süreci yavaﬂlatabilir, ama emperyalizmin temel niteli¤ini ortadan kald›racak bir sonuç
beklenemez. Bu anlamda haks›z savaﬂlara karﬂ› mücadelemiz esas olarak, halklar› bilinçlendirmeyi, emperyalizm karﬂ›s›nda halklar cephesini büyütmeyi ve örgütlemeyi
amaçlar.
Emperyalist tekellerin ç›karlar›
için ç›kan veya ç›kacak savaﬂlarda
savaﬂacak güçler kimlerdir? Yine iﬂçisi, köylüsü, memuruyla halkt›r.
Dolay›s›yla, ister ülkeler aras› bir
savaﬂ olsun, ister karﬂ›-devrimci bir
iç savaﬂ, bu savaﬂlarda fiilen emperyalizmin/oligarﬂilerin askeri olarak
savaﬂacak durumdaki emekçi y›¤›nlar› bu savaﬂa kat›lmaktan vazgeçirmeye çal›ﬂmak da haks›z savaﬂlara
karﬂ› mücadelenin önemli bir yan›d›r. Bir baﬂka yaz›m›zda ortaya koydu¤umuz gibi, “halklar olmadan
savaﬂlar yürütülemez. Say›ca tüm
toplumlarda küçük bir az›nl›¤› oluﬂturan sömürücüler, sadece kendi
üyeleriyle, kendi varl›klar›n› fiziki
olarak yokedebilecek bir savaﬂ yürütemezler. Savaﬂlarda, bask› alt›nda tuttuklar›, sömürdükleri, emeklerine el koyduklar› halklar›, zorla ya
da demagojilerle etkileyip ‘gönüllü’
olarak savaﬂa göndermek durumundad›rlar. Bunun için bu savaﬂlarda
hep halklar k›rd›r›l›r.”
Emekçilerin, emperyalist sava40
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avaﬂ insanl›k için kaç›n›lmaz ve ilelebet sürecek bir kader de¤ildir. Böyle kabul etmiyoruz. Fakat savaﬂlar›n
bugünkü dünya koﬂullar›nda yokolmas›n› istemek gibi gerçek d›ﬂ› bir
talebin sahibi de olmay›z. Savaﬂlar›
do¤uran s›n›flararas› ekonomik, siyasi, sosyal iliﬂki ve çeliﬂkiler ortadan kald›r›lmad›kça, savaﬂlar varolmaya devam edecektir. Tarihte hiçbir
savaﬂ “sebepsiz yere” ç›kmam›ﬂt›r.
Bu anlamda savaﬂ bir nesnelliktir.

ﬂ›n askeri olmas›n›, oligarﬂilerin
halka karﬂ› savaﬂ›n›n askeri olmas›n› engellemeye yönelik mücadele
de bir bilinçlendirme, halka kendi
gücünü ve kendi yerini gösterme
mücadelesidir.
“Savaﬂa karﬂ›” bir mücadele verilecekse, bu net, aç›k ve somut olarak haks›z savaﬂlara karﬂ› bir mücadele olmal›d›r ve k›saca özetlemeye
çal›ﬂt›¤›m muhtevada olmal›d›r. ‹ﬂte
o zaman savaﬂa karﬂ› ç›k›ﬂ, halk›n
mücadelesini geliﬂtiren bir muhteva
kazan›r. Kendilerini “savaﬂa karﬂ›
hareket” olarak niteleyenler için de
geçerlidir bu. Kendini aç›kça emperyalist savaﬂlara, karﬂ›-devrimci
savaﬂlara karﬂ› konumland›rmad›¤›,
hakl›-haks›z savaﬂ ayr›m› yapmad›¤› sürece, halklar›n muhalefetindeki yerleri tart›ﬂma konusu ve
gelecekleri belirsiz olacakt›r.

Kemal: “Savaﬂ bir kader mi?
Kaç›n›lmaz m›?” Dedi¤im gibi bu
soru sorulabilir ve cevab› tart›ﬂ›labilir. Cevab›m›z yukar›daki gibidir.
Ama bununla birlikte tart›ﬂ›lmas›
gereken bir soru daha ﬂudur: “Emperyalist tahakküm, sömürü ve zulüm, kaç›n›lmaz m›?”
Kimse buna kaç›n›lmazd›r, kaderdir demeyece¤ine göre, bunu de¤iﬂtirmeyi tart›ﬂmak gerekecektir.
Ve o da bizi yine baﬂtan beri tart›ﬂt›¤›m›z konuya yani savaﬂa getirecektir. Asl›nda karmaﬂ›k bir ﬂey
yok: S›n›flar var oldukça savaﬂlar
da olacakt›r. Devrimciler de, hakl›
savaﬂlardan yana olurken, haks›z
savaﬂlara karﬂ› ç›kacaklard›r.

Özlem: Ben yine “her türlü savaﬂa ﬂiddete hay›r”c›lar›n bir görüﬂünü dile getireyim. Belki o kesimlerin teorilerinin etkisindeki insanlarla daha fazla tart›ﬂma imkan›m
oldu¤u için, bu tür tart›ﬂmalarda
kulland›klar› tezlere, argümanlara
biraz daha vak›f›m. Konumuzun
tam aç›lmas› aç›s›ndan bunlara de¤inmekte yarar var. Evet, bir de derler ki, biz “insan hayat›na verdi¤imiz de¤er” nedeniyle savunuyoruz
bu görüﬂleri. Do¤ru, savaﬂ do¤rudan insan hayat›n› yokeden bir olgu.
O zaman buna ne diyece¤iz?

Mazlum: Bu tez, halklar› teslimiyete ça¤›ran düﬂüncelerin burjuva hümanizmalar›yla nas›l sarmaland›¤›na güzel bir örnek. Her türlü
savaﬂa, ﬂiddete karﬂ› ç›kanlar, insan
hayat›na de¤er mi veriyorlar? Böyle
olmad›¤›n› onlarca, binlerce örnekle gösterebilirim ben. Ama bu örneklerden önce ﬂunu belirteyim. Bu
teori, burjuvazinin empoze etti¤i
“hiçbir düﬂünce u¤runda ölünecek
kadar de¤erli de¤ildir” düﬂüncesinin bir baﬂka versiyonudur. Hiçbir
ilerici, demokrat, sosyalist, ayd›n,
“ben insan hayat›na de¤er veriyorum, insanlar ölmesin istiyorum,
onun için savaﬂlara, silahl› mücadeleye karﬂ› ç›k›yorum” diyemez.
Derse samimiyetsizlik yapm›ﬂ olur.
Emperyalizm döneminde üretilmiﬂ
burjuva hümanist teoriler ve o teorilerin küçük-burjuva savunucular›,
hakl› savaﬂlar› savunanlar›, silahl›
mücadeleyi savunanlar› “insan hayat›na de¤er vermemekle” suçlarlar. As›l de¤er vermeyen kendileridir. Devrimciler, insan hayat›na ve

E

mperyalist dönemin burjuva hümanizmi,
riyakarl›kt›r. O hümanizmi teorilerinin
temeli yapan küçük-burjuva ayd›n› da kaç›n›lmaz olarak ayn› riyakarl›¤a düﬂüyor.
Hepsi düzenin sömürü, soygun politikalar›n›n sonucu olan trafikte, depremlerde ölenlerin yan›na, beslenme yetersizli¤inden, gerekli sa¤l›k hizmeti olmamas›ndan, açl›ktan ölen milyonlar› ekleyin... Bir halk›n kurtuluﬂu için savaﬂ›rken
ödedi¤i bedeller bunlar›n yan›nda küçük
kalmaz m›? Bu bedele de¤mez mi?

insan›n kendisine büyük bir de¤er
verdikleri için, insan› ezen, sömüren, aﬂa¤›layan, açl›kla, binbir türlü
yolla öldüren bu düzenin de¤iﬂmesi
için mücadele verirler. ‹nsana de¤er
veren de böyle yapar. Bu düzenin
de¤iﬂmesi için mücadele etmeyen,
düzenin de¤iﬂmesinin “tek mümkün
yolunu” izlemeyen hiç kimse, insana, insan hayat›na de¤er verdi¤ini
iddia edemez.
Baﬂka bir konuya iliﬂkin ald›¤›m
notlar vard›. Ama bak›n ﬂimdi bu
konu aç›s›ndan çok somut ve çarp›c› bir sonuç sunuyor bize.
Trafik kazalar›na ve savaﬂlara
iliﬂkin bir istatistik bu. Resmi olarak
trafik istatistikleri tutulmaya
1955'te baﬂlanm›ﬂ. 1955'ten 2003'e
kadar 223 bin 118 kiﬂi kaza yerinde,
700 bin kiﬂi de kaza yerinden kald›r›ld›¤› hastanelerde ölmüﬂ. Yani 48
y›lda yaklaﬂ›k bir milyon ölü. Trafik
kazalar›nda. Peki neden? Ulaﬂ›m
politikas›, Koç, Sabanc› ve
OYAK’›n otomotiv ﬂirketlerine göre yap›ld›¤› için. Koçlar’›n, Sabanc›lar’›n düzenine karﬂ› savaﬂmayan,
bu düzenin kökten de¤iﬂtirilmesini
istemeyen biri, insan hayat›na de¤er
veriyor olabilir mi?
‹statistikten bir baﬂka bölüm
okuyorum: Kurtuluﬂ Savaﬂı'nda 10
bin 885 kiﬂi ﬂehit oldu. Son 10 yılda
depremlerde 25 bin kiﬂi hayata veda
etti. Ayn› soru, ayn› sonuç.
Emperyalist dönemin burjuva
hümanizmi, riyakarl›kt›r. O hümanizmi teorilerinin temeli yapan küçük-burjuva ayd›n› da kaç›n›lmaz
olarak ayn› riyakarl›¤a düﬂüyor.
Hepsi düzenin sömürü, soygun
politikalar›n›n sonucu olan trafikte,
depremlerde ölenlerin yan›na, beslenme yetersizli¤inden, gerekli sa¤l›k hizmeti olmamas›ndan, açl›ktan
ölen milyonlar› ekleyin... Bir halk›n
kurtuluﬂu için savaﬂ›rken ödedi¤i
bedeller bunlar›n yan›nda küçük
kalmaz m›. Bu bedele de¤mez mi?..
ﬁimdi “silahlar sussun” diyenlere riyakar demeyelim de ne yapal›m? Silahlar susunca “ölümler” duracak m›? Hay›r, insanlar› öldüren,
aﬂa¤›layan, onuruna, namusuna el
41
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uzatan düzen devam edecek. ‹nsana
veya insan hayat›na de¤er vermek
neresinde bunun?
Toparlayay›m de¤il mi; savaﬂ
konusundaki tart›ﬂma, hümanizm
tart›ﬂmas› de¤ildir. Hümanistlik ad›na, halk›n silahl› mücadelesine karﬂ› ç›kan, insanlar› sömüren, aç, iﬂsiz
b›rakan, yolsuzlukla, soygunla, bozuk düzenle öldüren bu düzeni destekliyorsa, b›rak›n hümanistli¤i, pekala bir cani olarak da de¤erlendirilebilir. Savaﬂ konusundaki tav›r, s›n›flar mücadelesine iliﬂkin bir tav›rd›r, savaﬂ karﬂ›s›ndaki tutumuyla
herkes ya emperyalizmin ve burjuvazinin saf›nda, ya halk›n saf›nda
olur. Arada yer yoktur. Kendini bu
saflaﬂman›n d›ﬂ›nda gösteren her teori, her gerekçe, sapt›rmad›r.

Özlem: Ben açt›¤›n bu konuyu
ﬂöyle toparlayay›m istersen: Savaﬂ›
istemeyen herkese düﬂen görev, sürekli savaﬂlar› üreten insanl›k d›ﬂ›
emperyalist düzene, sömürü düzenine karﬂ› mücadele etmektir. Lenin’in 80 y›l önce dedi¤i gibi; "Ancak, biz, tek bir ülkede de¤il, bütün
dünyadaki burjuvaziyi devirir, yener ve onlar› mülksüzleﬂtirirsek savaﬂlar olanaks›z duruma gelir."
Buradan hareketle ﬂunu da söylememiz yanl›ﬂ olmayacakt›r san›r›m: ‹nsana ve insan hayat›na en büyük de¤eri verenler, devrimcilerdir.
Devrimciler, insana o kadar büyük
bir de¤er veriyor ve insan hayat›n› o
kadar önemsiyorlar ki, insan ezilmesin, aﬂa¤›lanmas›n, açl›ktan, soygun düzeninden dolay› ölmesin diye, bir dolu ﬂeyi, hatta hayatlar›n›
vermeyi göze al›yorlar.
Kemal: Mazlum’un de¤iﬂik
örneklerle gösterdi¤i gibi, savaﬂ konusu, hümanizm veya felsefi bir tart›ﬂma de¤il, do¤rudan politik bir tart›ﬂmad›r. Çünkü tart›ﬂt›¤›m›z sorun,
s›n›flar mücadelesi içinde vücut bulan bir sorundur.
Soyut anlamda kullan›lan savaﬂ
veya zor, ﬂiddet kavramlar›yla tüm
toplumsal geliﬂmeyi izah edemeyiz.
Savaﬂ s›n›fsal bir içeri¤e sahiptir;
onun arac› olan zor da ayn› ﬂekilde

B
s›n›fsal bir içerik kazan›r.
“Sosyalizm, uluslara karﬂ› zor
kullan›lmas›na karﬂ›d›r. Bu yads›namaz. Ama sosyalizm insanlara
karﬂ› zor kullan›lmas›na da karﬂ›d›r. Bununla birlikte H›ristiyan
anarﬂistler ile Tolstoycular d›ﬂ›nda
henüz hiç kimse, bundan sosyalizmin devrimci zora karﬂ› oldu¤u sonucunu ç›karmam›ﬂt›r. Öyleyse zor
ile devrimci zoru ay›rt eden koﬂullar› çözümlemeksizin, genel olarak
‘zor’dan söz etmek, devrimden vazgeçen bir ham kafa olarak ortaya
ç›kmak ya da yaln›zca kendini ve
baﬂkalar›n› yan›ltmacalarla aldatmak demektir.
.. Her savaﬂ... zor kullanmaya
dayan›r ama bu, sosyalistleri devrimci savaﬂ yandaﬂlar› olmaktan
al›koyamaz. Savaﬂ›n s›n›fsal niteli¤i nedir, iﬂte (e¤er bir dönek de¤ilse) her sosyalistin karﬂ›s›na ç›kan
temel sorun.” (Lenin, Proletarya
Devrimi ve Dönek Kautsky, syf. 72)
Bu konudaki yanl›ﬂ, çarp›k yaklaﬂ›mlar›n kaynaklar›ndan biri de
“s›n›flarüstü” bak›ﬂt›r. Savaﬂa “s›n›flarüstü” bakanlar, devlete ve di¤er siyasal olgulara da ayn› ﬂekilde
bakarlar. “S›n›flarüstü” bir demokrasi, “s›n›flarüstü” bir hümanizm,
“s›n›flarüstü” bir bar›ﬂ... “s›n›flarüstü” bir sanat, “s›n›flarüstü” ﬂiddet
karﬂ›tl›¤›... bunlar uzay›p gider. Ve
iﬂin garip yan› ﬂudur ki, tüm bu “s›n›flarüstü” teorilerin hiçbiri s›n›flar
üstü de¤ildir.

Mazlum: ‹lk bölümde de söylemiﬂtik san›r›m. Meseleye do¤ru
bakman›n koﬂulu, s›n›fsal bakmakt›r. Yine oraya, s›n›f gerçe¤ine geldik. Nedir s›n›fsal gerçek?
Her s›n›fl› toplumda... ezen s›n›f
her zaman silahl›d›r. Silahl› egemen
s›n›flara karﬂ›, ezilen s›n›flar da silahlanarak mücadele etmek zorundad›r. Dünya halklar› için, ister emperyalist ülkelerde olsun, ister yenisömürgelerde, son tahlilde silaha
baﬂvurmaktan baﬂka yol yoktur. Bu
zorunluluk, yeni-sömürgelerde daha
mücadelenin baﬂ›nda sözkonusuyken, burjuva demokrasilerinde de

devrim an›nda ç›kar bu zorunluluk.
Ama bundan hiçbir ülkede kaç›n›lamaz. S›n›f mücadelesinin yasalar›n›n pratikteki tezahürü ﬂöyle de ifade edilebilir: Zora karﬂ› devrimci
zor, savaﬂa karﬂ› devrimci savaﬂ...
Ezilen, sömürülen emekçi s›n›flar, sald›r›ya u¤rayan uluslar, kendilerine karﬂ› egemen s›n›flar taraf›ndan aç›lan savaﬂ karﬂ›s›nda “biz savaﬂm›yoruz” deme hakk›na tarihsel
olarak sahip de¤illerdir. Çünkü aç›lan savaﬂ ilan›n› kabul etmemek, sömürü düzenine boyun e¤mektir.
Savaﬂ konusu, Lenin’in her yönüyle çözümledi¤i bir konudur gerçekten. Gerek emperyalist savaﬂ,
gerekse de iç savaﬂ vesilesiyle zaten
hep gündeminde olmuﬂtur. ‹ﬂin bizim aç›m›zdan önemli yan›, söylediklerinin sanki bugün için söylenmiﬂ gibi olmas›d›r. Bunun nedeni
de, bugün burjuva, küçük burjuva
hümanistlerin, reformistlerin a¤z›ndan duydu¤umuz ﬂeylerin asl›nda ta
o zamandan beri tekrarlanan ﬂeyler
olmas›d›r. “Silah b›rakmay›” sanki
tüm sorunlar›n çözümüymüﬂ gibi
sunanlara cevap vermeyi yine Lenin’e b›rak›yorum:
“Proletaryaya karﬂ› silahlanm›ﬂ
burjuvazi, modern kapitalist toplumun en büyük, temel ve belli baﬂl›
gerçe¤idir. ‹ﬂte bu gerçek karﬂ›s›nda devrimci sosyal-demokratlar›
‘silahs›zlanmay›’ istemeye özendirmek! Bu s›n›f savaﬂ›m› görüﬂünü
büsbütün b›rakmak, devrimci düﬂünceyi yads›mak demektir. Bizim
slogan›m›z, burjuvaziyi yenmek, onlar› mülksüzleﬂtirmek ve silahs›zland›rmak için proletaryay› donatmak olmal›d›r. Ancak burjuvaziyi silahs›zland›rd›ktan sonra, proletarya, kendi dünya ölçüsündeki görevine ihanet etmeden bütün silahlar›
hurdal›¤a atar.... kesinkes önce de¤il...” (Sosyalizm ve Savaﬂ, syf. 63)

Kemal: ‹ktidardaki burjuvaziyi altetmek bir iç savaﬂ› gerektirir.
‹ç savaﬂ da öteki savaﬂlar gibi bir
savaﬂt›r. “S›n›f savaﬂ›m›n› kabul
eden herkes, iç savaﬂ› da kabul etmek zorundad›r.” Ama ülkemizde
s›n›flar savaﬂ› teorisini kabul etti¤i42
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u konudaki yanl›ﬂ, çarp›k yaklaﬂ›mlar›n kaynaklar›ndan biri de “s›n›flarüstü” bak›ﬂt›r. “S›n›flarüstü” bir demokrasi, “s›n›flarüstü” bir hümanizm, “s›n›flarüstü” bir bar›ﬂ... “s›n›flarüstü” bir sanat, “s›n›flarüstü” ﬂiddet karﬂ›tl›¤›... bunlar uzay›p gider.
Ve iﬂin garip yan› ﬂudur ki, tüm bu
“s›n›flarüstü” teorilerin hiçbiri s›n›flar üstü de¤ildir.

ni söyleyen bol miktardaki sosyalist
(ayd›nlar veya legal partiler), iﬂ iç
savaﬂa gelince, o teoriyi unutuyor.
Halbuki, iç savaﬂ› kabul etmemek
ya da görmezlikten gelmek, devrimi
yads›makt›r ve sosyalizmden vazgeçmektir.
Sorun sadece bir halk›n kendi iktidar› için mücadele etmesiyle de s›n›rl› de¤il. Diyelim ki bir ülkede
sosyalist bir iktidar kuruldu. Tart›ﬂma bitmiyor. Karﬂ›-devrimciler emperyalizmin deste¤iyle silahland›lar
ve devrimin karﬂ›s›na ç›kt›lar. Ne
yapacaks›n›z? ‹ç savaﬂ da bir savaﬂ
oldu¤una göre, “her türlü savaﬂa hay›r” deyip karﬂ›-devrime teslim mi
edeceksiniz iktidar›? Veya emperyalizm tank›yla, topuyla gelip sizin
sosyalist iktidar›n›z› y›kmaya giriﬂti. Savaﬂmayacak m›s›n›z? K›sacas›,
iler tutar yan› yoktur “her türlü savaﬂa hay›r”c›l›¤›n.
Sohbetimizi ﬂöyle bitireyim.
“Her türlü savaﬂa hay›r” teorisi,
burjuva bir teoridir ve burjuvazinin
“çocuklara masallar”›n›n teorileﬂtirilmiﬂ halidir. “Savaﬂ dünyadaki
bütün kötülüklerin anas›d›r... Savaﬂ
ç›lg›nl›kt›r” gibi düﬂüncelerin bilimsel, tarihsel bir de¤eri yoktur.
Tarih derslerinde savaﬂlar›n gerçek
nedenlerini ve sorumlular›n› titizlikle gizleyen burjuvazinin bütün
meselesi, halk›n savaﬂ›n› teorik,
ideolojik, kültürel olarak mahkum
etmektir. “Savaﬂ, hasm› irademizi
yerine getirmeye zorlayan bir ﬂiddet
hareketi” (Clauswetz) ise ve biz
emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine
irademizi kabul ettirmek istiyorsak,
o ﬂiddet hareketinin içine girece¤iz.
O halde, “her türlü savaﬂa hay›r”
slogan›na karﬂ› diyoruz ki, halk›n
savaﬂ›na, hakl› savaﬂlara evet!

dünya

Frans›z Gençli¤i Kararl›

Ekvador halk›
‹ﬂçiler Gençlerin Yan›nda barikatlarda

Frans›z hükümetinin, ‘ilk iﬂ kontrat›’
(CPE) denilen ve patronlara genç iﬂçileri ilk iki y›lda gerekçe göstermeden iﬂten
atma olana¤› veren yeni bir uygulamay›
yasalaﬂt›rmas›na karﬂ› öfke dinmiyor.
‹ki haftad›r üniversite gençli¤inin baﬂ›n› çekti¤i eylemler hükümeti de krize
sokmuﬂ durumda. Her gün yap›lan onlarca gösteride çat›ﬂmalar yaﬂan›rken, 84
üniversitenin 70'inde boykot sürüyor. 18 Mart’ta
ise 160 ﬂehirde gençli¤in yan›s›ra sendikalar›n ve sol
partilerin de kat›ld›¤› yüzden fazla miting ve yürüyüﬂe toplam 1.5 milyon kiﬂi kat›ld›. 350 bin kiﬂinin yerald›¤› Paris’teki
eylemde çat›ﬂmalar yaﬂand›, 170 kiﬂi gözalt›na al›nd›. Eylemlerde
“Kullan›l›p At›lan Gençli¤e Hay›r” pankart› taﬂ›nd›.
Frans›z halk›n›n da ezici bir ço¤unlukla destek verdi¤i eylemleri bitirmek
için hükümet çeﬂitli manevralara baﬂvurmaya baﬂlad›. Sözkonusu yasan›n belli periyodlarla yeniden gözden geçirilebilece¤ini aç›klayan hükümetin bu manevras›, gençli¤in kararl›l›¤›n› etkilemedi. Gençlik örgütlenmeleri taraf›ndan
yap›lan aç›klamada, eylemler sürecek, tek çare yasan›n iptal edilmesidir denildi. Sendikalar, yasa geri çekilmedi¤i takdirde 28 Mart günü ülke çap›nda genel
greve gideceklerini aç›klad›lar.
“Yeni bir gençlik hareketi” midir ortaya ç›kan? Bu henüz tart›ﬂmal›d›r. Zira ‘68 politik hedefli bir hareketti, burada ekonomik temelde sistemin sonuçlar›na yönelik bir hareket sözkonusu. Ancak ﬂuras› aç›k ki, bu eylemler özellikle
Avrupa gençli¤ine bir dinamizm kazand›racakt›r. Bunu bilen kapitalistler ise,
geri ad›m atmayarak direniﬂi sonuçsuz b›rakma ve umutsuzlaﬂt›rma politikas›
izliyorlar.
CPE ve gençli¤in neredeyse tümünün eylemlere kat›lmas› neyi gösteriyor?
Birincisi; tekeller daha fazla kâr için emekçilerin kazand›¤› bütün haklar›
gasbetmeye devam etmektedirler. Bu süreç sadece yeni-sömürge ülkeler ya da
Fransa’ya özgü de¤il bütün kapitalist ülkelerde iﬂlemektedir. ‹kincisi; sermayenin sald›r›lar›n›n bir sonucu olarak kapitalist ülkelerde iﬂsizlik giderek yükselmekte ve bu durum en baﬂta gençli¤i etkilemektedir. Önümüzdeki süreçte baﬂta göçmenler olmak üzere halklar bu sald›r›ya daha yo¤un ﬂekilde kalmaya, daha az ücretle çal›ﬂmaya zorlanmaya devam edeceklerdir. Üçüncüsü; özellikle
son 15 y›ld›r sistemin yaratt›¤› gençlik, kendisine biçilen kefeni zorlamaktad›r.
Sermaye, 1960’lardan ‘80’li y›llar›n ikinci yar›s›na kadar süren, gençli¤in sömürüye, emperyalist savaﬂlara karﬂ› ç›kma dinamiklerini yoketmek için özel
politikalar izlemiﬂler, üniversiteleri sermayeye eleman yetiﬂtiren yerler haline
getirmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r. K›saca ülkemizde YÖK ile yap›lmak istenen, bütün
kapitalist ülkelerde de çeﬂitli düzeylerde yaﬂama geçirilmiﬂtir. Ancak özellikle
son y›llarda sermayenin sald›r›s› o denli boyutlanm›ﬂt›r ki, bu durum banliyö
isyanlar›n›, Almanya ve Fransa’da gençlik hareketlerini, yine Almanya’da son
y›llar›n en büyük iﬂçi grevlerini ortaya ç›karm›ﬂt›r.
Tüm bu etkenler düﬂünüldü¤ünde, Frans›z gençli¤inin zaferi kapitalistlere
vurulan bir darbe olacakt›r.
Paris Anadolu Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i’nin dile getirdi¤i gibi, sorun
tüm emekçilerin, göçmen iﬂçilerin ve gençlerin de sorunudur.
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Ekvador halk› iki haftaya
yak›n bir süredir meydanlarda,
yollarda kurduklar› barikatlar›n
baﬂ›nda. Özellikle baﬂkentte ve
And Da¤lar› civar›nda olmak
üzere ülkenin her yan›na yay›lan gösterilerin hedefi, iﬂbirlikçi hükümetin ABD güdümlü
“serbest ticaret” anlaﬂmas›n›
imzalamak istemesi.
Latin Amerika’da sadece
Peru ve Kolombiya taraf›ndan
imzalanan anlaﬂmaya karﬂ› ç›kan halk, And Da¤lar› bölgesinde yaﬂayan yerli halklar›n
ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›n›
talep ediyorlar.
Gösteriler ‹çiﬂleri Bakan›
Alfredo Castillo’nun istifas›na
neden olurken, baﬂkente giden
yollar yerli halklar taraf›ndan
barikatlarla kesildi ve birçok
yerde devlet güçleriyle sert çat›ﬂmalar yaﬂand›. Devlet Baﬂkan› Alfredo Palacio ülkede
ola¤anüstü hal ilan ederek gösterileri bast›rmaya çal›ﬂ›rken,
Ekvador Yerli Uluslar› Konfederasyonu CONAIE’nin öncülük etti¤i yerliler, direniﬂi sürdüreceklerini aç›klad›lar. Geçen hafta içinde baﬂkente yak›n
Puyo’daki gösterilerde ç›kan
çat›ﬂmada gösterici ve polislerden çok say›da kiﬂi yaraland›.
Ülke kaynaklar›n›n emperyalistlere peﬂkeﬂ çekilmeye çal›ﬂ›ld›¤›n› söyleyen göstericiler
baﬂkentte de baﬂkanl›k saray›na girmeye çal›ﬂt›lar. Polis gaz
bombalar› ve z›rhl› araçlarla
kitleyi da¤›t›rken halk sopalar
ve taﬂlarla karﬂ›l›k verdi.
Ekvador’da geçen y›l da
halk aya¤a kalkm›ﬂ ve baﬂkente dayanan, yollar› bloke eden
gösteriler sonucu, Devlet Baﬂkan› Lucio Gutierrez istifa etmek zorunda kalm›ﬂt›.

Tecritin A¤ababas›d›r Onlar
❖TECR‹T, Belçika’da da ‘devlet politikas›’!
❖Knokke Davas› tutsaklar›n›n TECR‹T’te tutulmas›na
Belçika devleti ve Dan›ﬂtay’› da onay verdi!
❖Bruges tecritinde Türkçe konuﬂmak, yazmak yasak!
Knokke Davas› Tutsaklar›’n›n
Bruges Hapishanesi’nde tecritte tutuldu¤unu yazm›ﬂt›k önceki say›lar›m›zda. Musa Aso¤lu, ﬁükriye
Akar Özordulu ve Kaya Saz taraf›ndan tecrit uygulamas›na yap›lan itiraz, geçen hafta Belçika’da Dan›ﬂtay’da yap›lan duruﬂmada karara
ba¤land›.
Tecrite itiraz davas› 20 Mart’ta
görüldü. Üç devrimci tutsa¤›n avukatlar›, Dan›ﬂtay'da yapt›klar› savunmada, koﬂullar›n hemen de¤iﬂtirilmesini isterken, üç tutsa¤›n “di¤er mahkumlarla temas kuramad›klar›n›”, “tehlikeli kiﬂiler olarak izole edildiklerini”, “gece ve gündüz,
her yar›m saatte gardiyanlar taraf›ndan ziyaret edildiklerini”, “uyuyamad›klar›n›”, “aileleri d›ﬂ›nda
kimseyle görüﬂtürülmediklerini”,
“Türkçe konuﬂmalar›na izin verilmedi¤ini” belirttiler.
Tutsaklar, “Türkçe yasa¤›”ndan dolay›, anneleriyle, babalar›yla dahi yaz›ﬂam›yorlar. Sadece aileyle görüﬂmelerine izin veriliyor, ancak ayn› dil yasa¤› bu ziyaretlerde de geçerli. Ziyaretler,
cam arkas›ndan yap›l›yor.
Dan›ﬂtay’daki duruﬂmaya Belçika Devleti ad›na kat›lan avukat ise,
üç devrimci tutsa¤›n “kendileri, di¤er mahkumlar ve gardiyanlar için
tehlike oluﬂturan ﬂah›slar” oldu¤unu
iddia ederek, tecrit önlemlerinin yerinde ve gerekli oldu¤unu savundu.
Tutsaklardan ﬁükriye Akar
Özordulu’nun da kat›ld›¤› duruﬂma
sonucunda Dan›ﬂtay, hukuka de¤il,
devlet politikas›na uyarak “itiraz
baﬂvurusunun yerinde olmad›¤›na”, dolay›s›yla tecritin sürdürülmesine karar verdi.

Bu sonuç, Avrupa Birli¤i’nin F
Tipleri ve tecrit karﬂ›s›ndaki “sessizli¤ini” de aç›klayan bir karard›r.
Baﬂta ABD ve Almanya olmak
üzere, emperyalistler tecrit uygulamas›n› yaratan ve ilk uygulayanlard›r. Avrupa Birli¤i’nin mesela Guantanamo karﬂ›s›ndaki sessizli¤inin
de aç›klamas› ayn›d›r. Benzer uygulamalar› “gelecekte kendilerinin de
yapmay› düﬂünmeleri” bir yana, zaten geçmiﬂlerinde de benzer uygulamalar vard›r. Almanya, devrimci
tutsaklara karﬂ› peﬂpeﬂe hücre tipi
hapishaneler inﬂa edip, tecrit uygulamaya baﬂlad›¤›nda, AB’nin yetkili heyetlerini hapishanelere sokmad›¤› gibi, “ba¤›ms›z delegelerin her
dönem hapishaneleri kontrol edebilmelerini” öngören Avrupa Birli¤i
Anti-‹ﬂkence Antlaﬂmas›'n› da im-

Bruges’te Tecrite Son!
Knokke Davas›
Tutsaklar›na
Özgürlük!
Knokke Davas› tutsaklar›yla dayan›ﬂmak, durumlar› hakk›nda bilgi
edinmek için Musa Aso¤lu, ﬁükriye Akar Özordulu ve Kaya Saz
ad›na yazabilece¤iniz adres:

Penitentiair Complex Brugge
Legeweg 200
8200 Brugge / Belgium

❖❖❖
1 Nisan’da Brüksel’de 3 tutsak
devrimcinin özgürlü¤ü için bir
eylem düzenlenecek.
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zalamam›ﬂt›r. Almanya’n›
Guantanamosu da tecritin
tüm yo¤unlu¤uyla uyguland›¤› Stammheim Hücre Tipi
Özel Hapishanesi idi. Bugün
Guantanamo nas›l emperyalistlerin z›mni onaylar›yla
sürüyorsa, Stammheim tecrit
zulmü de Avrupa ülkelerinin
z›mni onay›yla sürmüﬂtür.

Belçika da bu politikan›n
“tecrübelileri” aras›ndad›r.
Hapishanelerindeki devrimcilere
karﬂ› tecrite geçmiﬂte de baﬂvurmuﬂtur. Belçika Adalet Bakanl›¤›’n›n, mahkemelerinin, Dan›ﬂtay’›n›n, “devlet”inin tecrit konusunda böyle “hemfikir!” olmas›
bundan dolay›d›r.
Belçika. Üç devrimciye Amerika’n›n terör politikalar›na göre ceza
verdi, Amerika’n›n geliﬂtirip ihraç
etti¤i tecriti uygulayarak Amerikanc›l›¤›n› ve Türkiye faﬂizmine hizmetini sürdürüyor.

Herkes “Temyiz”de
Bruges Ceza Mahkemesi’nin
hiçbir kan›ta, belgeye, gerekçeye
dayanmayan hukuksuz cezalar›, sadece devrimciler taraf›ndan de¤il,
davan›n di¤er “taraf”lar› taraf›ndan
da temyiz edildi.
Amerikanc› terör hukukunun
savc›s› da temyiz baﬂvurusunda
bulundu. Bruges Mahkemesi'ne
özel olarak atanan Federal Baﬂsavc› Delmulle, verilen cezalar›
yeterli bulmam›ﬂt› anlaﬂ›lan. Zaten
onun iddianamede ortaya koydu¤u
mant›¤a göre, “terör zanl›lar›”na
“hayat hakk›” tan›mak bile gereksizdi. “Yaﬂayan bir teröristin ne zaman, nerede ne yapaca¤› belli mi
olur?” gerekçesiyle ceza verilmesini isteyen zihniyetin tabii sonucu
budur.
Faﬂist oligarﬂik devlet ad›na davaya kat›lan TC. Avukat› Dries Vincken de temyiz baﬂvurusunda bulunanlar aras›nda. Mahkeme, “Türkiye
devleti bu teröristlerden zarar görmüﬂtür” gerekçesiyle Türkiye’nin
istedi¤i tazminat› kabul etmemiﬂti
çünkü. En keyfi ve hukuksuz yo-

rumla bile kabul etmesi zordu çünkü. Davada, yarg› konusu olan tek
bir eylem bile yoktu. Ama yine de
oligarﬂi, Belçika’da nas›lsa kendine
hizmete haz›r bir yarg› buldu, bunu
sonuna kadar kullanmak istiyor.

Belçika’n›n ikiyüzlülü¤ü
Belçika Sosyalist Parti Milletvekili Cornill Jean’›n, ﬁemdinli olaylar›yla ilgili Belçika Parlamentosu’nda verdi¤i soru önergesi, bu ülkedeki resmi politikan›n ikiyüzlülü¤ünü de bir kere daha aç›¤a ç›kard›.
Soru önergesini cevaplayan
D›ﬂiﬂleri Bakan› Karel De Gucht,
“ﬁemdinli’de yaﬂanan olaylar›n
kayg› verici mevcut sorunlar› yeniden gündeme getirdi¤ini, Türkiye’deki baz› alanlarda durumun daha da kötüleﬂti¤ini... Sorunun iyileﬂtirilmesine yönelik geliﬂmeleri
beklediklerini” kaydetti.
Oysa ayn› bakanl›k, daha birkaç
hafta öncesinde Knokke Davas›’nda
“Türkiye’nin art›k demokratikleﬂti-

¤ini” savunuyordu. Devrimcileri
cezaland›rabilmek için “Türkiye
demokratikleﬂti” denirken, “Kürt
sorunu”nu kullanma politikalar›
sözkonusu olunca, “Türkiye’de durumun kötüleﬂti¤i” tezi savunuluyor. Gerçekte Türkiye’deki koﬂullar›n nas›l oldu¤u onlar›n umurunda
de¤il, emperyalizmin ç›karlar›na
göre “olumlu geliﬂmeler var” da
derler, s›radan bir polis daya¤›n› büyütüp onu kendi pazarl›klar›na koz
da yapabilirler. Emperyalizm budur.

Alenileﬂen hukuksuzluk
Belçika’daki hukuksuzlu¤un ve
Amerikanc›l›¤›n yeni hedefi Cephe’nin Enformasyon Bürosu.
Liberal Parti (MR) Milletvekili,
Eski Brüksel Belediye Baﬂkan›
François Xavier De Donnea, geçen
hafta yapt›¤› aç›klamada büronun
kapat›lmas›n› önermiﬂ ve “Gerekirse itfaiye ekipleri gönderilir, yang›n
tedbirleri bulunmad›¤› gerekçesiyle
büro h›zla kapat›l›r” demiﬂti.

Hukukun, hak ve özgürlüklerin
ne önemi vard›. Bir bahane bulunurdu. Tipik faﬂist devlet uygulamalar›! “Burjuva demokrasisinde böyle
ﬂeyler olmaz” diyenleri tekzip edercesine, alenen yap›l›yor bu öneriler.
Ve de gayet do¤al tart›ﬂ›l›yor.
DHKC Brüksel Enformasyon
Bürosu, 21 Mart’ta yapt›¤› aç›klamada büronun kapat›lmas›n› isteyen
milletvekiline cevap verdi. Enformasyon Bürosu taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, “büro çal›ﬂanlar›n› sokakta görünce dahi ‘skandal’ diye
ba¤›ran bu milletvekilinin, Belçika’ya inip kalkan CIA’n›n iﬂkence
uçaklar›na karﬂ› hiç sesinin ç›kmad›¤›” hat›rlat›ld›.
Amerikan imparatorlu¤u Belçika’da istedi¤i her ﬂeyi yapabilirdi,
uçaklar indirip kald›rabilir, üsler
kurabilir, ama devrimcilerin açt›¤›
bir büroya karﬂ› faﬂist bir seferberlik ilan edilir. Amerikan imparatorlu¤u politikalar›na tabi olman›n
baﬂka bir sonucu olamaz zaten.

Almanya: Doktorlar grevde

Duisburg: ‹ﬂten atmaya karﬂ› direniﬂ

Kamu iﬂçilerin grevi ülke çap›nda hayat› etkileyerek sürerken, üniversite klini¤i doktorlar› da
greve ç›kt›. 16 Mart günü baﬂlayan grev 20 ayr›
bölgeye yay›ld›. Grev, çal›ﬂma koﬂullar›n›n düzeltilmesi ve yüzde 30 zam talebiyle yap›l›yor.

“Küreselleﬂme”, ayn› zamanda örgütsüzleﬂtirmedir. Bu, yeni-sömürgelerdeki iﬂçiler için de, emperyalist ülkelerdeki iﬂçiler için de ayn› anlama geliyor.
17 Mart’ta Almanya’da Klinikum Duisburg Hastanesi’nde 5
iﬂçi, iﬂten at›ld›. ‹ﬂten ç›kar›lma nedenleri, hastanede sendikal
çal›ﬂma yürütüyor olmalar›yd›. Belediyeye ait olan hastane
özelleﬂtirilecekti ve özelleﬂtirme öncesi örgütsüzleﬂtirme operasyonu tamamlanmak isteniyordu.
‹ﬂten ç›kar›lan sendikac›lar ayn› gün Anadolu Federasyonu’nun da aralar›nda bulundu¤u kitle örgütlerine haber verdiler.
Akﬂam üzeri Anadolu Federasyonu, Verdi Sendikas›, MLPD,
Attac, PDS, WASG taraf›ndan örgütlenen ilk tepkide, yüzlerce
insan hastaneye protesto fax› çekti. 20 Mart günü ise, yine ayn›
kurumlar taraf›ndan hastane önünde bir gösteri düzenlendi.
Yaklaﬂ›k 500 kiﬂinin kat›ld›¤› gösteride çeﬂitli sendikalar ve
Anadolu Federasyonu ad›na yap›lan konuﬂmalarda iﬂçilerin iﬂe
geri al›nmas› ve hastane yönetiminin kovulmas› talep edildi.

Yunanistan: Genel Grev
‹ﬂçi Sendikalar› Federasyonu (GSSE) ve Devlet Memurlar› Federasyonu (ADEDY) ald›klar›
ortak kararla 15 Mart günü ülke çap›nda grev
gerçekleﬂtirdiler. Son 10 y›l›n en yüksek kat›l›m›n›n sa¤land›¤› grev Atina, Selanik, Larisa ve Patra gibi birçok il ve ilçede hayat› durdurdu.
Düzenlenen mitinglerde özelleﬂtirmeler, esnek çal›ﬂma, T‹S haklar›n›n gasbedilmeye çal›ﬂ›lmas› gibi emekçi düﬂman› politikalara karﬂ› direnmeye devam edecekleri belirtildi. Militan ‹ﬂçiler Cephesi
(PAME) üyeleri ise, çeﬂitli
alanlarda miting ve Amerikan elçiliklerine yürüyüﬂler
düzenlediler.

Küba: “‹kiyüzlülü¤ü durdurun”
Küba'da, 400 ayd›n, 20 Mart’ta toplanacak olan BM ‹nsan
Haklar› Komisyonu'na hitaben ''‹nsan haklar› konusundaki
ikiyüzlülü¤ü durdurun!'' baﬂl›kl› bir bildiri yay›nlad›lar.
Yazar R. Fernandez Retamar taraf›ndan aç›klanan bildiride
insan haklar› ihlallerinin mahkûm edilmesini engelleyen ABD
ve müttefiki AB'ye karﬂ› ç›k›lmas› ça¤r›s› yap›ld›.
45
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Da¤larda, kentlerde, hapishanelerde ﬂehit düﬂtüler. Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm kavgas›nda
geride kalanlar taraf›ndan dalgaland›r›lan birer bayra¤a dönüﬂtüler.
De¤ersizleﬂtirmenin, hiçbir ﬂey için
ölmeye de¤mez pespayeli¤inin karﬂ›s›nda, özlemlerimizin, ideallerimizin dimdik ayakta duran an›tlar› oldular. ﬁehitlerimizi and›¤›m›z ﬂu
günlerde, onlar›n aileleri ile konuﬂtuk, o¤ullar›n› k›zlar›n› ve ölüm
oruçlar›na iliﬂkin düﬂüncelerini
sorduk. Ac›n›n sevgiyle, umutla
yo¤rulmuﬂ yürekleriyle, öfkeleriyle
konuﬂtu analar, babalar, eﬂler ve
kardeﬂler. Çünkü onlar, ﬂehitlerimizin ö¤rencileridir ayn› zamanda.
◆

Fidan Ayd›n:
(Dersim’de ﬂehit düﬂen Cephe gerillalar›
Haydar Ayd›n ve Hüsniye Ayd›n'›n annesi)

Çocuklar›m›z bu düzene
dur demek için
kavgaya girdiler
Çocuklar›m›z›n ölmesini istemiyorum. Özgür olmalar›n› istiyorum.
Böyle ak›ll›, güzel fikirli çocuklar›n
böyle durumlara düﬂürülmesini istemiyorum. Ne kadar çocuklar›m›z
öldüyse biz de onlarla birlikte gömüldük. Fidan, Hüsniye, Gülseren,
Cihan'›n ölümü ailelerinde y›k›m›
oldu. Çocuklar›m›z için yaﬂad›klar›m›z, bizim akl›m›z› ﬂaﬂ›rtt› ve diyoruz, böyle devlet olur mu?
Ölümlere dur denilmesini, tecritin kald›r›lmas›n› istiyorum. Ölümleri durdurmazlarsa gerekirse biz de
kendimizi feda ederiz. Hepsi evlat-

lar›m›zd›r. Biz de onlarla beraber
ac› çektik, çekiyoruz. Hapishaneler
yak›l›rken biz de yand›k.
Biz çocuklar›m›z›n yan›nda olmak için Munzur'a karanfil b›rakmaya gittik, sald›rd›lar. Devlet ﬂunu
bilmelidir; biz çocuklar›m›z›n etraf›nda olaca¤›z. Kan›m›z›n son damlas›na kadar onlar›n arkas›nday›z.
Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz.
K›rsalda ölenlerin de, hapishanelerde ölenlerin de arkas›nday›z.
Onlarla gurur duyuyoruz. Bir ad›m
bile geri atmayaca¤›z tecrit kalkana
kadar. Devlette anal›k sevgisi, ﬂefkati yoksa suçlu biz de¤iliz. Bizde
bu duygular güçlü olarak var. Çocuklar›m›z›n ard›ndan gitmekteyiz.
Çocuklar›m›z bu düzene dur demek için kavgaya girdiler. Özgür
yaﬂamak istediler. Suç mu bu? Sonuna kadar da özgür kalacaklar.
Ölüm orucuna yatan çocuklar›m›z baﬂtan sona hakl›lar. Dört duvar
aras›nda yaﬂ›yorlar. Vicdanlar› yok,
olsayd› tecrit kalkard›. Ama birileri
gider binlerce çocu¤umuz gelir.
Fidan çok duyarl› güzel bir insand›. K›z›m›n arkadaﬂ›yd›. Halk›
için kendini feda etti. ‹nsanlar›n her
zaman iyi yaﬂamalar›n›, iyiliklerini
isterdi. Duyarl› bir devlet olsayd›,
kendilerini yakmazlard›. Halk› ve
vatan› için yapt›lar, insanlar için
yapt›lar. Yaﬂas›n çocuklar›m›z›n direniﬂleri, ak›llar›yla bin yaﬂas›nlar.
Devlet zengin k›sm›n› daha zengin yapt›. Fakirleri de daha fakir
yapt›. ﬁehitlerin temiz kalpleri oldu¤u için gururlar›na dokundu.
Sol partilerle, sa¤ partiler farkl›
de¤il ayn›lar. Oy veriyoruz, bize duyarl›l›klar› yok. Çocuklar›m›z› karﬂ›m›zda öldürüyorlar.
◆

Kadriye An›k:
(Ordu’da ﬂehit düﬂen Cephe gerillas› Bahattin An›k’›n annesi)

Bahattinler bitmez
Bahattin çok dürüst bir çocuktu.
Fenal›klara dayanamazd›, bu yüzden bu yola girdi. Gençli¤ine bak46
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madan elimden ald›lar O'nu, yaralad›lar beni. Olan olmuﬂ biten bitmiﬂ
ama do¤ru düﬂünceleri varken katledilmiﬂ.
Daha gencecik çocuklard›, kastettiler onlara, yokettiler. Ölene kadar ben bu iﬂi unutmam, yanm›ﬂ›m.
Yaﬂamas›n› istemediler ölüsünü de
istemiyler. Mezar›n› b›raks›nlar bari, mezara da m› gidemiyeceyiz?!
Arkadaﬂlar› mezar›n› yaparken engellendiler, yine de yapt›lar çocuklar. ﬁimdi de polis mezar› foto¤raflaym›ﬂ niyeyse. Beni konuﬂturmak
için Bahattin’in arkadaﬂlar› olduklar›n› söylediler, onlar›n sivil polis olduklar›n› anlayrum, o¤lumun arkadaﬂlar› olmad›klar› belli, ben o¤lumun arkadaﬂlar›n› konuﬂuklar›ndaki
samimiyetten seçeyrum. Arkadaﬂlarundan gelen çok oldu, k›zlarum
uﬂaklarum geldi. Ben ac›l› bir anay›m mahkemeye verseler ne olacak,
idam m› edecekler beni?
Beni hep karakollara götürürlerdi: “Denizdeki kum biterse onlar da
biter; ba¤a sormayun” derdum. Polis vuruyi, iﬂkence yapiyi ondan
sonra onlar da ayaklaniyi ve “törörist” oluyorlar. Sen kim oliyisin de
vuriysin öldiriysun nereye gitsenuz
sizi pulurlar, onlar›n peﬂinden gelen
çoktur. Yine de goniﬂurum hiçbirinden korkmam, korku adam› adaml›ktan eder. Bahattin'im korku bilmezdu; bilmezdu uﬂa¤um "Benim
de canum var" demezdi.
Bizim için canuni feda etti. Kim
kimin için neyini feda ediy habu devirde? ‹nsand› uﬂa¤um, insanl›¤›
mirast›r bize. Bizim ailede o bambaﬂkayd›; herkes bir tarafa
o bir tarafa.
Ta n u m a d u ¤um uﬂaklar
gelip
elimi
öpüp, “seninle
gurur duyayruz, boyle bir
uﬂak yetiﬂtirdi¤un için”
deyiler. Açl›ktan ayakta duramaydum,
Kadriye An›k
neler çektim

büyütene kadar... Jandarmay› kollay›p denizden kum çekerdim, 9 uﬂak
baktum ateﬂ saçay içum, derdum
çoktur benum. Öldi uﬂa¤um yenileri büyüyi aha (Beﬂikteki küçük torununu gösteriyor) Bahattinler bitmez, bitmez Bahattinler...
(Ölüm orucunda 121 ﬂehidi soruyoruz, a¤›t yakarak baﬂl›yor)
Uyy... Biz anay›z yetiﬂtirip büyütüyoruz çok ak›ll›, çok güzel uﬂaklar.
Bütün insanlar›n iyili¤i için yaﬂayip
öliyler. Her gün bu nedenle eziyetlere maruz kaldilar ama y›lmad›lar
canum uﬂaklarum. Onlar› öldürseler
de onlarla baﬂ edemeyiler. ﬁimdi
kuﬂ gribi var, tavuklari yakiylar, diri diri gömüylermiﬂ. Merhametsizler bizim uﬂaklar›m›za da öyle yaptilar.
Ah ben yaﬂl›y›m, yoksa onlara
edilenin peﬂini b›rakmazdum. O¤lumun katili Tantan'› televizyonlarda
göriyrum. O¤luma iﬂkence yapt›klar› yerleri gördüm, O'nu tavana ast›klar› yeri. ‹çum yandi, analar›n içi
yandi. Ben bir ﬂehit anas›y›m, ben
onlar›n, hepinizin anasuyum. Selam
edin güzel çocuklaruma...
◆

Sakine ﬁimﬂek:
(Ölüm orucu ﬂehidi Hülya ﬁimﬂek’in annesi)

Bizim gücümüzü
yenemezler
Gitgide ac›m büyüyor, özlemim
büyüyor, öfkem art›yor. Çocuklar›m
birer birer ölüyor. Bedel ödeyip
elimden geldi¤i kadar yanlar›nda
olmaya çal›ﬂ›yorum. Yanlar›nda
olaca¤›m, vazgeçmeyece¤im.
‹çeridekilerin halini görünce ben
de ölüm orucuna girmek istedim. 3
sene boyunca her taraf› dolaﬂt›m,
ama çok gaddarlar. Çok sopa yedik,
ama hiç ac›mad›. Çok incindim, anlatamayacak kadar çok incindim.
Onlar› insan olarak görmüyorum.
Bize bu ac›lar› çektirenlere insan
demiyorum. Bütün analar beraberdik. ﬁehitlerde ben a¤l›yordum. Di¤er ﬂehit analar› bana ba¤›rd›. Bizim
çocuklar›m›z ölmez ölmeyecekler

Meryem Tokay: Bu hükümet öldürdü
(Ölüm orucu ﬂehidi Fatma Tokay Köse’nin annesi)
Hükümet ne zaman y›k›lacak? Bu hükümet bir avuç ama insanlar birbirine destek olmuyorlar. Biz göremeyece¤iz inﬂallah siz görürsünüz. Fatma önce Ankara’dayd› sonra ‹stanbul, sonra da Çanakkale’ye götürdüler.
Ölüm orucuna baﬂlad›lar. Orada yan›nda Fidan da vard›. Devlet haklar›n›
vermedikleri için, arkadaﬂlar›n› tek tek hücreye atacaklar› için Kekil amcan›n k›z›, Fatma’n›n arkadaﬂ› Fidan kibriti çakt› kendini yakt›. O güçlüydü, Fatma onu gördü.
Çocuklar› bu hükümet öldürdü, ömürlerini yediler. Çareleri yoktur, bu
hükümet imans›zd›r.
dediler.
Evlatlar›m›z bir bir eriyordu.
Onlar kahkahalarla gülüyorlard›.
Bunlar›n hepsini yaﬂad›k. Çocuklar›m›z› sürükleyerek getiriyorlard›.
Çok dövmüﬂlerdi. Abidin yavrumu
da getirdiler. Bunlar unutulmayacak
biliyoruz. Hülya’y› ﬂehit verdi¤imde üzülmedim. Bir Hülya yok binlerce Hülya vard›. Onun için de¤il
bu gözyaﬂlar›. Hepsi için gözyaﬂ›
döktüm, döküyorum. 150 anayd›k
hiçbirimiz uyuyamazd›k 6 ay boyunca.
Abidin'i görmeye gidiyordum,
buradan Edirne'ye, ama göstermiyorlar. H›rs o kadar yi¤itleﬂtiriyor ki
insan› bir daha gelece¤imi söylüyorum ›srarla, bedenimi seriyorum önlerine, tükürü¤ümü de esirgemem
onlardan.
Armutlu’dayken Zehra, Canan,
Gülsüman, ﬁenay, Hülya ve ismini
a¤z›ma almak istemedi¤im di¤erleri
vard›, di¤erleri b›rakt›lar çünkü
ölüm orucunu. ‹lk Canan’› ﬂehit
verdik. Çok kötü olmuﬂtuk. Zehra
hiç konuﬂmuyordu. Sonra Gülsüman, ﬁenay....
Benim k›z›m sekiz ay yaﬂad›
ölüm orucunda. O ben ailemin gücüyle yaﬂ›yorum derdi. Biz de onu,
onlar› hiç yaln›z b›rakmad›k. ﬁunlar› söylemek istiyorum:
Bizim gücümüzü yenemezler.
10-15 sene de sürse yenemeyecekler. Ben 63 yaﬂ›nday›m. Ben bu yaﬂ›mda bu kadar güçlüysem, evlatlar›m›z bizden daha güçlüdür. Zaferi
kazanaca¤›m›za inan›yorum. O kadar söyleyecek ﬂeyimiz var ki biti47
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remem. Y›lmayaca¤›z ve y›ld›ramazlar, bunu da bilsinler. Çok dövdüler bizi, 10 gün içerde kald›k ama
hiçbir yerimiz ac›mazd›. Hiç y›lmad›k, usanmad›k...
‹leri görüﬂlü analar çok iyiydi.
Di¤er analar çaresizlikle kaçarlard›.
Polisler cenazelerimiz vermezlerdi.
Vekilen ana olduklar›m›z vard›, cenazeleri almak için. Analar hiç a¤lamazd›, a¤lamad›lar da. Çocuklar›m›z ölmez derlerdi. Katliamdan
sonra cesetleri tan›yam›yorduk.
Yüzleri top gibi olmuﬂtu. Sordum
neden böyle oluyor diye hem yak›yor hem de su s›k›yorlar ondan oluyor dediler. Çocuklar›m›z› gül yüzlü yavrular›m›z› tan›yam›yorduk.
Biz analar olarak çaba göstererek
çocuklar›m›za güç vermeliyiz. Analar›n çocuklar›ndan daha ileri gitmeleri laz›m. Kararl›l›¤›m›z› sürdürmeliyiz. Çocuklar›m›z› yaln›z b›rakmam›z do¤ru de¤il. Bütün analara sesleniyorum buradan. Bugün ben de
yar›n onlar da, benim çocu¤um kenarda diye düﬂünmesinler. Biz analar siz çocuklar›m›z›n yan›nda
duygulan›yor
konuﬂam›yoruz.
Ama o köpeklerin
yan›nda
hepsi asland›r
analar›n.
Tekrar ediyorum. Bizim
gücümüzü yenemezler. Her
ﬂeye
ra¤men
kazanan biz olaSakine ﬁimﬂek
ca¤›z.

geldi¤i Hollanda’da bugünlerde
bir video kaseti konuﬂuluyor.
Kaset, bu ülkeye gelen yabanc›lar›n e¤itiminde (siz buna test edilmelerinde deyin) kullan›l›yor.
Vicdan testi, dil yasa¤› derken, Avrupa emperyalizmi müslüman ülke halklar›n› aﬂa¤›lamak, ucuz
emek gücü olarak de¤erlendireceklerinin d›ﬂ›nda kalanlar› kap›d›ﬂar› etmek (ya da hiç almamak)
için ne yapaca¤›n› ﬂaﬂ›rm›ﬂ durumda. Irkç›l›k kapitalizmin kuca¤›nda her geçen gün h›zla büyütülüyor. Göbek kordonlar› emperyalist tekellere ba¤l›, oradan besleniyor ›rkç›l›k. Bizzat “demokrasi
ve özgürlükler” ﬂampiyonlu¤unu
kimseye b›rakmayan Avrupa’n›n
hükümetleri taraf›ndan p›ﬂ p›ﬂlanarak büyütülüyor.
Emperyalist kapitalizmin, demokrasi ve özgürlükler söyleminin arkas›ndaki gerçek zihniyetini
kavramakta zorlananlar, daha
do¤rusu görmek istemeyenler,
özellikle son y›llarda Avrupa ülkelerinde yaﬂananlara bakarak
ﬂaﬂ›r›yor, “anlam veremediklerini” söylüyorlar. Öyle ya, çok
kültürlülü¤ün, çok dilli ve renklili¤in yata¤›nda hiç böyle ﬂeyler
olur mu; diller yasaklanabilir mi,
kültürlerin üzerinde hoyratça tepinmek yak›ﬂ›r m› medeni Avrupa
burjuvazisine...
Yak›ﬂ›yor, hem de çok.
Kimileri buna “medeniyetler çat›ﬂmas›” diyor. Elbette biliyoruz ki,
çat›ﬂan medeniyetler de¤il emperyalizm ile halklard›r, ezilenlerle
ezenlerdir. Bu çat›ﬂmada emperyalistler halklar›n de¤erlerine, kültürlerine, inançlar›na yöneldi¤i,
tüm bunlar› aﬂa¤›lama, ezme ve
kiﬂiliksizleﬂtirerek direnç noktalar›n› yoketme amac›yla yapt›¤› için,
görüntü “medeniyetler çat›ﬂmas›”
çarp›tmas›na uygun hale gelmiﬂ
oluyor.
Alman devleti, ülkesinde bulunan
yabanc›lara yönelik ›rkç›, aﬂa¤›lay›c› uygulamalarda baﬂ› çekerken, onu Hollanda izliyor. Sokakta baﬂka bir dilin konuﬂulmas›n›n
yasaklanmas›n›n dahi gündeme

Resmi olarak tüm yabanc›lara gösterildi¤i söylense de, içeri¤inin
müslüman ülke halklar›n›, özellikle bu ülkede yo¤un olan Türkiyeli
ve Fasl› göçmenleri hedefledi¤i
çok aç›k. Zira, ABD ve di¤er Avrupa ülkelerinden gelen göçmenler
bu kasetin gösterildi¤i s›nava zaten girmiyorlar.
Kapitalist mant›¤a uygun olarak,
bu s›nava giriﬂ de ücretli. Yaklaﬂ›k
350 avroya maloluyor.
“Haydi Hollanda'ya” adl› bu kasetin bir sahnesinde, bir kad›n sahilde tamamen soyunup güneﬂ banyosu yaparken görülüyor. Yine bir
baﬂka sahnede ise eﬂcinsel iki erkek çimenler üzerinde dudak du-

“Özgürlü¤ün”
video kaseti
da¤a öpüﬂürken ç›k›yor müslüman göçmenlerin karﬂ›s›na.
Hollanda hükümeti böylece göçmenlere, ne kadar özgür bir ülkeye geldiklerini gösteriyor ve bunlar›n karﬂ›s›ndaki tepkilerini ölçüyormuﬂ. Bilinir, Hollanda Avrupa’n›n “özgürlükler ülkesi” olarak
adland›r›l›yor ya!
Göçmen politikas›, ›rkç›l›k ve aﬂa¤›lama olay›n bir yan›. Bunlar yorum gerektirmeyecek aç›kl›kta ortadad›r.
Öte yan› ise Hollanda’n›n, daha
do¤rusu kapitalizmin özgürlük
anlay›ﬂ›n›n çok veciz bir ﬂekilde
ortaya ç›k›ﬂ›d›r.
Dikkat edin “özgürlükler” olarak;
halklar›n kendi dilleri ve kültürleriyle birarada yaﬂamas› gösterilmiyor. Herkesin düﬂüncelerini ne
kadar rahatça ifade edebilece¤i
de anlat›lm›yor. Veya yerlisi yabanc›s› ile bu ülke vatandaﬂ› olan48
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lar›n ülkenin yönetimine kat›l›mlar›n›n nas›l sa¤land›¤›ndan da sözedilmiyor. Veya örgütlenme özgürlü¤ünün, sendikal özgürlüklerin, hak arama özgürlü¤ünün hangi mekanizmalarla sistem taraf›ndan güvence alt›na al›nd›¤›n›n örnekleri de sergilenmiyor orada.
Ya ne yap›l›yor; cinsellik, erotizm
ve çürüyen bir toplumsal sistemin
ürünü olan yaﬂam tarz› “özgürlük”
diye pazarlan›yor.
Gerçek özgürlükleri boﬂ verin diyor
kapitalistler; iﬂte size dizginsiz
cinsel özgürlük, do¤al olan› reddeden yaﬂam tarz›, kafelerde rahatça kokain kullanma özgürlü¤ü
vs. Sahte özgürlüklerle insan›
hayvanlaﬂt›r›yor burjuvalar.
Bu anlay›ﬂ tüm halklara dayat›l›yor,
bu kültür her yerde geçerli hale
getirilmek isteniyor. Adeta buna
karﬂ› ç›kanlar›n “yobazlar, fanatik
dinciler” oldu¤u imaj› yarat›larak,
kitleler üzerinde bir bask›lanma
yarat›l›yor. Örne¤in bu bask›lanma alt›ndaki bir demokrata dahi,
“ne yapal›m bu da o insanlar›n
tercihi, özgürlük var” dedirtebiliyorlar.
Oysa ortada bir tercih de¤il, kapitalist kültürün beynini i¤diﬂ etti¤i, içini boﬂaltt›¤› insana, sahte
özgürlük alanlar› sunmas›, bunu
yaparken de toplumsal sorunlar›ndan uzaklaﬂacak tarzda yozlaﬂt›rmas› var. Ne eﬂcinsellik ve
homoseksüellik, ne cinsel sapk›nl›klar, ne ç›lg›nca tüketim kültürü,
ne gayrimeﬂru “birlikte yaﬂam”
denilen ﬂey, ne de kapitalizmin
özgürlük diye sundu¤u baﬂka yaﬂam ve davran›ﬂ biçimleri insanlar›n bir tercihi olarak ortaya ç›km›yor. Aksine, bu tür özgürlük anlay›ﬂ› beyinlere binbir yolla pompalan›yor ve insanlar›n “kendi tercihleri” olarak görmesi sa¤lan›yor.
‹nsan›n insani özelliklerinden soyundurularak hayvanlaﬂt›r›lmas›
da burada anlam›n› buluyor.
Tarihsel geliﬂimleri içinde bak›ld›¤›nda da, hangi zeminlerde boy
verdi¤i ve kimler taraf›ndan toplumlara pompaland›¤› incelendi¤inde de var›lacak nokta kapitalist sistemin kendisi olacakt›r.

Selam olsun
da¤lar›n ﬂahanlar›na
ﬁehit cephe gerillalar› Malatya
ve Ankara’da an›ld›.
Malatya HÖC üyeleri, Malatya
da¤lar›nda 17 Mart 1992 y›l›nda ﬂehit düﬂen Hasan Erkuﬂ ve Mustafa
Kemal ‹nan’›n Gürkaynak’taki mezarlar› baﬂ›ndayd›lar.
‹lk olarak Mustafa Kemal
‹nan’›n mezar› baﬂ›nda yap›lan anmada, karanfil b›rak›ld›ktan sonra
ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde ﬂehit düﬂenler
an›s›na sayg› duruﬂunda bulunuldu.
ﬁehit gerillalar›n›n Malatya da¤lar›ndaki mücadelesi anlat›l›rken,
a¤abeyi de, “Mustafa Sosyalizme
olan inanc›yla k›rsala gitti. Ve bu
inanç u¤runa ﬂehit oldu. Bizler de
sayg› duyuyoruz” diye konuﬂtu. Daha sonra, ayn› direniﬂte ﬂehit düﬂen
Hasan Erkuﬂ’un mezar› baﬂ›nda
anma yap›ld› ve ailesi ziyaret edildi.
***
20 Mart 2002’de Ordu’nun Ünye
ilçesinde ﬂehit düﬂen 3 halk savaﬂç›s›, Ankara’da an›ld›. ﬁengül Gülsoy
ve Turan ﬁahin ile birlikte ölümsüzleﬂen Gökçe ﬁahin’in mezar› baﬂ›nda yap›lan anmay›, gerilla olmadan
önce mücadeleyi sürdürdü¤ü DEVGENÇ’liler gerçekleﬂtirdi.
‘Gökçe ﬁahin Ölümsüzdür’ pankart› ve sloganlarla mezarl›¤a gelen

50 kiﬂi, Gökçe’nin ﬂehit düﬂtü¤ü
Ordu’dan getirilen Çam fidan›n› baﬂucuna dikti ve Fatma Koyup›nar’›n
gönderdi¤i k›z›l karanfilleri b›rakt›.
Gökçe ﬁahin’in babas› Bayram
ﬁahin, o¤luna yazd›¤› mektubu okudu. “Bize onurlu, namuslu ve lekesiz bir isim b›rakt›n, bundan büyük
miras olur mu can›m o¤lum?” diyen Bayram ﬁahin, o¤lunun mücadelesinin evrelerini, ona olan sevgisini, özlemini katarak, bayra¤›n›n
yere düﬂmedi¤ini söyleyerek anlat›yordu mektupta.
Daha sonra Ankara Gençlik Derne¤i ad›na yap›lan konuﬂma ise ﬂu
sözlerle noktaland›:
“Bugün burada bir kez daha
hayk›r›yoruz ki bizleri vurmakla,
k›rmakla hiçbir zaman bitiremeyecekler. Devrime ve sosyalizme olan
inanc›m›z, halk›m›za olan sevgimiz
ve halk düﬂmanlar›na olan öfkemiz
katliamlarla, infazlarla yokedilemeyecek kadar büyük. 6 y›ld›r süren
büyük direniﬂimizin kahramanlar›ndan, da¤larda teslim olmadan gelenekler yaratan ﬂahanlar›m›zdan ald›¤›m›z mirasla yürüyoruz. Gökçelerin, ﬁengüllerin, Turanlar›n, taﬂ›d›¤› ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm bayra¤›n› düﬂürmeyece¤imize,
mücadeleyi daha da yükseltece¤imize and içiyoruz.”

ﬁovenist Propagandaya Geçit Yok!
Y›ld›z Teknik Üniversitesi'nde faﬂistler taraf›ndan Türk bayra¤› aç›larak da¤›t›lan "Türk gençli¤i" imzal› bildiri, gençli¤in öfkesiyle karﬂ›laﬂt›.
Newroz’a iliﬂkin ﬂovenist içerikli bildirinin ard›ndan bir de etkinlik
yapmaya kalk›ﬂan faﬂist güruh, devrimci demokrat ö¤rencilerin topland›¤›n› görünce bundan vazgeçti. Okullar›nda faﬂist propagandaya izin vermeyeceklerini söyleyen ö¤renciler, önce sloganlarla Newroz bildirilerini
da¤›tt›lar ve Newroz'un içinin boﬂalt›lmas›na izin vermeyeceklerini, faﬂistleri okulda bar›nd›rmayacaklar›n› hayk›ran ö¤renciler, yakalad›klar› faﬂistleri cezaland›rd›lar. Faﬂistleri korumak için gelen bir ÖGB, ö¤rencilere
sald›r›nca, o da dövüldü. Faﬂistler çevik kuvvet korumas›nda okuldan ç›karken, üzerlerinden çok say›da silah ç›kt›¤› ö¤renildi.
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Daha Kaç Çocuk Ölecek!
ﬁakirpaﬂa Temel Haklar’›n kampanyas›n›n ard›ndan, mahallede son iki y›lda
23 insan›n yaﬂam›na malolan üst geçit yapma sözü veren Adana Büyükﬂehir Belediyesi’ne sözü hat›rlat›ld›.
Üst geçidin direklerinin at›lmas›n›n ard›ndan uzun süredir tamamlanmamas› üzerine 17 Mart günü belediye önünde yap›lan
eylemde, “ödenek yoklu¤unun” bahane
olamayaca¤› söylendi ve peﬂkeﬂler hat›rlat›larak “Ne zaman insana yat›r›m yap›lacak?” diye soruldu. Eylemde, hayat›n› kaybeden 23 insandan birinin annesi olan Necla Yalç›n da “Hakk›m›z› istiyoruz. Yeter bu
devletin elinden çekti¤imiz” diye konuﬂtu.

Yürüyüﬂ Sat›ﬂlar›ndan...
Dergimiz meydanlarda, gecekondularda emekçi halka ulaﬂmaya devam ediyor.
20 Mart günü Anadolu Yakas›’nda Ümraniye Birlik Mahallesi'nde sokaklarda, iﬂyerlerinde dergi sat›ﬂ› gerçekleﬂtirilirken Avrupa
Yakas›'nda da okurlar›m›z Reﬂitpaﬂa Mahallesi'ndeydi. Megafonla anonslar yap›lan da¤›t›mda 80 dergi sat›ld›.

Hilmi Yaray›c› Konseri
‹dil Kültür Merkezi ve Akan Prodüksiyon'un organize etti¤i Hilmi Yaray›c› konseri 18 Mart günü Yeni Melek Gösteri Merkezi'nde yap›ld›. 700 kiﬂinin izledi¤i konserde
Grup Yorum da sahneye ç›karak Cemo’yu
birlikte söyledi.

Küfür Yetmedi Dava Açt›
Baﬂbakan Erdo¤an'›n, kendisini protesto etti¤i için azarlay›p küfretti¤i çiftçi Mustafa Kemal Öncel hakk›nda “Kamu görevlisine hakaret(!)”ten iki y›la kadar hapis istemiyle dava aç›ld›. Despotizmin, ars›zlaﬂt›¤›
nokta. Kim kime hakaret etti, naklen yay›nland›. Ancak hem o meﬂhur “ba¤›ms›z yarg›” asla halk için adaleti temsil etmedi¤i için
gerçekleri ters yüz etmekte sak›nca görmüyor. Tayyip ise, “piﬂman etme” siyasetiyle
hakk›n› arayan herkese mesaj veriyor.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

K›z›ldere ﬁehitleri
30 Mart 1972
12 Mart Cuntas›’na karﬂ› silahl› mücadeleyi
sürdürmek ve Deniz Gezmiﬂler’in idam›n› engellemek için Ünye Radar Üssü’nden üç ‹ngiliz ajan› kaç›r›larak, karﬂ›l›¤›nda Denizler’in serbest
b›rak›lmas› istenir. Eylemi gerçekleﬂtiren 8
THKP-C önder ve savaﬂç›s› ile iki THKO kadrosu,
ald›klar› rehinlerle birlikte gittikleri Tokat’›n
Niksar ilçesine ba¤l› K›z›ldere Köyü’nde kuﬂat›ld›lar. 10 önder ve savaﬂç›, son nefeslerine ve
son mermilerine kadar direnerek, savaﬂarak ﬂehit düﬂtüler.
THKP-C'nin önder kadrolar›ndand›r. THKP-C Genel Komite üyesidir. 1947 Sivas-ﬁark›ﬂla-Ortaköy do¤umlu olan Sinan
Kaz›m, yüksek ö¤renimi için
geldi¤i Ankara'da devrimci
gençlik mücadelesinin içinde
Sinan Kaz›m yerald›. Ekim 1970'deki DEVÖZÜDO⁄RU GENÇ kurultay›nda TDGF Genel
Sekreterli¤i’ne getirildi. 12 Mart
faﬂizmi karﬂ›s›nda da, ihanet karﬂ›s›nda da omuz
omuzad›r Mahir'le; K›z›ldere'de oldu¤u gibi.
1946 Ünye-Sar›halil Köyü
do¤umludur. Karadeniz köylüleri içinde yürütülen mücadelelerde örgütlenmiﬂ bir devrimcidir. T‹P içinde yaﬂanan ayr›ﬂma
sürecinde reformizmden koparak THKP-C önderli¤inde müAhmet ATASOY cadeleye at›lm›ﬂt›r.

THKP-C önderi. Yaz›lar›yla, eylemleriyle, yaﬂam›yla ve ölümsüzleﬂti¤i K›z›ldere direniﬂiyle, çizdi¤i
devrim yolu bugün de yolumuzu ayd›nlatmaya devam etmektedir. 15 Mart
Mahir ÇAYAN 1946 Samsun do¤umludur. 1963’te Haydarpaﬂa
Lisesi ö¤rencisiyken mücadeleye baﬂlam›ﬂt›r.
1964'te Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi ö¤rencisi oldu¤u dönem, onun geliﬂti¤i, önderlik misyonunu üstlendi¤i dönemdir. SBF Fikir Kulübü’nde, DEV-GENÇ’te hep önder bir devrimci olarak yerald›. Türkiye devriminin yolunun netleﬂtirilmesinin teorik aç›dan da önderidir. THKP-C’nin
kurucusu, Merkez Komitesi üyesidir.

30 Mart
5 Nisan

1946, Denizli-Çivril do¤umludur. Ankara'da gençlik mücadelesinin ve DEV-GENÇ'in
örgütlenme sürecinin birçok aﬂamas›nda vard›r.
Partinin ilk örgütlenmelerinde yeralan kadrolardand›r. THKP Genel Komitesi üyesidir.

Hüdai ARIKAN
1947 Rize, Ardeﬂen do¤umludur. THKO yöneticilerindendir. Bir dönem TDGF istanbul Bölge Yürütme Kurulu üyeli¤i yapt›. 1969 Temmuz’unda,
THKO'yu oluﬂturacak gençlik önderleriyle birlikte
Filistin kamplar›na gitti. Ayr›ﬂmalarda tercihini silahl› kurtuluﬂ savaﬂ›ndan yana koyarak THKO içinde yerald›.

Cihan ALPTEK‹N
THKP-C'nin ordu içindeki örgütlenmesini gerçekleﬂtiren kadrolardan biridir.
1949, Kayseri do¤umludur.
Baﬂlang›çta askeri birliklerde “Hava Kuvvetleri Proleter Devrimci Örgütü” adl›
bir oluﬂuma önderlik yapSaffet ALP
m›ﬂ, giderek Parti-Cephe'nin kadrolar›ndan biri olarak do¤rudan örgütlenmenin içinde yeralm›ﬂt›r.

1937,
Fatsa-Bozda¤› Köyü
do¤umludur. Karadeniz bölgesindeki
Nihat YILMAZ Parti-Cephelilerdendir.
F›nd›k mitinglerinden tütün mitinglerine kadar bölge halk›n›n
mücadelesinin içindedir.

1942, Fatsa, Beyceli Köyü do¤umludur. Karadeniz'deki mücadelenin yerel önderlerindendir. Karadeniz'in çeﬂitli kesimlerinde yay›n faaliyetinden eylemleri organize etmeye,
gerillan›n lojistik haz›rl›klar›na kadar
sürekli aktif bir yerel önderdir.

Ertan SARUHAN

Sabahattin
KURT

1949,
Van Gevaﬂ
do¤umludur. Ankara'da devrimci gençlik hareketi
içinde savaﬂç› yanlar›yla öne

ç›kt›.

1952 Diyarbak›r, Dicle do¤umludur. THKO'ludur. 1960'lar›n geliﬂen mücadelesi içinde tercihini silahl› savaﬂtan yana yapm›ﬂt›r. K›z›ldere'deki siper yoldaﬂl›¤›na THKO cephesinden kat›lan ikinci savaﬂç›d›r.

Ömer AYNA

31 Mart 1998’de Ege Bölgesinde gözalt›na al›narak kaybedildiler. Gözalt›na al›nd›klar› kabul edilmedi. Yaklaﬂ›k bir y›l sonra, itiraflarda bulunan Turan Ünal adl› kontrgerilla
eleman›, dört devrimcinin Foça’daki askeri birliklerde iﬂkence yap›ld›ktan sonra, bir tekneye konularak teknenin Seferihisar aç›klar›nda bombayla bat›r›ld›¤›n› aç›klad›.

Neslihan
USLU

Metin
ANDAÇ

Mehmet Ali
MANDAL

Hasan
AYDO⁄AN

Neslihan Uslu (Hayat), 1968, Bolu-Düzce Çilimli Beldesi do¤umludur. Gürcüydü. ‹.Ü.
Hukuk Fakültesi ö¤rencisiyken DEV-GENÇ'li oldu. Emekçili¤iyle, fedakarl›¤›yla kendini geliﬂtirdi. ‹YÖ-DER kurucular›ndan biri oldu. Devrimci Gençlik Dergisi’nde çal›ﬂt›. Gençlik örgütlenmesinde bölgesel sorumluluklar üstlendi. Gözalt›lar, tutsakl›klar yaﬂad›. Son nefesine
kadar kavgan›n bir neferi olarak kald›.

Metin Andaç, Bergama’da bir çiftçiydi. "Siyanürcü ﬁirket"i Bergama’dan söküp atma mücadelesinin önderlerinden biriydi. '80 öncesinde TAR‹ﬁ Direniﬂi'nin militanlar›ndand›r.
'90'dan sonra ‹zmir ‹ﬂçi Hareketi Gazetesi'nin temsilcili¤ini üstlendi. Torun sahibi olmas›na ra¤men, mücadeleyi hep bir gençlik coﬂkusuyla sürdürdü.
Mehmet Ali Mandal; 1958’de ‹zmir Menemen-Alia¤a'da do¤du. 1974’de iﬂçi çocu¤u olarak yurtd›ﬂ›na ç›kt›. Örgütlü mücadeleye kat›l›m› 1984’de Yunanistan'da oldu. Vatan›n›
hiç unutmad›. "Evliyim, iki çocu¤um var ama ülkem, halk›m için partimin bana verece¤i her türlü göreve haz›r›m" diyerek savaﬂ›n ön cephesine koﬂtu.
Hasan Aydo¤an; 1974 Tokat/Almus Akarçay do¤umludur. Düzene öfkesi ve devrimcilere sempatisi çocuk yaﬂtayken baﬂlad›. 16 yaﬂ›nda devrimci oldu. Parti-Cephe saflar›nda
çeﬂitli görevler ald›.

