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● Gençlik Gelecektir
Dergisi
Mart 2006 say›s› ç›kt›.

Gül yüzünüzde
güllerin açaca¤›
Doydu¤unuz
gönlünüzce
O dünyay› mutlaka
ama mutlaka
kuraca¤›m›za
‹nan›n çocuklar

● 6 Kas›m Davas›

Açl›¤›n›z kadar
açl›¤›m kadar
do¤ru söyledi¤im
O dünyay› kuraca¤›z!

Linç davas›n›n sürüldü¤ü Erzurum’da ilk
duruﬂma yap›lacak.

1982, Amasya
Ayd›nca beldesi Karsan köyü do¤umludur.
Lise y›llar›nda ‹stanbul
Üsküdar’da iken devrimci mücadeleye kaServet DEL‹CE t›ld›. Amasya E¤itim
Fakültesi’ne gitti¤inde
TÖDEFlilerle birlikte ö¤renci meclislerinde aktif görevler ald›. Gençlik Derne¤i’nin kuruluﬂunda katk›lar› oldu. 6 Nisan 2005’te
Amasya’da geçirdi¤i trafik kazas› sonucu
aram›zdan ayr›ld›.

B‹NLERCE KEZ FEDA...
Devrimci hareketin
kadrolar›ndand›. 1959 y›l›nda do¤du. Devrimci mücadelede h›zla geliﬂti. DevGenç7in yöneticilerinden
Selçuk
biri oldu. SDB’lerde yeralKÜÇÜKÇ‹FTÇ‹ d›. 12 Eylül cuntas› koﬂullar›nda tereddütsüz mücadeleyi ve görevlerini sürdürdü. 7 Nisan 1981’de
bulundu¤u evin kuﬂat›lmas› sonucu ‹stanbul Küçükköy’de polis taraf›ndan katledildi.

Haftal›k Süreli Yerel Yay›n

Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Sevtap TÜRKMEN

Yer: Gazi, Cebeci Mezarl›¤›
Tarih: 2 Nisan 2006 Saat: 13.00
Vatan›m›z ba¤›ms›z, halk›m›z özgür olsun diye
ﬂehit düﬂenler için düzenledi¤imiz anmaya
tüm halk›m›z› davet ediyoruz.

Haklar ve Özgürlükler Cephesi

● 5 y›ld›r tecritte
TEK tutulan
Ercan Kartal
nezdinde Tecrite
Hay›r demek için
duruﬂmas›na
kat›lal›m.
Tarih: 12.04.2006
Saat: 09.45
Yer: Beﬂiktaﬂ 14.
ACM
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Halk›m›z›n en taze düﬂleri için
Hayat›n farkl› mecralar›na akm›ﬂ›z

Bizi birbirimizden ay›rd›¤› için
Zorunlu hasretlikler dayatt›¤› için
Lanet olsun diyorum
Sizleri çok seviyorum.
Muharrem
KARAKUﬁ

Faruk
BAYRAKÇI

Mustafa
BEKTAﬁ

10 Nisan 1996’da ‹stanbul Göztepe
kavﬂa¤›nda kuﬂat›lan iki SPB komutan›, teslim
ol ça¤r›lar›na ateﬂ açarak cevap verdiler. Muharrem Karakuﬂ, Göztepe köprüsü alt›ndaki
çat›ﬂmada, son mermisini kulland›ktan sonra
sloganlar atarak ﬂehit düﬂtü. Mustafa Bektaﬂ
ise yaral› bir ﬂekilde kuﬂatmay› yard›, ancak
Üsküdar K›s›tl›’da baﬂka bir kuﬂatmada çat›ﬂarak ﬂehit düﬂtü. Her ikisi de gecekondu halk›n›n
mücadelesi içinde yetiﬂen kadrolard›. Muharrem Gazi Ayaklanmas›’n›n ön saflar›ndayd›.

Yaﬂam›m binlerce kez feda olsun sizlere

Olcay
UZUN

Hasretimi, zaferin ayd›nl›k sabah›na sakl›yorum.
Eyüp Beyaz

SDB üyeleri Olcay ve Faruk, 9 Nisan
1991’de ‹zmir Karﬂ›yaka’da kald›klar› üssün
ölüm mangalar› taraf›ndan kuﬂat›lmas› karﬂ›s›nda direnerek ﬂehit düﬂtüler. Faruk devrimci mücadeleye ‘87 sonlar›nda Liseli Dev-Genç saflar›nda kat›l›rken, Olcay 80 öncesinden beri mücadelenin içindeydi. Bir süre KKDD’de görev yapm›ﬂt›.

ﬁehitlerimiz Hakk›nda
ﬁehitlerimizin ailelerinin ve yoldaﬂlar›n›n uyar›lar›yla, adlar›na ve ölüm tarihlerine iliﬂkin baz› yanl›ﬂl›klar› düzeltiyoruz:
- Vehbi Melek’in ad›, Vehpi Melek olarak düzeltilmiﬂtir.
-Abdi ﬁeker’in ad›, Apti ﬁeker olarak düzeltilmiﬂtir.
- Malatya’da ﬂehit düﬂen yoldaﬂlar›m›zdan Mehmet Ali Karasu'nun ad› Mehmet Ali Karasoy, ﬂehitlik tarihi I5 Haziran
I980 olarak düzeltilmiﬂtir.
- Eylem Y›ld›z’›n ad› nüfusta Nezaket Y›ld›z olarak geçmektedir. Ancak çevresinde, yoldaﬂlar› aras›nda Eylem Y›ld›z
olarak bilindi¤i için isminin kullan›m›nda bir de¤iﬂiklik yap›lmam›ﬂt›r.

Yurtd›ﬂ› Büro: Vak›f EFSANE
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/NEDERLAND

30 Mart
ﬁehitler
Anmas›

Kor kor kor isyan ateﬂleri yakm›ﬂ›z

Bu zulüm düzenine

Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
‹stiklal Cad. Büyükparmakkap› Tel
Sok. No:4 Kat:4/2 Beyo¤lu/‹STANBUL
Telefon: 0 212 251 94 21
Faks: 0 212 251 94 35

Anmaya
Ça¤r›

Halk›m›z›n ba¤r›nda

Bu büyük ailede yaﬂam› ve ölümü paylaﬂm›ﬂ›z

Gençlik Federasyonu

7 Ocak 2006
Fatma Koyup›nar

Birbirimizin gülen gözlerinden bakm›ﬂ›z

Ne mutlu bizlere ki

Gençli¤in YÖK’e karﬂ› mücadelesi mahkeme
salonlar›nda devam ediyor. YÖK’e karﬂ›
dayan›ﬂmaya ça¤›r›yoruz.

Tarih: 18.04.2006
Saat: 09.00
Yer: Erzurum 2. As. Ceza Mah.

Bizler ki, hayata

Ac›lar, sevinçler, hasretlikler tatm›ﬂ›z

Tarih: 13.04.2006
Saat: 10.00
Yer: Ankara 11. ACM

● Trabzon Linç Davas›

Yoldaﬂlar;

Hamiyet
YILDIZ

‹zmir’de 9 Nisan 1992’de halk
düﬂmanlar›na yönelik bir eylemde çat›ﬂarak ﬂehit düﬂtü. 1969 Adapazar›
Kaynarca do¤umluydu. ‹.Ü. Bas›n Yay›n Yüksek Okulu’nda DEV-GENÇ’li
olarak çal›ﬂt›. 1 Aral›k direniﬂinin yarat›c›s› oldu. Örnek bir Dev-Genç’liydi.

Mustafa
SELÇUK

Seyhan
AYYILDIZ

ﬁirin
EROL

12 Nisan 1995’de Ankara Bat›kent’te bulunduklar›
eve gece polis taraf›ndan düzenlenen bask›nda infaz edildiler.
Mustafa Selçuk, 1978’de ‹stanbul gecekondu halk›n›n
mücadelesi içinde yeralarak baﬂlad› mücadeleye. Cunta y›llar›nda tutsakl›k koﬂullar›nda direniﬂini sürdürdü. Son görevi ‹ç
Anadolu Bölge Sorumlulu¤u idi. Seyhan Ayy›ld›z, Lise y›llar›nda mücadeleye kat›ld›. Zile Halkevi’nin kurucular›ndand›.
ﬁirin Erol, lise y›llar›n›n ard›nda düzende yaﬂamay› reddetti
ve devrimin saflar›nda yerald›.

- Ali Hüseyin Avc›'n›n ölüm tarihi 4 ﬁubat I984 olarak düzeltilmiﬂtir.
- Kamber Güneﬂ’in ad› Kamer Güneﬂ olarak düzeltilmiﬂtir.

Okurlar›m›za ve ﬂehit yak›nlar›na:
ﬁehitlerimize iliﬂkin her türlü bilgi, belge ve resmi, onlara
iliﬂkin an›lar›n›z›, bize iletmeye devam etmenizi diliyoruz.
Onlar tarihimizdir; onlara dair herﬂey tarihimizin tam yaz›lmas›na bir katk›d›r.
Onlar ö¤retmenimizdir; onlara dair her an›, ö¤rettiklerini
ço¤altacakt›r.
Okurlar›m›z›n bu ça¤r›m›z›, ﬂehitlerimize karﬂ› sorumluluklar›n›n bir parças› olarak ele alaca¤›na inan›yoruz.

‹ki siyaset...
Tek alternatif
Siyasi arenada yeralan politik güçlere bak›ld›¤›nda iki siyaset tarz› görülür, ancak tek bir alternatif vard›r. Çünkü bu iki
siyaset tarz›ndan biri, zaten bir alternatif de¤il, mevcut düzeni, yani statükoyu sürdürme siyasetidir... Oligarﬂi ne yaparsa yaps›n, 36 y›ll›k geçmiﬂi, halk›n içinde yokedilemeyecek kökleri olan bu alternatifin kitlelerle buluﬂmas›n› engelleyemeyecek, umut, 70 milyonun umudu haline gelecektir.
970’te siyasi arenaya ç›kt›¤›m›zda, ülkemiz sosyalistlerinin o
güne kadar ki ça¤r›lar›ndan farkl›
bir ça¤r› yapt›k Türkiye halklar›na.
Hedeflenen ne parlamenterist bir
baﬂar›, ne de haklar ve özgürlüklerin geniﬂletilmesiyle s›n›rl›yd›. Mahir Çayan’›n önderli¤indeki Parti,
halk› iktidar için mücadeleye ça¤›r›yordu. Parti’nin stratejisi ve örgütlenme anlay›ﬂ› da iktidar mücadelesine uygun olarak ﬂekillendirilmiﬂti.
Mahir Çayan ve yoldaﬂlar›n›n, Türkiye solunun 50 y›ll›k revizyonist,
pasifist gelene¤inden kopuﬂunun en
belirleyici noktalar›ndan biri buydu.
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u belirleyici nokta, ayn› zamanda halk için kurtuluﬂ umudunu yaratan noktad›r. ‹ktidar hedefli
olmayan bir mücadelede “kurtuluﬂ”
ihtimali de yoktur. Düzen karﬂ›s›nda tek alternatif oldu¤unu iddia
eden biz Marksist-Leninistler, kurtuluﬂ’tan ne anl›yoruz? Mevcut dü-

B

úoLQGHNLOHU

zen içinde halk için ancak baz› konularda ve ancak bir yere kadar
“iyileﬂtirmeler” olabilir; fakat kurtuluﬂ olmaz. Bunun kan›t›, bizzat
ülkemizin tarihidir.
Çok partili rejime” geçilmesinden bu yana, 1950-2003 aras›nda 13 kez milletvekili genel seçimi yap›ld›. Toplam 100’e yak›n
partinin kat›ld›¤› bu seçimlerde
halka vaadedilmedik hiçbir ﬂey
kalmam›ﬂt›r. Fakat, ülkemizdeki
mevcut sömürü, adaletsizlik ve
eﬂitsizlik düzeninde hiçbir temel
de¤iﬂiklik olmam›ﬂt›r. Bugüne kadar 59 hükümet gördük. 59 hükümette, kimi “sa¤c›”, kimi “solcu”
etiketli onlarca parti, onlarca baﬂbakan, bini aﬂk›n bakan yerald›. ‹simleri, s›fatlar› farkl› olan bu partiler
ve burjuva politikac›lar, hep ayn›
politikalar› uygulad›lar. Emperyalizme ba¤›ml›l›¤› sürdürmek, oligarﬂinin ç›karlar›n› korumak, halk›n

“

18 Romanlar’a karﬂ› aﬂa¤›lamaya, bask›ya son!
19 ﬁiddet liselere nas›l indi?

mücadelesini bast›rmak tüm iktidarlar›n ortak politikas› oldu. “Devlette devaml›l›k esast›r” sözü, asl›nda düzen partilerinin birbirlerinden farks›zl›¤›n›n da bir ifadesidir.
ligarﬂik devlet; onlarca farkl›
parti, hükümet, baﬂbakan, bakan iﬂbaﬂ›na gelmesine ra¤men,
“devaml›l›¤›n›” sa¤lam›ﬂt›r. Bu, gelip geçen tüm partilerin, hükümetlerin, “düzen gücü” oldu¤unu gösterir. ‹ktidar olmuﬂ, düzeni sürdürmüﬂ
ve “demokrasicilik oyunu” çerçevesinde, halk›n özlemlerini, taleplerini
istismar etmeyi sürdürebilmek için,
düzeni sürdürme görevini bir baﬂka
düzen gücüne devretmiﬂlerdir.

O

urtuluﬂu hedefleyen Parti, iﬂte
bu zinciri k›rman›n partisidir.
Devrim mücadelesinin oda¤›nda iktidar mücadelesi vard›r. ‹ktidar› hedeflemeyen bir mücadele, ne kadar
militan, ne kadar kitlesel olursa olsun, sonuçta bir biçimde düzen içinde erimeye mahkumdur. Sömürücü
egemen s›n›flar, kendi iktidarlar›n›
büyük bir itinayla ve gerekti¤inde
büyük bir ﬂiddetle koruyorlar. Ekonomik, politik, askeri, sosyal, kültürel, att›klar› her ad›m, yaratt›klar›
her kurum buna hizmet ediyor. Halk›n mücadelesi de her an›nda ve her
biçiminde, kendi iktidar›na hizmet
etmelidir. Kurtuluﬂ Partisi’nin halka
ve devrimcilere sundu¤u bak›ﬂ aç›s›
budur. ‹ﬂçilerin, memurlar›n, gençli¤in, köylülerin, gecekondulular›n,
irili ufakl› eylemleri, dar, geniﬂ ör-

K

38 Halk›n Cephesi: Sol içi ﬂiddet karﬂ›s›nda
herkes sorumluluk üstlenmelidir!

20 Haklar›m›z› örgütlenerek alaca¤›z

40 ‹bret-i alem için, öyle mi?
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‹ki siyaset... Tek alternatif

24 ﬁemdinli’de yarg›ya ne gerek var!

41 Emperyalistlerin demokrasi kriterleri

5

Cerrah, oligarﬂinin özlemini dile getiriyor

26 K›z›ldere yolunda yürümeye devam edece¤iz!

42 Fransa’n›n anlatt›¤›
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Fatma Koyup›nar Onurumuzdur

29

Parti’nin öyküsü- bölüm: 2

12 Seni anlatmak sorumluluktur

32 Kurumsal zekât ilelebet yoksulluk

13 Emek: GSS’ye karﬂ› referandum

34 Newroz ‹syand›r ‹syan Cengiz

14 Kürt halk› ﬂehitlerini sahiplendi,

Soydaﬂlar’la Sürüyor

oligarﬂi halka sald›rd›
16 Derbent halk› konuﬂuyor

35 Sansür; yönetemeyenin, suçlular›n yöntemidir
36 Devrimci ve demokratik yap›lara

44 Yurtd›ﬂ›: Anadolu Federasyonu
iﬂçilerin yan›nda
45 Hayat›n ‹çindeki Teori: ﬁehitlik
49 ﬁehit aileleri konuﬂuyor
50 Ba¤›ms›zl›k demokrasi sosyalizm
mücadelemizin kahraman ﬂehitleri

gütlenmeleri, iktidar hedefini gözeten bir muhtevaya kavuﬂturulmal›d›r. Bu baﬂar›lamad›¤›nda halk›n bu
eylemler ve örgütlenmeler için ortaya koydu¤u enerjisi, eme¤i, fedakarl›¤›, ödedi¤i bedeller, gerekti¤ince de¤erlendirilmemiﬂ olur.
alk›n düzen partilerine umut
ba¤lay›p oylar›yla onlar› desteklemesi, kendi bileklerindeki kelepçeyi s›kmaktan baﬂka bir anlama
gelmez. Halk› bilinçlendirmek, en
k›sa tan›m›yla, bu gerçe¤i halka
göstermektir. Partinin görevi bu bilinçlenmeyi sa¤lamakt›r... Bu gerçe¤in fark›nda olan halk kesimleri
de vard›r. Fakat onlar›n bir bölümü
“alternatifsizlik”ten, bir bölümü ise
bu düzenin de¤iﬂtirilemeyece¤i düﬂüncesinden, bir bölümü bu devlete
karﬂ› ç›kman›n korkusundan dolay›,
yine düzen partilerinin peﬂine düﬂerler. Bu noktada Parti’nin görevi,
düzenin de¤iﬂtirilemez, devletin y›k›lamaz olmad›¤›n› göstermektir.

H

iz bu gerçekleri göstermeye çal›ﬂ›yoruz; düzen bizi yoketmeye, susturmaya çal›ﬂ›yor. Oligarﬂiyle halk›n devrimci öncüleri aras›nda
36 y›ld›r sürmekte olan kavgan›n
esas› budur. Biz, ekonomisiyle, siyasetiyle, adaletiyle, e¤itimiyle,
her ﬂeyiyle bu düzenin d›ﬂ›nda bir
alternatif sunuyoruz. Oligarﬂi ise,
“alternatif”i yokedip, muhalefeti de
düzeniçine hapsetmeye çal›ﬂ›yor.
Tüm dünyada emperyalistlerin ve
iﬂbirlikçilerinin istedi¤i muhalefet,
mevcut düzeni kabul eden bir muhalefettir. Halka benimsetmeye çal›ﬂt›klar› “sol”un s›n›rlar› da böyle
çizilmektedir. Emperyalizmin dünya hakimiyetine, iﬂbirlikçilerin iktidar›na temelden karﬂ› ç›kmad›ktan
sonra, istedi¤iniz gibi solcu olabilir,
en keskin söz ve sloganlar› da kullanabilirsiniz.

B

ligarﬂinin ya da halk›n ç›karlar›n› savunma ad›na siyasi arenada yeralan politik güçlere bak›ld›¤›nda iki siyaset tarz› görülür, ancak tek bir alternatif vard›r. Çünkü
bu iki siyaset tarz›ndan biri, zaten
bir alternatif de¤il, mevcut düzeni,
yani statükoyu sürdürme siyaseti-

O

dir. Bu iki siyaset tarz›n›n d›ﬂ›nda
baz› “ara kategoriler” de var elbette.
Bunlar›n baz›lar› de¤iﬂimden, hatta
devrimden de sözediyorlar. Fakat
bunlar›n içinde hareket ettikleri zemin, düzenin çizdi¤i çizgilerle s›n›rlanm›ﬂ bir zemindir ve bu zeminden ç›kmad›klar› sürece de de¤iﬂimden, devrimden sözetmelerinin siyasal bir hükmü yoktur. Bu nedenle
biz bunlar› düzeniçi siyasetler olarak adland›r›yoruz. Bunlar statükoyu sürdürme yanl›s› olmasalar da
statükoya karﬂ› bir alternatif oluﬂturmuyorlar. Seçtikleri siyaset tarz›yla da sonuçta statükonun devam›na hizmet etmiﬂ oluyorlar.
evrimci hareketin ç›k›ﬂ›, baﬂ›ndan itibaren s›n›rlar›n› düzenin
çizdi¤i bu tür solculu¤a karﬂ› bir ç›k›ﬂt›r. Kurtuluﬂ’u hedefleyen Parti’yi,
kendilerini “devrimci, sosyalist, komünist, emekten yana...” ilan eden
tüm revizyonist, reformist ve oportünist hareketlerden ay›rdeden de budur. Bu ayr›m noktas›, büyük bedeller ödeme pahas›na korunmuﬂ ve sürdürülmüﬂtür. Oligarﬂi, 1970’den bu
yana, devrimci hareketi düzeniçine
çekmek ya da kan içinde bo¤mak
için elinden gelen her ﬂeyi yapm›ﬂt›r. Fakat bu 36 y›l›n hiçbir aﬂamas›nda halk›n ç›karlar›n›, halk›n iktidar›n›, devrim ve sosyalizmi savunmakta tereddüt göstermedik. Halk›n
kurtuluﬂ umudunun yokedilmesine
veya reform aldatmacalar› içinde
bo¤ulmas›na izin vermedik. Ülkemizin yaﬂad›¤› en karanl›k dönemlerde bile umudun y›ld›z›, ülkemizin gökyüzünde parlamaya devam
etti.

D

iç kuﬂku yok ki, politik anlamda iktidar alternatifi olmakla,
maddi olarak “iktidar› alabilecek
güç ve aﬂamada olmak” aras›nda
önemli bir fark ve uzun bir zaman
vard›r. Bu zaman›n ne kadar uzay›p
k›salaca¤›, ülkelere, konjonktürel
koﬂullara göre de¤iﬂebilir. Esas olan
bütün bu süreç boyunca, askeri, politik bask›lara, kuﬂatmalara, ödenen
bedellere ra¤men, alternatif olmaktan vazgeçmemektir; yani iktidar
hedefinden ve devrim iddias›ndan

H
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uzaklaﬂmamakt›r. Emperyalizmin
ve faﬂizmin bask›lar› karﬂ›s›nda
“direnme çizgisi”nin anlam› da iﬂte buradad›r. “Koﬂullar, yeni aç›l›mlar, geri çekilmeler, kendini koruma
taktikleri...” ad›na örgütsel varl›klar›n› la¤vedenler veya stratejilerini,
programlar›n› tasfiye edenler, fiilen
iktidar alternatifi olma noktas›na
ulaﬂma ﬂanslar›n› kaybetmiﬂ olurlar.
Ülkemiz solunda 12 Eylül’den bu
yana gerek infaz, kay›p, katliam
politikalar›na, gerekse de hapishanelerdeki teslim alma politikalar›na
karﬂ› “örgütü, kadrolar› koruma”
ad›na, “güç dengeleri” ad›na, “gerçekçilik” ad›na uzlaﬂman›n ve teslimiyetin politikalar› üretilmiﬂtir. Oysa, bir alternatif olmaktan, halk›n
umudunu savunmaktan, halka güven verecek ve bilinç götürecek politikalardan, iktidar hedefinden vazgeçildi¤i noktada, zaten örgüt de,
kadrolar da anlams›z, iﬂlevsiz, etkisiz hale gelmiﬂ demektir. Yani ortada korunan bir ﬂey yoktur.
üzen, karﬂ›laﬂt›¤› her sorunda
daha yo¤un sömürüye baﬂvurmakta, daha fazla bask› üretmektedir. Hiçbir düzen partisinin bunun
d›ﬂ›nda kalmas› mümkün de¤ildir.
Bunun d›ﬂ›nda sadece devrim vard›r. Bunun d›ﬂ›nda sadece devrimci
Parti vard›r. Ve bu düzenin hep böyle sürüp gitmesini önleyecek tek
güç de bu Parti’nin bayra¤› alt›nda
birleﬂmiﬂ halkt›r.
aﬂist cuntalara ra¤men iktidar
hedefimizi ve devrim iddiam›z›
sürdürerek, sosyalist sistemin y›k›lmas›na ra¤men sosyalizm bayra¤›n›
yukar›da tutmaya devam ederek,
emperyalist kuﬂatmaya karﬂ› ba¤›ms›zl›¤› savunmaya devam ederek,
faﬂizmin her türlü bask›s› karﬂ›s›nda
direnerek kurtuluﬂ umudunu yaﬂatt›k. Tarihimizden, uzlaﬂmaz ideolojimizden ald›¤›m›z güçle, biz alternatifiz diye halk›m›z›n karﬂ›s›na
ç›kabiliyoruz. Oligarﬂi ne yaparsa
yaps›n, ülkemiz s›n›flar mücadelesinde 36 y›ll›k geçmiﬂi, halk›n içinde yokedilemeyecek kökleri olan bu
alternatifin kitlelerle buluﬂmas›n›
engelleyemeyecek, umut, 70 milyonun umudu haline gelecektir.

D

F

Cerrah, oligarﬂinin özlemini dile getiriyor:

Tüm ülkeyi F Tipi gibi yönetelim,
Tüm halk esir statüsünde olsun!

CERRAH’IN ÖNER‹LER‹
➤ Herkesin [70 milyonun] DNA,
parmak izi ve foto¤raf› al›n›p
fiﬂlenmeli
➤ Gözalt› süresi 4 gün olmamal›,
15 veya daha fazla güne
uzat›lmal›
➤ Gözalt›na al›nanlar›n yak›nlar›na haber verilmesin
➤ Yakalananlar›n avukatlar› ile
görüﬂmesi 4 güne kadar
ertelenebilmeli
➤ ‹yi hal, ﬂartl› sal›verme, af ve
indirimlerden terör suçlular›
yararlanmamal›
➤ Metropollerde kay›t d›ﬂ› ikamete izin verilmemeli
➤ Arama yetkisi kolluk amirlerine de tan›nmal›
➤ S›n›rlardan her giriﬂ ç›k›ﬂ
yapan›n foto¤raf ve parmak
izleri kaydedilmeli
➤ Elde edilen belgeleri savc›
de¤il polis incelemeli

‹stanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, Ankara’da yap›lan
"Küresel Terör ve Uluslararas›
‹ﬂbirli¤i" sempozyumunda gündeme getirdi¤i önerilerle, bu ülkenin
“güvenlik güçleri”nin demokrasiden ne anlad›¤›n›, halka nas›l bakt›¤›n› bir kez daha tart›ﬂmas›z biçimde herkese gösterdi.
Önerilerinin ayr›nt›lar›n› yanda
göreceksiniz; ama ayr›nt›lar›n ötesinde önemli olan bu önerilerdeki
kafa yap›s›d›r. Bu kafa yap›s›, haklar ve özgürlükleri “zararl›”, halk›
da “potansiyel suçlu” görmektedir.
Y›llard›r ülkemizi yöneten de bu
kafa yap›s›d›r.

Cerrah “Yaln›z de¤il”!
Kimse bunlar›n ‹stanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah’›n
“kiﬂisel düﬂünceleri” oldu¤unu, bu
s›k›yönetimci, ortaça¤ kal›nt›s› önlemlerin sadece onun kendi “kafa
yap›s›”n› yans›tt›¤›n› sanmamal›d›r.
Gerçekte son birkaç ayd›r “ˆterör”
demagojisi üzerinden yap›lan aç›klamalara bak›l›rsa, Cerrah’›n aç›klamas›n›n belli bir plan dahilinde
gündeme getirildi¤i görülür. Sadece
son günlerde öne ç›kanlar› s›ralayacak olursak: Yeni Terörle Mücadele Yasas› haz›rlan›yor... TBMM terörle mücadeledeki “yeni yap›lanmay›” görüﬂüyor... Terörle Mücadele Yüksek Kurulu, halka karﬂ›
yeni bask› ve provokasyonlar› örgütlüyor... Genelkurmay “terörle
mücadele zirvesi” düzenliyor... Polis, Genelkurmay, hergün bir baﬂka
faﬂist öneriyle ortaya ç›k›yor...
K›sacas›, düzenin tüm kurumlar›, bask› ve zulmü yo¤unlaﬂt›racak
yeni düzenleme ve kurumlaﬂmalar
için adeta seferberlik halindedir.
Bu seferberlik hali, Celalettin
Cerrah’›n anti-demokratik, faﬂist
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karakteri apaç›k olan önerileri karﬂ›s›nda düzenin di¤er kurumlar›n›n
tavr›nda da görülmektedir.
Cerrah’›n önerileri, en baﬂta
Emniyet Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan da desteklendi. Emniyet
Sözcüsü ‹smail Çal›ﬂkan, AB uyum
yasalar› ile getirilen 4 günlük gözalt› s›n›r›n›n 'suçlular›n yakalanmas›
ve suçlar›n ayd›nlat›lmas›' için yeterli olmad›¤›n› söyledi aç›klamas›nda. (“‹ﬂkenceyle sonuç almak
için bu süre bize yetmiyor” demek
istiyordu tabii ki.)
Ama daha önemlisi, “AB’ye
uyum yasalar›n› ç›kar›p ülkeyi demokratikleﬂtirmekle” övünen AKP’
den de bu kafa yap›s›na en küçük
bir itiraz, eleﬂtiri gelmedi. Düzenin
muhalefet partilerinden, CHP’den
ve di¤erlerinden de Cerrah’a itiraz
eden ç›kmad›. Belli ki Cerrah, hepsinin kafas›ndan geçene tercüman
olmuﬂtur.

Tart›ﬂ›lan yasa de¤il,
iﬂkence, infaz, katliamd›r
AKP, uzun süredir Genelkurmay
ve polisin de katk›lar›yla(!) yeni bir
Terörle Mücadele Yasas›’n›n haz›rl›klar›n› sürdürüyor. Kan içici köﬂe
yazarlar›, kontra ﬂefleri s›k s›k
“TMY’de yeni düzenleme” talep
ediyorlar. Genelkurmay’›n, polisin
TMY’de ﬂunlar olsun, bunlar olsun
diye ortaya att›¤› taleplere bak›n:
Hepsi, kay›plar›, iﬂkenceleri, infazlar› meﬂrulaﬂt›rma talepleridir.
Herkesten DNA al›ns›n demek,
bu ülkede yaﬂayan herkes potansiyel olarak suçludur demektir. Devletin halka bak›ﬂ›n›n özetidir bu istek. Ve yukar›da somut olarak da s›ralad›¤›m›z gibi, gerçekte düzenin
bütün kurumlar› ayn› zihniyeti taﬂ›maktad›rlar, ancak “sivil” kurumlar›, demokrasicilik oyunu gere¤i ki-

mi yasal düzenlemeler yapmak durumunda kalmaktad›r. Polisi, ordusu ise, bu oyunun halka karﬂ› savaﬂta önlerinde engel oldu¤unu düﬂünerek her f›rsatta bir kenara b›rakmak için zorlamaktad›rlar.
Genelkurmay’›n yeni terörle
mücadele tasla¤›nda yeralmas›n› istedikleri maddeler, polisin istekleri;
bask›y› daha da artt›rma yönündeki
giriﬂimlerdir.
Yeni TMY için istenenlerin baz›lar› ﬂunlard›r mesela:
- Cezalar artt›r›ls›n! / - Devlet
güçlerinin silah kullanma yetkisi
geniﬂletilsin; Devlet güçleri “Do¤ruca ve duraksamadan hedefe karﬂ›
silah kullanmaya yetkili” k›l›ns›n. /
- Örgütü öven yay›nlara, yay›nc›lara daha a¤›r hapis cezas› verilsin. / Avukat görüﬂmelerine s›n›r getirilsin...
AKP Hükümeti’nin Adalet ve
‹çiﬂleri Bakanl›klar›’n›n yapt›¤›

aç›klamalar, hükümetin de benzeri
zihniyette oldu¤unu, ancak yukar›da belirtti¤imiz nedenle ve “AB’ye
uyum” oyunu gere¤i, daha k›l›f›na
uygun yapmaya çal›ﬂt›¤›n› göstermektedir.
AKP hükümetinin derdi demokrasi, hukuk devleti olsa; aç›kça yarg›y› bask› alt›na alan Genelkurmay
aç›klamas› karﬂ›s›nda sus pus olmazd›, ﬁemdinli’nin üzerini örtmeye çal›ﬂmaz, gerçeklerin bir k›sm›n›
ifade etti¤i için Sabri Uzun’u görevinden almazd›.

Bu kafa “Adalet” Bakan›
Genelkurmay ve ne yapt›¤› pek
bilinmeyen “Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi” taraf›ndan ortaklaﬂa düzenlenen “terör sempozyumunda” Adalet Bakan›’n›n söyledi¤i bir söz, zaten AKP’nin meseleye nas›l bakt›¤›n› özetlemektedir:
Cemil Çiçek, sempozyumda
“varsa yoksa san›k haklar›, ma¤-

Burjuva medyada vurun, as›n, kesin hezeyan›!
Yak›n zamana kadar AB’ye uyum yasalar›n›n, “demokratikleﬂme”nin en
baﬂ savunucusu kesilen burjuva medya, polis ﬂeflerinin, katliamc› generallerin
istekleri ve AKP’nin politikalar›na paralel olarak hemen dümen k›r›p, hiçbir
dönem de¤iﬂmeyen infaz, katliam alk›ﬂç›l›¤›yla “teröre karﬂ› mücadele” bayra¤›n› açt›.
Do¤an Medya’n›n yazarlar› (Ertu¤rul Özkök, Oktay Ekﬂi, Emin Çölaﬂan,
ﬁükrü Küçükﬂahin, Cüneyt Ülsever vb.) bu konuda baﬂ› çektiler.
Biri, “Newroz’da olay ç›kmad›, çünkü polis müdahale etmedi. Etmemeli
miydi, yeniden düﬂünülmeli.” (Cüneyt Ülsever) diye yazarken, Özkök, Frans›z polisinin göstericileri nas›l coplad›¤›n› anlat›p, laf› Türkiye’ye getiriyor...
Biz de yapmal›y›z diyor. Oktay Ekﬂi “terörle mücadele eden güçlerimizin moralini bozdu¤umuzun fark›nda m›y›z?” diye soruyor.
Emin Çölaﬂan da Diyarbak›r’daki gösterilerin ard›ndan “Yeni AB yasalar›
nedeniyle polis ve yarg› çaresiz. Elleri kollar› ba¤l›” diye yazd›.
Polis panzerlerle su s›k›yor, gaz bombalar› ya¤d›r›yor, plastik mermi kullan›yor, coplarla kalaslarla eline geçirdi¤ini adeta linç ediyor, üç kiﬂiyi de katlediyor... Ama hala “yetkisinin azl›¤›”ndan sözediliyor. Daha ne yapacak peki? Ne yap›laca¤› belli. Tüm kitleyi taray›p geçecek polis ve asker. Tüm halk›
fiﬂleyecek, tüm muhalifleri hapishanelere dolduracak...
“Eylemleri önlemek amac›yla önceden gözalt› uygulamas›na dönülmesi,
örgütün poster ve pankartlar›n› taﬂ›yanlara an›nda müdahale edilmesi, belediye baﬂkanlar›na karﬂ› daha etkin mücadele...” gibi bask› politikalar›n›
yürürlü¤e koyacak.
K›sacas›, burjuva medya, en a¤›r yasalar› ç›kar›n arkan›zday›z, infazlar
yap›n, kitlelere sald›r›n, yan›n›zday›z diyor.
Düzenin medyas›, kendine yak›ﬂan› diyor, daha ne desin!
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durlar›n durumu ne olacak?” diyerek, “san›k haklar› yerine ma¤dur
haklar› temelinde örgütlenip iﬂleyen
bir yarg› modeli” kurulmas›n› öneriyordu.
Düﬂünün ki, bu adam, “san›k”lar›n konuldu¤u hapishaneleri yönetmekle, hapishanelerdeki insanlar›n
can güvenli¤inden ve insanca yaﬂamas›ndan sorumlu bir koltukta bulunmaktad›r. ‹ﬂte bu kafa, “ma¤durlar” ad›na hapishanelere att›¤› insanlardan TECR‹T zulmüyle intikam alma politikas› sürdürmektedir.

Demokrasicilik oyunu
içinde bir sahne:
“AB’ye uyum” oyunu
Oligarﬂinin “demokratikleﬂme”
ad›na ç›kard›¤› yasalar›, k›sa sürede
baﬂka düzenlemelerle geri almakla
kalmay›p, eskisinden de beter hale
getirmesi, bu ülkede defalarca yaﬂanm›ﬂt›r. Bu durum, ülkemizde neredeyse bir yönetim tarz›d›r.
Özal’dan bugüne bütün iktidarlar
ayn› çerçevede hareket etmiﬂlerdir.
Çünkü hepsi, halk›n muhalefeti karﬂ›s›nda sadece bask›dan, zor’dan
medet ummakta, halk› sindirerek,
susturarak, örgütlülüklerini yasaklayarak iktidar›n› sürdürmeye çal›ﬂmaktad›r. “Hak ve özgürlükleri”,
katlan›lmas› gereken, düzen için
tehlikeli bir ﬂey olarak görmektedirler. Bunun için de her f›rsatta, bunlar› yoketmektedirler.
AKP iktidar› da bunun d›ﬂ›nda
de¤ildir. Kimi solcular›n dahi “demokratik devrim” diye niteledi¤i
AB yasalar›n›n ard›ndan yap›lan yeni TCK, CMK ve C‹K bu konuda tipik örneklerdir. Düﬂünce, ifade ve
örgütlenme özgürlü¤ü üzerindeki
bask›lar daha koyulaﬂm›ﬂ, C‹K ile
hapishanelerdeki zulüm daha da
katmerleﬂmiﬂtir.
Fakat iﬂte görüldü¤ü gibi, bu da
yetmemektedir oligarﬂinin katliamc›lar›na. Daha fazla iﬂkence, daha
fazla infaz yetkisi istemekte ve iﬂkence, infaz davalar›ndan göstermelik de olsa “yarg› önüne” ç›kar›lmalar›na da art›k son verilmesini talep etmektedirler.

Adalet Bakan› Cemil Çiçek, 30
Mart’ta yapt›¤› aç›klamayla da,
TMY’de polis ﬂeflerinin, Genelkurmay’›n istedi¤i düzenlemelerin yap›laca¤›n› bir kez daha teyid etmiﬂtir. Onca AB masal›ndan sonra gelinen nokta iﬂte buras›d›r.

Dünya ve Türkiye gerçe¤i
üzerine yan›lsamalardan
kurtulunmal›d›r
Celalettin Cerrah’›n önerilerine,
TMY’de yap›lmak istenen de¤iﬂikliklere itiraz edenlerin birço¤u “demokratik bir ülkede bunlar olmaz”
diyor. Do¤ru, bunlar demokratik bir
ülkede olmaz. Ama Türkiye’nin demokratik bir ülke oldu¤unu kim
söyledi ki zaten? Büyük yan›lg› da
burada iﬂte.
AB yasalar›yla gözalt› süresi k›sal›nca demokrasi mi gelmiﬂti? Bu
eleﬂtirileri yapanlar da çok iyi bilmektedir ki, polis “kay›ts›z gözalt›
ve iﬂkence” yöntemini geliﬂtirmiﬂ
ve yayg›n olarak uygulamaktayd›.
AB’ye uyum yasalar› ç›kt› diye, infazlar m› durmuﬂtu, infazc›lar m›
yarg›lanmaya baﬂlam›ﬂt›?
Her AB’ye uyum yasas› ç›kt›¤›nda, bunun bir “demokratikleﬂme”
anlam›na gelmedi¤i, Avrupa emperyalizminin de zaten böyle bir amac›
ve derdi olmad›¤›n› tekrar tekrar anlatt›k. Fakat, ülkemiz demokratlar›n›n, ayd›nlar›n›n, reformistlerinin
önemli bir k›sm› kendi hayal dünyalar›nda kalmay› tercih ettiler. Onlar›n hayal dünyas›ndan uyanmas›
için Celalettin Cerrah gibilerinin
kafa yap›lar›n›n aç›kça ortaya serilmesi mi gerekiyor? Diyelim Cerrah’›n önerileri kabul edilmedi;
“demokrasi korunmuﬂ” mu olacak?
Asl›nda ayd›n, sol baz› kesimlerde dünya ve ülkemiz gerçe¤i üzerine tam bir aymazl›k yaﬂanmaktad›r.
Mesela ülkemizdeki ﬂu veya bu bask›y›, anti-demokratik uygulamay›
eleﬂtirirken söze “tüm dünya demokrasiye do¤ru giderken...” diye
baﬂlanmakta veya “baﬂka bir ülkede böyle bir uygulama yoktur” ﬂeklinde ahkamlar kesilmektedir.

Oligarﬂi neye tedbir al›yor, neye haz›rlan›yor?
Genelkurmay, polis, hükümet, yo¤un bir seferberlik içindeler; seferberliklerinin odak noktas›nda “terörle mücadele” var. 12 Eylül’ün fiﬂlemesini, 12 Eylül’ün gözalt› süresini aratacak çapta fiﬂlemeler, iﬂkence izinleri... ‹nfazc›lara “yarg›lanma” tehlikesi olmadan infaz yetkisi... Konuya
iliﬂkin haberimizde de görülece¤i gibi daha pek çok ayr›nt› var.
Peki bütün bu haz›rl›k niye? Bu haz›rl›k, emperyalizmin ve oligarﬂinin
soygun ve talan politikalar›n› sürdürme kararl›l›¤›d›r; faﬂizmi sürdürme ve
pekiﬂtirme kararl›l›¤›d›r. Sömürü daha da yo¤unlaﬂt›r›larak sürdürüldü¤ü
takdirde açl›¤›n, iﬂsizli¤in, dolay›s›yla halk›n hoﬂnutsuzlu¤unun büyüyece¤i de aç›kt›r. O zaman halk›n isyan›n› engelleyecek önlemler ﬂimdiden
al›nmal›d›r. Her alanda bask› t›rmand›r›ld›¤›nda, y›llard›r “Kürt sorununa
düzeniçi çözüm” beklentileriyle oyalanan Kürt halk›n›n sesini yükseltece¤i aç›kt›r.
Mesele, “terör” de¤il, silahl›, silahs›z tüm halk muhalefetidir. Bu nokta, özellikle “Kürt sorunu”nda çok ç›plak hale gelmiﬂtir. Y›llard›r
OHAL’leri, faili meçhulleri, bask› yasalar›n› PKK’nin silahl› mücadelesine ba¤layan oligarﬂi, ﬂimdi bu hareketin “siyasallaﬂmas›n›” engellemeyi
MGK karar› haline getiriyor ve Terörle Mücadele Yasas›’na buna iliﬂkin
maddeler yerleﬂtiriyor.
Mant›k aç›kt›r; tüm halk›n açl›¤a, sömürüye, zulme karﬂ› ç›kmas› ihtimal dahilinde oldu¤una göre, tüm halk potansiyel suçludur. Öyleyse,
ABD’nin “terör stratejisi”nde oldu¤u gibi, “ﬂüpheli” halk› sindirecek, etkisiz k›lacak tüm önlemler ﬂimdiden al›nmal›d›r. Yeni Terörle Mücadele
Yasas› iﬂte bunun haz›rl›¤›d›r. Bu haz›rl›k önümüzdeki dönemin “demokratikleﬂme” mi, yoksa “iç savaﬂa göre örgütlenme” do¤rultusunda m›
geliﬂece¤ini de gösteriyor. Demokrasiden yana olanlar, haklar ve özgürlüler mücadelesi verenler de haz›rl›klar›n› ona göre yapmal›d›rlar.
Tüm dünyada “demokrasinin geliﬂti¤i” de¤il, bask›lar›n artt›¤› bir
süreç yaﬂand›¤› görülmelidir.
Oligarﬂinin TMY’de yapmak istedi¤i düzenlemeler Amerika ve Avrupa’daki düzenlemelere de paraleldir. Celalettin Cerrah’›n yapt›¤› konuﬂma, 82 ülkenin polis, ordu, bürokrasi yöneticilerinin kat›ld›¤›
sempozyumda geniﬂ bir destek bulmuﬂtur. Bugün ABD’de, AB’de de
iktidar yetkilileri, polis ve ordu sözcüleri, iﬂkenceye baﬂvurulabilece¤i aç›klamalar› yap›yorlar. Ve burjuva demokrasisinin iktidarlar›, bunlara aç›kça karﬂ› ç›km›yor.
Ülkemizdeki polis ﬂefleri, generaller, “terörle mücadele” konusunda bu önerileri yaparken Avrupa
emperyalist ülkelerini örnek göstermeleri boﬂuna de¤il.
Amerikanc› generaller, Amerikanc› AKP, Amerika’n›n “terörle
mücadele stratejisi”ni de aynen uy7
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gulamak istemektedirler. Bu stratejide Guantanamolar, s›n›rs›z gözalt›
yetkisi, “ﬂüphe” üzerine tutuklama
yetkisi var. Dahas› bu stratejide hukuku tümden rafa kald›rarak, kendine yeni bir hukuk uydurarak her türlü katliam›, provokasyonu, komployu yapmak var.
“Bu öneriler demokrasiye ayk›r›” diyenler ayr›ca unutmamal› ki,
bugün Cerrah’›n veya generallerin
önerdi¤i uygulamalar›n birço¤u zaten fiilen uygulanmaktad›r. Polis infaz “yetkisini” de, savc›ya haber
vermeden arama “yetkisi”ni de zaten kullanmaktad›r. Amaçlar›, bunlar› daha bir yasallaﬂt›rmak, kurumlaﬂt›rmak ve “can s›k›c›” yarg› ve
hukuk mekanizmalar›ndan tamamen muaf tutulmakt›r. Yani yap›lmak istenenlerin özü, faﬂizmin pekiﬂtirilmesidir. Faﬂizm hiç gitmemiﬂti, dolay›s›yla, bu önerilerle,
yeni TMY ile gelmiﬂ olmayacak!

TAYAD’l› Aileler’in “F Tipi Hapishanelerde Tecrite
Son” kampanyas›
çeﬂitli etkinlik ve eylemlerle
sürerken, son süreçte öne
ç›kan slogan, “Fatma Koyup›nar Onurumuzdur” oluyor.
Fatma Koyup›nar, ölüm orucu direniﬂini d›ﬂar›da sürdürüyor.
Fatma Koyup›nar, Büyük
Direniﬂ’in yenilmezli¤inin
kan›t› oluyor. Fatma Koyup›nar’a sahip ç›kmak, tecrite tav›r almakla, zulme
“dur” demekle özdeﬂleﬂiyor. Fatma Koyup›nar’›n direniﬂini tüm ülkeye duyurmak, herkese tecrit zulmünü anlatmak anlam›na geliyor.
‹ﬂte bunlar ve daha birçok nedenden dolay›, O’nun
ad› onurla, gururla meydanlarda hayk›r›l›yor.
Küçükarmutlu’da, Sevgi Erdo¤an’›n ﬂehit düﬂtü¤ü
evde direniﬂini sürdüren Fatma Koyup›nar “ben son olay›m, baﬂka yoldaﬂ›m ölmesin” hayk›r›ﬂ› ile herkese ça¤r› yaparken, yürüyüﬂünü sürdürüyor. Annesi, kardeﬂleri
ve yoldaﬂlar› yan›baﬂ›nda. Bir de gecekondular›n emekçileri, gençler, TAYAD’l›lar ziyaretleri ve mesajlar› ile
hiç yaln›z b›rakm›yorlar.
Abdi ‹pekçi’de direnen TAYAD’l›lar, geçen hafta
Küçükarmutlu’dayd›lar. Ankara’dan gelen TAYAD’l›lar, direniﬂlerinin onurunu direniﬂ evine taﬂ›d›lar. Sadece s›ms›cac›k elleri, öfkeyle yo¤rulmuﬂ sevgi dolu gözleri de¤il, direniﬂleri de birleﬂti. Tecrit zulmüne karﬂ› efsanevi direniﬂin iki oda¤›n›n temsilcileriydi onlar.
Baﬂe¤meyen bir iradenin sesi olduklar›n›n bilinciyle kucaklad›lar birbirlerini.
Fatma’ya flamalar›n› hediye eden DEV-GENÇ’liler
ise, coﬂkular›yla doldurdular direniﬂ mahallesini. S›k›l›
yumruklar›yla marﬂlar söylediler Fatma ile birlikte.
Güç ald›lar, güç verdiler. Gençli¤in kararl›l›¤›n› taﬂ›d›lar, zulüm ne kadar güçlü olursa olsun direnilebilece¤ine gözleriyle tan›k olarak daha kararl› ayr›ld›lar.
Elbette ziyaretçileri sadece onlar de¤ildi. Direniﬂ
karﬂ›s›nda sorumluluk duyanlar, vicdan› körleﬂmemiﬂ,
ölümleri kan›ksamam›ﬂ olanlar›n u¤rak yeri Armutlu. Bir de onlarca kentin meydanlar›, sokaklar› var. Dört
bir yandan “Tecrite Son” slogan› ile birlikte yank›lan›yor, “Fatma Koyup›nar Onurumuzdur” slogan›.

leme kat›lan 150 kiﬂinin aras›nda bu
hafta Fatma Koyup›nar’›n annesi de
vard›. Fatma Koyup›nar’›n resimlerinin taﬂ›nd›¤› ve
O’nun yapt›¤› ça¤r›n›n okundu¤u eylemde, tutsak mektubu temsili hücre içinde okundu. ‘Tecrite
Son’ ve ‘Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum’ yaz›l› pankartlar aç›l›rken, s›k s›k
“Fatma Koyup›nar Onurumuzdur, Yaﬂas›n Evlatlar›m›z›n Onurlu Direniﬂi” sloganlar› at›ld›.
‹stanbul TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel, tutsaklar›n
sesini duyurmaya devam edeceklerini kaydederek, sözü
Fatma Koyup›nar’›n annesi Cennet Koyup›nar’a b›rakt›. Baﬂta milletvekillerine ve tüm insanlara seslendi¤ini
belirterek söze baﬂlayan Cennet Koyup›nar, evlad› ölüme yürüyen bir anan›n ç›¤l›¤›yla hayk›rd›:
“Hiç vicdan›n›z, merhametiniz yok mu? Bu kadar
millete bu kadar ac› çektiriyorsunuz. Azc›k kendinizi
düﬂünün, kendinize ac›y›n. Bu kadar zulüm olmaz.”
Daha sonra Edirne F Tipi Hapishanesi’ndeki tutsaklardan Bekir ﬁimﬂek’in yazd›¤› mektup okundu. Mektubunda F Tipleri’nde yaﬂanan gasplar ve bask›lardan

Fatma Koyup›nar
Onurumuzdur

Cennet Koyup›nar,
k›z›n›n ölüme yürüyüﬂünde yan›baﬂ›nda olan bir Ana. Bu
ülkeyi yönetenlere,
121 insan› katledenlere sesleniyor
ac›l› yüre¤iyle; “Hiç
vicdan›n›z yok mu;
bu kadar millete bu
kadar ac› çektiriyorsunuz” diye. Ac›s›n›
ba¤r›na basarak,
TAYAD’l›larla birlikte meydanlarda k›z›n›n ve tüm k›zlar›n›n, o¤ullar›n›n sesi
olmaya çal›ﬂ›yor.
O’nun sesine kulak
verin, yüre¤inizi yan›na koyun...

Cennet Koyup›nar: Bu kadar zulüm olmaz
TAYAD’l› Aileler’in her hafta pazar günü Sultanahmet Park›’nda “Tutsak Mektubu” okuyarak yapt›¤› ey8
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sözeden ﬁimﬂek, herkesi “destan›m›z›n coﬂkusu ile kucakl›yoruz” diyerek baﬂl›yordu
mektubuna.

Mersin TAYA D ’ l ›
Aileler de
“ Te c r i t e
Son” talebiyle 27
Mart Pazartesi günü oturma
eylemin-

Oturma Eylemleri Sürüyor
TAYAD’l›lar›n oturma eylemi sadece
‹stanbul’da de¤il, birçok yerde tecritin anlat›ld›¤›, Fatma’n›n direniﬂinin duyuruldu¤u eylemlerin baﬂ›nda geliyor.
Adana ‹nönü Park›’nda her hafta oldu¤u gibi bu pazartesi de TAYAD’l› Aileler saat 12.00 ile 13.00 aras› tecriti anlatt›lar.
“Tecrite Son” pankart› aç›lan eylemde konuﬂan ﬁemsettin Kalkan,
Fatma Koyup›nar’›n halk için direndi¤ini ve 324 gündür ölüm orucuna
devam etti¤ini hat›rlatarak “Tecrit
kalk›ncaya kadar gerçekleri anlatmaya devam edece¤iz” dedi.
Bir saat süren oturma eylemi boyunca sloganlar susmazken, megafonla
halka F Tipleri ve tecrit zulmü anlat›ld›. Halk›n eyleme ilgisi yine yo¤un olurken, oturma
eylemine dahil olanlar, tecrit hakk›nda sorular soranlar her hafta daha da art›yor.
Bu ilgiden rahats›z olan sivil polislerin
yönlendirdi¤i iki kiﬂinin provokasyon yaratmaya çal›ﬂmas›, halktan yüz bulamazken, TAYAD’l› Aileler taraf›ndan “Fatma
Koyup›nar Onurumuzdur, Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun” sloganlar›yla cevaplar›n› al›p gittiler.
Eylem s›ras›nda, tutsaklar›n tecriti anlat›mlar› halkla paylaﬂ›l›rken, Fatma Koyup›nar
ile haberleﬂilebilecek bilgiler de verildi.
Malatya’da ise 26 Mart Pazar günü AKP ‹l
binas› önünde oturma eylemi gerçekleﬂtirildi.
Öncesinde bir aç›klama yapan TAYAD’l›lar Fatma Koyup›nar’›n direniﬂi sürdürdü¤ünü ifade
ederek, “Bizler de Fatma’n›n bütün yetkililere
dedi¤i gibi ‘Tecriti kald›rmak zor bir ﬂey de¤ildir. Her ﬂey sizin iki parma¤›n›z ve iki duda¤›n›z aras›ndad›r. Ve yaﬂanan bütün bu ölümlerden sizler sorumlusunuz’ diyoruz” dediler. Sloganlar›n at›ld›¤› aç›klaman›n ard›ndan beﬂ dakika oturma eylemi yapan TAYAD’l›lar daha sonra 500 adet “Sana Tecriti Anlatmak
‹stiyorum” broﬂürünü kent merkezinde da¤›tt›lar.
Her cuma oturma eylemi yapan Antakya TAYAD’l›lar 24 Mart günü de eylemlerine Ulus Meydan›’nda devam ettiler. “F Tipi Hapishanelerde Tecrite Son” dövizleri taﬂ›nan eylemde, Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi’nden F›rat Özçelik’in mektubu, Ölüm Orucu Gazisi Enis Aras
taraf›ndan okundu.

deydiler. Fatma Koyup›nar’›n resimlerinin
ve dövizlerin taﬂ›nd›¤› eylemde
konuﬂan
Murat Türkmen, F Tipleri’yle yaﬂama geçirilen politika
ile hiçbir ﬂeye ses ç›karmayan bir halk yarat›lmak istendi¤ine
dikkat çekerek, “Siyasi tutuklular yoksul halklara karﬂ›
olan bu tecrit sald›r›s›n› püskürtmek için 6
y›ld›r hücre hücre eriyerek
karﬂ› koymaya çal›ﬂ›yorlar. Bunun için hiçbir karﬂ›l›k gözetmediler. Fatma
Koyup›nar’da bunlardan
birisidir” dedi.
Fatma Koyup›nar’›n
halka sesleniﬂinin okundu¤u eylem, direniﬂe destek ça¤r›s› ve oturma eylemi s›ras›nda bir tutsa¤›n mektubunun okunmas› ile devam etti.
Bu esnada ayn› yerde, SSGSS yasa tasar›s› ile ilgili
referandum faaliyeti sürdüren kimi sendika ve TTB yöneticilerinin duyars›zl›klar› ve burada yazmay› dahi zûl
sayaca¤›m›z mant›klar› dikkat çekti.
‹zmir’de 25 Mart günü Kemeralt› giriﬂi eski havuz
önünde biraraya gelen TAYAD’l›lar, “F Tipi Hapishanelerde Tecrite Son” pankart› açarak oturma eylemi yapt›lar. Fatma Koyup›nar’›n resimlerinin de taﬂ›nd›¤› eylemde sloganlar hayk›r›l›rken, Bursa, Mersin ve Gemlik’te yaﬂanan sald›r›lar protesto edildi. Züleyha Kurt ta9
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Sultanahmet

raf›ndan yap›lan aç›klaman›n ard›ndan oturma eylemine geçen TAYAD’l›lar, bir tutsak mektubunu da
okudular. Mektuba halk›n ilgisinin
yo¤un oldu¤u görülürken, devletin
zulmüne kahredenler dikkat çekti
ve tutsak mektubundan isteyenler
oldu.
Oturma eyleminin ard›ndan
Onur Mahallesi’ne geçen TAYAD’l›lar, burada 1000 adet bildiri
da¤›tarak tecriti anlatt›lar.

E¤itim-Sen’de Panel
Adana’da sendikalarda düzenlenen toplant›lardan biri de E¤itimSen ﬁubesi’nde gerçekleﬂtirildi. 26
Mart günü düzenlenen panele, ﬁemsettin Kalkan, Y›lmaz Bozan ve
K›ymet Erenler konuﬂmac› olarak
kat›ld›lar. F Tipleri ile IMF politikalar› aras›ndaki paralelli¤i gözler
önüne seren konuﬂmac›lar, tecrit
politikas›n›n tüm emekçilere yönelik oldu¤una dikkat çektiler. TAYAD’›n kampanyas›na ve direniﬂe
destek ça¤r›s› yap›lan paneli 40
emekçi izledi.

Polis Engellemesine Tav›r:
Bildirileri Halk Da¤›tt›
TAYAD’l›lar›n bildiri da¤›t›m›

Bursa

ve afiﬂlemeleri engellemelerle karﬂ›laﬂmaya devam ederken, TAYAD’l›lar tecriti anlatma kararl›l›¤› ile bu sald›r›lar› boﬂa
ç›kar›yorlar. Kimi yerlerde ise AKP’nin polisinin
engellemesi halk›n sahiplenmesi ile cevap buldu.
25 Mart günü Adana’da Saydam Caddesi’nden Havuzlu Bahçe’ye kadar bildiri da¤›tan TAYAD’l›lara, halk›n ilgisi yo¤undu.
Deste¤ini halk alk›ﬂlarla ve bildirileri al›p da¤›tarak gösterirken, Hürriyet Mahallesi’nde TAYAD’l›lar›n
önü sivil ve resmi polislerce kesildi.
TAYAD’l›lar keyfi engellemeye
direnirken, polisin “halk rahats›z
oluyor” yalan›na yine halk cevap
verdi. Bunun üzerine daha da tahammülsüzleﬂen polis, “biz rahats›z
olmuyoruz, kimin rahats›z oldu¤u
belli” diyen bir kiﬂiyi gözalt›na almaya çal›ﬂt›. Ancak TAYAD’l›lar›n
da sahiplenmesi ile bu giriﬂim boﬂa
ç›kar›ld›. Ard›ndan çevrede toplanan halktan insanlar, bildiri da¤›t›m›na kitlesel olarak kat›ld›lar ve
megafonlarla duyurular yap›larak
da¤›t›m gerçekleﬂti. Polis ise halk›n
sahiplenmesi sonucu bölgeden ayr›lmak zorunda kald›.
Artvin’in Hopa ilçesinde de 24
Mart günü yap›lan aç›klaman›n ard›ndan halka bildiriler da¤›t›ld›. Eylemde, “Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun, Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz” sloganlar› at›ld›.

Faﬂistlerin ‹pi Çözüldü
Tecritin halka ulaﬂt›r›lmas›na
yönelik engellemelerin yo¤unlaﬂt›¤›
yerlerin baﬂ›nda Bursa geliyor.
Geçen haftaki say›m›zda
aktard›¤›m›z gibi, polisin ve
zab›ta memurlar›n sald›r› ve
gözalt›lar› yaﬂan›rken, son
sald›r›da gözalt›na al›nan
Cenk Boﬂnak, ‹leri K›z›laltun, Bulut Yayla ve Serkan
ﬁenol hakk›nda “devlet memuruna mukavemetten" tu10
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tuksuz yarg›lanmak üzere dava aç›ld› ve 24 Mart'ta serbest b›rak›ld›lar.
Bursa Temel Haklar Baﬂkan› Serkan
ﬁenol Adliye ç›k›ﬂ›nda “kesinleﬂmiﬂ
hapis karar› bulundu¤u” gerekçesiyle yeniden gözalt›na al›n›rken, 3
saat sonra serbest b›rak›ld›.
21 Mart günü Ankara-Bursa karayolunda afiﬂ asan TAYAD’l›lar
Bursa Ülkü Ocaklar›’ndan ç›kan bir
grubun sald›r›s›na u¤rad›.
Önceden haz›rland›¤› ve tecritin
halka duyurulmas›n› engellemeye
dönük oldu¤u aç›k olan sald›r›da
afiﬂleri y›rtan faﬂistler, TAYAD’l›lar›n geri ad›m atmamas›n›n ard›ndan, silahlar›na davranarak ateﬂ açt›lar. Yasal olarak yap›lan afiﬂleri
engelleyemeyen polisin bilgi ve
yönlendirmesinde gerçekleﬂen sald›r›da yaralanan olmazken, kentin
en merkezi yerinde ve en kalabal›k
saatlerinde ateﬂ açan güruh, elini
kolunu sallayarak inine döndü. Elbette bu esnada bir tek polis dahi
bulunmuyordu ortada!
Sald›r›n›n ard›ndan ayn› afiﬂler
as›lmaya devam edildi.
Faﬂist sald›r› sonras›nda da polisin ve zab›talar›n sald›r›lar› ile hem
Bursa’da hem de Gebze’de çok say›da TAYAD’l› bilindi¤i gibi gözalt›na al›nd›, tecriti halk›n duymas›
engellenmeye çal›ﬂ›ld›.
‹ﬂte tüm bu sald›r›lar, 26 Mart
günü Santral Garaj’da yap›lan eylemle protesto edildi. ESP, Partizan,
BDSP ve BAT‹S'in de destek verdi¤i eylemde “Faﬂist sald›r›lar, bask›lar bizi y›ld›ramaz, Tecrite son”
yaz›l› “TAYAD'l› Aileler” imzal›
pankart aç›ld›. Sloganlar›n at›ld›¤›
eylemde konuﬂan Binali Genç, sald›r›lar karﬂ›s›nda y›lmayacaklar›n›,
tecriti 70 milyona anlatacaklar›n›
ifade etti.
Bursa ve Gemlik’te yaﬂanan sald›r› ve gözalt›lar, ‹stanbul ﬁiﬂli AKP
önünde Temel Haklar Federasyonu
taraf›ndan da protesto edildi.
24 Mart günü gerçekleﬂen protesto eyleminde “Tecrite Son”,
“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”, “Gözalt›na Al›nanlar Serbest B›rak›ls›n” dövizlerini açan federasyon

üyeleri ad›na konuﬂan Songül Demir, bask›larla ilgili bilgi vererek,
“Devlet, tecrite karﬂ› direniﬂte hayat›n› kaybeden 121 insan› yok saymaya çal›ﬂ›rken, d›ﬂar›da tecrit sorununu dile getirenleri de bask› alt›nda tutmaya çal›ﬂarak keyfi gözalt›lar yap›l›yor” ﬂeklinde konuﬂtu.

‘Bunlar Halk Düﬂman›!’
‹zmir’de bir baﬂka eylem de 23
Mart günü Kemaralt› giriﬂinde yap›ld›. “Tecrit; Yaﬂayanlar Anlat›yor”
isimli kitab›n tan›t›m›n› yapan TAYAD’l› Aileler, Bursa ve Gemlik’teki sald›r›lar› da protesto ettiler. Züleyha Kurt, kitaba iliﬂkin bilgiler
verirken, tecriti yaﬂayanlar nas›l zulüm görüyorsa, bu gerçe¤i dile getirenlerin de sald›r›lara maruz kalarak
susturulmak istendi¤ine dikkat çekti ve “Tecrite karﬂ› olan herkesi bu
zulme ve tecrite karﬂ› sesimizi yükseltmeye ça¤›r›yoruz” diye konuﬂtu.
Daha sonra Kemeralt› Çarﬂ›s›’nda ve Çankaya’da bir saat boyunca kitab›n tan›t›m› ve sat›ﬂ› gerçekleﬂtirildi.
TAYAD’›n “Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum” bildirilerinin da¤›t›m› esnas›nda ise, önce Özel Güvenlik Birimi ÖGB’lerin tacizleri yaﬂand›, ard›ndan faﬂistlerin. TAYAD’l›lar›n teﬂhir etti¤i ÖGB’ler
kaçmak zorunda kal›rken, ard›ndan
devreye sokulan faﬂistler de halka

Zab›talara
ça¤r›
Faﬂizmin zulüm politikalar›na ortak
olmay›n,
kendinizi
kulland›rmay›n!

teﬂhir edildi. TAYAD’l›lar›n “As›l halk düﬂmanlar› bunlard›r. Halk› birbirine karﬂ› provoke ederek, bizi birbirimize k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂanlard›r”
sözleriyle faﬂistleri teﬂhir etmesinin ard›ndan,
onlar da h›zla bölgeden
uzaklaﬂt›lar.
Kitap tan›t›m›n› Çankaya’da TELEKOM önünde noktalayan TAYAD’l›lar, ö¤le saatlerinde
de de Konak Varyant’ta “Tecrite
Son” afiﬂlerini yap›ﬂt›rmaya baﬂlad›lar. Dört saat süren afiﬂleme s›ras›nda 500 afiﬂ yap›ﬂt›r›l›rken, alt›
kez sivil ve resmi polislerin durdurarak engellemeleri ile karﬂ›laﬂt›lar.
‹zmir’de 29 Mart günü de, tecrite karﬂ› mücadele ça¤r›s›n›n yap›ld›¤› aç›klaman›n ard›ndan, Karﬂ›yaka-Çarﬂ›'da 'Tecrit; Yaﬂayanlar Anlat›yor' kitab›n›n tan›t›m ve sat›ﬂ›
gerçekleﬂtirildi.
Bir saat süren tan›t›m ve sat›ﬂ s›ras›nda esnafa ve halka tecrit gerçe¤i, ölüm orucu direniﬂi anlat›ld›.
Fatma Koyup›nar'›n Küçükarmutlu'da ölüm orucu direniﬂini sürdürdü¤ünü de aç›klayan TAYAD'l› Aileler’e halk›n ilgisi yo¤undu.
Bu ilgiye tahammül edemeyen
bir sivil polisin provokasyan yaratma çabas›, TAYAD'l›lar›n polisi teﬂhir etmesi ve kovalamas› üzerine
sonuçsuz kald›. TAYAD’l›lar, halka

Bursa baﬂta olmak üzere, birçok yerde
belediye zab›talar› olarak, “tecrite
son” afiﬂlerini sökmeniz emrediliyor.
Kiminiz gönüllü, kiminiz gönülsüz bu
emirleri yerine getiriyorsunuz.
Söktü¤ünüz afiﬂler; bu ülkede alt› y›ld›r
yaﬂanan bir zulmü hayk›r›yor. Zulmün
sahipleri gerçekleri kimse ö¤renmesin istiyorlar. Bu yüzden sansür uyguluyor, 121 insan›n katledildi¤ini
gizlemeye çal›ﬂ›yorlar, hapishanelerde ‘tecrit’ ad› verilen iﬂkencenin halen can almaya devam etti¤ini halk
duymas›n, bilmesin diyorlar.
Söktü¤ünüz afiﬂler; zulüm iktidar›n›n ve
holding medyas›n›n gizledi¤i bu gerçekleri hayk›r›yor.
11
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Birçok kentte afiﬂler “TECR‹TE
SON” hayk›r›ﬂ›n› halka ulaﬂt›r›yor.
Samsun’da Gazi, Çiftlik ve Emniyet
Caddeleri ve sokaklar›nda; Antakya'n›n Atatürk Stadyumu'ndan Kavasl›'ya kadar olan bölgede oldu¤u gibi.

yönelik konuﬂmalar yaparken,
GSS'n›n geri çekilmesi için referandum sand›¤› açan sa¤l›k emekçilerine de destek verilmesi gerekti¤ini
ve F Tipi hapishanelerde direnen
yak›nlar›n›n da ayn› ﬂeyi istedikleri
için tecrit edildiklerini de anlatt›lar.
Antakya'da da 27 Mart günü
Atatürk Stadyumu'ndan Kavasl›'ya
kadar megafonla halka tecrit ve direniﬂ anlat›larak 500 bildiri da¤›t›ld›. Burada da polisin engelleme giriﬂimi, TAYAD'l›lar›n, “bildiriler
yasal olmas›na ra¤men bizlere engel oluyorlar. ‹ﬂte tecriti uygulayanlar sizleri de gerçeklerden tecrit ediyorlar” ﬂeklinde teﬂhir edici konuﬂmalar yapmas› ile sonuçsuz kald›.

Bu zulme, sansüre ortakl›k etmeyin.
Unutmay›n ki, polisi, jandarmas›, yasal olarak engelleyemedikleri için sizleri devreye sokuyor, kullan›yorlar.
Size emir verip kullananlar; eme¤inizi
sömürenler, sizi bir tas çorbaya, bir
kuru ekme¤e muhtaç b›rakanlard›r.
Bugün kullan›p yar›n bir kenara atacaklar›ndan da emin olabilirsiniz. Bu bir
devlet gelene¤idir. Onlarca tetikçi, iﬂkenceci bu ﬂekilde kullan›l›p paçavraya çevrilerek bir kenara at›ld›lar. Size
reva görülen de bu olacakt›r. 121 insan›n ölümünün gizlenmesine yard›mc› oldunuz diye hiç kimse sizi refah içinde yaﬂatmayacak.
Unutmay›n, kendinizi kulland›rmay›n!

Seni
anlatmak
sorumluluktur
Fatma Koyup›nar’a mail yoluyla gelen baz› mesajlara yer
veriyoruz...

✖ Bu hafta sonu kurultaya geliyoruz. Belki seni görme ﬂans›m
olur. Naciye abla senin ve Serpil’in
resmini yollad›. Gençlik Derne¤i’ne
ast›k. Gelen misafirlerimize seni
anlat›yoruz. Seni çok seviyorum ablac›¤›m. (Selda Bulut/Isparta)

✖

Yüre¤ind e k i
umut,
umudundaki düﬂ
senin inanc›n, kalbindeki yaﬂamd›r.
Seni anlayabilmek, seni anlatabilmek bir ömrün, bir bedelin inanc›yla o insanlara. Birgün onlar da seni
yaﬂatacaklar ömürlerinde. Güneﬂin
do¤uﬂu seni kucaklas›n, y›ld›z›n ›ﬂ›n› seni parlats›n, topraktan olan bir
filizsin sen ablac›¤›m. Yar›nlar sizlerin... (Musa Taﬂtan/Diyarbak›r)

✖ Seni, sizi çok seviyoruz. Siz
birer kahramanl›k örne¤isiniz. ‹nsanlar›n, insan de¤erlerini kaybetti¤i günümüzde siz bir feda örne¤i
gösteriyorsunuz. (Aylin Kaymaz/Dersim)

✖ Merhaba Fatma abla, Ben
kendimi devrimci bilirdim ölüm
orucu direniﬂini ö¤renene kadar. 21
yaﬂ›nday›m ve 21 senedir o kadar
çok güldüm ki. Ama inan bütün o
gülüﬂlerim senin direniﬂteki gülüﬂün kadar içten, s›cak, umut dolu ve
güzel de¤ildi. Senin gülücüklerini
gördükçe gülmekten utand›m. Sizleri ö¤rendikçe yaﬂad›¤›m hayattan
utand›m. Yoldaﬂlar bizler sizleri nas›l aﬂabiliriz ki? Sizi anlatabilmek
en umars›z insana. En kalpsizin
beynine çakabilmek direniﬂinizi.
Ben bu görevi üstüme ald›m. Ve sonuna kadar da bunu devam ettirece¤im. Ba¤›ﬂlay›n bedenimle yan›n›zda olamad›m, ama ruhumla, beynimle yan›n›zda, kavgan›zda olaca¤›m. Tecriti, ölüm orucu direniﬂini,
devrimi, sosyalizmi insana dair her
ﬂeyi anlatmaya devam edece¤im.
(Abdullah Akkurt/Konya)

✖ Abla, direniﬂimizi tüm gönül-

✖ Abla senin gibi insanlar›n ye-

den sahipleniyorum ve direnenlerin
tarih boyunca hep kazand›klar› bilinmektedir. Tüm kalbimle sizlerin
yan›nday›m. (Ulaﬂ Narin / ‹stanbul)

ri halk›m›z›n içinde hep ayr› olacak.
Sizinle yar›nlara yeniden do¤aca¤›z. Yar›nlara sizin önderli¤inizde
yürüyece¤iz. Bu direncin, savaﬂ›n
bitmemesi için gösterdi¤iniz fedakarl›k bizim için bir gurur kayna¤›d›r. (Metin Yaman)

✖ Ölüme yatmak nedir diye soranlara/ Son nefesi vermek de¤il/
Halk› için gözlerini son kez yummakt›r derim/ Özgürlük nedir diye
soranlara/ Kemi¤i her an yakan ve
içimde ﬂiddetle/ Çarp›ﬂan ac›d›r derim/ ‹ﬂte bunlar› zafer iﬂareti yaparak/ Düﬂman›n aln›na vurmak/ Halk›n›n kahraman› olmakt›r/ Sen Fatma KOYUPINAR sen YOLDAﬁLARIN/ ‹nsanl›k tarihine unutulmayacak dersler verdiniz/ Nice geçmiﬂleri canland›rd›n›z/ Nice geleceklere ›ﬂ›k oldunuz. (Kad›köy)

✖ Merhabalar abla. Sen Türkiye
halklar›n›n oligarﬂiye karﬂ› yükselti¤i bir mücadele bayra¤›s›n. K›z›ldere’den bu yana bu mücadele bayra¤›n› hep sizler ve yoldaﬂlar›n›z dalgaland›rd›lar. Sizlere bu, onurlu
mücadelede baﬂar›lar diliyorum.
Tecrit duvarlar›n› y›kmak için ben
de Malatya’dan bu onurlu mücadeleye destek veriyorum. (Seval Avc›/Malatya)

✖ Zihnimdeki tüm güzel kelimeleri ve karﬂ›l›k geldi¤i anlamlar›
düﬂünüyorum, ama yetmiyor... Hiçbir anlam sana lay›k gelmiyor Fatma kardeﬂ, güzel kad›n, yi¤it insan.
Newroz'day›z, u¤runa ölümlere yatt›¤›n topraklar›m›za bahar geldi.
Newroz’da açan çiçek demetleri ar12
2 Nisan 2006 / 46

ma¤an etmek istiyorum Fatma kardeﬂ. Destemde Beliz er var; canlan›ﬂ› diriliﬂi temsil eden, taﬂa suya kök
salan Beliz er... Bir tane turnaaya¤›
çiçe¤i var; müjdeyi kavuﬂmay› temsil eder. Narin bir çiçektir Turnaaya¤›, avaz› çok hoﬂtur, meram› yedi
baﬂl›d›r. Birincisi, ba¤›ms›zl›kt›r.
‹kincisi, özgürlük. Üçüncüsü, uçurum çiçe¤i, dördüncüsü; kurﬂunlanmam›ﬂ alt›n rüyal› uykulard›r, beﬂincisi; dipsiz maviliktir, alt›nc›s›;
cemre bu¤usudur, yedincisi; cesarettir, buna sevda çiçe¤i derler Fatma. Sen kardelensin, sen tüm çiçeklerin ortak anlam›s›n Fatma. K›nalam›ﬂlar elini a¤layarak, k›skanarak
onurla gururla bakt›m resimlerine,
baﬂ›ndaki k›z›l bant ne sönük kalm›ﬂ gözlerinin k›z›l›n›n yan›nda...
Kocaman yürekli direniﬂ çiçe¤i art›k ne yazaca¤›m› bilemiyorum...
Direniﬂini selaml›yor, isyan olan,
Newroz olan yerinden öpüyorum.
Sayg›lar›mla. (Aze Peker)

✖ Seni ve bu büyük direniﬂe kat›lan, bu büyük kavgada bizim için,
halk›n özgürlü¤ü ve adalet için kendini feda eden tüm devrimci dostlar›m›z› k›z›l ateﬂle selaml›yorum.
Belki çoook uzaklarda olabilirim
ama bilin ki kalbim her zaman sizin
yan›n›zda... Biz gelece¤in devrimcileri olan gençlik, sizlerin b›rakt›¤›
izleri takip ediyoruz ve her zaman o
izlerin yolunda kalaca¤›m›za söz
veriyoruz. (Gözde/‹sviçre)
✖ Sevgili Fatma.. Üç y›ld›r Almanya’day›m. Ama her gün seninle
(sizlerle) ilgili haberleri okuyorum.
Yüre¤im hep sizinle. Çinli, Malezyal›, Somalili, Romanyal›, Polonyal›, Afganistanl› kad›n arkadaﬂlar›ma
seni ve direniﬂi anlatmaya çal›ﬂt›m.
Uzun uzun foto¤raflar›na bakt›k, k›nal› ellerine, doyulmaz güzelli¤ine.
Bu kad›nlar›n hiçbiri politik de¤il.
Onlara eylemin do¤ru olup olmad›¤›n› sordum. ‹nan bana Fatma (çünkü ben hiç beklemiyordum) verdikleri cevap ﬂuydu: “Bu ﬂartlarda yap›lacak baﬂka do¤ru bir eylem yok.”
Ve onlar sorunun çok çok az›n› anlad›klar› halde. Sana kart yazacaklar. (Leyla Stengl/Almanya)

e mek
AKP iktidar›n›n IMF ve Dünya Bankas› emriyle yasalaﬂt›rmak
istedi¤i Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› (SSGSS) Tasar›s› için sand›klar kuruldu.
D‹SK, TTB ve KESK taraf›ndan al›nan kararla, 27 Mart-1 Nisan aras›nda yap›lacak olan referandumda, halka SSGSS’nin gösterilmek istendi¤i gibi, halk›n ç›kar›na olmad›¤› anlat›l›yor ve oy
kullanmalar› isteniyor.
‹stanbul, Ankara, ‹zmir baﬂta
olmak üzere, birçok kentte kurulan yüzlerce sand›kta ilk oylar›n at›ld›¤› 27 Mart günü aç›klamalar yap›larak SSGSS protesto
edildi. Çeﬂitli parti ve DKÖ’ler
taraf›ndan da desteklenen “Referandum 2006” için Ankara Gima önünde toplanan emekçiler,
“IMF’ye De¤il, Sa¤l›¤a Bütçe”,
“IMF Defol Bu Memleket Bizim”
sloganlar›n› att›lar.
KESK Baﬂkan› ‹smail Hakk›
Tombul, hükümetin ç›karmak istedi¤i GSS’nin emeklili¤i hayal haline getirece¤ini kaydederek, “sa¤l›k
da paral› hale getirilecek. Hükümete, ‘lütfen halka sorun’ ça¤r›s› yapt›k. Ama t›k yok. Çünkü IMF emrediyor, TÜS‹AD istiyor, hükümet
yasay› ç›kar›yor” diye konuﬂtu.
D‹SK Genel Baﬂkanvekili Mahmut
Seren de yasay› ç›karmak isteyen

SCT ve
Karmez
Grevleri
direnen iﬂçiler
kazanacak

TÜPRAﬁ’ta
iﬂ b›rakma
AKP’nin KOÇ’un
ç›karlar›

GSS’ye Karﬂ›
Referandum
mecliste emekçilerin temsil edilmedi¤ine dikkat çekerken, TTB 2.
Baﬂkan› Metin Bakkalc›, Cemil Çiçek’in “ne kadar ekmek o kadar
köfte” sözlerini hat›rlatarak, sosyal
haklara bak›ﬂ›n bu oldu¤unu kaydetti.
‹stanbul’da Taksim’de ve çeﬂitli
meydanlarda, merkezi yerlerde çok
say›da sand›k kurulurken, Taksim
PTT önünde kurulan sand›kta konuﬂan D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman
Çelebi, “tasar›n›n Meclis’ten geçmesine izin vermeyece¤iz” dedi.
‹zmir’de de GSS’ye karﬂ› yap›-

lan aç›klamalarla baﬂlayan referandumun, sembolik olmayaca¤›,
“olanakl› olan en yüksek say›ya
ulaﬂaca¤› ve her yönüyle halk›n
iradesinin sand›¤a yans›mas›n›
sa¤layacak özen ve ciddiyetle
planlanarak yaﬂama geçirildi¤i”
kaydedildi.
Bursa’dan Antalya’ya, Amasya’dan Malatya’ya, Dersim’den
Kayseri’ye çok say›da kentte de
yap›lan aç›klamalar ile sand›klarda referandum baﬂlat›ld›.
AKP iktidar› ise, emekçilere
karﬂ› harekete geçmekte gecikmedi. ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n yay›nlad›¤› genelge ile birçok yerde, özellikle hastanelerde kurulan sand›klar kald›r›lmaya çal›ﬂ›ld›.
Bu arada, Devrimci Memur Hareketi üyeleri de, Sa¤l›kta Dönüﬂüm
Program›’na karﬂ› halk› bilgilendirmek için, 26 Mart günü “Sa¤l›¤›m›z
Sat›l›yor
‹zin Vermeyelim” baﬂl›kl› bildirilerini Okmeydan›’nda da¤›tarak,
halka yasan›n özünü
anlatt›lar.

Birleﬂik Metal-‹ﬂ Sendikas›’n›n örgütlü oldu¤u SCT Filtre Fabrikas›’nda 15 Mart’ta
baﬂlayan grev sürüyor. ﬁube Baﬂkan› Hüseyin Tozlu 24 Mart günü yapt›¤› aç›klamada,
grevin 1990’dan bu yana metal iﬂ kolunda Çukurova Bölgesi’ndeki ilk grev oldu¤unu
söylerken, amaçlar›n›n sendikal haklar›n›, iﬂçilerin maddi, sosyal haklar›n› kazanmak
oldu¤unu kaydetti. Mersin Özelleﬂtirme Karﬂ›t› Platform da greve destek verdi.
Öte yandan Türk-‹ﬂ’e ba¤l› Tek G›da-‹ﬂ Sendikas›’n›n örgütlü oldu¤u Karmez’de
baﬂlayan grev 100 günü geride b›rakt›. Patronun toplu sözleﬂme yapmay› kabul etmemesi üzerine baﬂlayan Karmez grevinde de iﬂçiler bask›yla sendikadan istifa ettirilmek
isteniyor. Grevdeki iﬂçiler ise kararl› olduklar›n›, kazanana kadar direniﬂe devam edeceklerini kaydediyorlar.
TÜPRAﬁ’›n özelleﬂtirilmesinde yaﬂanan kimi hukuksuzluklar nedeniyle yürütmeyi
durduran mahkeme karar› halen uygulanmad›. AKP hükümeti bir yandan “yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›ndan” sözederken, TÜPRAﬁ’› sat›n alan Koç Holding’in ç›karlar› için yarg› karar›n› sürüncemede b›rak›yor. AKP’nin tercihi, hukuk de¤il Koç’un ç›karlar›.
Karar›n uygulanmas› için tan›nan 30 günlük sürenin dolmas›na üç gün kala, 27 Mart
günü TÜPRAﬁ’ta iﬂ b›rak›ld›. Petrol-‹ﬂ Sendikas› üyesi iﬂçiler Kocaeli, Alia¤a, K›r›kkale
ve Batman Rafinerileri ile Körfez Petrokimya ve Rafineri Müdürlü¤ü’nde tam gün iﬂ b›rakarak, mahkeme karar›n›n uygulanmas›n› istediler.
13
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Kürt Halk› ﬁehitlerini Sahiplendi
Oligarﬂi Halka Sald›rd›
Faﬂizmin hukuku, ahlak› yoktur.
Muﬂ ﬁen Yaylas›'nda HPG gerillalar›na karﬂ› düzenlenen operasyon bu
gerçe¤i bir kez daha göstermiﬂtir.
24 Mart günü düzenlenen operasyonda 14 HPG gerillas› ﬂehit düﬂerken, aileleri ve HPG Anakarargah Komutanl›¤› taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, operasyonda kimyasal
silahlar›n kullan›ld›¤› duyuruldu.
Katledilen gerillalar›n isimlerini
aç›klayan HPG, operasyona 10 bin
asker ve korucunun kat›ld›¤›n› dile
getirdi. Aç›klamada; “HPG olarak
meﬂru savunma direniﬂimizi yükselterek, bunu cevaps›z b›rakmayaca¤›m›z› belirtiyoruz” denildi.
Kürt halk›na ony›llard›r katliam›, imhay›, asimilasyonu dayatan
oligarﬂi, sadece halk›n evlatlar›n›
katletmekle kalmad›, ﬂehitlerini sahiplenen halka da terörle cevap verdi. Gerillalar›n cenazeleri 28 Mart
günü Diyarbak›r, Batman, Siirt,
Ad›yaman ve Adana'da defnedildi.
Siirt'te binlerce kiﬂinin kat›ld›¤›
törende, Öcalan posterleri taﬂ›nd› ve
“ﬁehit Nam›r›n”, “‹ntikam›n› Alaca¤›z Da¤lara Ç›kaca¤›z” sloganlar›
at›ld›. Kenan Demir’in cenazesi s›ra-

s›nda,
mezarl›k
karﬂ›s›ndaki tepeye ‘Demokratik

Konfederalizm’ bayra¤› asmak isteyen 16 yaﬂ›ndaki Muhlis Ete, askerler taraf›ndan silahla vurularak yaraland›. Kentte ise esnaf kepenklerini kapatt›. Adana'daki HPG'linin cenazesine binlerce kiﬂi kat›l›rken,
polis kitleye müdahale etti. Batman’da da cenaze sonras› gösteriler
düzenlendi, esnaf kepenklerini kapatarak ﬂehitlerine sahip ç›kt›.
ﬁehitleri sahiplenmenin ve devlet terörünün doru¤a t›rmand›¤› yer
ise Diyarbak›r oldu.

Sald›r›ya Halk›n
Cevab›; Direniﬂ
Diyarbak›r'da kald›r›lan 4 gerilla
cenazesine yaklaﬂ›k 20 bin kiﬂi kat›ld›. Sloganlar ve bayraklarla gerçekleﬂtirilen törenin ard›ndan yap›lan yürüyüﬂe polisin panzerle, gaz
bombalar› ile müdahale etmesinin
ard›ndan, iki gün boyunca sürecek
olan terör ve buna karﬂ› direniﬂ Diyarbak›r sokaklar›na hakim oldu.
Kentin sokaklar›nda barikatlar
kuruldu, gösteriler düzenlendi. Diyarbak›r halk›, oligarﬂinin terörüne
teslim olmayaca¤›n› gösterdi.
Ça¤r›ya uymayarak kepenklerini kapatmayan baz›
iﬂyerlerinin camlar› k›r›l›rken, 15 y›l aradan sonra
kentin meydanlar› jandarma
taraf›ndan iﬂgal edildi. Baﬂta
valilik olmak üzere kamu binalar›, halk›n öfkesine karﬂ›
korumaya al›nd›. Savaﬂ
uçaklar›n›n da uçuruldu¤u
gösteriler, 28 Mart’ta gün
boyu sürdü. Ertesi günü yer
yer mahallelerde gösteriler
devam etti ve Kürt halk›
bask›ya, katliamc›l›¤a karﬂ› boyun
e¤meyece¤ini bir kez daha gösterdi.
Panzerlere karﬂ› molotof kokteyllerinin ve sapanlar›n kullan›ld›¤› direniﬂ s›ras›nda çok say›da kiﬂi
gözalt›na al›nd› ve yaraland›.
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Burjuva bas›n›n sayfalar›ndan
kan isteyen, daha fazla bask› isteyen
sat›rlar ortal›¤› kaplarken, oligarﬂinin askeri ve polisi bu iste¤e çoktan
cevap vermiﬂti bile. Göstericilere
karﬂ› sadece gaz bombalar› ve panzerler de¤il, silah da kullanan polis,
3 Kürt yurtseverini katletti.
Muﬂ’ta baﬂlayan katletme operasyonu Diyarbak›r’la sürdürüldü.
Halk›n soka¤a ç›kt›¤› yer sadece
Diyarbak›r de¤ildi. Siirt, Batman ve
Van’da da çok say›da gösteri düzenlendi, kepenk kapatma eylemleri
gerçekleﬂtirildi.

Oligarﬂinin Cevab›:
Daha Fazla Bask›
Genci yaﬂl›s›, çocu¤u kad›n› ile
Diyarbak›r halk› mahallelerde, sokak aralar›nda çat›ﬂmaya, direnmeye devam ederken, “Kürt sorununa
çözümden” sözeden AKP iktidar›
taraf›ndan yap›lan bütün aç›klamalarda, “terör” demagojisi ve daha
fazla bask› vard›. Cenazelerini sahiplendi¤i ve sald›r›ya karﬂ› direnme hakk›n› kulland›¤› için katledilen üç insan ise, adeta yok say›l›yor,
meﬂru görülüyordu.
Öte yandan, DTP’li il baﬂkan› ve
belediye baﬂkanlar› hakk›nda da
“inceleme” baﬂlat›l›rken, hükümet
sözcüsü Cemil Çiçek, “devletin güvenli¤iyle alakal› olarak al›nmas›
gereken ne önlem varsa al›naca¤›n›” aç›klamas› ile Diyarbak›r halk›n›n hakl› direniﬂini yeni bask› yasalar› ve polise, orduya yeni yetkiler
için bahane yap›laca¤›n›n sinyallerini verdi.
Ancak belirtelim ki, hiçbir bask›,
yasak, katliam, yasa, OHAL; hiçbir
ﬂey ulusal haklar›n› talep eden, ﬂehitlerini sahiplenen Kürt halk›n›
sindiremeyecek, susturamayacak.
‹ki gün boyunca Diyarbak›r’da
yaﬂananlar bunun kan›t›d›r.

12 Eylül cuntas›ndan bu
yana 26 y›ld›r, OHAL'den faili
meçhullere, Hizbullah'tan koruculara kadar baﬂvurulmad›k
hiçbir bask› arac› ve yöntemi kalmad›. Peki ne oldu?
Sonuç iﬂte Diyarbak›r sokaklar›ndad›r. Sonuç Newroz
alanlar›ndad›r. Sonuç da¤lardad›r...
Diyarbak›r'da cenazesini kald›ran halka sald›rd›n›z
ve Kürt halk›ndan üç kiﬂiyi daha katlettiniz. Yetmiyor,
hala polisin, askerin eli kolu AB yasalar›yla ba¤land›
masal›n› anlat›yorlar.
Hadi diyelim 3 de¤il, 33 kiﬂiyi katlettiniz. Nitekim
daha önce Vedat Ayd›n'›n cenaze törenine sald›rd›¤›n›zda, onu da yapm›ﬂt›n›z.
Daha çok katledebilirsiniz. Daha çok iﬂkence yap›p,
daha çok tutuklayabilirsiniz. Mezarl›klar› ve hapishaneleri doldurabilirsiniz. Ama bir halk› yokedemezsiniz.
Halk›n evlatlar› ölür, halklar ölmez.
*
80 y›ll›k bask› ve zulüm politikalar›n›zdan sonuç
alamad›n›z. Bundan sonra da alamayacaks›n›z.

HÖC: Bask› ve Zulümle Çözemezsiniz!
Kürt halk›na karﬂ› terör ç›¤l›klar› atanlar,
Daha fazla bask›, yasak isteyenler...
BASKI VE ZULÜM YETER‹NCE YAPTINIZ
BÖYLE ÇÖZEMED‹N‹Z, ÇÖZEMEZS‹N‹Z!
Oligarﬂinin sözcüleri, Kürt halk›na karﬂ› yine “topyekün seferberlik” histerisi içindeler. Diyarbak›r'daki
gösteriler üzerine Eski OHAL yöneticilerinden kontra
ﬂeflerine kadar tüm katliamc›lar televizyon ekranlar›na
arz-› endam ettiler. Ama burjuva bas›n, zaten katliamc›lara hiç gerek b›rakt›rmayacak kadar “kan kan kan”
ç›¤l›klar›yla dolu yaz›larla ç›km›ﬂlard›. Baﬂ›n› Do¤an
Medya yazarlar›n›n çekti¤i katliamc› gazeteci tayfas›,
ve polis ﬂefleri, AKP'nin sözcüleri, generaller, hep ayn›
ﬂeyi söylüyorlar: Daha fazla bask›, daha fazla yasak,
polise, orduya daha fazla yetki laz›m!
Peki ne yapt› Kürt halk›? Cenazelerine sahip ç›kt›. En do¤al hakk›n› kulland›, en ahlaki görevini yerine
getirdi. Sald›ran iﬂkencecilere, katliamc›lara karﬂ›,
meﬂru hakk›n› kullan›p barikatlar kurarak direndi.
Zulüm yasalar›n› “hakl›” göstermek için kimileri
“isyan provas›”, kimileri “ne provas›, akim kalan bir isyand›r” demeye baﬂlad›. Bölgede bugünkü eylemleri
kat be kat aﬂan kitlesel kalk›ﬂlar da oldu daha önce. Bu
kadar yak›n bir tarihi ne çabuk unuttunuz? Kürt halk›,
bunun çok daha fazlas›n› da yapabilecek güçtedir.
Kürt halk› kendi ulusal kimli¤ine sahip ç›k›yor,
ulusal haklar›n› istiyor. Sorun budur.
Bunun karﬂ›s›nda ne yapacaks›n›z?
80 y›ld›r katliam, asimilasyon politikalar› uyguland›.

- Tüm bask›, zulüm yasalar›na, katliam politikalar›na, ilhak, asimilasyon uygulamalar›na
derhal son verilmelidir.
- Kürt halk›n›n tüm ulusal haklar›, koﬂulsuz
tan›nmal›d›r.
Kürt halk›n›n kendi kaderini tayin hakk›n›n oldu¤unu er veya geç tan›mak zorunda kalacaks›n›z. Tan›mazsan›z, er geç, bu ülkede o hakk› tan›yacak bir iktidar
olacak. Kürt halk›, oligarﬂinin de¤il ama halk›n devrimci iktidar›nda bu hakk›n› kullanacak. Bunu hiçbir
güç engelleyemez.

Haklar ve Özgürlükler Cephesi

giriﬂimine dönüﬂtü.
Faﬂist terör; Gençlik
Derne¤i, DTP ‹l binalar›n›n bas›l›p talan edilmesine, yak›lmas›na kadar uzand›.
Gençlik Derne¤i üyeleri çeﬂitli
DKÖ’lere ulaﬂmaya çal›ﬂ›rken, Baro’ya bilgi verdiler. Görüﬂtükleri
Baro Baﬂkan› “Emniyet Müdürü ile
görüﬂtü¤ünü, olaya müdahale edilece¤ini” söyledi. Ancak sald›r›y›
as›l örgütleyen onlard› ve her hangi
bir müdahale söz konusu olmad›.
Olay yerine gitmek isteyen dört
Gençlik Derne¤i üyesi ile bir DTP
yöneticisine de faﬂistler sald›rd›.
Linç edilmek istenen iki ö¤renci
ise polis taraf›ndan “kurtar›lma”

Sakarya’da Linç Giriﬂimi
Diyarbak›r halk› meﬂru direnme
hakk›n› kullan›rken, faﬂistler Sakarya’da harekete geçtiler. Gençlik
Derne¤i ve Sakarya Üniversitesi
Ö¤renci Derne¤i üyesi iki kiﬂi; 30
Mart K›z›ldere anma etkinli¤i için
29 Mart akﬂam› Sarp Caddesi'nde,
afiﬂ asarken linç edilmek istendi.
Provokasyon planl›yd›. Önce iki
sivil polis, “bunlar PKK'l›, bayrak yak›yorlar” diye ba¤›rd›. Ard›ndan, önceden haz›rlanm›ﬂ faﬂistler meydana ç›kt› ve sald›rd›. Daha
sonra k›ﬂk›rt›c› konuﬂmalarla çok
say›da insan topland› ve sald›r›, linç
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oyunu ile gözalt›na al›nd›lar.
Öte yandan Gençlik Derne¤i’ne
birgün önce tehdit mektubu geldi¤i
ö¤renilirken, HHB avukatlar›ndan
Taylan Tanay gözalt›ndaki ö¤rencilerle görüﬂtürülmedi.
Burjuva bas›n olay› yine “yanl›ﬂ
anlaﬂ›lma... vatandaﬂ...” gibi meﬂrulaﬂt›r›c› ﬂekilde sundu. Oysa ortada
“yanl›ﬂ” yok; baﬂtan sona planl› ve
kimlere sald›rd›¤›n› bilen bir faﬂist
güruh var, hedefte devrimciler, devrimci mücadele var. ‹pi polisin elinde olan bu güruh, ﬂovenist propagandalarla bir k›s›m Sakaryal›’y› da
kullanm›ﬂt›r. Sald›r›, oligarﬂik iktidar›n sald›r›s›d›r, kullan›lan yine
MHP’li faﬂistlerdir.

Derbent Halk› Konuﬂuyor
ﬂen,
bay›lanlar.
Genç olacakt›m ki!
Yahu niye y›kmak
istesinler! Bizi y›k›yorlar, Türk milletini kovuyorlar,
Amerikanlar’› getirip konduruyorlar.
Villalar yap›lacak.
Zenginler gelecek.
Eee biz ne olaca¤›z. Biz can taﬂ›m›yok mu? Bu mu bize reva görülen.
Serkan Coﬂkun (29): Esnaf›m. Sabah daha kendimize gelmeden polis gaz bombalar›yla sald›rd›.
Korkutmak için bir sürü bomba att›lar ama biz korkmad›k. Çünkü kararl›yd›k, haz›rl›kl›yd›k. Gaz bombas›n› her iki dakikada bir at›yorlard›. Ve ne yaz›k ki bunlar bizim vergilerle al›n›yor ve yine bize karﬂ›
kullan›l›yordu. ‹ﬂe gidenler iﬂe gitmekten vazgeçti, çocuklar okullar›na gidemedi. Okulda barikatlar ve
derne¤in önünde. Herkes sokaktayd› anlayaca¤›n.
Yeter ﬁahinbey (45 yaﬂ›nda):
Bu kadar ﬂerefsizlik olmaz. Herkes
uykudayken böylesine gazlar s›k›l›r
m›? Vallahi y›k›m› duyunca insan›n
akl›na her ﬂey geliyor. ‹ster terör desinler ister baﬂka bir ﬂey. Silah olsa
silah kullan›r be insan. Kolay m›.
Biz devleti bekliyorduk. Bu halk

Direndik, Yine Direniriz
Sar›yer’e ba¤l› Derbent Mahallesi'nde 23 Mart günü y›k›ma karﬂ›
direnen ve devletin gerçek yüzünü
gören mahalle halk› ve Derbentliler’e destek için hemen harekete geçen Armutlu-Der’lilerle görüﬂtük.
Bu arada gözalt›na al›nan 42 kiﬂiden 5’i tutukland›. Derbentliler ise
ertesi gün y›k›m› protesto ettiler.

Cemal Ünal (57 yaﬂ›nda): 20
yaﬂ›ndan beri buraday›m. Buralar›
kendimiz yapt›k. Çevik kuvvet derne¤imize sald›rd›. Halk da savundu,
sabah›n erken saatlerinde oldu¤u
için say›m›z azd›, coplanarak gözalt›na al›nd›k. Biz gözalt›ndayd›k.
Ama buradaki halk y›lmadan barikatlar kurdu direndi. Belediye AKP’ye
karﬂ› çal›ﬂmalar yap›l›yor diyor,
“bunlar DHKP-C'lidir, PKK'lidir”
ﬂeklinde sürekli emniyete ihbarc›l›kta bulunuyorlard›.

Hatice Y›ld›z (62 yaﬂ›nda):
Bu nas›l devlet, bu nas›l iﬂtir böyle.
Öyle bir hayretle izledim ki ﬂaﬂ›rd›m kald›m. Benim annemin iki babas› atalar›m›z Kurtuluﬂ Savaﬂ›’nda
ölmüﬂler. Böyle kazan›ld› bu topraklar. Yabanc›lara üs yapacaklarm›ﬂ. Biz burda alevisi sunnisi
Kürt'ü kardeﬂ gibi geçiniriz. Bizim
aralar›m›za terörist ﬂu bu diye ikilik
sokmas›nlar, bölmesinler.

Bize düﬂman gibilerdi
Gülbahar Kantar (60): Beni öldürseler de bir yere gidemem
ki. Buras› uzak ama gaz bombas›
buray› da öyle etkiledi ki, kendimi
suya vurdum. Mahvoldum yahu. Bu
zulüm ne? Bu yaﬂ›ma geldim böyle
gavurluk görmedim. Bize düﬂman
gibilerdi. Çoluk çocuk, ba¤›ran, dü-

Sorunumuz ortakt›r
U¤ur Deve (Armutlu-Der yönetim kurulu üyesi) Biz de 20 senedir y›k›mla karﬂ›
karﬂ›yay›z ve mahallemiz direnerek 20 senedir ayaktad›r. Ama biz destek olarak de¤il
Derbent halk› olmaya gittik. Ayn› sistem bizi
evimizden ediyor. Derbent halk› Armutlu halk›n›n y›k›mlara karﬂ› direniﬂini bildi¤i için “biz
de Armutlu gibi direnece¤iz” diyenler oldu.
Tecrübelerimizden bildi¤imizden barikat›n kald›r›lmas›n› istemedik. Ordaki halk, özellikle
gençler de karﬂ› ç›k›yorlard›. Maalesef dernek
yöneticilerinin tavr› farkl›yd›. Barikat aç›l›nca
sald›rd›lar. Dernek yöneticileri halen gaz bombas› alt›nda direnen halka geri çekilin diyordu.
Halk onlar› dinlemedi ve çat›ﬂmay› sürdürdü.
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Türkiye vatandaﬂ›, o zaman denize
döksün bizi. Türkiye 3 kiﬂinin, bu
kadar halk› yok say›yorlar. Peygamberden Allah’tan bahsediyorlar bir
de, yaz›klar olsun be. Utans›nlar,
biz de Kur-an’› biliyoruz. ‹nsanlar›
ezmek Kur-an’da yaz›l› de¤il, 12
Eylül kitaplar›nda yaz›l›. Analara
küfürler ettiler. Halk bunu kabul
eder mi? Direndik. Hakl›yd›k. Yine
gelseler daha da iyi direniriz. Onlar
terör yap›yor, bas›n bize terörist diyor. Buras› Irak m›, yoooo. Ama
Türkiye'yi devlet y›k›yor. Suçlular
d›ﬂarda suçsuzlar içeride. ‹çerde niye ço¤unlukla hakk›n› arayanlar
var. Çünkü hakk›n› arayan terörist.
Biz de ar›yoruz. Barikatlar kuruldu
her ﬂey oldu. Devlet vermiﬂ ellerine
bombalar› silahlar› salm›ﬂ üstümüze. At›yorlar gazlar› etkisiz hale getiriyor, sonra vur anam vur. Bu terör. Bizim örgütlü olmam›z› bu devlet yaratt›. AKP satt› buray›.

Zenginlere b›rakmayaca¤›z

Sabri Günay: Emekliyim. 34
y›ld›r buraday›m. ﬁimdi y›k›lmak
isteniyor, rant kavgas›. Devlet bizi
at›p zenginlere peﬂkeﬂ çekecekler.
Tabii kendimizi savunduk. Evlerimizi ne pahas›na olursa olursa y›kt›rmayaca¤›z dedik, buralar› o zenginlere b›rakmayaca¤›z dedik. Diyorlar ki provokatörler var. Hay›r
yok. Onlar bizim akrabalar›m›z

Daha önceden gecekondular y›k›l›p yerine MESA olmuﬂ, zenginler oturuyor. Oran›n çat›lar›ndan polisler halk›n üzerine bombalar s›k›yordu. Halk hem buna hem de “bizim evler bunlara peﬂkeﬂ çekilmek isteniyor zenginlere verilmek isteniyor” diye düﬂünerek, bu öfkeyle
camlar›n› indirdiler oralar›n. Akﬂam yürüyüﬂ
yap›ld›. HÖC’lüler de vard›. Mahallenin gençleri yine MESA'n›n camlar›n› hedef ald›lar.
Ali Haydar Aslan (Armut-Der Sek.):
Derbent'in kaderiyle Armutlu'nun kaderi ayn›. Daha önce de çok gittik, ortak sorunumuz
y›k›m. Bugün onlara yar›n bize. Oradaki insanlar gerçekten yürekli insanlar. Evlerini savunmak için güzel bir direniﬂ gerçekleﬂtirdiler.
Yine gelecekler. Biz her zaman yanlar›nda
olaca¤›z.

dostlar›m›z. Mesela Armutlu'dan
geldiler. Onlar›n da evleri y›k›lmak
isteniyor. Ben de giderdim.

Türkmen Poyraz: Ev han›m›y›m... AKP buralar› Ülker'e peﬂkeﬂ çekmiﬂ. Zengini koruyorlar, sald›r›yorlar. Polis Ülker'in ç›kar›na
çal›ﬂ›yor halk› düﬂünmüyor ki.

Cemalettin Ç›nar (HÖC'lü):
Sald›r›n›n ilk anlar›nda kolumdan
yaraland›m. Biz halk›n meﬂru haklar›n› savunmak için oradayd›k.
Sald›ranlar as›l teröristlerdir. Devrimci, demokrat olma daha ötesi insan olma kimli¤imizin gereklerini
yerine getirdik. O gün halk kendileri için kutsal, büyük, yenilmez olan
devletin yaﬂama ve bar›nma haklar›na sald›rd›¤›n› ve devrimcilerin
onlar› sahiplenmesini görünce tepkileri devlete yöneldi. Devrimcileri
sahiplendiler.

Bunlar insan de¤il
Yaﬂlar› 10-13 aras› çocuklar...
Ferhat Yumuﬂak: Sabah okulun önüne
gittik, polisler vard›. Bize gaz bombalar› s›kt›lar, derne¤in içine, camiden ç›kan adamlara
gaz bombalar› s›kt›lar, evlere s›kt›lar. Adamlar›
ﬂu caminin köﬂesinden aﬂa¤› att›lar, ondan sonra millet savaﬂ yapt›. Ço¤umuz yaraland›.
Hilmi Sürmeli: ‹nsanlar› aﬂa¤› ittiler, joplad›lar, camdaki kad›nlara küfür ettiler.
Hakan Köylü: Maskelerimizi kapatt›k, korunmak için gazdan. Terörist dediler.
Recep Akb›y›k: Gözlerimiz ac›d›, nefes
alamad›k, bay›ld›k. Gaz bombalar›n›n üzerinde
“insana at›lmamal›” diye yaz›yordu, havaya
at›lmal›ym›ﬂ. Üzerimize att›lar. Niﬂan ald›lar
üzerimize. Plastik mermilerle direk kafam›za
niﬂan al›yorlard›. 16 tane ö¤renci hastaneye

kald›r›ld› abla.
Tayfun Malkoç: Abla polis evin önünde
insanlara el hareketleriyle ça¤›r anan› bac›n› diyor. Jop var burada jop, anan› yolla diyorlar.
Abla çuvallarla gaz bombas› bulduk.
Alican Kubur: Gözüme polis jopla vurdu.
Kaﬂ›m yar›ld›, dikiﬂ var. Tayyip bu ülkeyi sat›yor
abla, bize terörist diyorlar, kendileri vatan haini. Yaﬂl› kad›nlara vurulur mu hiç, jopla. Orada
yat›r›p dövdüler. Abla bir polis kad›nlara el hareketi yapar m›, böyle yap›yor jopu gösteriyor.
Bunlar insan de¤il. 8 yaﬂ›ndaki çocu¤un cebinde
taﬂ buldular diye jopla dövüyorlar.

da villalar taﬂlanm›ﬂt›.

‘O sahne’yi gördük!

Bugün gördükleriniz yar›n göreceklerinizin yan›nda
küçük ﬂeylerdir. Gecekondular›n öfkesini medyan›zla
ne yozlaﬂt›rabilirsiniz, ne de önleyebilirsiniz. Bu öfke
kaç›n›lmaz olarak büyüyecektir. Bugün Derbent halk›
devletin gerçek yüzünü gördü, yar›n milyonlar daha
aç›k görecek. Bu devletin, iktidarlar›n kimlerin ç›karlar›n› savunduklar›n› gördükçe, halk›n öfkesi do¤ru hedeflere daha isabetli vuruﬂlar yapacak.

Gecekondu yoksullar›n öfkesi ve direniﬂleri her zaman oligarﬂiyi ve bir avuç zengini korkutmuﬂtur. “Gecekondulardan gelip g›rtla¤›m›z› kesecekler” diyen
patronlar asla bu korkular›ndan kurtulamayacaklar.
Derbent direniﬂi ve özellikle, kendi evleri y›k›l›rken, yerine zenginlere peﬂkeﬂ çekilece¤ini bilen halk›n, öfkesini MESA denilen sitelere, yani zenginlere yöneltmesi bu korkuyu yeniden depreﬂtirdi. Zenginlerin duygular›na,
Hürriyet Yay›n Yönetmeni Ertu¤rul Özkök tercüman oldu.
Özkök, 25 Mart tarihli Hürriyet’teki, “O Sahneyi Gördünüz
mü?” baﬂl›kl› yaz›s›nda ﬂöyle diyordu: “Bugüne kadar gecekondu gençlerinin, apartmanlar› taﬂlad›¤›na hiç tan›k olmam›ﬂt›k. Demek ki ‘Bizim evlerimiz y›k›l›yor, art›k size de rahat yok’ duygusu harekete geçiyor. ... Yaklaﬂan
tehlikenin ilk alarmlar› çalmaya baﬂlad›. ... Önceki gün
‘Derbent Güzelleﬂtirme Derne¤i’nden at›lan o taﬂlar,
hepimizin evlerinin camlar›n› indiriyor.”
Do¤ru: ‘Bizim evlerimiz y›k›l›yor, art›k size de
rahat yok!’ Adaletin olmad›¤› bir düzende halk›n adalet iste¤inin tezahürüdür bu. Yaﬂam›n›n ve tan›k olduklar›n›n yön verdi¤i s›n›f bilincidir bu. Elbette yoksullar›n evleri y›k›l›rken, zenginler huzur içinde olamayacaklar bu ülkede. Daha önce de Aydos’ta y›k›m s›ras›n-

Evet, Özkök’ün sözcülü¤ünü yapt›¤› s›n›f korkmal›. Kab›na s›¤mayan,
aya¤a kalkt›¤›nda köhnemiﬂ olan›
y›k›p yerine yepyeni bir düzeni
kurabilecek olan ezilenlerin öfkesinin küçük bir örne¤idir yaﬂanan. O s›n›f öfkesi örgütlü hale
gelip, öncülerinin gösterdi¤i hedefe yöneldi¤inde uyar›lar›n, önlemlerin de bir faydas› olmayacakt›r.
Hiç kimse bu ülkenin yoksullar›n›n, evleri baﬂlar›na y›k›lan, zulüm alt›nda inleyen, evine nas›l ekmek götürece¤i kayg›s›yla akﬂam› eden milyonlar›n; bir avuç zengin lüks ve sefa içinde yaﬂarken, onlar›n yaﬂamlar› medyan›n yalan dünyas›ndan halka izlettirilirken, susup oturmas›n› beklemesin.
Üretenlerin, yaratanlar›n da bu ülkede insan gibi yaﬂama haklar› vard›r. En basit bar›nma hakk› ellerinden
al›nanlara karﬂ› nas›l ki, bu düzenin polisi s›n›f kiniyle
sald›r›yorsa, o zenginlerin evlerinin çat›lar›ndan namlular›n› yoksullara do¤rultuyorsa, yoksullar›n meﬂru ve
hakl› öfkesi de ezen, sömüren s›n›fa yönelecektir.
17
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Romanlar’a karﬂ› aﬂa¤›lamaya, bask›ya son!

As›l H›rs›zlar Etiler’de, Levent’te...
Özellikle Romanlar’›n yaﬂad›¤›
mahallelere son süreçte birer birer
operasyonlar düzenleniyor. Son olarak geçen hafta Ankara’n›n Çinçin
Mahallesi sabaha karﬂ› binlerce polis taraf›ndan bas›ld› ve yüzlerce ev
arand›, insanlar gözalt›na al›nd›.
Bundan önce de; ‹stanbul’da Sar›göl Mahallesi, Karabay›r Mahallesi, Hac›hüsrev Mahallesi ile Edirne’de yine Romanlar’›n yaﬂad›¤› bir
mahalle ayn› ﬂekilde bas›lm›ﬂt›. Kameralar eﬂli¤inde yap›lan bask›nlara
“Bahar Temizli¤i” gibi adlar verilmekte ve genel olarak burjuva bas›n
taraf›ndan da bu bask›nlar meﬂru
gösterilmektedir. Polislerin hoyratça kap›lar› k›rarak, havaya kurﬂunlar s›karak girdi¤i, bir gecede bir
mahallede binden fazla evin bas›l›p
binlerce insan›n gözalt›na al›nd›¤›
bu bask›nlar ne için yap›l›yor?
Resmi aç›klamalar ve bas›n›n
yaklaﬂ›m›; bu mahallelerin “suç yata¤›” oldu¤u ve operasyonlar›n da
“suçlular› yakalamak, suçu önlemek amaçl›” oldu¤u ﬂeklinde.
Bask›nlar›n mant›¤›, buralarda
yaﬂayan tüm halk›n SUÇLU görülmesidir. Romanlar’a (Çingeneler)
devletin ve polisin resmi bak›ﬂ› da
gerçekte bu yöndedir. Nitekim burjuva bas›n dahi, Hac›hüsrev’e geçti¤imiz haftalarda yap›lan bask›n› iﬂ-

galcilerin Irak’taki bask›nlar›na
benzetmek durumunda kalm›ﬂt›r.
Bask›nlar›n bu ﬂekilde de¤erlendirilmesi dahi, as›l amac›n “asayiﬂ”
de¤il sindirme oldu¤unu aç›kça ortaya koymaktad›r. Bir suçlu varsa,
bunu yakalaman›n yolu bütün mahalleyi binlerce polisle basmak de¤ildir, bu aç›k bir terördür, orada yaﬂayan halk›n, haklar›n› ve hukukunu yoksaymakt›r. Polis ﬂiddetini
meﬂrulaﬂt›rmakt›r. Burjuva bas›n›n,
bask›nlar› yans›tma tarz› da bu amaca hizmet etmekte, “suçlu ar›yoruz
diye bir mahalleyi nas›l basars›n›z”
diye sorulmamaktad›r, alk›ﬂlanmaktad›r.
Polisin üç beﬂ kapkaçç› çocu¤u
yakalama bahanesiyle estirdi¤i terörle binlerce insan› karakollara taﬂ›mas›na izin veren savc›lar, hukuksuzlu¤un temsilcileridir. Ayn› savc›lar acaba, as›l h›rs›zlar›n yaﬂad›¤›
mahalleler için de bu izni verebilir
mi? Örne¤in, halk› soyan, bankalar›
hortumlayan ve hiçbir ﬂey olmam›ﬂ
gibi villalar›nda yaﬂayanlar için bu
manzaralar› yaﬂatabilir mi? Polisler,
t›pk› Hac›hüsrev’deki gibi kap›lar›
balyozlarla k›rarak girebilir mi?
Elbette mümkün de¤ildir.
Çünkü onlar yoksullard›r, her
türlü bask› revad›r, kimse hesap sormaz. Çünkü onlar sadece yoksul de-

Dersim’de Polis Terörü Sürüyor
Dersim’de 14 Mart günü Dersim Temel Haklar’›n bas›larak, polis-savc› komplosuyla, üye ve yöneticilerinin tutuklanmas›n›n ard›ndan, polis terörü sürüyor. Aral›ks›z süren ev bask›nlar›, gözalt›lar ve
tutuklamalarla Dersim halk› sindirilmek isteniyor. Temel Haklar bask›n›na karﬂ› soka¤a dökülen Dersimliler cezaland›r›lmaya çal›ﬂ›l›yor.
21 Mart günü gözalt›na al›nan 5 kiﬂiden ESP’li Hakan Aky›ld›z ve
EMEP’li Gökhan Türken “2911’e muhalefetten“ tutukland›lar. 22
Mart günü ise polisler Tunceli Cumhuriyet Lisesi ö¤rencilerinden Orhan Olgun ve Güngör Duman'› dersten ç›kararak gözalt›na ald›. Ayn›
gün Nuray Ekrem sokak ortas›ndan gözalt›na al›n›rken, Okan Güçlü
ise ifade vermek için gitti¤i savc›l›kta tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildiler. Gözalt›na al›nanlardan Okan Güçlü tutukland›.
18
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¤il, ayn› zamanda Çingene olduklar› için bask›y›, aﬂa¤›lamay› iki kez
hak etmektedirler.
Oligarﬂik devlet, Romanlar’a
resmi bak›ﬂ›n› yer yer halka da empoze etmekte ve çeﬂitli toplumsal
etkenlerin sonucu yozlaﬂt›r›lm›ﬂ
özelliklerini, yine onlara karﬂ› k›ﬂk›rtmada kullanmaktad›r.
Edirneli bir Çingene Cumhuriyet
Dergi'de yay›nlanan röportajda yaﬂad›klar› zorlu¤u ﬂöyle anlat›yordu:
"Ezilmiﬂiz, çünkü örgütlü topluluk de¤iliz biz. Sanki dünyan›n bütün namussuzluklar›n› biz yap›yormuﬂuz gibi muamele görmüﬂüz. Bizim halk›m›z› y›ld›rm›ﬂ bu aﬂa¤›lanma. Bizim de bir dil yap›m›z var. Yaﬂama biçimimiz var. Ama her ﬂeyden önce insan›z. ‹nsan oldu¤umuzu kabul ettirmek için, çingeneli¤imizi inkara kalk›ﬂm›ﬂ›z. Maddi gücümüz yok, e¤itimimiz yok, kültürümüzü de¤erlendiremiyoruz. Bir can
derdine bir bo¤az derdine düﬂmüﬂüz, öyle de gidiyoruz."
Çingeneysen insan de¤ilsin,
adam yerine konulmazs›n, yasalar›n
tan›d›¤› haklar senin için geçerli de¤ildir, her türlü aﬂa¤›lama, bask› reva görülür. Gerçek budur.
Devlet onlar› yoksaymakla,
kimliklerini inkara zorlamakla
kalm›yor, zararl›, tehlikeli, potansiyel suçlu görüyor. Birçok yerde
birarada yaﬂad›klar› yerlerde sindirilmeye çal›ﬂ›lmalar›n›n, da¤›t›lmak
istenmelerinin nedeni de bu bak›ﬂ
aç›s›d›r.

Mafya’ya karﬂ› yürüyüﬂ
Bal›kesir’in Edremit ilçesinde mafyan›n halk üzerinde estirdi¤i terör, 24
Mart günü protestoya dönüﬂtü. Son olarak bir kahvenin silahl› kiﬂilerce bas›lmas› üzerine 400 kiﬂi yürüyüﬂe geçerek,
“Mafya ve H›rs›z ‹stemiyoruz” sloganlar› att›.
Mafyan›n esnaf› haraca ba¤lad›¤›n›
ifade eden halk, polisi de mafyaya gözyummakla suçlayarak, kendilerini “sakinleﬂtirmeye” çal›ﬂan Emniyet Müdürü
Mehmet Yeler ile tart›ﬂt›.

ﬁiddet liselere nas›l indi?
det; mafyac›l›¤›n ve çeteleﬂmenin
medya arac›l›¤›yla özendirilmesi;
maganda kültürü vb. Ancak bu de¤erlendirmeler aras›nda, e¤itim
sisteminin dolay›s›yla oligarﬂik
sistemin politikalar› yoktur. Polisle
iﬂbirli¤i içinde demokrat ö¤rencileri müdür odalar›nda sorgulatan,
polisin ﬂiddetini kendisi davet
eden yönetici tipi yoktur. Tüm bir
halk›n yoksullaﬂt›r›lmas› ve buna
karﬂ› öfkeyi yanl›ﬂ kanallara ak›tmak için yozlaﬂt›r›lmas›n›n do¤al
Liselilerin örgütlenmeolarak gençlere ve liselere de yansine, hakk›n› arayan,
s›d›¤› gerçe¤i yoktur. Birbirine yöduyarl›
gençler olmas›nelen öfkenin as›l olarak hangi çena
tahammül
edemeliﬂkilerin ürünü oldu¤unun bilimsel tespitleri yoktur. (futbol maçla- yenler, bugün yaﬂanan
r›nda oldu¤u gibi) Keza bir bütün çeteleﬂmelerden, ﬂidolarak oligarﬂinin halka karﬂ› poli- detten sorumludurlar.
tikalar›n›n gençlerimizde yaratt›¤› Oligarﬂinin sindirme ve
ﬂekillenmenin de¤erlendirilmesi örgütsüzleﬂtirme sald›asla yeralmamaktad›r.
r›lar›na sesi ç›kmayanOlan; suçu ailelere yükleyerek lar da, bugün yaﬂananonlar› da gençler üzerinde daha
lardan ﬂikayet etme
fazla denetim kurmaya yönlendir- hakk›na sahip de¤ildir
mek; “çeteleﬂme, ﬂiddet” gerekçelendirmesi ile liselerde bask› ve
denetimi nefes alamayacak düzeyde yo¤unlaﬂt›rmakt›r. “Kapkaç sorunu”nun medyan›n manﬂetlerine taﬂ›nmas›n›n ard›ndan, sorunun ekonomik siyasi boyutlar›n›
unutturup “daha fazla ceza”y› çözüm diye sunan oligarﬂi, gençlerimize de ayn› oyunu oynamaktad›r.
Sorunun siyasi, ekonomik boyutlar›, düzenin politikalar› tart›ﬂ›lmadan getirilecek hiçbir “çözüm”, gerçekte çözüm olmayacakt›r. Sorunu yaratan ve körükleyenlerin “çözüm” gücü ise hiç yoktur. ﬁovenizmi, milliyetçili¤i körükleyenlerin; halk› yoksullaﬂt›ran ve yozlaﬂt›ranlar›n; mafyac›l›¤› sadece özendirmekle kalmay›p ayn› zamanda devletin bütün kirli ve kanl› iﬂlerinde kullanarak meﬂrulaﬂt›ranlar›n; gerçekten demokratik bir lise
için mücadele edenleri sindirmeye çal›ﬂanlar›n; bireycili¤i kutsayarak her türlü yoz kültürün zeminini yaratanlar›n; e¤itimi ticari bir alan olarak görüp ‘paras› olan
okusun’ diyenlerin; e¤itimde eﬂitsizli¤in teorisini yapanlar›n; muhalif düﬂünceye tahammülsüzlü¤ü ile gençlerimize “örnek” olanlar›n... liseli gençlerimize verebilece¤i hiçbir ﬂey olamaz.
Gençlerimiz; baﬂta üniversiteli gençlik olmak üzere,
iﬂçi, iﬂsiz tüm gençlikle birlikte hareket ederek; di¤er
halk kesimleri ile mücadelesini bütünleﬂtirerek bu batakl›¤›n içinden ç›kabilir.

Medya liselerde yaﬂanan “ﬂiddeti”, birbirini öldüren,
b›çaklayan gençleri manﬂetlerine taﬂ›yor. Milli E¤itim
Bakan› Hüseyin Çelik, “sorunun ailede baﬂlad›¤›”n›
söyleyerek kendini aklamaya çal›ﬂ›rken, Baﬂbakan Erdo¤an her zaman ki gibi (sorunu yoksayars›n›z yok
olur!) “büyütülmemesi gerekti¤ini, bas›n yazarsa daha
fazla olaca¤›n›” söyleyerek sansür istiyor. Burjuva bas›nda boy gösteren konunun “uzmanlar›n›n” teﬂhis ve
çözümleri ise yüzeysel ve gerçe¤in binde biri dahi de¤il.
Kimisi olay›n bir yönünü oda¤a oturtuyor, bir di¤eri
baﬂka yönünü. Kimisi, “ailedeki ﬂiddeti ve ailenin verdi¤i e¤itimi, cehaletini” sorumlu olarak iﬂaret ediyor,
bir baﬂkas› “ah ﬂu diziler yok mu diziler...” diye Polat
Alemdar benzetmeleriyle “teﬂhisi” yap›ﬂt›r›veriyor.
Liselerde çeteleﬂmenin büyük bir sorun oldu¤u do¤rudur. Örne¤in, Ankara Gençlik Derne¤i’nin anketinde
Ege Lisesi ö¤rencilerinin yüzde 77’si, yaﬂad›klar› onlarca sorun bulunmas›na karﬂ›n bugün en büyük sorun olarak “çeteleﬂmeyi” gördüklerini ifade etmektedirler. Bu,
tüm liseler için geçerlidir desek abartm›ﬂ say›lmay›z.
Ancak bu sorun, yans›t›lmak istendi¤i gibi son alt›
ay›n sorunu olmad›¤› gibi, gündeme getirenler de
olmas› gereken çözümlerden uzakt›rlar. Sorunun özünü
gizleyerek yap›lan tart›ﬂmalar›n, daha do¤rusu medyan›n kampanyas›n›n elbette bir amac› var. Dönemsel olarak kimi toplumsal sorunlar› “tehdit” olarak de¤erlendirme ve buna uygun da “tedbirler” alma kampanyas›nda s›ra liselere geldi anlaﬂ›lan.
Düzen cephesinden konuya iliﬂkin de¤erlendirmeler
yüzeysel oldu¤u gibi, tedbirler de hem yüzeysel hem de
(“f›rsat bu f›rsat” mant›¤›yla) daha fazla bask›ya, denetim almaya dönüktür. Nitekim bir haftal›k bas›n kampanyas›n›n ard›ndan ‹stanbul Valisi yüzlerce lisenin
önüne kamera takacaklar›n›, bunun için ihaleye ç›kt›klar›n› aç›klad›. Oligarﬂik devletin as›l sorunu burada: Bugün aya¤a kalkmam›ﬂ da olsa, dinamik bir potansiyel
oluﬂturan gençli¤in denetim alt›na al›nmas›.
Hem sonuçtan bak›ld›¤›nda kampanyalar buna hizmet ediyor. Hem de, bugün tart›ﬂ›lan ﬂiddet de bu politikadan besleniyor.
Çünkü, “ﬂiddet liselere nas›l indi, bunu kim istedi?”
gibi sorular› birbiri ard›s›ra sordu¤umuzda, karﬂ›m›za
ayn› cevap ç›kar. Oligarﬂinin politikalar›. Onlar› hayat›n d›ﬂ›na iten bu düzenin kültürü, politikas› de¤il mi?
Liseliler çok demokratik, meﬂru biçimde hak arama eylemi yapt›¤›nda “terör liselere indi” diye c›yak c›yak
ötenler, bugünkü yozlaﬂt›r›lm›ﬂ ve lümpenleﬂtirilmiﬂ
gençli¤in de sorumlusudurlar.
Elbette, bas›na yans›yan de¤erlerdirmelerde söylenen birçok ﬂey birer etkendir, ama o kadar. Asla sorunun
kendisi de¤ildir. Örne¤in; ailede, okulda, toplumda ﬂid19
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Gençlik Federasyonu Üniversiteli ve
Liseli Gençli¤in Taleplerinin Sözcüsü

Haklar›m›z› örgütlenerek alaca¤›z
Gençlik Federasyonu’na ba¤l›
30 derne¤in kentlerde sürdürdü¤ü
“Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz”
kampanyas›, 25-26 Mart tarihlerinde Okmeydan› Dü¤ün Salonu'nda
yap›lan kurultay ve toplanan imzalar›n Ankara’ya götürülmesi ile son
buldu. Taleplerini YÖK ve MEB’e
ileten Federasyon, tüm liseli ve üniversiteli gençli¤in sesi oldu.

Gençli¤in Sorun ve Talepleri
Kurultay Gündeminde
Kurultaya, gençli¤in mücadelesinde ﬂehit düﬂenler için yap›lan
sayg› duruﬂuyla baﬂland› ve ard›ndan böyle bir kampanyan›n neden
düzenlendi¤i anlat›ld›.
Federasyon Baﬂkan› Ferhat Özdemir ve Hasibe Çoban, DEVGENÇ tarihinden ald›klar› güçle,
gençli¤in mücadelesini sürdürme
kararl›l›¤› dile getirdikleri konuﬂ-

Sonuç deklerasyonundan..
Üniversitelerde;
1-Üniversiteler ve ö¤renciler üzerindeki bask›lar
kald›r›lmal›d›r.
2- Söz, karar, örgütlenme hakk› istiyoruz.
3- Paral› e¤itim kald›r›lmal›d›r.
4- Üniversiteler aras›ndaki ayr›cal›kl› statüler
kald›r›lmal›d›r.

malar›nda, “Gençlik Federasyonu, DEV-GENÇ ve TÖDEF'den ald›¤› direniﬂ ve feda ruhuyla, 36 y›l›n
birikimiyle kuruldu. 36 y›l sonra
gençli¤in kurdu¤u ve merkezi örgütlülü¤ünü sa¤lam›ﬂ ilk federasyondur” dediler.
Kampanyada toplanan imzalar›n
MEB ve YÖK’e teslim edilmesi ile,
sorunlara çözüm bekleme gibi bir
hayalcilik içinde olmad›klar›n› vurgulayan Özdemir, amaçlar›n›n
gençli¤i, kulland›r›lmayan haklar›
konusunda bilinçlendirmek, haks›zl›klar› içinde hissetmesini sa¤lamak, duyarl›l›k yaratmak ve sorunlar›na sahip ç›kmas›n› sa¤lamak oldu¤unu ifade etti. Çözüm arama ve
üretmenin yolunun buradan geçti¤i
kaydedilen aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›n ard›ndan, gençli¤in sorunlar›n›n tart›ﬂ›lmas›na geçildi.
E¤itim ve e¤itimin ticarileﬂtirilmesi, ÖSS, A¤›rl›kl› Ortalama Ba-

7- Ö¤retim görevlisi ve araﬂt›rma görevlilerinin
önündeki engeller kald›r›larak bilimsel araﬂt›rma yapma olana¤› tan›nmal›d›r.
8- Üniversitelere giriﬂ s›nav› kald›r›ls›n. Herkesin
iste¤i ve yetene¤i göz önünde bulundurulsun.
9- E¤itim ve bilimsel araﬂt›rmalar halk›n yarar›na yap›lmal›d›r. Halk›n talep ve ihtiyaçlar›
araﬂt›r›lmal› ve üniversiteler bu ihtiyaçlar› karﬂ›lamak üzere bilimsel araﬂt›rmalara a¤›rl›k
verilmelidir.

5- Üniversiteler ulusal bask› ve asimilasyon arac› olmaktan ç›kart›lmal›d›r.

10- Yurtlar insanca yaﬂam koﬂullar›na kavuﬂturulmal›d›r. Yurtlar ücretsiz ve yaﬂam koﬂullar›na uygun olmal›d›r.

6- Üniversitelerdeki teknik donan›m ve ö¤retim
görevlisi sorunu çözülmelidir.

11- Beslenme, bar›nma sorunlar›na çözüm getirilmelidir.

Taleplerimiz, en temel ö¤renci haklar›m›zd›r. Fakat karﬂ›lanmak istenmez. En basit talebimiz için
en küçük bir hakk›m›z› kazanmak için mücadele etmeliyiz. Bizler Gençlik Federasyonlu ö¤renciler olarak bunun bilincinde hareket ediyoruz. Örgütlü gücümüzü büyütmek için sonuna kadar akademik, demokratik ve meﬂru mücadele biçimleri sürdürece¤imizi beyan ediyoruz.
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ﬂar› Puan› ve A¤›rl›kl› Orta Ö¤retim
Baﬂar› Puan'›, Kamu Personeli Seçme S›nav›, Fen-Edebiyat Fakülteleri ve Pedagojik Formasyon konular›n›n ele al›nd›¤› deklerasyonlar sunuldu. Konuﬂma aralar›nda Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i ﬂiir grubu ve
‹zmir Gençlik Derne¤i müzik grubu
Gün›ﬂ›¤›'n›n türküleri yerald›.
‹lk gün çeﬂitli kentlerden gelen
200 kiﬂi yeral›rken, ikinci gün 250
kiﬂi kat›ld›.
Bal›kesir Gençlik Derne¤i müzik grubu Grup Direniﬂ'in türküleriyle baﬂlayan kurultay›n ikinci günü, Dicle Gençlik Derne¤i üyesi
Eren Bozda¤’›n, "Bar›nma ve Yurtlar" konulu sunumuyla devam etti.
Zonguldak Gençlik Derne¤i’nden
Günay Özarslan "Sa¤l›kl› E¤itim
Alabilmeyi Fiziki Koﬂullar›n›n
Oluﬂturulmas› ve Beslenme" konusunda konuﬂurken, “herkese eﬂit paras›z bilimsel bir e¤itim vermesi gereken üniversitelerin di¤er tüm sorunlar›nda oldu¤u gibi beslenme
konusunda da egemenlere hizmet
etti¤i ortadad›r” diye konuﬂtu. Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i Üyesi
Meral Y›ld›r›m ise bugünlerde
gündemde olan, “Liselerde Bask›
ve ﬁiddet” hakk›nda konuﬂtu.
Y›ld›r›m, liselerin gettolara dönüﬂtürüldü¤ünü, okul idarelerinin
dayak dahil bask›lar›na maruz kald›klar›n› ifade ederken, okullar›n
F Tipleﬂtirilmesinin idareler taraf›ndan “sizleri d›ﬂar›daki serserilerden korumak ve okuldan kaç›ﬂ›
engellemek” ﬂeklinde gerekçelendirilmesini eleﬂtirdi ve ﬂunlar›
söyledi:
“Amaç d›ﬂar›yla irtibat›m›z›n
kopar›lmas› ve üzerimizde bask›
unsuru oluﬂturmakt›r. Uyuﬂturucu
sat›c›lar› s›n›flar›m›za kadar girebilirken arkadaﬂlar›m›z okula girdiklerinde polisi ça¤›r›p yaka paça

d›ﬂar› ç›karabiliyor. Yaﬂad›¤›m›z
bir baﬂka ve en büyük sorun da
liselerdeki ﬂiddet ve hakarettir.
‹dare taraf›ndan ﬂiddet uygulanmayan okul hemen hemen yoktur.
Sadece idarenin ﬂiddetine maruz
kalmazs›n›z, ö¤renciler mafya dizilerine özendirilir ve her birinden birer mafya babas› olmas› istenir. Okullarda ﬂiddet artt› haberleri yeral›yor. Ö¤rencilere sürekli ﬂiddet uygulayan hakaret
eden okul idaresinin çevresine
örnek olmas› nas›l beklenebilir.
Yine ‹stanbul Gençlik Derne¤i Lise Komisyonu Üyesi Aylin
Do¤an da, "Liselerde Yozlaﬂma
ve Çeteleﬂme" konusunu ele alarak, tüm bunlar›n sistemden ba¤›ms›z olamayaca¤›n›n alt›n›
çizdi. Komisyonun bir baﬂka
üyesi Elif Kaya da çözümün
“Demokratik Lise” oldu¤unu
kaydederek, “bilimsel e¤itim
alabilece¤imiz tek ö¤retim birimi
demokratik Liseler olacakt›r” dedi.
Çeﬂitli Gençlik Dernekleri’nin
halk oyunlar› ve müzik gruplar›
gösterilerini sunarken, kentlerde
yürütülen kampanya faaliyetleri
hakk›nda da bilgiler sunuldu.

Liselerde;
1- Ortaö¤renim kurumlar›nda e¤itim oligarﬂi için
de¤il, halk için olacakt›r;
2- E¤itim ezberci, tek yönlü de¤il, "e¤itim içinde
üretim, üretim içinde e¤itim" anlay›ﬂ›yla gerçekleﬂecektir;
3- Ortaö¤renimde hedef sadece kendini düﬂünen, köﬂeyi dönme felsefesine göre insanlar
yetiﬂtirmek de¤il, sa¤lam karakterli, halk sevgisiyle dolu anti-emperyalist, anti-faﬂist bir
gençlik yetiﬂtirmektir;
4- Gençlik "gelecekte ne olacak" kayg›s› içinde
olmayacak, böyle bir bask› hissetmeyecektir;
5- Ortaö¤renim uluslar›n asimilasyonuna yönelik
de¤il, uluslar›n özgürce geliﬂmesine hizmet
eden ve destekleyen içerikte olacakt›r;
6-Ortaö¤renimde görevli ö¤retmenler zorunluluktan ö¤retmen olmuﬂ, kendi sorunlar›yla bo¤uﬂan kiﬂiler de¤il, tam anlam›yla yetenekli,
Harika Y›lmaz’›n "Demokratik
Üniversite" konulu konuﬂmas›n›,
Aygün Kumru'nun "Örgütlenme"
konulu sunumu izledi. Kumru dile
getirilen taleplerin ancak örgütlenerek ve tüm gençli¤i örgütleyerek elde edilece¤inin alt›n› çizdi. Son bö-

üstün e¤itim görmüﬂ, ö¤rencileri sadece kaba
anlam›yla e¤iten de¤il, onlar› ruhsal, bedensel,
zihinsel olarak e¤iten ö¤retmenler olacakt›r.
7-Ortaö¤renim ayr›cal›ks›z, paras›z ve tüm halka
aç›k olacakt›r;
8- E¤itim kurumlar›n›n yönetimi bürokrat faﬂist
idarecilerin de¤il, tamamen demokratik bir ﬂekilde seçilmiﬂ yöneticilerin elinde olacak ve her
türlü demokratik örgütlenme teﬂvik edilecektir;
9- Notun bir bask› arac› olmas›na son verilecek,
ö¤rencileri de¤erlendirme anlay›ﬂlar› kökten
de¤iﬂecektir;
10- Tüm ortaö¤renim kurumlar› tek bir programa ba¤lanacak, e¤itim kurumlar› aras› dengesizlikler ortadan kald›r›lacakt›r;
11- Ders programlar› anti-emperyalist, anti-faﬂist nitelikte, demokratik bir biçimde haz›rlanacakt›r; ortaö¤renimdeki sosyal ve kültürel faaliyetlerin örgütlenmesinde ö¤renciler aktif
olarak görev alacaklard›r.
lümde, Gençlik Federasyonu Baﬂkan› Ferhat Özdemir ve Lise Komisyonu Baﬂkan› Ebru Benek taraf›ndan Kurultay’›n Sonuç Deklerasyon'u okundu. 250 kiﬂinin kat›ld›¤›
kurultay Grup Yorum'un çoﬂkulu
türküleri ve halaylarla sona erdi.

Gençlik “Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz” Dedi
YÖK ve MEB “Örgütsüzleﬂin De Gelin” Dedi
Gençlik Federasyonu üyeleri,
Gençlik Kurultay›’n›n ard›ndan,
üniversitelerde ve kentlerde onbinlerce insana ulaﬂ›larak toplanan imzalar Ankara’ya götürüldü.
27 Kas›m günü sabah saatlerinde
Ankara Toros Sokak’ta toplanan ö¤renciler, “Gençlik Federasyonu” ve
“Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz” yaz›l› pankartlar ile çok say›da döviz
açt›lar. Ellerinde flamalar› ile Abdi
‹pekçi Park›’na gelen ö¤renciler,
burada direniﬂteki TAYAD’l›lar›
sloganlar› ile selamlad›lar.
Burada Federasyon ad›na yap›lan aç›klamada, Didem Akman, bu
ülkenin gençlerinin, paral› ve gerici

e¤itime mahkum edildi¤ini kaydederek, “Biz Gençlik Federasyonu
olarak üniversite ve liselerde yaﬂad›¤›m›z sorunlara karﬂ›, gasp edilen
haklar›m›z› istemek için, kampanyaya baﬂlad›k.
Bugün yapaca¤›m›z görüﬂme s›ras›nda çözümlerimizi YÖK ve
MEB temsilcilerine de anlat›p, tam
ba¤›ms›zl›k, demokratik, sosyalist
ülke özlemiyle akademik, demokratik, meﬂru mücadelemize kesintisiz
devam edece¤imi bir kez daha söyleyece¤iz” dedi.
Aç›klama s›ras›nda s›k s›k, “F
Tipi Üniversite ‹stemiyoruz, Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, F Tipi
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Lise ‹stemiyoruz” sloganlar› at›ld›.
Daha sonra iki ayr› heyet oluﬂturularak, toplanan imzalar Milli E¤itim Bakanl›¤›’na ve YÖK’e götürüldü.
MEB’e giden heyette Lise Ko-

meyece¤ini, demokratik liselerde çözülebilece¤ini biliyoruz.
Bizler demokratik liseleri kurana kadar mücadelemize devam
edece¤iz”.
YÖK’e giden heyet ad›na
Hasibe Çoban da, “Bizler de liseli arkadaﬂlar gibi YÖK’e giremedik” dedikten sonra ﬂunlar›
söyledi:
misyonu üyeleri yeral›rken, YÖK
heyetinde üniversite ö¤rencileri bulunuyordu. Ancak bu ülkenin e¤itiminin baﬂ›ndaki kurumlar, ö¤rencilerin sorunlar›n› ve çözüm önerilerini dinleme gere¤i dahi duymayarak,
bugün düzeniçi kesimlerin dahi ﬂikayet etti¤i sorunlar› sürdürme kararl›l›klar›n› ortaya koydular.
MEB’e giden heyet ad›na dönüﬂte konuﬂan Elif Kaya karﬂ›laﬂt›klar›
tabloyu ﬂöyle anlatt›:
“Biz Gençlik Federasyonu Lise
Komisyonu olarak MEB’e gittik.
Daha önce baﬂvurumuz olmas›na
ra¤men, kabul edilmedi. Mili E¤itim Bakan› yerinde yoktu, Özel kalemi ile görüﬂtük. Bize ﬂunu söyledi;
‘Gençlik Federasyonu oldu¤unuz
için görüﬂmeniz iptal edildi. Bir
liseli kiﬂisel olarak baﬂvursun öyle kabul eder’ dedi. Bu sorunlar›m›z› Milli E¤itim Bakan›’n›n çöz-

“YÖK Baﬂkan› Erdo¤an Teziç
bizimle görüﬂmek istemedi. Her
hangi bir yetkili de bizimle görüﬂmek istemedi. YÖK Baﬂkan› yani
üniversitelerin bir üst kurulu kap›lar›n› ö¤rencilere kapat›yor. Ö¤rencilerin taleplerine, isteklerine kulaklar›n› t›k›yor. Böyle bir YÖK olmaz. Bizler oraya giderken YÖK’ün
ve baﬂkan›n›n sorunlar›m›z› çözmeyece¤ini biliyorduk. Teﬂhir etmek istedik, herkes gördü. Ama sorunlar›m›z çözülene kadar mücadele etmeye devam edece¤iz. Çünkü bize b›rak›lan bir DEV-GENÇ gelene¤i
var. Biz bu gelene¤e sahip ç›kt›k,
ç›kmaya da devam edece¤iz”.
Aç›klamalar “Halk ‹çin Bilim
Halk ‹çin E¤itim, Yaﬂas›n Örgütlü
Mücadelemiz” sloganlar›yla karﬂ›land›. 150 ö¤renci halaylarla kampanyay› tamamlarken, mücadelelerini sürece¤ini hayk›rmay› da unut-

Erzincan Gençli¤i Boyun E¤meyecek
Erzincan'da Gençlik Federasyonu, YDG, DGH ve ESP’nin Newroz kutlamas›na yönelik sald›r› ve 3 kiﬂinin tutuklanmas›, 23 Mart’ta Vak›flar ‹ﬂ Han›
önünde protesto edildi. Arkadaﬂlar›n›n serbest b›rak›lmas›n› isteyen
gençlik örgütlenmeleri “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar› att›lar.
Öte yandan bask› ve gözalt›lar da sürüyor. Gençlik Derne¤i üyesi Özgür
Mavitaﬂ’› 24 Mart günü gözalt›na alan Jandarma, araçta iﬂkenceye baﬂlad›. Gözalt› gerekçesini “Jandarma arabas›n› darp etmek” olarak gösteren
Jandarman›n, Mavitaﬂ’a yasal derne¤in çal›ﬂanlar› hakk›nda ifade vermesi yönünde bask› uygulad›¤› bildirildi. Gönültaﬂ savc›l›ktan b›rak›ld›.
Gençlik Derne¤i üyesi R›za ﬁahin’in Newroz’da tutuklanmas›n›n ard›ndan;
ailesinin “yeﬂil kart” iste¤i h›zla reddedilirken, bunun nedenini soran aileye, “Siz bunun nedenini bizden daha iyi bilirsiniz” cevab› verilerek tehdit
edildi. A¤abeyi ise ayn› gün hiçbir gerekçe gösterilmeden iﬂten at›ld›.
Bask›lar›n bir boyutunu ise savc›l›¤›n, her demokratik eyleme yönelik soruﬂturmalar› oluﬂturuyor. Örne¤in, 24 Mart günü savc›l›¤a ifade veren
Gençlik Derne¤i üyesi Ulviye Yörük hakk›nda tam 6 soruﬂturma bulunuyor ve hepsi 8 Mart’ta, Gazi Katliam›’n›n y›ldönümümde aç›klamalara kat›lmak gibi demokratik eylemler oluﬂturuyor.
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mad›lar.

Örgütsüzlük Dayatmas›
Gerek YÖK’ün görüﬂmeme tavr› gerekse MEB yetkilisi taraf›ndan
daha aç›k ifade edilen; ö¤rencilere
örgütsüzlük dayatmas›d›r.
Ony›llard›r dayat›lmaktad›r bu
politika. Gençli¤i örgütsüzleﬂtirmek
için bask›, yozlaﬂt›rma, gözalt›lar,
tutuklamalar dahil her yola baﬂvurulmaktad›r. AKP iktidar› ile YÖK
aras›nda bu konuda hiçbir fark yoktur. Her ikisinin tavr›ndan da anlaﬂ›laca¤› gibi, karﬂ›lar›nda asla örgütlü
gençler görmek istemezler, gençli¤in örgütlü hak aray›ﬂ›n› içlerine
sindiremezler. “Gençlik Federasyonu oldu¤unuz için görüﬂmeniz iptal
edildi” demek, siz örgütlüsünüz
birey olun, demektir. YÖK’ün görüﬂmeme tavr›n›n arkas›nda da bu
vard›r.
Çünkü, Gençlik Federasyonu
ö¤rencilik haklar›n› istemekle kalm›yor, alt› boﬂ vaatlere kanm›yor,
haklar› için mücadele ediyor. Rahats›zl›k kayna¤› buradad›r. Ancak,
ö¤rencilerin de dile getirdikleri gibi, Gençlik Federasyonu, akademik
demokratik haklar› için mücadelesini sürdürecek, gençli¤in örgütlü gücü ve sesi olmaya devam edecek.

Kampanya Sonuçlar›
Ankara Gençlik Derne¤i, 22 Mart
günü BES 1 No’lu ﬁube’de bas›n
toplant›s› düzenleyerek Ankara’daki
kampanya sonuçlar›n› aç›klad›.
Dernek ad›na konuﬂan Seda Seyrek, H.Ü. Beytepe Kampüsü’nde
yapt›klar› ankettte; ö¤rencilerin
%70’inin burslar›n yetersizli¤inden,
A.Ü. DTCF’de %72’sinin ezberci e¤itimden, Cebeci Kampüsü’nde
%76’s›n›n sosyal alanlar›n yetersiz
olmas›ndan, Ege Lisesi’nde %77’sinin çeteleﬂmeden ﬂikayetçi oldu¤unun anlaﬂ›ld›¤›n› duyurdu. “Ortaya
ç›kan tablo en temel ö¤renci haklar›m›z›n bile verilmedi¤idir” diyen Seyrek, kampanyada 5000 imza toplad›klar›n› aç›klad›.

Polis ve Faﬂistler Gençli¤i
Terörle Y›ld›ramazlar
Geçen hafta üniversitelerde birbiri ard›s›ra faﬂist sald›r›lar gerçekleﬂti. Oligarﬂinin
polisinin denetim ve yönlendirmesinde geliﬂen sald›r›lar
kampüslerden taﬂarak ö¤renci
evlerine yöneldi. MHP’li faﬂistlerin yetmedi¤i yerde ise,
polisler devreye girerek gençli¤i sindermeye çal›ﬂt›lar.

➦ Newroz kutlamalar› s›ras›nda Bo¤aziçi Üniversitesi’nde 2 ö¤renci faﬂistlerin b›çakl›
sald›r›s›na u¤rad›. Sald›r›y› protesto
eden 250 ö¤renci 23 Mart günü Güney Kampus Meydan›'nda aç›klama
yapt›. Aç›klamay› okuyan Fulya
Alikoç, faﬂistlerin, Newroz ve Küba
‹le Dayan›ﬂma Haftas› afiﬂlerini
y›rtmak istemesine devrimci demokrat ö¤rencilerin engel olmaya
çal›ﬂmas›n›n ard›ndan sald›r›n›n yaﬂand›¤›n› kaydetti. Bir dergide röportaj› yay›nlanan Ülkü Ocaklar›
üyelerinin, “Baltalar›m›z› gömdük
ama yerlerini unutmad›k” ve Bahçeli’nin “bilgisayarl› ülkücü” sözlerine at›f yapan ö¤renciler, “Baltalar
bulundu laptoplar nerede” yaz›l›
dövizler taﬂ›d›lar.
➦ Elaz›¤ F›rat Üniversitesi’nde
22 Mart günü faﬂistler ö¤rencilere
sald›rd›. Ertesi günü okula gruplar
halinde gelen ö¤renciler polisin engeliyle karﬂ›laﬂt›lar. Polisin engellemesine karﬂ› sloganlarla cevap veren grupdan 4 kiﬂi gözalt›na ald›.
➦ ‹stanbul’da okuduklar› fakülteden Beﬂiktaﬂ’ta bulunan evlerine

gelen ö¤renciler, 23 Mart günü bir
grup faﬂistin yar›m saat süren sald›r›s› ile karﬂ›laﬂt›lar. Ö¤renciler kap›lara barikat kurarken, sat›rl› sopal›
faﬂistler pencerelerden içeri girmeye çal›ﬂt›lar.
Sald›r› 25 Mart günü Beﬂiktaﬂ
Demokrasi Platformu taraf›ndan
protesto edilerek, ‹stanbul Ülkü
Ocaklar›'n›n Beﬂiktaﬂ'tan ç›kar›lmas›n› istediler. 100 kiﬂinin kat›ld›¤›
eylemde, “Beﬂiktaﬂ'ta Faﬂizme Geçit Vermeyece¤iz-Beﬂiktaﬂl›lar” yaz›l› pankart taﬂ›nd›.

➦ Y›ld›z ve Mimar Sinan Üniversiteleri’nde de 23-24 Mart günlerinde d›ﬂar›dan gelen faﬂistler ö¤rencilere sald›r›rken, yine gözalt›na
al›nan faﬂistler de¤il, devrimci demokrat ö¤renciler oldu.

➦ ‹stanbul Üniversitesi’nde ise,
24 Mart sabah›, bir yandan faﬂistlerle gerginlik yaﬂan›rken, okula giren
çevik kuvvet polisi gaz bombalar›
ile okulu savaﬂ alan›na çevirdi.
Kampüsü abluka alt›na alan po-

Isparta Gençlik Derne¤i
üyesi P›nar Duman’a, 19
Aral›k Katliam›’n› protesto eden aç›klamaya kat›ld›¤› gerekçesiyle, 1 ay uzaklaﬂt›rma cezas› verildi. Süleyman Demirel Üniversitesi, soruﬂturmalar› aral›ks›z sürdürüyor; devrimci demokrat ö¤rencilerden neredeyse ceza almayan kalmad›.
Gençlik Derne¤i ise; soruﬂturmalar›n durdurulmas› ve cezalar›n geri çekilmesini isterken, bask›larla y›lmayacaklar›n› ve ülkede yaﬂanan her olayda bir tav›rlar›n›n olaca¤›n› duyurdular.

SDÜ’de bir ceza daha
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lis, Edebiyat Fakültesi'ne girerek,
devrimci demokrat ö¤rencilerin “1
dakika içerisinde afiﬂlerini indirmelerini” dayatt›. Ö¤renciler bu keyfi
uygulamaya karﬂ› ç›karak, “afiﬂlerle düﬂüncelerini dile getirdiklerini bu yüzden de indirmeyeceklerini” söylediler. Bunun
üzerine sald›r›ya geçen polis
kantini, okul koridorlar›n› gaz
bombas› ya¤muruna tuttu.
Devrimci demokratlar›n yan›s›ra tüm ö¤rencilerin etkilendi¤i ve polisin gerçek yüzünü
gördü¤ü sald›r› s›ras›nda, coplar da kullan›ld›. ‹.Ü Rektörü
Mesut Parlak okul içinde yaﬂanan bu aç›k terörü izlemekle
yetindi. Polisin vahﬂice müdahalesi sonucu 50’den fazla ö¤renci
yaraland›, a¤›r yaralanan 2 ö¤renci
Cerrahpaﬂa’ya kald›r›l›rken, di¤erleri ayakta tedavi edildi.
Sald›r›n›n ard›ndan okuldan toplu olarak ç›kan ö¤renciler Sultanahmet Adliyesi'ne kadar yürüyüﬂle
sald›r›y› protesto etti. Üniversite kap›s›nda yap›lan aç›klamada y›rt›lmak istenen afiﬂlerin anti-emperyalist afiﬂler oldu¤u hat›rlat›larak
“Baﬂkan Bush Sizinle Gurur Duyuyor, Bush'un ‹tleri Y›ld›ramaz Bizleri” sloganlar› att›lar. Aç›klamada,
afiﬂlerin kald›r›lmak istenmesinin, o
gün üniversitede yap›lacak olan faﬂist etkinli¤e kat›lacak olan vali ve
emniyet müdürüne okulu ‘temiz’
göstermek oldu¤u belirtildi.
“Polis, ‹dare ‹ﬂbirli¤ine Son,
Katil Polis Üniversiteden Defol,
Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza" sloganlar›yla adliyeye yürüyen ö¤rencileri temsilen bir grup, polisler ve
polisin okula girmesine izin veren
Mesut Parlak hakk›nda suç duyurusunda bulundu.

Tolon konuﬂsun ö¤renci sussun
Ege Üniversitesi'nde kat›ld›¤› bir konferansta
Em. Org. Hurﬂit Tolon'u protesto eden ö¤rencilerden E.U.A., “di¤er ö¤rencileri de k›ﬂk›rtt›¤›” iddia edilerek, iki hafta sonra gözalt›na al›nd›. Emekli generallerin katliamlar›n›
meﬂru göstermek için terör demagojisi yapmas›na izin var, gençli¤in konuﬂmas› yasak!

ﬁemdinli’de Yarg›ya Ne Gerek Var!

GeneBüyükan›t’›n
rallere
“tan›r›m
“paﬂam”
demek,
‘Bizi kimse yarg›layamaz’ diyen Genelkurmay’›n ard›ndan, iyi çocuktur” aç›ksadece
Erdo¤an da ‘Paﬂam›z bu iﬂin tamamen d›ﬂ›ndad›r’ dedi
lamas›n›
yasak de“yarg›y›
¤il, ayn›
etkileme” olarak nitelenzamanda, onlara v›c›k
direrek iddianamesinde
v›c›k ya¤c›l›k yapman›n
yer veren Savc› Ferhat
da bir klasi¤idir. T›pk›
Sar›kaya hakk›nda AdaErdo¤an’›n yapt›¤› gibi.
let Bakanl›¤› müfettiﬂle25 Mart günü bas›n›n sori raporlar›n› haz›rlad›.
rular›n› cevaplayan BaﬂRaporda savc› için “dibakan Tayyip Erdo¤an,
siplin cezas›” istendi.
KKK Orgeneral Yaﬂar
Büyükan›t ile yapt›¤› göKarar› Hakimler ve
rüﬂmede ﬁemdinli’nin de
Savc›lar Yüksek Kurulu
gündeme geldi¤ini do¤verecek. Meslekten ihrarulayarak davaya iliﬂkin,
c›n da gündeme gelebi“Konu yarg›dad›r ﬂu
lece¤i kaydedilirken,
anda. Bildi¤iniz gibi Pasavc› hakk›nda ceza isﬂam›z tamamen bu iﬂin
tenmesinin gerekçelerind›ﬂ›ndad›r” buyurdu.
den biri ﬂu:
“‹ddianamede buGenelkurmay ve
lunmamas›
gereken
AKP Sonucu
hususlara yer verildi.”
Aç›klad›lar
Neymiﬂ bu bulunmamas› gereken husus?
Genelkurmay’›n “sert
Büyükan›t’›n ad›. Daha
aç›klamas›”n›n ve görüﬂdo¤rusu, bombalamalamelerinin etkisi AKP’nin
gerçeklerin üzeri küllenerek Susurr›n, yak›p y›kmalar›n, halka karﬂ›
att›¤› her ad›mda belli oluyor. Sinluk politikalar› sürdürülecek.
kontrgerilla politikalar› ile sürdürümiﬂ, “bu iﬂin içinde AKP var, Baﬂlen savaﬂ›n, üç beﬂ tetikçinin iﬂi olTüm geliﬂmeler bu yöndedir.
bakan›n dan›ﬂman› var” söylemlemayaca¤›, komutanlar›n bilgisi daAksini söyleyenler, “e¤er Büyükarinden paniklemiﬂ; ne yapaca¤›n›
hilinde oldu¤u konusunda imalarda
n›t suçsuz ise, bu mahkemede belli
ﬂaﬂ›r›yor. ‹ktidar olmad›¤›n›, bu ülbulunulmas›.
olsun” diyenler de susturulmakta,
keyi ordunun yönetti¤ini kabulleneb›rak›n gerçek adaleti, burjuva huYani savc›ya, senin Büyükan›t’›
rek, koltu¤un bekas› için nas›l ya¤
kuku dahi tart›ﬂt›r›lmamaktad›r.
suçlamak
ne haddine denilmekte,
çekece¤ini bilemiyor.
O zaman soru ﬂu: ﬁemdinli için
herkese gözda¤› verilmektedir. BuBu kiﬂiliksiz siyaset, daha dün
dava açmaya ne gerek vard›? Karar
güne kadar oldu¤u gibi, bu olayda
ﬁemdinli konusunda “nereye kaçoktan verilmiﬂtir. Bütün mesele üç
da “olay münferittir” yalan› dayat›ldar giderse gitsin” diyordu. Bunlar
tetikçinin yarg›lanmas› ise, bu ﬁemmaktad›r.
unutuldu ﬂimdi ve Büyükan›t’› kurdinli’de yaﬂananlar›n yarg›lanmas›
Bu iddianame, oligarﬂi içi ketarmak için Genelkurmay’la birlikte
de¤il, olsa olsa gerçek sorumlular›n
simlerin iktidar kavgas›n›n bir ürüseferber oldu AKP iktidar›. Ç›plak
kurtar›lmas› için tetikçilerin kurban
nü olabilir, ancak bu bile Genelkurgerçek budur.
edilmesinden ibarettir.
may ve AKP’nin hukuksuzlu¤unu
Genelkurmay’›n yarg›y› hiçe sameﬂrulaﬂt›rmaz. Halka, “yarg›ya
Kontrac›lar ‹çin
yan ve Büyükan›t’›n yarg›lanamagüvenin, konu yarg›ya intikal etmiﬂyaca¤›n› duyurmakla kalmay›p sav“Tan›r›m ‹yi Çocuktur”
tir, müdahale etmeyin” diyenler,
c›y› neredeyse “vatan haini” ilan etDiyen Savc› M›yd› Yoksa!
kendi yarg›lar›n›n karar›n› bekleme
ti¤i aç›klamas›n›n ard›ndan, Erdogere¤i dahi duymam›ﬂlard›r.
¤an’›n bu konuﬂmas›, yarg› sürecine
Genelkurmay Baﬂkan› Hilmi

“iyi çocuklar” bombalad›, generaller ve iktidar üzerini örtüyor

noktay› koymuﬂtur. Karar verilmiﬂtir: Büyükan›t kurtar›lacak, ﬁemdinli tetikçilerle s›n›rl› kalacak
(mümkünse onlar da kurtar›lacak),

Özkök’ün Baﬂbakan ile görüﬂmesinin ard›ndan, AKP savc› hakk›nda
inceleme baﬂlatm›ﬂ ve Adalet Bakanl›¤› müfettiﬂ göndermiﬂti.
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“Ba¤›ms›z yarg›” masal›na çok
yerinde bir örnek! Generaller ne kadar kan dökerse, suç iﬂlerse iﬂlesinler dokunamayan bir yarg›n›n ba-

¤›ms›zl›¤› demagojisi bundan sonra
daha zor yap›lacakt›r. Bu yöndeki her
aç›klamada, “yarg› karﬂ›s›nda her
vatandaﬂ›n eﬂit oldu¤u” nutuklar›nda
kaç›n›lmaz olarak “peki Generaller?” diye sorulacak.
Savc› için istenen ceza; Genelkurmay
aç›klamas›nda söylenen “sorumlular
hakk›nda gere¤inin yap›lmas›” talimat›n›n büyük bir h›zla iktidar taraf›ndan yerine getirilmesidir. Hat›rlanaca¤› gibi, bundan önce de, ﬁemdinli’de yaﬂananlarda
jandarman›n rolüne dikkat çeken Emniyet
Genel Müdürlü¤ü ‹stihbarat Daire Baﬂkan› Sabri Uzun AKP taraf›ndan görevden
al›nm›ﬂt›.
ﬁu ana kadar, ﬁemdinli iddianamesi
özelinde yaﬂananlara “d›ﬂar›dan” bakan
birinin, ﬁemdinli’de halk›n bombalanmas›
emrini verenlerin, bombalayanlara aç›k
bir ﬂekilde sahip ç›karak “tan›r›m iyi çocuktur” diyenin, savc› oldu¤unu zannetmesi iﬂten bile de¤ildir. Öyle ya, gelinen
durumda en büyük suçlu savc› oluvermiﬂtir. Ne ﬁemdinli’nin kendisi ne de J‹TEM’cilerin bu iﬂi kendi baﬂlar›na yapamayaca¤› ç›plak gerçe¤i büyük oranda
unutturulmuﬂtur. Yar›n, kontra elemanlar›
kahraman ilan edilir ve “Türkiye sizinle
gurur duyuyor” diye hapishane kap›s›nda
el üstünde tahliye edilirse ﬂaﬂ›rmay›n. Buras›, Susurluk’ta binlerce operasyona kat›lan Korkut Ekenler’in kahraman ilan edildi¤i, baﬂbakanlar›n “devlet için kurﬂun
atan da yiyen de kahramand›r” diyerek
kontrgerillay› ba¤r›na bast›¤› bir ülkedir.

Adaletin Yolu, Elimizde
ﬁemdinli davas›ndan art›k kimse
bir ﬂey beklememelidir. Halk›n muhalefetinin olmad›¤› yerde, beklenen sonuçtur bugün yaﬂananlar. Halk adalet
için meydanlara ç›kmad›kça, örgütlenmedikçe düzenin yarg›s› hiçbir zaman, halka karﬂ› savaﬂ›n sorumlular›n› yarg›lamaz.
ﬁemdinli de Susurluk gibi, halka
karﬂ› oligarﬂinin iﬂledi¤i suçlar hanesine yaz›lm›ﬂ ve adaletsiz b›rak›lm›ﬂt›r. Adaleti sa¤layacak olan da, yine
halk olacakt›r, halk›n örgütlü gücü ve
iktidar› olacakt›r.

Polislere Yine Beraat
‹ki y›l önceki Newroz kutlamalar›nda, Adana’da 18 Mart 2004
tarihinde ateﬂ açarak Cemil Aktaﬂ adl› genci baﬂ›ndan vuran polisler beraat ettirildi. Beyninde hasar oluﬂan, tek baﬂ›na hareket edemez duruma getirilen Aktaﬂ’› vurmaktan yarg›lanan siyasi ﬂubenin
ölüm mangas› elemanlar›; Mevlüt Zengin, Murat ﬁahin, Nihat K›l›ç,
Ömer Yakar ve Dursun Çak›r adl› polisler hakk›nda, “Dikkatsizlik
ve tedbirsizlik sonucu hayati tehlikeye neden olacak ﬂekilde adam
yaralamak” suçundan cezaland›r›lmas› istemiyle aç›lan dava, 26
Mart günü sona erdi. Mahkeme, polislerin “savunma s›n›r›n› aﬂmad›¤›n›” belirterek, beraat karar› verdi.
Gösteri yapan› kurﬂunlaman›n ad› “savunma”!
Hiçbir infaz, iﬂkence davas› yoktur ki, iﬂkenceciler ve ölüm
mangalar› hak ettikleri cezaya çarpt›r›ls›nlar. Dün nas›lsa bugün de
ayn› mekanizma iﬂlemeye devam etmektedir. Katillerin “elini so¤utmama” politikas› sürdükçe, halk›n kan› dökülmeye, halk adaletsiz kalmaya devam edecektir. Halka karﬂ› savaﬂan bir düzenin
baﬂka bir yolu da yoktur.

‹ﬂkenceyi gizleme kurulu
TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu, istisnai kimi örneklerini bir yana b›rak›rsan›z, kuruluﬂundan bu yana hep iﬂkencenin, katliamlar›n üzerini örtme misyonu görmüﬂtür. AKP ile bu misyonu çok daha belirgin hale gelmiﬂtir. Çünkü AKP’nin her konudaki siyaseti ﬂu:
Yok sayarsan yokolur! Bu noktada bu komisyona düﬂen de iﬂkencenin olmad›¤›n›, olamayaca¤›n› göstermek. Böylece iktidar›n “iﬂkenceye s›f›r tolerans” yalan›na da güç verilmiﬂ olacak.
Komisyon Baﬂkan› Mehmet Elkatm›ﬂ’›n 23 Mart günü yapt›¤›
aç›klama da bu paraleldedir. De¤iﬂtirilen TCK ile getirilen “a¤›r cezalardan” sözeden Elkatm›ﬂ, “Türkiye'de hiç kimsenin iﬂkenceye
teﬂebbüs edemeyece¤ini” iddia etti. “Sessiz bir devrim” gerçekleﬂtirildi¤ini” söyleyen Elkatm›ﬂ, iﬂkencenin sokaklara taﬂt›¤›ndan,
meydanlarda en demokratik eylemlere karﬂ› dahi ﬂiddet kullan›ld›¤›ndan sözetmiyor. Polis ve jandarma merkezlerindeki iﬂkencelerin azalmadan sürdü¤ünü ise, bu konuda araﬂt›rmalar yapan kuruluﬂlar›n 2005 y›l›na iliﬂkin rakamlar› aç›kça ortaya koyuyor. Ve elbette tüm bunlar› Elkatm›ﬂ da biliyor. Ama O’nun görevi, iﬂkenceyi izleyip önlemek de¤il, gizlemek!

MHP’den “yerinde” bir ça¤r›
Faﬂist hareket MHP’nin lideri Devlet Bahçeli, 27 Mart günü partisinin Konya ‹l Teﬂkilat› Kongresi’nde yapt›¤› konuﬂmada emekli
generallere ﬂöyle seslendi: “Milliyetçi hareket varken vatansever
güç birli¤ine, Kuvayi-Milliye örgütlenmesine ihtiyaç var m›? Ey
emekli paﬂalar, sa¤da solda kendinize kap› aramay›n. Gelin
MHP'ye kat›l›n. MHP'nin kap›s› size aç›k” dedi.
Evet çok yerinde bir ça¤r›. Devletin kontra gücü olarak faaliyet
gösteren MHP varken, “Kuvayi-Milliye” gibi oluﬂumlara ihtiyaç
yok. Ne kadar katliamc›, faﬂist, ﬂovenist general varsa hepsi
MHP’ye gidebilir, yerine yak›ﬂacaklar› kesin.
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Kızıldere Yolunda Yürüm
Halk›m›z›n kurtuluﬂuna önderlik edebilecek bir parti olarak THKP-C’nin kuruluﬂunun üzerinden 36, Parti-Cephe’nin önder kadro ve savaﬂç›lar›n›n katledildi¤i
K›z›ldere’nin üzerinden ise 34 y›l geçti. Fakat geçen bu
uzun zaman boyunca THKP-C, Mahir Çayan ve K›z›ldere hep gündemde kald›. Gündemde kalmalar› sadece
“tarihteki yerleri ve önemleri” aç›s›ndan de¤ildi. Çünkü bu çizgi, 36 y›ld›r ülkemiz s›n›flar mücadelesine
damgas›n› vurmaya devam eden bir çizgiydi. Siyasi
arenaya ç›kan herkes, kendini bir “K›z›ldere eleﬂtirisi”
yapmak zorunda hissediyor, herkesin yeri bir bak›ma
K›z›ldere karﬂ›s›ndaki tutumuyla belirlenmiﬂ oluyordu.
Bu nedenle K›z›ldere’ye yönelik eleﬂtiri, suçlama ve
çarp›tmalar da hiç bitmedi. DHKP Bülteni’nin 28 Mart
tarihli, 35. say›s› olarak yay›nlanan aç›klama, iﬂte bu
nedenle “30 Mart-17 Nisan Devrim ﬁehitlerini Anma
ve DHKP-C'nin Kuruluﬂunu Kutlama Günleri” vesilesiyle K›z›ldere gerçe¤ini bir kez daha hat›rlat›yor. K›z›ldere Yolu’nun ne oldu¤unu özetliyor. “Halk›m›z!
Yoldaﬂlar›m›z!” diye baﬂlayan aç›klama ﬂöyle devam
ediyor:
“K›z›ldere yolu, feda ruhuyla, bedeller ödeyerek
yürünen bir yoldur; fakat emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k, faﬂizme karﬂ› demokrasi, kapitalizme karﬂ› sosyalizm için baﬂka bir yol yoktur. K›z›ldere yolu, Türkiye halklar›n›n tek kurtuluﬂ yoludur.
36 y›ld›r yürüdü¤ümüz bu yoldan bizi geri çevirmek için kandan barikatlar diktiler önümüze. Yüzlerce
yoldaﬂ›m›z› ﬂehit verdik. Emperyalizm, bizi ba¤›ms›zl›¤› ve devrimci halk iktidar›n› hedeflemekten ve kurtuluﬂu mümkün k›lacak tek yol olan silahl› mücadeleden vazgeçirmek için ad›m›z› “terör listeleri”nin en baﬂ›na koydu. Oligarﬂi, bizi yoketmek veya kimileri gibi
düzeniçileﬂtirmek için infazlar›yla, kay›plar›yla aç›k
bir imha savaﬂ› yürüttü. Bütün bu sald›r›lara bu yolda
yürüme kararl›l›¤›m›z› art›rarak cevap verdik. Çünkü
bu sald›r›lar, ayn› zamanda do¤ru yolda oldu¤umuzu
gösteriyordu.
1970'te Türkiye Halk Kurtuluﬂ Partisi-Cephesi'nin
kurulmas›, kurtuluﬂ mücadelemiz aç›s›ndan bir dönüm
noktas›d›r. THKP-C, netleﬂen Türkiye Devriminin Yolu'nun örgütsel ifadesidir. Mahir Çayan
önderli¤indeki THKP-C o andan
itibaren, tesbit ettikleri devrimci
K›z›ldere
strateji do¤rultusunda savaﬂm›ﬂlard›r. 30 Mart 1972'de
THKP-C'nin önder kadro
ve savaﬂç›lar›n›n katledildi¤i K›z›ldere, bu savaﬂ›n
doruk noktalar›ndan biriDevrim ﬁehitlerini Anma
ve Umudun Kuruluﬂunu
dir. Bir son de¤il, baﬂlang›ç
Kutlama Günleri

Yolunday›z

olmuﬂtur.

KIZILDERE nedir? Her devrimci ç›k›ﬂ gibi, K›z›ldere de, gerçekleﬂti¤i andan itibaren ideolojik sald›r› ve
çarp›tmalara maruz kald›. Oligarﬂi K›z›ldere'yi “anarﬂi,
terör” diye Türkiye tarihinden silmeye çal›ﬂ›rken,
sol'un bir k›sm› da K›z›ldere'de bir “intihar” ve bir “yenilgi” gördü. K›z›ldere'nin görmek istedikleri gibi bir
yenilgi olmay›p, Türkiye tarihinin o güne kadar yaratt›¤› en büyük devrimci potansiyelini aç›¤a ç›karan bir
zafere dönüﬂtü¤ünü gördüklerinde ise, K›z›ldere'nin
içini boﬂaltmaya çal›ﬂ›p, onu sadece bir avuç devrimcinin “kahramanl›¤›na” indirgediler. K›z›ldere, sadece
bir kahramanl›k öyküsü, tekil bir eylem de¤il; THKPC'de örgütsel ifadesini bulan devrimci stratejisinin manifestosudur. K›z›ldere'nin anlam›, onun bir “yol” olarak ifade etti¤i, bir çat›ﬂmadan ve ölümü göze alma cüretinden çok daha kapsaml›d›r. K›z›ldere'ye gidiﬂin her
ad›m›, K›z›ldere'de ortaya konulan devrimci tavr›n her
aﬂamas›, bu devrimci stratejinin ürünüdür.
E¤er bu tarih, o günden bu yana, K›z›ldere'ler yaratmaya devam etmiﬂse, e¤er bu tarih, 36 y›ld›r K›z›ldere'nin feda ruhuyla savaﬂanlara tan›kl›k ediyorsa, e¤er
bir hareket, ideolojisi, stratejisi ve örgütsel varl›¤›yla,
36 y›ld›r THKP-C'nin netleﬂtirdi¤i Türkiye Devriminin
Yolu'nda yürümeye devam ediyorsa, K›z›ldere'yi tekil
bir eyleme indirgemek, bu tarihin inkar› de¤il midir?”
*
K›z›ldere’nin tekil bir eylem, bir direniﬂ olarak ele
al›namayaca¤›n›, bütünlüklü bir devrimci stratejinin
simgesi oldu¤unu belirten Parti Bülteni’nin devam›nda
“K›z›ldere Yolu”, çeﬂitli altbaﬂl›klar halinde somutlan›yor:
*

“KIZILDERE yolu nedir? K›z›ldere, Türkiye halklar›n›n emperyalizme ba¤›ml›l›ktan ve oligarﬂinin iktidar›ndan kurtuluﬂu için tek yolunun devrim oldu¤unu
anlat›r. K›z›ldere'nin ard›ndan THKP-C miras›n› sahiplenen kadro ve sempatizanlar, THKP-C'nin 50 y›ll›k revizyonist, reformist gelenekten kopuﬂunu, son derece
yerinde bir kavray›ﬂla “Tek Yol Devrim” slogan›yla
ifade etmiﬂlerdir. 1970'lerden bu yana dünyada ve Türkiye'de yaﬂanan tüm siyasal geliﬂmeler, halk›n devrimci iktidar›n› kurman›n ve sosyalizme geçmenin baﬂka
bir yolu olmad›¤›n› kan›tlayan geliﬂmelerdir. Parlamentarizm, e¤er tek mücadele yolu olarak belirlenmiﬂse, halklar için bir batakl›kt›r. O batakl›kta bugüne kadar onlarca ilerici, sosyalist hareket bo¤uldu. Emperyalizm ve iﬂbirlikçileri, bugün de tüm terör mekanizmalar›, propaganda araçlar›yla, solu bu batakl›¤a çekmeye
çal›ﬂ›yor. K›z›ldere, Türkiye devrimci hareketinin
ayaklar›n› 36 y›l önce o batakl›ktan ç›karm›ﬂt›r; K›z›l26
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meye Devam Edeceğiz !
dere yolunda ›srar etmek, batakl›¤a geri dönülmesine
izin vermemektir.
Ülkemiz, 36 y›l önce faﬂizmle yönetilen bir ülkeydi. Bugün de öyledir. Mahir Çayan, ülkemizdeki demokrasinin “göstermelik bir demokrasi” oldu¤unu
söylemiﬂti. Hala öyledir. Üstelik herﬂey, o günküne göre çok daha ç›plak ve ortadad›r. Bu ülkeyi TBMM'nin
yönetti¤ini iddia edene bugün art›k kargalar bile güler.
Emperyalizme göbekten ba¤›ml›, MGK's›yla, Susurluk'uyla, “Gizli anayasas›”yla, faﬂizmin hükmünü sürdürdü¤ü, infazlar›n, iﬂkencelerin, hapishane katliamlar›n›n, ﬁemdinli'de oldu¤u gibi kontra sald›r›lar›n eksik
olmad›¤› bir ülkede yaﬂad›¤›m›z için, tek yol devrim'dir.

KIZILDERE yolu nedir? K›z›ldere'de özetlenen,
bir devrim stratejisidir. Bu strateji, düﬂmanlar›m›z›n
kim oldu¤unu tüm netli¤iyle gösterir bize. Düﬂmanlar›m›z, emperyalizm ve iﬂbirlikçi oligarﬂidir. K›z›ldere'nin özetledi¤i strateji, “anti-emperyalist, anti-oligarﬂik” devrimdir. 20. Yüzy›l›n sonunda, emperyalizmin
“tek kutuplu dünya” dayatmas›yla solda hayat bulan
emperyalizm ve demokrasi konusundaki çarp›k anlay›ﬂlar, bu devrimci stratejinin do¤rulu¤unu ve önemini
kat be kat art›rm›ﬂt›r. Bugün, solun çeﬂitli kesimlerinde, “emperyalizmin de¤iﬂti¤i” teorileri revaçtad›r ve bu
kesimler, ba¤›ms›zl›¤› gündemlerinden ç›karm›ﬂlar, bir
emperyaliste karﬂ› baﬂka bir emperyaliste s›rtlar›n› dayamay› “sol” ad›na savunur hale gelmiﬂlerdir. Solun
bir baﬂka kesimi ise, emperyalizme ba¤›ml› bir ülkede,
emperyalizmin müdahalesiyle “demokrasi”nin kurulabilece¤i gibi, dünya ve ülkemiz gerçeklerine ayk›r›,
Marksizm-Leninizme ayk›r› bir teoriyi savunmaktad›rlar. Bu çarp›k görüﬂler, kendine sol diyen güçleri, kah
“emperyalizme karﬂ› faﬂizmle”, kah “faﬂizme karﬂ› emperyalizmle” ittifaka götürmekte ve onlar› gerçek anlamda sol olmaktan ç›karmaktad›r.
K›z›ldere yolu, emperyalizme ba¤›ml› ve faﬂizmle
yönetilen bir ülkede, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesinin birbirinden kopar›lamaz oldu¤unu gösterir.
Ba¤›ms›zl›¤› ve demokrasiyi kazanman›n, “anti-emperyalist, anti-oligarﬂik” devrimden geçti¤ini gösteren
K›z›ldere yolu, 21. Yüzy›lda da, iﬂte bu nedenle ba¤›ms›zl›k ve demokrasi için tek devrimci strateji olmaya
devam ediyor.
KIZILDERE yolu nedir? K›z›ldere, Mahir Çayan'›n
deyiﬂiyle “emperyalizmin tahakkümüne, karﬂ›-devrimin ﬂiddetine karﬂ›, silaha sar›lman›n” ad›d›r. “Partimiz, kurtuluﬂun yolunu, halk›n silahl› savaﬂ›nda görmektedir.” Çünkü bundan baﬂka çare yoktur. Silahl›
mücadele, keyfe ba¤l› bir tercih de¤il, bir zorunluluk-

tur. 1990'lar›n dünyas›nda, karﬂ›-devrimci rüzgar›n en
güçlü esti¤i zamanlarda, “bütün örgütlerin silah b›rakt›¤›, art›k silahl› devrimlerin modas›n›n geçti¤i” propagandas› çokça iﬂlenmiﬂti. Günümüze bakal›m; emperyalizme, iﬂbirlikçi iktidarlara karﬂ› direnmenin ve savaﬂman›n silaha sar›lmadan mümkün olmad›¤› bir dünyada yaﬂad›¤›m›z çok aç›kt›r. Emperyalizmi ülkeden
kovmay› ve iﬂbirlikçi iktidarlar› y›kmay› hedefleyen
her halk, silaha sar›lmak zorundad›r. Günümüzde, emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin gizli iﬂgallere ek olarak do¤rudan aç›k iﬂgallere baﬂvurmaya baﬂlamas›, her
türlü muhalefeti ve özellikle iktidar alternatifi hareketleri ezmeyi amaçlayan “terör yasalar›”, sadece ve sadece bu zorunlulu¤u pekiﬂtirmektedir. Silahl› mücadeleden anlad›¤›m›z, sadece “direnme” perspektifiyle s›n›rl› bir mücadele de¤ildir; iktidar hedefli bir silahl›
mücadeledir. Ülkemiz, “parlamenter yoldan” sosyalizme geçmenin mümkün olmad›¤› gibi, uzun bir bar›ﬂç›l
mücadele döneminin ard›ndan bir ayaklanmayla devrimin gerçekleﬂtirilebilece¤i bir ülke de de¤ildir. Devrim, ancak kendine özgü aﬂamalardan geçecek olan bir

Halk›m›z! Oligarﬂinin “çok partili” düzeninde 60 y›ld›r onlarca partiyi iktidara getirdiniz. Asl›nda
hepsi, tekelci burjuvazinin, toprak a¤alar›n›n, tefeci tüccar›n partisiydi. Demagojileriyle, baﬂka alternatifleri yokederek sizi demokrasicilik oyununa ortak ettiler. Hiçbir
düzen partisi, halk›n sorunlar›n› çözmedi. Hepsi ülkemizi biraz daha emperyalizme ba¤›ml› hale getirdi. Hepsi,
açl›¤›, iﬂsizli¤i, yoksullu¤u ço¤altt›. E¤itimden, sa¤l›¤a
her ﬂey halk için art›k bir “lüks” haline getiriliyor. Biz vaatte bulunmuyoruz. Kolay bir kurtuluﬂ da vadetmiyoruz.
Size zor bir yol öneriyoruz. K›z›ldere yolunda yürümeyi
öneriyoruz. Bu yolda emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ›
örgütlenmeye ve mücadele etmeye ça¤›r›yoruz.
Düzen partileri ülkemizi sat›p halk›m›z› soyarken, biz
36 y›ld›r ülkemiz ve halk›m›z için savaﬂ›yor, ﬂehitler veriyoruz. Kim halktan yana, kim halka karﬂ›, sadece bu
tabloya bakarak görebilirsiniz. Ülkemizin tarihini ve yaﬂad›¤›n›z tecrübeleri düﬂünürseniz, siz de aç›kça göreceksiniz ki, e¤er ba¤›ms›z bir Türkiye istiyorsan›z, adalet,
eﬂitlik, özgürlük istiyorsan›z, iﬂsizli¤in, açl›¤›n, haks›zl›klar›n, namussuzluklar›n, soygunun olmad›¤› bir Türkiye istiyorsan›z, örgütlenK›z›ldere
mekten ve mücadele etmekten baﬂka yol yoktur. Partimize “oy verin” demiyoruz; Partimize kat›l›n, Partimiz önderli¤inde DevrimDevrim ﬁehitlerini Anma
ci Halk ‹ktidar›'n› kural›m.
ve Umudun Kuruluﬂunu
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Yolunday›z

halk savaﬂ›yla zafere ulaﬂabilir.

la savaﬂ›yoruz ve K›z›ldere'de oldu¤u gibi büyük bedeller ödüyoruz. Yoldaﬂlar›m›z oligarﬂinin infaz politikalar›na “as›l siz teslim olun” diyerek, kuﬂatma alt›nda destanlar yazarak cevap verdiler. Emperyalizmin devrimci
düﬂünceleri yoketmek için yürürlü¤e koydu¤u TECR‹T
politikas›n›n karﬂ›s›na ayn› feda ruhuyla ç›kt›k; “ya zafer
ya ölüm” diyerek onlarca yoldaﬂ›m›z ﬂehit düﬂtü. Yoldaﬂlar›m›z, 121 ﬂehit verdi¤imiz bu büyük direniﬂi hala
ayn› kararl›l›kla sürdürüyorlar.

KIZILDERE yolu nedir? K›z›ldere, sosyalizmdir.
THKP-C önderleri, anti-emperyalist, anti-oligarﬂik halk
devrimiyle kesintisiz bir ﬂekilde sosyalizme geçmenin
teorisi ve stratejisiyle savaﬂa baﬂlam›ﬂlard›r. Ulusal ve
s›n›fsal kurtuluﬂumuz bir bütündür K›z›ldere yolunda.
Günümüzde, emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin “küreselleﬂme” ad›n› verdikleri ve asl›nda “vahﬂi kapitalizme”
bir dönüﬂten baﬂka bir ﬂey olmayan politikalar bir kez
daha göstermektedir ki; halklar› kapitalizme mahkum
eden hiçbir politik güç, halklara kurtuluﬂ vadetmemektedir. Emperyalizme ve iﬂbirlikçi iktidarlara karﬂ› çeﬂitli
baﬂar›lar kazan›lm›ﬂ dahi olsa, kapitalizmin hükmünü
sürdürdü¤ü koﬂullarda, halk için de¤iﬂen bir ﬂey olmayacakt›r. ‹ﬂte bu anlamda, islamc›, küçük-burjuva hiçbir
güç, halklar için bir kurtuluﬂ alternatifini temsil etmemektedirler. Halklar› sömürüden kurtaracak tek sistem
sosyalizmdir. Partimiz, sosyalizmin 70 y›ll›k deneyimini, çeﬂitli ülkelerde süren uygulamalar›n› halklar›n miras› olarak kabul ederek, Türkiye halklar›n› ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel her alanda adalete, özgürlü¤e,
eﬂitli¤e, insanca yaﬂam koﬂullar›na kavuﬂturacak bir sosyalizmi kurmay› hedefler.

KIZILDERE yolu, zafere giden yoldur! K›z›ldere,
kimilerinin dedi¤i gibi, “sadece ölmek için yürünen” bir
yol de¤ildir. Evet, bu yolda ölüm de vard›r, ama yolun
sonunda zafer vard›r. K›z›ldere, ölümleri göze alarak zafere yürüme yoludur. Dünya halklar›n›n büyük zaferleri,
“Ya özgür vatan, ya ölüm”, “ya zafer, ya ölüm” ﬂiarlar›yla savaﬂ›larak kazan›lm›ﬂt›r.
Feda ruhuyla K›z›ldere yolunda yürüyoruz: Büyük
bedeller ödüyoruz; daha da ödeyece¤iz. Çünkü u¤runa
savaﬂt›klar›m›z›n de¤eri büyüktür! Emperyalizmin ve
oligarﬂinin “devrim alternatifini, sosyalizm düﬂüncesini
yoketmek için” yürürlü¤e koydu¤u tecrit politikas›na
karﬂ›, tarihte benzeri görülmemiﬂ büyük bir direniﬂ gerçekleﬂtirdik. Biz da¤larda, hapishanelerde öldükçe, “de¤er mi” diyorlar. Adalet için, özgürlük için, düﬂüncelerimizle, onurumuzla yaﬂamak için, ba¤›ms›zl›k için, sömürüsüz bir ülke ve dünya için, evet, de¤er! PART‹M‹Z
iﬂte bunlar› kazanmak için savaﬂ›yor.

KIZILDERE yolu nedir? K›z›ldere, halk›n kurtuluﬂu
için cüret, fedakarl›k ve kararl›l›kt›r. Mahir Çayan'›n
“devrim için savaﬂmayana sosyalist denmez” sözü bu
anlamda bir klavuzdur bizim için. K›z›ldere'nin yolunda
olmak, devrim için savaﬂmakt›r. Devrim için savaﬂmayanlar, bu yolun d›ﬂ›na düﬂmüﬂlerdir ve a¤›zlar›ndan hala devrim kelimesi ç›k›yorsa, bu sadece riyakarl›kt›r. 36
y›ld›r, K›z›ldere'nin feda ruhuyla, cüretiyle, kararl›l›¤›y-

KIZILDERE yolunda ›srar ediyoruz! Dünyam›zda
ve ülkemizde 36 y›ld›r yaﬂanan geliﬂmeler, K›z›ldere yolunun d›ﬂ›nda bir alternatif ortaya ç›karmam›ﬂ, tersine,
ba¤›ml›l›ktan ve sömürüden kurtuluﬂun tek yolunun K›z›ldere'de gösterilen yol oldu¤unu tekrar tekrar kan›tlam›ﬂt›r. DEVR‹M d›ﬂ›nda hiçbir yoldan mevcut düzenin
de¤iﬂmeyece¤i kan›tlanm›ﬂt›r. S‹LAHLI MÜCADELE
d›ﬂ›nda, emperyalizmi kovacak ve oligarﬂik iktidar› y›kacak bir araç, yöntem mevcut de¤ildir. 1974 sonras›nda
THKP-C miras›n› devralarak, K›z›ldere çizgisinde mücadele ettik, Devrimci Sol olarak Parti'yi yeniden yaratma hedefini önümüze koyduk. K›z›ldere'de yokedilen
Parti'yi yeniden yaratt›k; 30 Mart 1994'te DHKP'yi kurduk; DHKP'yle zafere yürüyece¤iz.
Bu yolun her aﬂamas›nda kurtuluﬂ bayra¤›n› taﬂ›yan
ﬂehitlerimizi sayg›yla, ba¤l›l›kla an›yoruz. Türkiye halklar› ve Partimiz onlar› unutmayacak!”
*
ﬁehitleri anman›n ve umudu büyütmenin içiçeli¤ini
vurgulayan “Halk›m›z” ve “Yoldaﬂlar” baﬂl›kl› ça¤r›lara
da yer verilen Parti Bülteni, ilk Mahir Çayan’›n kulland›¤› ve o günden bu yana Mahirler’in yoldaﬂlar› taraf›ndan kullan›lan, ve ülkemiz prati¤inde kan›tlanan ﬂu sözlerle son buluyor: “Türkiye ihtilalinin yolu, partimizin
yoludur. Partimizin yolu halk›m›z›n kurtuluﬂ yoludur.”

Yoldaﬂlar! Bugüne kadar, çok büyük zorluklar
alt›nda yürüdük bu yolu. Yolumuzun bundan sonras›nda zorluklar›n daha da büyüyerek sürece¤i aç›kt›r. Büyüyen zorluklarla baﬂa ç›kmam›z›n ve o yolun sonundaki zafere ulaﬂmam›z›n tek yolu, Partimizi büyütmektir. Partimizi hayat›n
her alan›na uzanan bir güç haline getirmek ve en önemlisi de
Partimizi halk›m›z›n beyninde ve yüre¤inde büyüyen bir güç
yapmakt›r. 70 Milyonun yüre¤inde büyüyen bir Parti, hayat›n her alan›nda büyük bir güç demektir. ﬁehitlerimiz y›llar›n›, canlar›n› vererek Partimizi yaratt›lar ve büyüttüler. Her
biri devrim kavgam›z›n ö¤retmenidirler. Her
yoldaﬂ›m›z onlardan ö¤renmesini bilmelidir. Onlar›n bize emanet etti¤i
Parti'yi büyütmenin, geliﬂtirmeK›z›ldere
nin ve zafere ulaﬂt›rman›n yolu, herﬂeyden önce onlar›n
iyi bir ö¤rencisi olmakt›r.
ﬁehitlerimizi anmak ve Partimizi büyütmek, iﬂte bu neDevrim ﬁehitlerini Anma
denle içiçe iki görevdir.
ve Umudun Kuruluﬂunu
Kutlama Günleri
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②

Bu bir tarih anlat›m›d›r
970 Aral›k’›nda kurulan
THKP, kuruluﬂunu takip
eden aylar içinde örgütlenmesini her aç›dan pekiﬂtirmek için
peﬂpeﬂe ad›mlar att›. Ankara ve ‹stanbul’da gerilla gruplar› oluﬂturuldu. Nisan 1971'de yap›lan toplant›larda Parti ve Cephe olarak örgütlenilmesine ve askeri eylemlerle birlikte hareketin silahl› mücadeleyi baﬂlatt›¤›n›n ilan edilmesine karar verildi. Genel Komite yeniden düzenlenip
kal›c›laﬂt›r›ld›. Bu Genel Komite'de
Mahir Çayan, Yusuf Küpeli, Münir
Aktolga, Hüseyin Cevahir, Ulaﬂ Bardakç›, Ertu¤rul Kürkçü, ‹rfan Uçar,
Bingöl Erdumlu, Orhan Savaﬂç›, Sina Ç›lad›r ve Ziya Y›lmaz yeral›yordu.
Mahir Çayan taraf›ndan haz›rlanan Parti ve Cephe için tüzük tasla¤›,
‹stanbul ve Ankara’da kadrolar›n tart›ﬂmas›yla kabul edildi.
Bundan sonraki süreç, THKP için
hemen her ﬂeyin çok h›zl› geliﬂti¤i,
de¤iﬂti¤i bir süreçtir.
Tekelci burjuvalardan Mete ve
Kadir Has’›n rehin al›nmas›, ‹srail ‹stanbul Baﬂkonsolosu Efraim Elrom'un kaç›r›l›p cezaland›r›lmas›, bu
eylemin ard›ndan Hüseyin Cevahir’in vurulup Mahir Çayan’›n tutsak
düﬂmesi, parti içinde sa¤ sapman›n
ortaya ç›kmas›, Mahirler’in Maltepe
Hapishanesi’nden firar›, Ulaﬂ Bardakç›’n›n katledilmesi gibi geliﬂmeler birbirini izledi. Bu geliﬂmelerin
her biri, ülkede ve ayn› zamanda Parti içinde büyük yank›lar yaratan geliﬂmelerdi.
Bu yaz› dizisinde amac›m›z 36
y›ll›k sürecin tüm eylemlerini, geliﬂmelerini anlatmak olmad›¤› için bun-

1

lar›n herbirini ayr› ayr› ele almayaca¤›z. Ancak sözünü etti¤imiz bu geliﬂmeler siyasi sonuçlar› bir yana, elbette bir Parti anlay›ﬂ›n› ve Cephe geleneklerini de ﬂekillendiren olaylard›r.
Bu anlamda “Parti’nin öyküsü”ne
giren yanlar›yla k›saca baz› noktalara
de¤inelim.
lrom eylemi, Parti-Cephe’nin emperyalizme ve
iktidara karﬂ› bir kararl›l›k
göstergesiydi. Amerikan emperyalizmine ve onunla ayr› düﬂünülemeyecek siyonizme karﬂ› cephe açmaktan
çekinilmemiﬂ; öte yandan Elrom’un
kaç›r›lmas›n›n ard›ndan iktidara bildirilen taleplerin karﬂ›lanmamas› durumunda, Elrom’u cezaland›rmakta
tereddüt edilmemiﬂti.
Maltepe direniﬂinde, Parti kadrolar›yla, Cephe savaﬂç›lar›yla, oligarﬂinin askeri güçleri ilk kez bu ﬂekilde
karﬂ› karﬂ›ya geldiler. Parti ve Cephe,
50 y›ll›k revizyonist, pasifist gelenekten kopuﬂu temsil etti¤ine göre,
bu karﬂ›laﬂma, sosyalistlerle oligarﬂinin askeri güçlerinin daha önceki
karﬂ›laﬂmalar›ndan farkl› olacakt›.
Nitekim öyle oldu. Yüzlerce polis,
asker
taraf›ndan
kuﬂat›lm›ﬂ
olmalar›na ra¤men “teslim ol” ça¤r›lar›n› reddetmeleri ve çat›ﬂarak direnmeleri, ilk farkl›l›kt›. Kurﬂuna
kurﬂunla cevap veriliyor ve kuﬂat›ld›klar› evin pencerelerinden “Yaﬂas›n Türkiye Halk Kurtuluﬂ Cephesi”
sloganlar› duyuluyordu. THKP-C,
Türkiye’nin ilk “savaﬂ örgütü”ydü ve
art›k tarih “ilk”lere gebeydi.
Parti ve Cephe’yle birlikte herﬂey
de¤iﬂiyordu solda. Pasifist gelenekler aﬂ›l›yor, yeni devrimci geleneklerin tohumlar› at›l›yordu. Çünkü art›k, parlamentoda sandalye kazanmak, “sol”cu askeri darbeler düzenlemek, legalleﬂmek peﬂinde bir hareket de¤il, DEVR‹M ve ‹KT‹DAR
peﬂinde bir Parti vard›.
Hapishaneler ve mahkemeler de
elbette bu kopuﬂun ve yeni geleneklerin alanlar›ndan biri olacakt›. 12
Mart Darbesi’nin ard›ndan çok say›da THKP-C kadro ve savaﬂç›s› tutsak düﬂmüﬂ, Mahir de Maltepe'de
yaral› olarak oligarﬂinin eline geç-
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miﬂti. 16 A¤ustos 1971’de ilk duruﬂmas› yap›lan 1. THKP-C Davas›’nda 25 THKP-C'li vard›.
O güne kadar, yarg›lanan komünistlerin daha çok kiﬂisel, kendini
düzenin hukukuyla s›n›rlayan s›radan savunmalar›na tan›k olan mahkeme salonlar›, Mahirler’le siyasi
tav›r al›ﬂlara tan›k olmaya baﬂlad›,
bu davada mahkemelerin faﬂist düzeni de reddedildi. Marksist-Leninistler’in pek çok ülkenin mücadelesinde yaratt›¤› tutsakl›kta direniﬂ ve
mahkeme salonlar›nda devrimi savunma örneklerinin ülkemizde de
yarat›lmas›n›n yolu aç›ld› Parti-Cephe’yle.
Tutuklanmalar›n› gayri-meﬂru,
ve bu anlamda, firar› meﬂru bir hak
olarak gören devrimci tutsaklar, 29
Kas›m 1971’de Maltepe Askeri Hapishanesi’nden firar ederek, “hapishaneleri klasik yat›p ç›k›lacak yerler” olarak gören gelene¤i de paramparça ettiler. Mahir Çayan, Ulaﬂ Bardakç›, Cihan Alptekin, Ömer Ayna
ve Ziya Y›lmaz’›n firar etti¤i bu eylemin bir di¤er önemli özelli¤i,
THKO ve THKP-C'lilerin eylem birli¤iyle gerçekleﬂtirilmiﬂ olmas›yd›.
Ki bu birliktelik, daha sonra K›z›ldere’ye de taﬂ›nacakt›.
Mesele, ister bir askeri eylem
an›nda, ister hapishanede, ister mahkemede, nerede olunursa olunsun,
her yerde bir komünist gibi, devrimin, devrimcili¤in meﬂrulu¤u ve iktidar iddias›yla davranabilmek, bunu
devrimci kavgan›n her an›na ve alan›na taﬂ›yabilmekti. Program›yla,
prati¤iyle Marksist-Leninist bir parti
olan THKP de iﬂte bunu yap›yordu.
arti aç›s›ndan bu sürecin
en önemli geliﬂmesi hiç
kuﬂkusuz operasyonlar,
tutsakl›klar de¤il,
bunlar›n sürdü¤ü bir orK›z›ldere
t a m d a
P a r t i
içinde
sa¤ bir
sapman›n ortaDevrim ﬁehitlerini Anma
ve Umudun Kuruluﬂunu
ya ç›kKutlama Günleri
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mas›yd›.
Genç THKP, Partili mücadelesinin henüz baﬂ›nda büyük bir ihanetle karﬂ› karﬂ›ya kald›.
Operasyonlar›n, ﬂehitliklerin, tutsakl›klar›n birbirini izlemeye baﬂlad›¤› 1971 May›s ay›n›n sonlar›nda,
Parti içinde bir grup, Parti çizgisini
“sol sapma”, “Narodnizm” vb. diye
eleﬂtirerek, ideoloji ve stratejilerini
de¤iﬂtirdiler. Daha önce revizyonist
ve anti-leninist diye mahkum edilen
sa¤c›, pasifist bir çizgiyi “partinin
yeni çizgisi” diye ilan ettiler.
Tabii bu arada, tüm görevlerini
ask›ya alm›ﬂlar, ne mücadeleyi sürdürüyor, ne tutsaklara sahip ç›k›yor,
ne de örgütlenme yap›yorlard›. Tek
yapt›klar› hizip çal›ﬂmas› ve ihanetlerinin teorisini empoze etmekti. Pasifist klik, “iﬂçilerin esas al›nmas›”
ﬂeklindeki bildik revizyonist görüﬂü
savunurken, pasifizmini gizlemek
için de “silahl› iﬂçi timlerinin oluﬂturulmas›”ndan sözediyordu. Ama
zaten bucak bucak kaçt›klar› silahl›
mücadelenin kendisiydi.
Bu sa¤ sapmay› Parti için daha
vahim k›lan, ihanetin baﬂ›n› çeken
kiﬂilerin ikisinin (Münir Ramazan
Aktolga ve Yusuf Küpeli) Merkez
Komite üyesi olmas›yd›.
THKP, bir Parti olarak henüz çok
yeniydi. Partili mücadele ve örgütlenme aç›s›ndan y›llara yay›lan bir
tecrübeye sahip de¤ildi. Fakat buna
ra¤men, sa¤ sapma büyük bir kararl›l›kla tasfiye edildi. Gelece¤e örgütsel aç›dan nas›l bir Parti olunaca¤›
konusunda çok de¤erli bir tecrübe
b›rak›ld›.
Mahir Çayan, Ulaﬂ Bardakç› ve
Ziya Y›lmaz’›n Maltepe Hapishanesi’nden firar ettikten sonraki ilk iﬂleri sa¤ sapmayla hesaplaﬂmak oldu.
Mahir, koﬂullar
son derece zor
olmas›na
K›z›ldere
karﬂ›n, bu
klikle
uzlaﬂmaya
çal›ﬂmad›.
Devrim ﬁehitlerini Anma
ve Umudun Kuruluﬂunu
Ç
ünkü
Kutlama Günleri
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THKP, Marksizm-Leninizm ilkeleri
üzerine kurulmuﬂ bir Partiydi. Parti,
örgütsel anlamda Leninist bir partiydi. Leninist bir parti ise, “hiziplerin
varl›¤›n› reddeden” bir partiydi.
Parti, her ﬂeyden önce “ideolojik ve
örgütsel birlik” demekti. Bunun
bozulmas›na gözyummak, Parti’nin
tasfiye edilmesine gözyummak demekti. O halde, Parti yaﬂayacak, ihanet kli¤i tasfiye edilecekti.
Koﬂullar zorlanarak sa¤ sapman›n temsilcileriyle görüﬂüldü, tart›ﬂ›ld›, hesaplaﬂma yap›ld› ve sonuç
aç›kland›: “Partimizin devrimci çizgisi yerine uluslararas› sosyal pasifizmin çizgisini, partinin genel komitesinden habersiz tezgahlama gayretleri içinde olan sizlerin partimizde kalmas›na art›k fiilen imkan yoktur.”
Genel Komite’nin karar›yla sa¤
sapma Parti’den ihraç edildi.
Sa¤ sapmaya karﬂ› “Ankara Parti-Cephe kadrolar›”n›n yay›nlad›¤›
bildiri de bir Parti’den, Parti içindeki yoldaﬂl›k iliﬂkilerinden ne anlaﬂ›lmas› gerekti¤ine dair tarihsel önemde bir belgedir. Bu belgenin bir bölümünü aﬂa¤›ya aktar›yoruz:
“Partimizin çizgisi (ideolojik-politik-örgütsel) parti bildirisi ve Cephe bildirisinde ortaya konmuﬂtur.
Bunun sol ya da sa¤›ndaki bütün görüﬂleri partimiz reddeder. ...
Partimizin ismi Türkiye devrimine kanla kazand›r›lm›ﬂt›r. Partimizin
ﬂerefli miras›n› ve geçmiﬂini reddederek onun ad›na sahip ç›kmaya kalk›ﬂan (leﬂ kargalar›n›n) partimizin
içinde yeri olamaz.
Partimizin yedi¤i darbe sola sapmas›ndan de¤il, parti içindeki sa¤
sapman›n örgütü içten kemirmesi,
görevlerini savsaklamas› ve partiyi
hantallaﬂt›rmas›ndan ötürüdür.
Bugün parti içinde bu görüﬂleri
yayan, partinin hiçbir organ›n›n karar› olmaks›z›n bir avuç yüreksizin
görüﬂlerini partiye egemen k›lmaya
çabalayanlar, dün birlikte savaﬂt›¤›m›z kiﬂiler olabilir. Onun bugün bizim için hiçbir önemi yoktur.
Bizleri birleﬂtiren baﬂl›ca ba¤la30
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y›c› faktör Marksizm-Leninizm'dir.
Bizler kiﬂilere ba¤l› de¤il MarksizmLeninizm'e ba¤l›y›z.”
üm ülkede 12 Mart Cuntas›’n›n terörü hüküm sürüyordu. Sa¤ sapma tasfiye
edilmiﬂti, ancak sa¤ sapman›n yaratt›¤› örgütsel da¤›n›kl›¤› gidermek k›sa sürede mümkün de¤ildi. Buna
ra¤men THKP-C, Marksist-Leninist
bir örgütlenmenin ciddiyeti, sorumlulu¤u, disiplini ve kararl›l›¤›yla faaliyetlerini sürdürüyordu. Parti-Cephe’nin önder kadro ve savaﬂç›lar›n›n
ço¤unun aran›r durumda oldu¤u, lojistik iliﬂkilerin alabildi¤ine darald›¤› bu koﬂullarda, Parti önderli¤i,
Türkiye devriminin en önemli belgelerinden birini oluﬂturacak Kesintisiz II-III’ün yaz›m›n› tamamlad›.
Parti içinde yeni görev paylaﬂ›mlar›
yap›ld›. Oligarﬂinin a¤›r bask› ve takip koﬂullar›nda Parti kadrolar›n›n
kat›ld›¤› toplant›larda 12 Mart Cuntas›’na karﬂ› silahl› savaﬂ›n sürdürülmesi karar› al›nd›.
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Bu, tarihsel bir karard›. Bu, revizyonizmin o güne kadarki yaklaﬂ›m›ndan farkl› olarak, THKP-C’nin
“program ve tüzük”ten ka¤›t üzerindeki baz› hükümleri anlamad›¤›n›n
ifadesidir. ‹ktidar iddias›na sahip olmak, bunu programda bir madde haline getirmek de¤ildir. ‹ktidar iddias›, Parti’nin prati¤indedir. Nitekim
“Savaﬂ, May›s darbesinden sonra
kald›¤› yerden devam edecektir” karar› al›n›rken ﬂöyle diyordu PartiCepheliler: “Örgütü, örgüt yapan,
onu kitlelere tan›tan, programlar veya yald›zl› laflar de¤il, devrimci eylemdir."
Mücadele arenas›nda keskin bir
ayr›ﬂma olmuﬂtu bu dönemde.
THKP d›ﬂ›nda bir parti yoktu art›k
ortada. ‹llegal TKP’nin, parlamenterist T‹P’in ve “parti” olmayan di¤er
revizyonist, reformist gruplar›n o
koﬂullarda mücadele edecek ne niyetleri, ne de buna uygun örgütsel
yap›lar› vard›. Mahir solun baﬂl›ca
iki kampa ayr›ld›¤› bu dönemdeki
ayr›ﬂmay› “- Silahl› devrim cephesi.
- Oligarﬂinin soldaki uzant›s› pasifist cephe” olarak tan›mlayacakt›.

THKO önderleri Deniz Gezmiﬂler’in idam›n›n engellenmesi için bir
eylem yap›lmas› iﬂte bu dönemde
gündeme geldi. Bu eylem, devrimci
örgütler aras› dayan›ﬂma, oligarﬂiye
karﬂ› bir cephe oluﬂturma aç›s›ndan
elbette tarihseldir. Ancak bu eylem,
esas olarak Parti-Cephe’nin silahl›
mücadeleye devam karar› ve devrim
iddias›n›n büyüklü¤ü üzerinde ﬂekillenmiﬂtir. Böyle bir karar olmasayd›,
bu iddia taﬂ›nmasayd›, K›z›ldere de
olmazd›.
THKP-C, THKO önderlerinin
idam›na karﬂ› mücadeleyi, sadece
bir dayan›ﬂma olarak de¤il, “Türkiye devriminin prestiji” meselesi olarak görmüﬂtür. Her Parti, özellikle
bu tür tarihsel anlarda, tarihsel olaylardaki kararlar›yla belirler tarihteki
yerini. 12 Mart sonras› iﬂte böyle bir
dönemdir. Programlar›n, tüzüklerin,
teorilerin, sloganlar›n, söz ile eylem
aras›ndaki uyumun s›nand›¤› bir dönemdir. Bir örgütün “düzen örgütü”
mü, “devrim örgütü” mü oldu¤u
böylesi koﬂullarda belli olur.
ahir ve yoldaﬂlar› 12
Mart’tan K›z›ldere’ye
kadar uzanan süreçteki
tüm kararlar› ve eylemleriyle bir
devrim örgütü olman›n gereklerini
yerine getirdiler. K ›z›ldere’de, bilindi¤i gibi, içlerinde hareketin önderlerinin de oldu¤u 8 THKP-C ve iki
THKO gerillas› katledildi. PartiCephe önder ve savaﬂç›lar›, örgütün
k›sa yaﬂam›ndaki bu son büyük eylemlerinde de, yeni gelenekler yaratarak ﬂehit düﬂtüler. Orada “biz buraya dönmeye de¤il, ölmeye geldik”
sözleriyle ifade ettikleri karar; asl›nda kendilerinin yaﬂay›p yaﬂamayaca¤›na dair de¤il, THKP-C’nin yaﬂay›p yaﬂamayaca¤›na dair verilen bir
karard›. Kendilerine feda ederken, o
fedan›n muhtevas›ndaki devrimden
asla vazgeçmeme tavr›yla, THKPC’ye yenilmezlik ve devaml›l›k kazand›rd›lar. Baﬂka bir deyiﬂle, o güne kadar Parti’nin teorisi, stratejisi
olarak kaleme al›nan Kesintisiz IIIII, Parti’nin program› ve tüzü¤ü,
kadro anlay›ﬂ›, savaﬂ anlay›ﬂ›, K›z›ldere’de bir manifestoya dönüﬂtürülmüﬂ oldu. Parti’nin art›k tarihsel bir
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manifestosu vard›.
›z›ldere’deki katliamla,
Parti ve Cephe’nin örgütsel yap›s› da¤›t›lm›ﬂ oldu. Geride kalan kadrolar, örgütsel
yap›y› sürdürecek güç ve iradeden
yoksundular. Fakat “kadrolar›n” bu
durumuna karﬂ›n, çok k›sa sürede
görüldü ki Türkiye sath›nda çok büyük bir Parti-Cephe potansiyeli vard›. Baﬂka bir deyiﬂle, partisi olmayan büyük bir sempatizan kitle ortaya ç›km›ﬂt›.
O günkü durumu, ﬂöyle tasvir etmek mümkündü: "30 Mart 1972'de,
THKP-C, ad›n›... tarihe kaz›yarak
fiziki olarak yok olurken, çok k›sa
süreli de olsa yürütülen silahl› savaﬂ
büyük bir potansiyel yaratm›ﬂ ve bu
potansiyel, gençlik, iﬂçiler, köylüler,
çeﬂitli s›n›f ve tabakalara yay›lm›ﬂ
durumdayd›. THKP-C, bu potansiyelde bir yan›yla efsane, bir yan›yla
asla yok edilemeyen, edilmeyecek
olan ve yaﬂayan bir güçtür." (Dursun
Karataﬂ, Kongre Belgeleri I, s. 9, 11)
Bir efsaneydi THKP-C. Onbinlerin, yüzbinlerin yüre¤indeydi. Binlerce samimi Parti-Cepheli, tüm içtenlikleri ve militanl›klar›yla Mahirler’in mücadelesini devam ettirmek istiyordu. Ancak ortam bu
kadar saf de¤ildi; ortada, bu potansiyeli kendi kanal›na çekmek isteyen
bol miktarda da f›rsatç›lar, parsac›lar
vard›.
Türkiye solunda yo¤un bir tart›ﬂma baﬂlad›. Tart›ﬂman›n oda¤›nda
“geçmiﬂin de¤erlendirilmesi” vard›.
“Partinin yeniden yarat›lmas›”n›n tüm samimi militanlar›n kafas›nda oldu¤u bu dönemde, Parti anlay›ﬂ› da tart›ﬂmalar›n en önemli konular›ndan biriydi. THKP nas›l bir
Parti’ydi ve kurulacak parti nas›l
olmal›yd›? Bu iki soru do¤rudan
birbirine ba¤l›yd›.
Çünkü geçmiﬂe bak›ﬂ, gelece¤in
nas›l ﬂekillendirilmek istendi¤iyle
iliﬂkiliydi. Bir grup, Parti-Cephe’nin
yenilgisinin nedenini, “pratik yetersizlikler, taktik eksiklikler” olarak
aç›klamaktayd›. Bu s›¤ ve “sol” bir
yaklaﬂ›md›. Yenilgiyi “Parti-Cephe
kadrolar›n›n deﬂifre olmas›yla, aske-
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Mahir ve yoldaﬂlar› iﬂte bu
evde katledildiler. Ve çok ﬂey
söylendi bu evdeki katliama
dair. Do¤ru; bu evdeki katliam, bir partinin örgütsel olarak fiziken da¤›lmas›na yolaçm›ﬂt›. Ama bu evdeki direniﬂ,
o partiyi yeniden yaratacak, o
stratejiyi hayata geçirecek bir
hareketi de do¤uruyordu...
ri yetersizlikleriyle” aç›klayanlar,
THKP-C’yi sol yorumlayarak, deﬂifre olmama ad›na kitle mücadelesini
reddeden “fokocu” bir çizgiye savrulacaklard›.
Di¤er grup ise, bir yandan Mahirler’i sahipleniyor, THKP-C çizgisini
savunur görünüyor, (çünkü ortada
büyük bir potansiyel vard›), di¤er
yandan da sinsi bir inkarc›l›¤› sahneye koyuyordu.
‹nkarc›lar›n yüzünü aç›¤a ç›karan
en önemli noktalardan biri pratikleri
olurken, di¤eri de “Parti” konusundaki yaklaﬂ›mlar›yd›. ‹nkarc›lar,
“THKP-C'nin “kendili¤inden” partileﬂti¤ini, örgütsel ve ideolojik birli¤ini oluﬂturamad›¤›n›” iddia ediyorlard›. Yani “THKP-C asl›nda bir
Parti de¤ildi” demeye getiriyorlard›.
Peki onlar nas›l bu sonuca var›yordu, THKP nas›l bir Parti’ydi ve
kurulacak parti nas›l olmal›yd›?
Bunun nesnel, tarihsel cevab›n› yine
PartiK›z›ldere
Cepheliler
verecekti...
-devam
edecek-

Devrim ﬁehitlerini Anma
ve Umudun Kuruluﬂunu
Kutlama Günleri
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Kurumsal zekât
‹lelebet yoksulluk
AKP’li holdingler ihale rantlar›yla kasalar›n› doldurmaya devam
ederken, yoksullu¤umuzun büyüdü¤ünü, iﬂsizlerimizin say›s›n›n artt›¤›n› yine kendi resmi rakamlar› söylüyor. Resmi rakamlar -gerçe¤in tamam›n› yans›tmaktan uzak olsa dabu iktidara yalan söyledi¤ini hayk›r›yor. Evet bu iktidar ekonomide
pembe tablolar çizerken yalan söylüyor; yoksullukla mücadele derken
yalan söylüyor; yolsuzlukla mücadele derken yalan söylüyor; iﬂsizli¤i
azaltacaklar›n› söylerken yalan söylüyor... Çünkü tüm bunlar, AKP ile
artmaya devam ediyor. Hal böyle
olunca, Ramazan ay›nda iftar çad›rlar› ve sadaka niyetine yard›m da¤›t›mlar› ile karﬂ›m›za ç›kan politika
kurumsal hale getirilmek isteniyor.

‘Zekât Ma¤azalar Zinciri’
Devlet Planlama Teﬂkilat›'n›n
(DPT) oluﬂturdu¤u Gelir Da¤›l›m›
ve Yoksullukla Mücadele Özel ‹htisas Komisyonu, “yoksullukla mücadele ve gelir da¤›l›m›nda adalet
sa¤lanmas› için” buldu¤u çözümü
aç›klad›. Çözümleri ﬂu: 'Zekât' sistemi özel kurum ve teﬂkilat›na kavuﬂturulsun, bu amaçla da ‘Zekât Ma¤azalar Zinciri’ oluﬂturulsun. 'Zekât'

verecek olan
“ehli müslim” bu
ma¤azalara versin, yoksullar da
buralarda “ihtiyac›n›” karﬂ›las›n...
AKP iktidar›n›n “sosyal politikas›”n›n felsefesine uygun bir öneri. Yoksullu¤un nedenlerini boﬂ ver,
yoksullu¤u, iﬂsizli¤i büyüten politikalar› uygulamaya devam et; halk
kitlelerinin gözlerine perde çekmek
için de bu tür oyunlara baﬂvur. Hem
de “ne kadar yard›msever”, “halk›
düﬂünen bir iktidar” oldu¤unu göstermiﬂ olursun!
Dini bir vecibe, sömürü düzeninin perdelenmesinde böyle kullan›lmak isteniyor. ‹ftar çad›rlar›nda yap›lan da buydu. O çad›rlar, sanki
onmilyonlarca insan›m›z›n sefaletin
ve açl›¤›n pençesinde oldu¤unun
resmi de¤ilmiﬂ de, bu iktidar›n ne
kadar “yard›msever” oldu¤unun kan›t›ym›ﬂ gibi sunuluyordu. Üstelik
bir ay boyunca baﬂta riyakar islamc›lar olmak üzere, burjuva partilerinin ﬂov yeri, oy avc›l›¤› yapt›¤› mekanlar haline geliyordu.
Halk neden bir kap yeme¤e
muhtaç hale düﬂürüldü? Milyonlarca aile nas›l zekâtla yaﬂamaya
mecbur b›rak›ld›, çocuklar›n›n okul
ihtiyaçlar›n› karﬂ›layamaz oldular?

Erdo¤an yine yalan söylüyor



DPT; sadece geçen
y›l devlete, yoksulluk nedeniyle en temel ihtiyaçlar›n›
karﬂ›layamayan 1
milyon 117 bin 147 ailenin
baﬂvurdu¤unu daha yeni aç›klad›.
Kim her y›l bu kadar aileyi çocu¤unu okutamaz, muayene olamaz, ilaç
alamaz hale getiriyor?
Tüm bunlar sorulmadan ve nedenleri ortadan kald›r›lmadan “yoksullukla mücadele ediyoruz” demek, hele hele “gelir adaletsizli¤ine çözüm” diye sunmak büyük bir
riyakarl›kt›r.
Bu sorular›n cevab› çok aç›kt›r:
Mevcut kapitalist düzenin sömürü
çarklar› iﬂlemeye devam etti¤i için,
bunun bir sonucu olarak IMF programlar› uyguland›¤› için iftar çad›rlar› kuruluyor, kendine “ekonomistuzman” diyenler “zekât ma¤azalar›
zincirleri” öneriyorlar.
IMF’ye hay›r demeyi b›rak›n
tam bir komedi ﬂeklinde “IMF’nin
kurucular› aras›nda biz de var›z”
diye halk› aldat›p, o programlar› uygulayan dinci riyakarl›k, yoksullu¤u da istismar konusu yapmaktad›r.
‘Zekât Ma¤azalar Zinciri’; bu
düzende yoksullu¤a, gelir adaletsizli¤ine gerçekçi çözümler bulman›n
mümkün olmad›¤›n›n itiraf›d›r ayn›
zamanda. Önce itiraf edip, ard›ndan

“Günü kurtarma” çöktü

Baﬂbakan Erdo¤an taraf›ndan “büyük
hizmet at›l›m” olarak pazarlanan “duble yollardan”
biri olan, Ayd›n’› Çine ilçesine ba¤layan duble yol,
Erdo¤an taraf›ndan aç›lmas›n›n üzerinden 1 ay geçmeden çöktü.
Duble yol meselesi de, iktidar›n günü kurtarma,
göz boyama icraatlar›ndan biridir. Bir yandan iktidara yak›n müteahhitler ihya edilirken, öte yandan iktidar aç›s›ndan “hizmet yap›yor” propagandas›na hizmet etmektedir.
Çöken yap›larda müteahhitlerin “malzemeden
çald›¤›” söylenir. Burada kapkaçç› müteahhit olan bu
iktidar›n, Erdo¤an’›n bizzat kendisidir.

Tayyip Erdo¤an yine YALAN söylüyor:
“80 y›l›n bedelini ödüyoruz, 80 y›lda edinilen borçlar›n
faizini ödüyoruz” diyor. Halbuki, 3,5 y›ll›k AKP iktidar›nda d›ﬂ borç 200 milyar dolardan, 300 milyar dolara
ç›kt›. ‹ktidar, “enkaz devrald›k, bizden öncekiler bu hale getirdi” söylemi ile, halk›n s›rt›na yükledi¤i borçlar›,
her borçlanman›n ba¤›ml›l›¤›m›z› ve yoksullu¤umuzu
büyüttü¤ünü gizlemeye çal›ﬂ›yor.
“Faizini ödeme” meselesine gelince; emperyalistlerin borçland›rma politikas›n›n özüdür bu. IMF ile iliﬂkiler tümden kesilip at›lmad›kça, borçlu ülke hep faiz
ödemeye mahkumdur. AKP, IMF ile iliﬂkilerin getirdi¤i
bu gerçe¤in üzerini örterek, kendini aklamaya çal›ﬂ›yor.
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“sadakalar, zekâtlarla üzerini örtelim” demektir.
‹ftar çad›rlar› ya da kurumsallaﬂan ‘zekât’; yoksullu¤un da kurumsallaﬂt›r›lmas› ve kan›ksat›lmas›d›r.
Bu düzen ve onun iktidarlar›n›n,
yoksullu¤u kan›ksatmaya, böylece
yoksullar›n isyan›n› önlemeye dönük çeﬂitli politikalar› hep olmuﬂtur.
AKP bunu, bezirgan özelli¤iyle bütünleﬂtirerek dini de kullanarak yapmaya çal›ﬂmaktad›r.
Halk›n yoksullu¤una çare bulamayan iktidar, çareyi halk›, içinde
bulundu¤u yoksullu¤a al›ﬂt›rmakta
buluyor. Halk›n dilencileﬂtirilmesi,
yard›mlarla yaﬂamaya al›ﬂt›r›lmas›
politikas› da burada ifadesini buluyor. Yard›mla yaﬂamaya muhtaç hale gelen halk, o kadar onlara ba¤›ml› hale gelir. Ba¤›ml›laﬂan halk da,
giderek sürüleﬂir. Halk›n sürüleﬂmesi ise, düzen islamc›l›¤›n›n ve tekellerin o kadar huzurlu olmas›,
soygun düzenini o kadar rahat sürdürmeleri demektir. Çünkü, sürüleﬂtirilen, “hay›rsever” devlet ya da
“iﬂadam›n›n” eline bakan, zekât
ma¤azalar› ve yard›m da¤›t›m kuyruklar›nda “çare” arayan bir halk›n
hak alma bilinci yokolur, yalvaran
ve verilenle yetinen hale gelir. AKP,
halk› sürüleﬂtirip, kendisi de çoban
olmak istemektedir.
‹ftar çad›rlar› ya da kurumsallaﬂt›r›lan zekât; yoksuldan yana olmak
de¤il tam tersine yoksullu¤un sürmesinden yana olmakt›r. Tüm bunlar basit birer ﬂovdan, sistemin bekaas›n› sa¤lamaya dönük ad›mlardan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. O çad›rlar›n varl›¤›, “zekât”› kurumsallaﬂt›rman›n tart›ﬂ›lmas› dahi, bu ülkeyi
yönetenlerin yoksuldan yana olma-

Yoksullu¤umuz ve silahlanma
Savunma Sanayii Müsteﬂar› Murad Bayar geçen hafta aç›klad›. Hava
Kuvvetleri’nin yeni nesil savaﬂ uçaklar›na ihtiyac› oldu¤unu belirterek, 10
milyar dolar (13 milyar 300 milyon YTL) de¤erinde 100 adet uçak al›naca¤›n› duyurdu.
Yoksullu¤un, iﬂsizli¤in boyutunu resmi rakamlar›n dahi gizlemeye gücü
yetmezken, oligarﬂik iktidar silahlanmaya, istihbarata hep daha fazla kaynak
ay›r›yor. Birbirine paraleldir asl›nda bu geliﬂme. Halk ne kadar yoksullaﬂ›rsa, devlet polisi, askeri, istihbarat örgütleri ile daha fazla güçlenmeye çal›ﬂ›yor. Çünkü, yoksulluk er ya da geç, isyanlar›n döl yata¤› olacakt›r. Bunun
için bunca silah ve bask› yasalar›. Dört yan›m›zdan iﬂgal tehdidi alt›nda olmad›¤›m›za göre neden bu silahlanma; elbette ony›llard›r ne içinse, ondan.
Halka karﬂ› silahlan›yor oligarﬂi. Ordunun baﬂka bir iﬂlevi yoktur zaten.
d›¤›n›n kan›tlar›d›r. Hangi k›l›fa büründürülmek istenirse istensin, kapitalizmi savunan hiç kimse yoksuldan yana olmaz, gelir adaletsizli¤ine çözüm bulamaz. Ad› üstünde kapitalizm, tekellerin düzenidir. Kapitalizmin en pespaye halini
uygulayan AKP iktidar›, 3.5 y›ll›k
iktidar› boyunca tekellere çal›ﬂm›ﬂt›r. Tekstil patronlar›na sa¤lanan
vergi indirimi en son örnektir. Öte
yandan tekstilde iﬂlerinden at›lan
yüzbinler için k›l›n› bile k›p›rdatmam›ﬂt›r bu iktidar.
‹ﬂte, kendi rakamlar› söylüyor;
resmi iﬂsizlik çal›ﬂabilir nüfusun
yüzde 11’ini aﬂm›ﬂ durumda. Peki
çözüm; yok!
“Tarikat kardeﬂli¤i” diyerek en
azg›n emek sömürüsünü yapan; “faizsiz kazanç” diyerek yurtd›ﬂ›ndaki
emekçilerin birikimlerine el koyan;
TÜS‹AD ile halk› soymada yar›ﬂ›r
hale gelerek kendi sermaye örgütlerini kuran riyakar islamc›l›k; halk›n
hiçbir sorununu çözemez. Çözemedi¤i görülmüﬂtür. Çözümsüzlük,
‘Zekât Ma¤azalar Zinciri’ gibi ucu-

belikleri beraberinde getirmeye devam edecek, halk› aldatmak, dini
sömürüyü gizlemede kullanmak
için her yola baﬂvurmaya devam
edeceklerdir. Çünkü onlar, halk› aç
b›rakan kapitalist ya¤ma düzeninden kasalar›n› dolduruyor, yeni ﬂirketler kuruyor, villalar yapt›r›yorlar
ve tekellere hizmet ettikçe iktidar
koltu¤unu sa¤lama al›yorlar.
Ama unutulmamas› gereken bir
baﬂka gerçek de var. Onlar bir sübap
olarak bu tür projeleri devreye sokarak, bask› ve zulümle halk›n tepesine binerek, adaletin, eﬂitli¤in oldu¤u, yoksullu¤un olmad›¤› bir düzeni kurmak için aya¤a kalk›ﬂ› önlemeye çal›ﬂabilirler. Ama; et yüzünü
unutup, “z›pk›n” denen kemikli
kuyruk eti yiyen, bir paket makarna
için kuyruklarda aﬂa¤›lanmay›, horlanmay› göze alan, amele pazarlar›nda iﬂ bekleyen, kahvehane köﬂelerinde iﬂsizli¤in ac›s›n› yaﬂayan
milyonlar›n “ah›”, isyana dönüﬂtü¤ünde; ne iftar ﬂovlar› ne de zekât
marketleri bu aﬂa¤›l›k sömürü düzenini sürdürenleri kurtaramayacak.

18 Ekim 2002 tarihinde katledilen devrimci memur Hasan Bal›kç›’n›n davas› 24
Mart günü, ﬁanl›urfa 2. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde görüldü. San›klar›n kat›lmad›¤›
duruﬂmada, san›k avukatlar›n›n savunma için ek süre talep etmesi üzerine, dava 19
Nisan tarihine ertelendi.
Duruﬂmay› izlemek için, Bal›kç›’n›n eﬂi ﬁengül Bal›kç›’n›n yan›s›ra, Elektrik Mühendisler Odas› Adana ﬁubesi, Adana Temel Haklar üyeleri haz›r bulundular.
Mahkeme ç›k›ﬂ›nda aç›klama yapmak isteyen gruba polisin “burada döviz taﬂ›yamazs›n›z, slogan atamazs›n›z” dayatmas›nda bulunmas›na karﬂ›n, yap›lan aç›klamada
“Hasan Bal›kç› Onurumuzdur, Çeteler Halka Hesap Verecek” sloganlar› at›ld›.
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Bal›kç› Davas›
Görüldü

‹stanbul Sultanbeyli'de Sultanbeyli Temel Haklar Giriﬂimi taraf›ndan 21 Mart günü düzenlenen etkinlikte, “Demirci Kawa'n›n zalim Dehak'a karﬂ› sürdürdü¤ü mücadele
bugün F tiplerinde ölüm oruçlar›yla devam etmektedir” denildi. “Fatma Koyup›nar Onurumuzdur, Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar
Savaﬂ” sloganlar› at›lan kutlamaya
Sultanbeyli Pir Sultan Derne¤i de
kat›ld›.

Newroz
‹syand›r
‹syan
Cengiz
Soydaﬂlarla
Sürüyor
Geçen haftaki say›m›zda yer veremedi¤imiz Newroz kutlama haberlerine devam ediyoruz.
Ortado¤u halklar›n›n Demirci
Kawa önderli¤inde zalim Dehak’a
karﬂ› isyan bayra¤›n› açt›¤› Newroz;
zulmün baﬂkenti Ankara’da; HÖC,
Aka-Der, BDSP, Kald›raç, PSAKD
Mamak ﬁubesi taraf›ndan ﬁirintepe
Tekmezar Park›’nda kutland›. ‘Yaﬂas›n Newroz Yaﬂas›n Halklar›n
Kardeﬂli¤i’ yaz›l› ortak pankart›n
arkas›nda her kurum kendi pankart›n›, dövizlerini, flamalar›n› açarak

Sar›gazi’de protesto

kortejler oluﬂturdu. HÖC “Newroz
‹syand›r. ‹syan Cengiz Soydaﬂlarla
Sürüyor” pankart› açarken, sloganlarla Tuzluçay›r Meydan›’na yüründü ve ateﬂ yak›larak konuﬂmalar yap›ld›, halaylar çekildi.
Ortak aç›klamada, “Newroz ﬂimdi isyan ça¤r›s›d›r. Çünkü; tüm bölgemizde ve dünyada adaletsizlik kol
gezmektedir” denildi. ‹dilcan Müzik Grubu’nun türküleriyle halaylar
çekilirken s›k s›k “Ortado¤u Halklar› Yaln›z De¤ildir, Cengiz Soydaﬂ
Ölümsüzdür” sloganlar› at›ld›.

‹stanbul Sar›gazi’de HÖC’ün
düzenledi¤i Newroz kutlamas›na
yönelik sald›r› ve 17 kiﬂinin gözalt›na al›narak Orhan Özerli, Ersin Kuru, Erkan ﬁahin’in tutuklanmas›, 27
Mart günü protesto edildi.
Dünya Hastanesi önünde toplanan grup, “Bask›lar, Gözalt›lar, Tutuklamalar Bizi Y›ld›ramaz”, “Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i”, sloganlar›yla yürüyüﬂ yapt›. Yürüyüﬂün
ard›ndan grup ad›na aç›klama yapan
Mihriban Han, “tutuklanan arkadaﬂlar›m›z›n biran önce serbest b›rak›lmas›n› istiyoruz” dedi.

HÖC’lüler Mersin’de polis terörünü ve halk›n sahiplenmesini anlat›yor
Mersin’de 21 Mart günü HÖC, ESP ve Partizan taraf›ndan yap›lan kutlamalara polis vahﬂice sald›rm›ﬂ ve
çok say›da kiﬂi yaralanm›ﬂt›.Görüﬂtü¤ümüz HÖC’lüler
ﬂunlar› söylediler:
Mehmet Taﬂ: Önce panzer su s›karak da¤›tmaya
çal›ﬂt›. Yüzlerce polis kalaslarla önüne geldi¤ine özellikle boyun bölgesine vurmaya baﬂlad›lar. Yere düﬂtüm.
Bu esnada polislerin sürüklemesiyle ellerimde ve gö¤üs kafesimde ve bacaklar›mda yaralar oluﬂtu.
Gülbeyaz Karaer: Çevik kuvvetin sald›r›s› baﬂlad›¤›nda yere düﬂtüm. Ona yak›n çevik kuvvet polisi üstüme kalaslarla sald›rd›. Bir süre kalaslarla döverek sürüklediler. “Bunu alal›m” diyenlere bir baﬂkas› “Bunun
yaﬂ› büyük iﬂi bitti zaten” dedi. Yerde bayg›n halde yatarken geri dönüﬂlerinde tekrar kalaslarla vurmaya baﬂlad›lar. Polisler gittikten sonra mahalle halk›ndan insanlar beni alarak evlerine götürdüler ve kendime gelmemi sa¤lad›lar. Polis sald›r›s›ndan önce halktan insanlar bize sald›r› olursa kap›lar› aç›k b›rak›yoruz hemen gelebilirsiniz diye duyarl›l›klar›n› göstermiﬂlerdi.
Böbreklerimde a¤r›, baﬂ›mda omuzlar›mda kalas
darbeleri var. Kolumda baca¤›mda darbeler var.

Özkan Kay›kç›: Polis sald›rmadan önce halk›n ilgisi yo¤un ama çekinceliydiler. Halay çekip ateﬂ yakt›¤›m›z› görünce kat›lanlar oldu. Panzeri gören çocuklar
taﬂlamaya baﬂlad›lar. Panzerler hiçbir uyar› yap›lmadan
üzerimize sürüldü. Çevik polisleri küfürlerle sald›rmaya baﬂlad›lar kalaslarla. Yakalad›klar›n› öldüresiye dövüyorlard›. “Katiller, iﬂkenceciler” diye seslendim. Boyun bölgeme vücudumun neresine belli olmadan darbeler almaya baﬂlad›m. Bir merdivenden att›klar›n› biliyor sonras›nda bayg›nd›m. Yüzüme su döküp ay›ltmaya çal›ﬂ›yorlard›. Kendime geldi¤imde tekrar vurmaya baﬂl›yorlard›. Sonras›n› hat›rlam›yorum. “Öldü
mü lan” diye ba¤›r›yorlard›. Kendime geldi¤imde bir
evin içerisindeydim. Halktan insanlar beni ay›ltmaya
çal›ﬂ›yorlard›. Baﬂ›mda ve belimde a¤r›lar var. Morluklar, sol baca¤›mda yaralar var.
Bu sald›r› halklar›n kültürüne faﬂizmin tahammülsüzlü¤üdür.
Newroz zalimlere karﬂ› isyan günüdür. Nas›l sald›r›rlarsa sald›rs›nlar
biz halk›m›z›n kültürünü sahiplenece¤iz.
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Sansür;
Yönetemeyenin
Suçlular›n
Yöntemidir

Kimse yazmas›n
Kimse tart›ﬂmas›n
Kimse eleﬂtirmesin
Kimse duymas›n
Gerçekleri gömün
Tayyip yönetsin

Ölüm orucu ve tecrit...
Kürt sorunu...
H›zl› tren facias›...
Kuﬂ gribi...
Liselerde ﬂiddet...
AKP’nin yolsuzluklar›...
Kadrolaﬂmalar...
‹ﬂsizlik ve yoksulluk...
Liste uzay›p gidiyor. Tüm bu olaylarda iktidar›n, özellikle Tayyip Erdo¤an’›n ilk aç›klamas›, sorunun kendinden çok bas›na yönelik oluyor.
Yanl›ﬂ anlaﬂ›lmas›n; bas›n›, gerçekleri yaz›n, halk› do¤ru bilgilendirin diye uyarm›yor. Tam aksine.
Kiminde “abartmay›n” diyor. Yani
oldu¤undan küçük gösterin, daha do¤rusu geçiﬂtirin demeye getiriyor.
Kuﬂ gribi ve en son liselerde ﬂiddet
meselesinde oldu¤u gibi, kimisinde de
do¤rudan “yazmay›n” diyor. Demekle
de kalm›yor f›rçal›yor, ba¤›r›yor. “Ne
yani biz de ﬂimdi gazete patronlar›
hakk›nda m› yazd›ral›m, söyletelim”
diyor. Bu da yetmiyor gazete patronlar›n›n istediklerini alamad›klar› için iktidar›n yolsuzluklar›n›, beceriksizliklerini gündeme getirdi¤ini söylüyor.
Elbette, burjuva bas›n›n patronlar›na iliﬂkin söylediklerinde genel olarak
bir do¤ruluk pay› var. Bu ülkede bas›n
ile iktidar›n iliﬂkileri hep böyle ﬂekillenmiﬂtir. Halk›n haber alma hakk›n›
de¤il, iktidardan ç›karlar›n› gözeterek
yaz›p çizmiﬂlerdir. Demek ki, ayn› bas›n›n üç y›ld›r bu iktidara ya¤ çekmesini de, istediklerini almalar›na ba¤lamak yanl›ﬂ olmayacakt›r. Bu ayr› bir
konu.
As›l olarak, Tayyip Erdo¤an’›n sansürcülü¤ü do¤allaﬂt›ran ve oldukça kaba bir ﬂekilde dayatan zihniyetine dikkat çekmek istiyoruz.
‹stiyor ki, bu ülkede neler yaﬂan›yor, bu iktidar halk› nas›l soyuyor, nas›l yönetiyor; kimse ö¤renmesin, sadece biz bilelim.
Denilebilir ki, bas›n gerçekleri yaz›yor mu ki, Tayyip sansürü en kaba
ﬂekilde isteme gere¤i duyuyor. Elbette
böyle de¤il. Tersine, do¤rudan halk› ilgilendiren konularda gönüllü bir otosansürü zaten onlar uygulamaktad›rlar.
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Sansürcülü¤ün, istibdat dönemi ile ünlü Abdülhamit zihniyeti düzeyinde olmas› da burada ortaya ç›k›yor.
Erdo¤an bu kadar›na bile tahammül
edemiyor. Bugüne kadar oldu¤u gibi,
bas›n hiçbir ﬂeyi görmesin, göstermesin istiyor. Ç›karlar çat›ﬂ›p, gerçeklerin
ucu göründü¤ünde de panikliyor ve
baﬂl›yor “susun, yazmay›n, göstermeyin” demeye.
*
Bugün “liselerde yaﬂanan ﬂiddeti
yazmak, terör eylemlerinin propagandas›n› yapmak gibidir” diyen zihniyet,
kendi terörünü de ayn› bak›ﬂla üç y›ld›r
gizlemeye çal›ﬂmaktad›r.
Gerçe¤e, eleﬂtiriye asla tahammül
edemedi¤i onlarca örnekle sabit olan
Tayyip Erdo¤an, hapishanelerinden
düzinelerce tabut ç›kan bir ülkeyi yönetti¤ini üç y›ld›r gizlemek için her yola baﬂvurmaktad›r. Bu konuda Tayyip
ile ayr›s› gayr›s› olmayan burjuva bas›n ise, tam bir riyakarl›k içinde, Tayyip’i eleﬂtirirken kendi sansürcülü¤ünü
bir kenara at›vermektedirler.
Sansürü kim ister?
Zulmedenler, soyanlar, halka karﬂ›
suç iﬂleyenler ve yönetiyormuﬂ gibi
görünüp asl›nda yönetemeyenler. Bu
gerçeklerin ortaya ç›kmas›ndan korkarlar. Ç›kar iliﬂkileri ile sansürü sa¤layamazlarsa, bu kez bask› yasalar›n›
gündeme getirirler. Hat›rlanaca¤› gibi
yeni TCK’da “özgürlükleri geniﬂletiyoruz” diye bas›na yeni k›s›tlamalar
getirdi¤inde, kimileri “olur mu AB yolunda böyle ﬂey...” diye feveran etti. Orada da bu iktidar›n sorunu, yukar›da ifade etti¤imiz gibi, gerçeklerin
asla ortaya ç›kmamas› ve dibi görünmeyen bir karanl›¤›n ortas›nda ülkeyi
yönetmeye devam etmekti.
Yönetememe krizi derinleﬂtikçe,
halka karﬂ› suçlar› kabard›kça; daha
fazla sansür istemeye devam edecektir.
Burjuva medyan›n patronlar›na istediklerini vererek ya da zorbal›kla, ama
asla halk›n bu ülkenin gerçeklerini ö¤renmesini istemeyecektir.
Çünkü zulümle yönetiyorlar.
Çünkü soyarak kasalar›n› dolduruyorlar. Çünkü emperyalizmin talimatlar›n› yerine getiriyorlar...

DEVR‹MC‹ VE DEMOKRAT‹K YAPILARA;
Hat›rlanaca¤› gibi, geçen y›l›n kas›m›nda Diyarbak›r’da YÖGEH’lilerin Gençlik Federasyonu üyesi ö¤rencilere karﬂ› sald›r›s› üzerine, Devrimci Demokratik Yap›lar Aras› Diyalog Ve Çözüm Platformu, sald›r›lar›
k›nam›ﬂ ve 9 Ocak 2006 tarihli bir
aç›klamayla sald›r›lar›n durdurulmas›n› ve sorunun çözülmesini istemiﬂti.
Üç ayl›k sürede, Platform sorunun
çözümü do¤rultusunda bir çok toplant›, görüﬂme, giriﬂimde bulunmuﬂ, ancak “sol içi ﬂiddeti” meﬂru gören anlay›ﬂ, sald›r›lar›n›n özeleﬂtirisini vermedi¤i gibi, sol içi ﬂiddeti yayg›nlaﬂt›rarak sürdürmüﬂtür.
Son olarak geçti¤imiz günlerde
Ekim Gençli¤i’ne yönelik sald›r›lar›n
ard›ndan Devrimci Demokratik Yap›lar Aras› Diyalog Ve Çözüm Platformu taraf›ndan bir aç›klama daha yap›ld›. Aﬂa¤›da bu aç›klamay› sunuyoruz:
DEVR‹MC‹ VE DEMOKRAT‹K YAPILARA;
"Devrimci ve Demokratik Yap›lar Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu" olarak bir süre önce Diyarbak›r
Dicle Üniversitesi'nde baﬂlayan ve
yay›lan olaylar hakk›nda kamuoyunu birkaç kez bilgilendirmiﬂtik.
Bilindi¤i gibi 2005 Kas›m ay›n›n
baﬂlar›nda Yurtsever Özgür Gençlik
Hareketi (YÖGEH) ile Gençlik
Derne¤i üyeleri aras›nda baﬂlayan
gerginlik, YÖGEH'in Gençlik Derne¤i üyelerine ﬂiddet uygulamas›yla
t›rmanm›ﬂ ve üst üste yap›lan ilk
sald›r› sonras›nda durum herkesi
kayg›land›ran bir hal alm›ﬂt›r. Platformumuz, bu noktada kendi sorumluluklar› ve ilkeleri gere¤i duruma müdahale etmiﬂ, öncelikle ﬂiddeti k›nayarak YÖGEH'i eleﬂtirmiﬂ,
di¤er yandan da sorunun diyalog
yoluyla çözülmesi için çaba göstermiﬂtir. Böylece, sürecin baﬂlang›c›nda kapal› görünen diyalog kap›lar› platformumuzun çabas›yla bir
ölçüde aç›lm›ﬂ, YÖGEH'le bir dizi

“YÖGEH'i derhal sald›r›lar› durdurmaya,
özeleﬂtiri vermeye ça¤›r›yoruz.”
görüﬂme gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Daha
sonra da platformumuzun görevlendirdi¤i bir heyet Diyarbak›r'a giderek bu özgül olay›n yerinde incelenmesi için çaba göstermiﬂtir. Ancak
sonuç olarak bütün bu çabalara karﬂ›n görüﬂmelerin YÖGEH taraf›ndan kesilmesi sonucu, hem Diyarbak›r özgülündeki sorun çözülememiﬂ, hem de genel olarak mevcut
olan ﬂiddet ortam› ortadan kald›r›lamam›ﬂt›r. Bütün görüﬂmelerde YÖGEH "önderliklerine ve de¤erlerine
hakaret edildi¤i"ni önü sürerek uygulad›klar›n›n ﬂiddet de¤il "meﬂru
savunma" oldu¤unda ›srarc› olmuﬂ,
ﬂiddet uygulamaya devam edece¤ini aç›kça beyan etmiﬂ, bir yandan
sorunun da Diyarbak›r'daki Gençlik
Derne¤i temsilcisiyle ilgili oldu¤unu söylerken di¤er yandan da özellikle K›z›l Bayrak ve HÖC'e karﬂ›
böyle bir tutumlar›n›n oldu¤unu,
olaca¤›n› dile getirmiﬂtir.
Bu arada ayn› süreçte Lavrion
kamp›nda geliﬂen vahim olaylarda
platformumuzun gündeminde ele
al›nm›ﬂ, ancak bu olayla ilgili tart›ﬂma ve çözüm aray›ﬂ› esas olarak
olay›n gerçekleﬂti¤i ülke baz›nda
yürütülmüﬂtür.
Aradan bir süre geçtikten sonra
ise bu kez süreç yine Diyarbak›r'da
t›rmanm›ﬂt›r. Dicle Üniversitesi'nde
TKP'li bir ö¤renciye dönük sald›r›dan sonra YÖGEH, ‹stanbul'daki çeﬂitli okullarda da "Yurtsever Cephe"
çal›ﬂmas›na ve afiﬂlerine, vs. izin
vermeyece¤ini aç›kça ilan etmiﬂtir.
Olaylar tam da bu gerginlik noktas›ndayken YÖGEH'in "Ekim
Gençli¤i"nden ö¤rencilere ve standlar›na karﬂ› sald›r›s› baﬂlam›ﬂt›r.
Ekim Gençli¤i'ndeki bir yaz›da "önderliklerine ve de¤erlerine hakaret
edildi¤ini" öne süren YÖGEH 2223 Mart günlerinde ‹stanbul Üni36
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versitesi'nde, 24 Mart günü de Avc›lar Kampüsü'nde Ekim Gençli¤i
masalar›na fiili sald›r›da bulunmuﬂ,
araya girerek olaylar› engellemek
isteyen di¤er devrimci gruplardan
ö¤rencileri de sald›r›yla tehdit etmiﬂtir. Avc›lar'daki olaylarda sopalar da kullan›larak olay daha vahim
bir boyuta taﬂ›nm›ﬂt›r. Ayn› sald›r›lar s›ras›nda di¤er devrimci gruplar
platformumuzun varl›¤›n› hat›rlatt›¤›nda ise "platformla tart›ﬂmalar›n
tükendi¤ini ve art›k tan›mad›klar›n›" ifade etmiﬂlerdir. Bugünkü tabloya bak›ld›¤›nda olaylar›n önümüzdeki günlerde de devam edece¤i görülmektedir.
Esasen zaten süreç boyunca
"durgun" görünen zaman aral›klar›nda fiziki bir olay›n yaﬂanmam›ﬂ
olmas›, sorunun bitti¤i anlam›na
gelmemiﬂtir. Çünkü bütün bu gerginli¤in ve ﬂiddetin arka plan›ndaki
tutum, yani ﬂiddeti "meﬂru müdafaa" olarak savunan ve her an uygulayabilece¤ini deklare eden anlay›ﬂ,
süreç boyunca her zaman muhafaza
edilmiﬂtir.
Sürecin aﬂamalar› s›ras›nda platformumuz çözüm için birçok giriﬂimde bulunmuﬂtur. YÖGEH'le yap›lan görüﬂmelerin d›ﬂ›nda platformumuzun görevlendirdi¤i temsilciler Demokratik Toplum Partisi
(DTP) ‹stanbul ‹l Yönetimini ve
Genel Merkez yöneticileriyle de görüﬂmüﬂler ve sorunun ciddiyetini de
aktararak bunun üzerine bir tutum
belirlemelerini talep etmiﬂlerdir.
Buna karﬂ›n DTP yöneticileri, özet
olarak "YÖGEH'in kendilerinin
gençlik örgütü olmad›¤›n›, dolay›s›yla bu konuda bir yetkilerinin bulunmad›¤›n›" ifade etmiﬂlerdir.
Elbette platformumuz bu yan›t›
yeterli bulmam›ﬂt›r ve iç iﬂleyiﬂler
ne olursa olsun politik sonuçlar› iti-

bar›yla bu tür gerginliklerin her zaman
herkesi etkileyece¤ini ve herkesin bu konuda çözücü tutum geliﬂtirmesi gerekti¤ini ›srarla ifade etmiﬂtir. Çünkü bize göre,
devrimci ve demokratik yap›lar aras›ndaki
ﬂiddet e¤ilimi, kimden kaynaklan›rsa kaynaklans›n tüm duyarl› ve sorumlu yap›lar›n önüne geçmesi gereken bir durumdur.
DTP bu sorunla ilgili çözüm noktas›nda
sorumluluk almak zorundad›r. Ayr›ca bu
sorunla ilgili olarak bütün devrimci ve demokrat yap›lar sorumluluk almal›d›r.
Tüm bu süreçlerin ard›ndan platformumuz YÖGEH'in tehdit ve sald›r›lar›n› sürdürmesini gelinen yerde yeni bir aﬂamaya
s›çratmas›n› kabul edilemez bulmaktad›r.
Bu durumun kendisi devrimci harekete,
Kürt hareketine ve özel olarak a¤›r bask›
ve sald›r›lar alt›nda yürüyen ö¤renci hareketine büyük zararlar vermektedir.
Platformumuz devrimci ve demokratik
yap›lar aras›ndaki sorunlar›n çözümünde
ﬂiddeti reddeder. Devrimci demokratik
güçlerin kendi aralar›ndaki sorunlar› ancak diyalog zemininde çözebilece¤ine
inan›r.
Dün oldu¤u gibi bugün de ﬂiddeti, onu
meﬂrulaﬂt›ran tutum ve davran›ﬂlar›, tehditleri kabul edilebilir bulmuyoruz. Bulundu¤umuz her alanda sol içi iliﬂkilerde
ﬂiddetin kullan›lmas›na karﬂ› ç›kaca¤›m›z›
bir kez daha belirtirken yap›lan sald›r›lar›
k›n›yor, YÖGEH'i derhal sald›r›lar› durdurmaya, özeleﬂtiri vermeye ça¤›r›yoruz.
Biz, tereddütsüz bir biçimde devrimci
ve demokratik yap›lar aras›ndaki sorunlar›n diyalog yoluyla çözülmesi noktas›nda
duruyoruz; ﬂimdiye kadar yürüttü¤ümüz
bütün çaba da bu do¤rultudad›r. Bundan
sonra da ayn› çabay› sürdürmekte ›srarl›
olaca¤›m›z hat›rlat›rken sol ﬂiddete karﬂ›
mücadelemizi kararl›l›kla sürdürece¤imizi bir kez daha ifade ediyoruz.
Sonuç olarak platformumuz, sürecin
bugüne kadarki seyrini böyle özetleyerek
bilginize sunarken diyalog kararl›l›¤›n› ve
çözüm konusundaki sorumlulu¤unu sürdürmeye devam edecektir.

DEVR‹MC‹ DEMOKRAT‹K
YAPILAR ARASI D‹YALOG VE
ÇÖZÜM PLATFORMU
26 Mart 2006

At›l›m’a Not
At›l›m’›n son say›s›nda “Yönelim” köﬂesinde, 8 Martla ilgili yapt›¤›m›z eleﬂtiriye “cevaben” bir yaz› yay›nland›.
1) Ama arkadaﬂlar›n asl›nda eleﬂtirilerimize bir cevaplar› yok. 8
Mart’ta neden ayr›ld›klar›n› hala izah edememenin s›k›nt›s› sürüyor. Bu
sefer de gerekçe olarak diyor ki “Beyaz›t-Kad›köy ayr›ﬂmas›, y›l boyunca her gün yaﬂanan bu gerçek ayr›ﬂman›n zemininde gerçekleﬂti.” Ayr›l›k madem o kadar keskin ve kesintisizdi, 8 Mart’› birlikte kutlamak
için yap›lan toplant›larda neden bulunuyordunuz?
2) At›l›m, eleﬂtirilerimizi çürütmek(!) için “alana damgam›z› vurmak istiyoruz” sözünü söylemediklerini iddia etmekteler. Bu söz, 21
ﬁubat 2006’da, Saat: 18:30-22:00 aras›nda TMMOB’da yap›lan toplant›da söylendi. Toplant›ya kat›lan kurumlar ﬂunlard›: HÖC, Al›nteri, Partizan, Emekçi Kad›nlar, EKD Giriﬂimi, TEKST‹L-SEN, ESP, KÖZ,
DHP, May›sta Yaﬂam Kooperatifi, BDSP, HKM, HKP, E¤itim-Sen 4
No’lu ﬁube, (Gözlemci), EHP, ODAK, DH, PDD. An›lan söz konusu
toplant›da BDSP ve ESP’den sonra üçüncü konuﬂmac› olarak sözalan
EKD Giriﬂimi Temsilcisi taraf›ndan söylendi. Konuﬂmalar, oldu¤u gibi
tutanak tutulmuﬂtur. Onu aﬂk›n temsilcinin önünde sarfettikleri sözü hat›rlay›p özeleﬂtiri verirlerse ne ala ama hat›rlamamakta(!) ›srar ederlerse yapacak bir ﬂeyimiz yok; çünkü toplant›n›n görüntülü ve sesli kayd›
yok!
3) At›l›m, “kad›n çal›ﬂmas›” üzerine “HÖC’e göre...” diye yorumlar
yapmadan önce, Türkiye solunun ve HÖC’ün tarihine baks›n... Türkiye’de kurulmuﬂ tek kad›n derne¤inin kendilerine ait olmad›¤›n› ö¤rensin... Biz kad›n derne¤inin ne zaman, nas›l kurulaca¤›n› da, kurulmayaca¤›n› da biliriz. Bir de HÖC’ün sadece kad›n ﬂehitlerine bak›p, daha
“ölçülü” konuﬂmay› ö¤renmelerinde yarar var.
4) At›l›m “HÖC, 8 Mart’la 1 May›s› ayn›laﬂt›r›yor” diye bir hüküm
ileri sürüyor ve ard›ndan “biz kad›nlar› getirmek istiyoruz” diyor. 1 May›s’ta alan kavgas› verirken iﬂçileri getirmekten vazgeçmiﬂ mi oluyoruz? Y›llard›r reformistler diyor sizin bu dediklerinizi. Bizim tart›ﬂma
zeminimiz farkl›d›r. Son olarak tabii, bu kadar “reformist” teori yapt›ktan sonra, Kad›köy’e kaç bin kad›n emekçiyi getirdiklerini de sormak
isteriz?

Türkiye Sosyal Forumu ‹zmir Toplant›s›
TSF toplant›s›n›n 4.’sü 25 Mart günü ‹zmir Makine Mühendisleri
Odas›'nda yap›ld›. Aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda TSF'nin ilkeleri ve süreç anlat›ld›. Aç›l›ﬂ› yapan TMMOB Baﬂkan› Mehmet So¤anc›, “yeni liberal politikalara, savaﬂa, ﬂiddete, militarizme karﬂ› olduklar›n›” söyledi.
Hüseyin Yeﬂil, KESK'in birkaç toplant›n›n ard›ndan kat›lmad›¤›n›
ifade ederek eleﬂtirirken, bu s›rada, daha önce belirlenen çal›ﬂma grubunun ayn› zamanda toplant›y› yönetecek divan olmas›na karﬂ›n, bu
seçimin hiçe say›larak baﬂka isimlerin divan olarak belirlenmesi
tart›ﬂma yaratt›. Ege 78'liler Derne¤i Baﬂkan› Servet Ali Ç›nar’›n bu
eleﬂtirisinin ard›ndan söz alan HÖC’lü Yasemin Karada¤ da bu çerçevede yapt›¤› eleﬂtirinin ard›ndan “emirvaki yap›larak Y›ld›z Önen ve
Mevlüt Ülgen'in divan olarak kabul ettirilmeye çal›ﬂ›ld›¤›n›” belirtti.
Söz alan kat›l›mc›lar›n ço¤u bu durumu eleﬂtirmesine ra¤men, Önen
ve Ülgen divan olarak kal›nca baz› gruplar toplant›y› terk etti.
‹kinci bölümde ASF'ye gelinen süreç anlat›ld›. Dünya Sosyal Forumu hakk›nda da bilgi verildi. Bir sonraki toplant›s› Adana'da gerçekleﬂtirilecek olan TSF’ye HÖC’lüler aktif olarak kat›lacaklar.
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halk›n
Cephesi Sol içi ﬂiddet karﬂ›s›nda herkes

sorumluluk üstlenmelidir!
Sol içi ﬂiddet, PKK anlay›ﬂ›n›n
Diyarbak›r’dan Yunanistan’a, Ankara’dan ‹zmir’e, ‹stanbul’a uzanan
sol içi sald›r›lar›yla solun gündemindedir. Kürt milliyetçi hareket
kaynakl› sol içi ﬂiddet, son üç ayda
yo¤unlaﬂm›ﬂ ve birçok yerde,
birçok gruba yönelmiﬂtir.
“Devrimci Demokratik Yap›lar Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu”nun yapt›¤› aç›klamalardan
da bilinece¤i üzere, Platform, bu sorunun çözümü do¤rultusunda ciddi
ve önemli bir çaba içerisindedir.
Varoluﬂ amac›n›n do¤al sonucu olarak bu konuda bir sorumluluk üstlenmektedir.
Ancak, solun geneli aç›s›ndan
tam tersi bir tablonun, aç›k bir kay›ts›zl›k tablosunun oldu¤unu da belirtmeliyiz. Platformun d›ﬂ›nda yeralan devrimci, demokratik örgütlerin
ve kurumlar›n adeta gündeminde
yoktur bu yaﬂananlar. Üç ayd›r yaﬂanan onca sald›r›ya karﬂ›n b›rak›n çözüm için pratik bir tav›r geliﬂtirmeyi, tek bir aç›klamayla dahi tav›r belirtmemiﬂ olan birçok kesim var.
Platformun solun tüm kesimleriyle sorunun çözümü üzerine görüﬂ
al›ﬂveriﬂinde bulunmak için 28
Mart’ta düzenledi¤i toplant›ya Platform üyeleri d›ﬂ›nda sadece 4 grup
kat›lm›ﬂt›r. Oysa toplant›ya ça¤r›lan
gruplar›n say›s› 21’dir.
Toplant›ya sadece birkaç grubun
gelmesi, bu vahim tablonun bir sonucu ve özetidir.
*

Platform d›ﬂ›ndakilere
Solun çeﬂitli kesimleri sol içi
ﬂiddete karﬂ› Platform’da yeralmayacaklar›n› aç›klarken, ço¤unlukla
“bu sol içi ﬂiddete tav›rs›z kalaca¤›m›z anlam›na gelmez, kendi cephemizden gereken tavr› al›r›z, çözümü
için çabalar›m›z olur” demekteydiler. Do¤al olan, olmas› gereken de
buydu.
Ancak bugünkü pratik, “Dev-

rimci Demokratik Yap›lar Aras›
Diyalog ve Çözüm Platformu”nda
yeralmaman›n, sanki kendilerine
“sol içi ﬂiddet” konusunda sorumluluk üstlenmeme hakk› verdi¤i gibi
bir alg›lama vard›r.
Böyle düﬂünülsün ya da düﬂünülmesin, pratikte görülen budur. De¤ilse üç ayd›r bu kadar sald›r› yaﬂan›rken birçok siyasi hareketin, demokratik kurumun tek bir
aç›klama yapmamas›n›n, dergilerinde bu konuya yer vermemesinin, sorunun çözümü için pratik bir giriﬂimde bulunmamas›n›n izah› nedir?
E¤er küçük hesaplar, güce boyun e¤me gibi nedenler sözkonusu
de¤ilse, bu durumun tek aç›klamas›
sol içi ﬂiddet karﬂ›s›nda kay›ts›zl›k,
sorumsuzluktur.
Oysa, sol içi ﬂiddet konusunda
hemen herkesin çeﬂitli defalar yazm›ﬂ oldu¤u gibi, bu konuda kimsenin “sorumsuzluk” hakk› da, kay›ts›zl›k hakk› da yoktur.
Çünkü, yine herkesin bildi¤i gibi, sol içi ﬂiddet, sadece ﬂiddetin cereyan etti¤i taraflara de¤il, solun
bütününe zarar verir. Hemen tüm siyasi hareketlerin 12 Eylül öncesine
iliﬂkin de¤erlendirmelerinde bu tespit vard›r. Bugün de solun tüm kesimlerinin bu zarar›n fark›nda oldu¤unu düﬂünüyoruz.
O halde bu kay›ts›zl›k tablosuna
bir an önce son verilmelidir. Sola,
solun de¤erlerine, iliﬂkilerine zarar
veren, provokasyonlara aç›k kap›
b›rakan bu sald›r›lara dur demek
için ortak bir tutum tak›n›lmal›d›r.
Lavrion’daki sald›r› karﬂ›s›nda
Yunanistan solunun ve Türkiye solunun ortak tav›r geliﬂtirmesi,
önemli bir örnektir. Bu tavr›n çeﬂitli yanlar› tart›ﬂ›labilir ama önemli
olan sol içi ﬂiddetin karﬂ›s›na topluca ç›kabilmektir.
Sol içi ﬂiddet karﬂ›s›ndaki kay›ts›zl›¤›n, sorumluluk üstlenmemenin
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nedenleri çeﬂitli gruplar, kurumlar
aç›s›ndan farkl› farkl› olabilir; bunlar neler olursa olsun, aﬂ›lmak, bir
yana b›rak›lmak zorundad›r. Bugün
bu sald›r›lar› seyredenlerin, yar›n
“sol içi ﬂiddet” üzerine söz söyleme
hakk› da olmaz!
*

Platformdan ayr›lanlara!
YÖGEH’in yeni sald›r›larda bulundu¤u, bu sald›r›lar karﬂ›s›nda net,
aç›k bir tav›r alman›n kaç›n›lmazlaﬂt›¤› bir s›rada, 26 Mart’ta yap›lan
toplant›da üç grup SDP, SODAP,
TÖP, “Devrimci Demokratik Yap›lar Aras› Diyalog Ve Çözüm Platformu”ndan çekildiklerini aç›klad›lar.
Her üç grup da çekilmelerine iliﬂkin farkl› gerekçeler belirtseler de
ortak noktalar›, YÖGEH’in uygulad›¤› sol içi ﬂiddete karﬂ› tav›r al›nmas›n›, “Kürt milliyetçi hareketine
karﬂ› bir tav›r” olarak çarp›tmalar›yd›. Platform’un hiçbir toplant›s›nda, yay›nlad›¤› hiçbir aç›klamada,
hiçbir karar›nda bu çarp›tmay› hakl›
gösterecek, hatta bunu ima edecek
tek bir söz, sat›r yoktur. Zaten mesele aç›kt›r: O Platform’un alan› “sol
içi ﬂiddet”tir. Bir tav›r al›nmas› tart›ﬂ›ld›¤›nda, orada sözkonusu olan da
sadece ve sadece sol içi ﬂiddete karﬂ› bir tav›rd›r. Platform, kimsenin
politikalar›n›, politik konumlar›n›
tart›ﬂmaz, gündemine almaz.
Bunlar›, Platform’dan çekilen bu
arkadaﬂlar da elbette çok iyi biliyorlar. Kendilerinin de uzun süre içinde
olduklar› bir Platform’dur çünkü bu.
Dolay›s›yla, Platform’un kuruluﬂ ve varoluﬂ gerekçeleri aç›s›ndan
ayr›lmalar›n› bu ﬂekilde aç›klayabilmeleri mümkün de¤ildir. Ayr›l›klar›, tamamen kendilerinin Kürt milliyetçi hareketiyle iliﬂkileri temelinde
ﬂekillenmiﬂtir.
PKK anlay›ﬂ›n›n sola karﬂ› böyle
bir sald›r› politikas› izlemesinin politik nedenleri üzerine elbette görüﬂ-

lerimiz vard›r; bu konuda farkl›
birçok yorum da yap›labilir. Ama
sorun bugün “PKK sald›r›s›n›n ard›ndaki nedenleri tart›ﬂmak” de¤il,
e¤er hiçbir gerekçenin sol içi ﬂiddeti meﬂrulaﬂt›ramayaca¤› konusunda herkes netse, tart›ﬂaca¤›m›z
bu sol içi ﬂiddete nas›l karﬂ› ç›kaca¤›m›zd›r.
Bu yaklaﬂ›m›m›z, Platform’dan
ayr›lan gruplar için de geçerlidir.
Böyle oldu¤u için, bu üç hareketin
Kürt Sorunu’ndaki görüﬂlerini, Kürt
milliyetçi hareketiyle ittifak anlay›ﬂlar›n› de¤erlendirmeyi burada
gereksiz görüyoruz. Herkes neyin
ittifak, neyin yedeklenme oldu¤unun fark›ndad›r. Ama tart›ﬂmam›z
bu de¤ildir. Bu gruplar, sol içi ﬂiddete karﬂ› ç›kmay› “ilkesel” ve son
derece önemli gördüklerini aç›klayan gruplard›r. Bu ilkeyi, ittifak politikalar›na kurban etmiﬂlerdir.
Özellikle SDP, “sol içi ﬂiddet” konusunda sanc›l› bir tarihi olan bir siyasi hareket olarak, o geçmiﬂi kaç
kez mahkum etmiﬂtir toplant›larda.
Sol içi ﬂiddet üzerine büyük taahhütlerde bulunmuﬂtur. Ancak sol içi
ﬂiddetin karﬂ›s›na ç›kmaktan (hangi
nedenle olursa olsun) kaçan bugünkü pratik, o sözleri hükümsüz b›rakmaktad›r.
Kald› ki Kürt milliyetçi hareketle ittifak yap›p yapmamak ayr›, sol
içi ﬂiddete tav›r almak ayr›d›r; “benim ittifak›m var, o zaman eleﬂtirmem” tavr›, sapla saman› kar›ﬂt›rmakt›r.
Burada bizim söyleyece¤imiz
ﬂudur: Tam da böyle bir noktada
Platform’dan çekilmek, sol içi ﬂiddete aç›k çek veren bir tav›rd›r. Arkadaﬂlar, bu sorumluluklar›n› perdelemek için ayr›l›klar›n› aç›klarken Platform’a hiç haketmedi¤i baz› eleﬂtiriler de yöneltmiﬂlerdir.
Platform, bir bütün olarak Türkiye
solunda üstlenilmiﬂ bir sorumlulu¤un ifadesidir; kimse kendi hesaplar›n›, Kürt milliyetçili¤ine endeksli
varoluﬂunu mazur göstermek için
Platform’u kendine malzeme yapmamal›d›r. Bu Platform Türkiye solu için bir kazan›md›r, ayr›lsa bile

onun varl›k nedenini savunmak,
herkes için görev olmal›d›r.
Ayr›lan gruplardan özellikle
TÖP; bunun politik bir ayr›ﬂma oldu¤unu ve “kendilerinin Kürt hareketinin yan›nda olacaklar›n›” aç›klarken gerçe¤i çarp›tm›ﬂ olmakla
yetinmemiﬂ ve asl›nda Kürt hareketinin sald›r›lar›n› da meﬂru gördüklerini ortaya koymuﬂlard›r. “Yay›nlardaki meseleler buradaki söylemler hepsine dikkat etmemiz gerekiyor. Etmeyince neler yaﬂan›yor görüyoruz. Bir zemin yarat›yor” denildi¤i noktada zaten mesele bitmiﬂtir. Bu platformun kuruluﬂunda, kurulduktan sonraki iﬂleyiﬂinde aylard›r tart›ﬂ›lanlardan bir kelime bile
anlamam›ﬂlar bu arkadaﬂlar. Bu
Platform’un varl›k nedeni zaten sol
içi ﬂiddetin hiçbir gerekçeyle meﬂrulaﬂt›r›lmamas› üzerinedir. Bir
grup, bu cümleyi kurdu¤u an zaten
o Platform’un meﬂru, hukuki zemininden kopmuﬂ demektir.
Bu ayr›l›k, Platform’daki imzalar›n›n inkar›d›r. Bu sald›r›lara tav›r
almayanlar, sald›r›lara cüret vererek
onun sorumlulu¤una ortak olmaktad›rlar. “Biz Kürt ve Türk halk›n›n
birli¤ine önem veriyoruz” deyip,
bunu gerekçe göstererek PKK’nin
sol içi ﬂiddetine tav›r almayanlar,
halklar›n birli¤ine karﬂ› en büyük
düﬂmanl›¤› yapt›klar›n› umar›z farkederler. Kürt halk›na sald›r›lar›n
yo¤unlaﬂt›¤› bir kesitte, “Kürt halk›” ad›na sol içi ﬂiddet uygulamak,
ak›l almaz bir sorumsuzluktur; bunu
da herkes görmelidir.
*

Türkiye soluna!
Sald›r› Diyarbak›r’da HÖC’lülere yönelmiﬂtir. Daha sonra TKP’lilere, ard›ndan Ekim Gençli¤i’ne...
Görüﬂmelerde de ortaya ç›km›ﬂt›r
ki, sald›r›, ﬂu veya bu kiﬂiye, ﬂu veya bu olaya iliﬂkin de¤ildir; do¤rudan siyasi hareketlerin siyaset yapmas›na yasak koymaya ve kendilerine yönelik eleﬂtirileri sindirmeye
yöneliktir. Do¤rudur, bu anlay›ﬂ aﬂ›lamad›¤› için Platform üç ayd›r sorunu “çözememiﬂ”tir. Ama tav›r alm›ﬂt›r. Esas olan budur.
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Bu Platform’un kuruluﬂuyla sol
içi ﬂiddet ve bundan kaynaklanan
sorunlar›n “b›çakla” kesilir gibi kesilece¤ini iddia etmedi kimse. Zaten
sorun bu kadar k›sa vadeli halledilebilecek bir sorun olsayd›, bu Platform’a da gerek duyulmazd›. Platform’un kuruluﬂ sürecinde de söyledi¤imiz gibi, sol içi ﬂiddet sorunu,
çözümü uzun vadeli oldu¤u, bir anlay›ﬂ sorunu oldu¤u ve bu anlay›ﬂlar›n da köklü bir muhasebe yap›lmaks›z›n de¤iﬂmesinin zor olmas›
nedeniyle, tam da bu nedenle, sol
içi ﬂiddete karﬂ› bir hukuka ve kurumlaﬂmaya ihtiyac›m›z vard›.
Sorunun belki de hala kimilerince görülmek istenmeyen yan› da buras›d›r.
Bu noktada yap›lmas› gereken
ve yap›labilecek olan ﬂey son derece aç›kt›r: Bu anlay›ﬂlar› de¤iﬂtiremiyorsak, bu anlay›ﬂ›n karﬂ›s›na sol
içi ﬂiddete karﬂ› ortak bir tav›r ve
örgütlenmeyle ç›kmak.
Unutulmamal›d›r ki, Türkiye solunun tarihinin kötü sayfalar›n›
oluﬂturan sol içi ﬂiddet, böyle bir
tavr›n olmad›¤›, kay›ts›zl›¤›n, hatta
baﬂkalar›n›n birbiriyle çat›ﬂmas›ndan yarar umma hesaplar›n›n sonucunda yaz›lm›ﬂ bir tarihtir. Fakat
bunun kimseye hiçbir ﬂey kazand›rmad›¤›, ama tersinden tüm sola kaybettirdi¤i tecrübeyle sabittir.
Sol, hiçbir hesap kitap yapmadan, net ve ortak bir ﬂekilde sol içi
ﬂiddetin karﬂ›s›na ç›kmal›d›r. Bugünkü aﬂamada, sol içi ﬂiddeti dizginleyebilecek, s›n›rlayabilecek tek
ﬂey budur. Halklar›m›z›n birlikte
mücadelesinin esenli¤i ad›na, devrimci, demokrat, yurtsever örgütler
aras›ndaki iliﬂkilerin y›pranmamas›
ad›na yap›lmas› gereken budur.
Bu anlamda Türkiye solunun bir
parças› olan tüm siyasi hareketleri,
demokratik kitle örgütlerini, bu konuda sorumluluk üstlenmeye ça¤›r›yoruz. Platform içinde veya d›ﬂ›nda
olsunlar, yap›lacak ﬂey son derece
aç›k ve yal›nd›r: “Hangi gerekçeyle
olursa olsun, sol içi ﬂiddeti meﬂru
görmüyoruz, sald›r›lar derhal durdurulmal›” demekten ibarettir.

‹bret-i Alem ‹çin, Öyle Mi?
“... Avrupa’n›n refah› ve ilerlemesi, zencilerin, Araplar’›n, Hintliler’in ve sar› ›rklar›n terleri ve cesetleri üzerine bas›larak inﬂa edilmiﬂtir...” diyen Frantz FANON hakl›d›r. Ki Avrupa tekelci burjuvazisinin övündü¤ü demokrasi ve hukuk
anlay›ﬂ›n›n temelinde de dünya
halklar›n›n kan› vard›r.
Mayas›nda halklar›n kan› bulunan burjuva hukukunun adaletinde
adaletsizlik oldu¤u malumdur. Bu
hep böyleydi ve adaletsizli¤e yeni
halkalar eklenmeye devam ediyor.
Dün Marx’› Brüksel’de tutuklayan
burjuvalar, bugün devrimciler için
ferman ç›kar›p “insan av›” baﬂlat›yorlar.
Birkaç ay önce “ibret-i alem için
bir ceza vermek gerekir” diyen Belçika Federal Savc›s› Johan Delmul-

“Vatandaﬂl›k
testi”
tüm Avrupa’ya
yay›lacak

le’nin bu iste¤ine uygun olarak sonuçlanm›ﬂt› Knokke Davas›.
Kuﬂkusuz, Federal Savc›’n›n
“ibret-i alem için bir ceza verilmelidir” deyiﬂi, esas olarak emperyalizmin kirli iste¤inin bir ifadesiydi. Ki
Guantanamo’dan Knokke Davas›’na sürdürülen sald›r›lar›n özünde
hep bu “ibret-i alem olsun” zihniyeti var.
Guantanamo ile dünya halklar›na ne deniyorsa, Knokke Davas›’n›n sonucuyla da ayn› ﬂey denmektedir. “Emperyalizm ve iﬂbirlikçilerine biat etmeyenlere hayat hakk› tan›may›z!”
Fakat, yine yan›l›yorlar.
‹bret-i alem için, Bruno’yu yakan Engizisyon.
‹bret-i alem için, Spartaküs’ü

Roma kap›s›na çarm›ha gerenler.
‹bret-i alem için, Seine Nehri’ni
Paris Komünarlar›’n›n kan›yla k›z›la boyayanlar.
‹bret-i alem için, Krematoryumlar’›n bacas›ndan ç›kan kara dumanlarla halklar›n baht›n› karartmak isteyen Naziler...
Evet, tüm bunlar neden baﬂar›l›
olamad›larsa, Knokke karar›n›n alt›na imza atanlar da baﬂar›l› olamayacaklard›r.
Çünkü halklar, verilen cezalardan ibret almaz ama o cezalara ra¤men umudu büyütüp direnenleri örnek al›r. Hep böyle olmuﬂtur ve daima böyle olacakt›r.
* Kand›ra F Tipi Hapishanesi’ndeki DHKP-C davas› tutsaklar›
taraf›ndan haz›rlanan Komün Dergisi’nin, Mart 2006 say›s›ndan al›nm›ﬂt›r.

Önce Almanya’n›n bir eyaletinde uygulamaya baﬂlad›lar, ard›ndan di¤er eyaletlere
yay›lmas› gündeme geldi. Irkç›, özellikle Türkiyeli emekçilerin de oldu¤u müslüman
ülke halklar›n› aﬂa¤›lamaya yönelik “vatandaﬂl›k testi” uygulamas›n›n tüm Avrupa çap›nda uygulanmas› gündemde. Avrupa Birli¤i’nin temel ülkelerinden Almanya, Fransa ve ‹talya’n›n baﬂ›n› çekti¤i bir toplant›da, Avrupa Birli¤i liderleri, bu yönde çal›ﬂmalar baﬂlat›lmas› ve bir komisyon kurularak, tüm AB ülkelerinde uygulanacak bir vatandaﬂl›k yasas› haz›rlanmas› karar›n› ald›lar. Elbette bu yasan›n temel kriteri de Almanya’da yaﬂand›¤› gibi olacak. Avrupa burjuva demokrasisinin s›rmalar› dökülmeye
devam edecek. Sadece izleyin, emperyalizm kendini anlatmay› sürdürecek!

Yürüyüﬂ Sat›ﬂ› ﬁiﬂli ve Gülsuyu’nda
Dergimizin sokaklarda ve meydanlarda, gecekondu mahallelerinde kap› kap› sat›ﬂ›, geçen hafta Mecidiyeköy, Harbiye ve
Gülsuyu Mahallesi’nde gerçekleﬂti.
Gülsuyu Mahallesi’nde 26 Mart günü, 13 okurumuzun kat›ld›¤› sat›ﬂta, ev kad›nlar›ndan ﬂoförlere, esnaflardan gençlere gecekondu emekçilerine, dergimizde yeralan haberlerden anonslar
yap›larak sesimiz ulaﬂt›r›ld›. Üç saat süren sat›ﬂta, daha önce dergimizin ulaﬂmad›¤› evlerin kap›lar› da çal›narak 138 adet Yürüyüﬂ halka ulaﬂt›r›ld›.
Bir gün sonra ise Mecidiyeköy
otobüs duraklar›ndan Harbiye'ye kadar iki saat süren bir da¤›t›m gerçekleﬂtirildi. Yürüyüﬂ önlüklerini giyen
okurlar›m›z dergimizin baﬂl›klar›n›
okuyarak halka duyurular yapt›lar.
Polisin tacizlerine karﬂ›n 64 dergi sat›ld›.
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Ülkemizde Gençlik
Gelecektir Sat›ﬂ›
Gençli¤in sorunlar›n›, çözüm önerilerini anlatan üniversite ö¤rencilerinin haz›rlad›¤› “Ülkemizde Gençlik Gelecektir” dergisinin, Ankara Gençlik Dernekli ö¤rencileri taraf›ndan 29 Mart günü Yüksel Caddesi’nde sat›ﬂ ve tan›t›m› yap›ld›.
Derginin
ad›n›n oldu¤u
önlükler giyen ö¤renciler dergilerinden bölümler
okuyarak sat›ﬂ› gerçekleﬂtirdiler.

rupa demokrasi
kriterlerine, halklar›n iradelerine
sayg›s›na örnek olAB ve ABD, Filistin’in ard›ndan Belarus seçimleridu. Avrupa ve
ni de tan›mad›. Çünkü iﬂbirlikçileri seçilemedi.
Amerika, bundan
önce de ayn› tavr›
Filistin halk›n›n seçimi karﬂ›s›nda
rini meﬂrulaﬂt›rmak için “seçimlerin
Amerika ve Avrupa emperyalizgöstermiﬂler ve halk›n seçti¤i Hahileli oldu¤unu” aç›klad›. Zaten, semi, eski Sovyet Cumhuriyetleri’nde
mas’› meﬂru hükümet olarak görçimler öncesinden de “meﬂru olmaiktidarlar› “sivil darbeler” ile de¤iﬂmeyeceklerini ilan etmiﬂlerdi.
yaca¤›n›” belirterek neyi “gözleyetirme, kendi iﬂbirlikçilerini baﬂa gece¤ini”
de
ortaya
koymuﬂtu.
Lukaçirme plan›n› son olarak Belarus’ta
Kimileri bu Avrupa’dan (baz›lar›
ﬂenko’nun ABD’nin en son aç›kla(Beyaz Rusya) uygulamak istedi
da Amerika’dan) ülkemizi demokd›¤› raporda “son diktatör” olarak
ancak -ﬂimdilik- sonuç alamad›.
ratikleﬂtirmesini beklerken, empernitelenmesi
ve
hedef
ilan
edilmesi
yalistler demokrasi kriterlerini de¤i19 Mart’ta yap›lan seçimlerden,
de
senaryonun
parças›yd›.
Tabii
ayﬂik biçimlerde ve farkl› co¤rafyalarRusya ile yak›n iliﬂki içinde bulun›
raporda,
Ortado¤u’nun,
Asya’n›n
da anlatmaya devam ediyornan Devlet Baﬂkan› Aleksander Luemperyalist
iﬂbirlikçisi
diktatörlüklar. Halklar›n iradelerini emperyakaﬂenko'nun gücünü pekiﬂtirerek
lerinin
hiçbiri
için
“y›k›lmal›”
denlist politikalarla yoketmekte, yok
ç›kmas›n›n ard›ndan, Yugoslavya ve
miyordu. Çünkü onlar diktarör de,
saymakta hiçbir sak›nca görmeyen
Ukrayna’da sergilenen oyun sahnekrall›k da olsalar nihayetinde kendi
emperyalistlerin tek kriteri; ç›karlaye konuldu. Ellerinde Avrupa Birliiﬂbirlikçileriydiler ve bu durumda
r›d›r. Örne¤in Belarus’un do¤al ga¤i bayraklar› olan ve kendilerini
demokrasi
diye
tutturman›n
da
bir
z› ve petrolüdür, Rusya’n›n kuﬂat›laç›kça “Bat› yanl›s›” diye tan›mlaanlam›
yoktu.
mas›nda bir ad›m daha atmakt›r.
yan, adaleti Miloseviç’i katlettikleAncak
haz›rlanan
bu
zemin,
muNe insan haklar›, ne demokrasi
rinde herkesçe görülen emperyalisthalefetin darbe örgütlemesine yetgerçekte umurlar›nda de¤ildir. Tüm
lere askeri müdahale ça¤r›s› içeren
medi. Gösteriler sonuçsuz kald› ve
bunlar ç›karlar›n› sa¤lamada araç
“Son diktatör Lahey'e gönderilmepolisin müdahalesi ile da¤›t›ld›, liolacaksa dillerine pelesenk ederler.
li” konuﬂmalar› yapan muhalefet
derleri gözalt›na al›nd›.
Minsk Meydan›’nda gösteriler yapBu arada Ukrayna’da emperyamaya baﬂlad›. Avrupa ve ABD bir
Planlar›n›n geri tepmesinin arlistlerin “Turuncu Devrimi” de k›sa
hafta süren gösterilere aç›kça ça¤r›d›ndan, emperyalistler demokrasi
sürede geri tepti. AB ve ABD deslar yaparak bir baﬂka ülkenin içiﬂleanlay›ﬂlar›n› çok daha aç›k olarak
tekli “sivil darbe” ile iktidar olan
rine do¤rudan müdahil olurken, seortaya koydular. Önce Avrupa BirliViktor Yuﬂçenko’nun ‘Bizim Uknaryonun vazgeçilmez figüran›
¤i, ard›ndan ABD, Belarus devlet
rayna’ partisi ancak üçüncü olabildi.
AG‹T (Avrupa Güvenlik ve ‹ﬂbirli¤i
yöneticilerinin Avrupa ve ABD’ye
Ukrayna halk› ise, adeta emperyaTeﬂkilat›) de k›ﬂk›rt›c› rolündeydi.
listlerin tezgahlad›¤› darbeye cevap
ziyaretlerini yasaklayarak seçimleri
Seçimleri “gözlemci” olarak izleverdi. O gün iktidardan devrilen
tan›mad›¤›n› resmileﬂtirdi. BrükViktor Yanokoviç’in partisi birinci
yen AG‹T, emperyalizmden demoksel’de Avrupa liderlerinin toplant›parti oldu.
s›nda al›nan karar, bir kez daha Avrasi bekleyen muhalefetin gösterile-

Emperyalistlerin Demokrasi Kriterleri

Komünizme karﬂ› savaﬂ, egemen s›n›flar›n sömürü
savaﬂ›d›r. Sovyetler’in da¤›lmas›n›n ard›ndan bugün
ortaya ç›kan dünya tablosu, “so¤uk savaﬂ” döneminde
neyin savaﬂ›n›n verildi¤ini de yoruma gerek b›rakmayacak aç›kl›kta göstermektedir.
CIA-Vatikan iﬂbirli¤i, özü itibariyle islamc›l›¤›n
ABD taraf›ndan yine komünizme karﬂ› “yeﬂil kuﬂak”ta
kullan›lmas› ile ayn›d›r. ‹lerici iktidarlara karﬂ› “mücahitler” yaratan emperyalistler, Do¤u Bloku ülkelerine
karﬂ› da Polonyal› bir kardinalin papa seçilmesini desteklemiﬂ ve komünizme karﬂ› kullanm›ﬂlard›r.
Hangi din olursa olsun tarih boyunca hep egemen
s›n›flar›n elinde birer silah olarak kullan›lm›ﬂlar ve
halklar›n daha fazla sömürülmesinde, ac›lar yaﬂamas›nda rol oynam›ﬂlard›r.

Emperyalizmin hizmetindeki din
Sosyalizme karﬂ› “so¤uk savaﬂ” döneminde Vatikan’›n CIA ile iﬂbirli¤inin yeni belgeleri ortaya ç›kt›.
CIA eski Baﬂkan› Robert Gates, Papa 2. Jean Paul döneminde CIA ve Vatikan aras›nda üst düzeyde istihbarat bilgilerinin paylaﬂ›ld›¤› bir sürecin yaﬂand›¤›n› söyledi. “‹stihbarat bilgilerimizi Vatikan’la paylaﬂ›yorduk.
CIA, Papa 2. Jean Paul’e komünizmle mücadelede yard›m etti” ﬂeklinde konuﬂan Gates, bu mekanizman›n
nas›l iﬂletildi¤ine dair de ayr›nt›l› bilgi verdi.
CIA ile katoliklerin merkezi Vatikan aras›ndaki iliﬂki bilinmeyen bir durum de¤ildi, bu aç›klamalar hem
bu bilinenlere yenisini ekliyor, hem de resmileﬂtiriyor.
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Fransa’n›n anlatt›¤›

Fransa’da ‘Yeni ‹ﬂ
Sözleﬂmesi’ne (CPE)
karﬂ› eylemler sürüyor.
Her gün düzenlenen
gösterilerde çat›ﬂmalar yaﬂan›rken,
28 Mart günü düzenlenen grev hayat› felç etti. Gösterilere ise üç milyon insan kat›ld›. ‹ﬂçiler, gençler taﬂ›d›klar› pankartlarla ‘tek çözümün
CPE yasas›n›n geri çekilmesi’ oldu¤unu hayk›rd›lar. Paris’te 700
bin, Marsilya’da 250 bin, Grenoble
ve Nantes’de 60’ar bin kiﬂinin kat›ld›¤›, 200’den fazla gösteri gerçekleﬂtirildi. Paris’te yürüyüﬂte Cepheliler de “Gün Frans›z iﬂçi ve ö¤rencilerinin yan›nda mücadele
günüdür” ﬂiar›yla yerlerini ald›.
DHKC pankart› ve cephe bayraklar› ile eyleme kat›lan Cepheliler, dün
banliyölerde isyan›n yan›nda olduklar›n›, bugün de iﬂçi ve gençli¤in
yan›nda olduklar›n› ifade eden bildiriler da¤›tt›lar ve “sorunun kayna¤› kapitalist sistemdir” dediler.
Çat›ﬂmalar gece saatlerine kadar sürerken, binlerce insan orak çekiçli
k›z›l bayraklarla alanlar› doldurdu.
Ö¤renci örgütleri yasa geri çekilmedi¤i takdirde 30 Mart günü de
istasyonlar ve karayollar›n› bloke
edeceklerini duyururken, iﬂçi sendikalar› ise, 4 Nisan günü için yeniden genel grev ça¤r›s› yapt›lar.
Hükümet ise köﬂeye s›k›ﬂm›ﬂ durumda. ‹ﬂçi s›n›f› ve gençler karﬂ›s›nda yenilgiyi kabul etmek hem
mevcut baﬂbakan›n politik hesaplar›
aç›s›ndan zor, hem de ve daha
önemlisi; sermaye s›n›f› geri ad›m
att›klar›nda emekçilere güç ve moral vereceklerini, son y›llarda Avrupa’y› kas›p kavuran sermaye sald›r›lar› karﬂ›s›nda emekçilerin daha
da cüretlenece¤ini biliyorlar. Bu nedenle politik manevralar, bölme çabalar› ve polis copu birarada çekiliyor. Baﬂbakan iﬂçi, ö¤renci örgütleriyle ayr› ayr› görüﬂmek isteyerek
parçalamaya ve uzlaﬂmaya çal›ﬂ›rken, bu oyun sendikalar ve ö¤renciler taraf›ndan reddedilerek bozuluyor. Sözlerini meydanlarda söyleyeceklerini ve yasan›n geri çekilmesi
d›ﬂ›nda hiçbir çözümü kabul etmeyeceklerini söylüyorlar.

du...” ﬂeklinde yans›t›yor, sermayenin bu aç›k
sald›r›s›na (CPE) karﬂ›
hakl› direniﬂi “çapulcular›n isyan›” olarak nitelendiren bir
avuç az›nl›¤a mikrofonlar›n› uzat›yorlard›. ‹çiﬂleri Bakan› da banliyö
isyan›nda göçmenlere “serseriler”
demiﬂti. Egemen s›n›flar›n s›n›f kininin dile gelmesiydi bunlar.
Bas›n›, hükümeti, patronlar› ve
polisi ile egemen s›n›flar›n eylemlere yaklaﬂ›m› do¤ald›r. Çünkü, ufku,
önderli¤inin niteli¤i ne olursa olsun, Frans›z gençli¤i ve iﬂçileri, emperyalist kapitalizmin sald›r›s›n›n
karﬂ›s›na dikilmiﬂtir. Karﬂ›lar›nda
ise; coplarla, gaz bombalar› ile sermayenin polisi var. Avrupa demokrasisinin, maskesini indirmesine neden olan da çat›ﬂman›n bu özüdür.

Avrupa Demokrasisi
Gerçek Yüzünü Gösteriyor
Günlerce süren gösterilerde gözalt›na al›nanlar›n say›s› 2500’ü
geçti. Sadece 28 Mart günü Paris’te
yüzlerce insan gözalt›na al›nd›, Paris sokaklar› adeta savaﬂ alan›na
döndü. Ancak bu savaﬂ görüntüsü,
burjuva bas›n›n gösterdi¤i gibi,
gençler taraf›ndan de¤il, sermayenin ç›karlar› için meydanlar› tutan
polis taraf›ndan yarat›ld›. Genç yaﬂl›, zenci beyaz, kad›n erkek; saatlerce Paris Meydan›’na girmek isteyen
herkesi coplad›lar, gaz bombalar›
att›lar, yerlerde sürüklediler. Akﬂam
ise, terör dizginlerinden boﬂald›.
Eylemi terörize ederek ﬂiddetini
meﬂrulaﬂt›rmak isteyen polis, “hiçbir gösterici ayakta kalamay›ncaya” dek gaz bombalar›, coplar›, tazyikli sular› kulland›lar. Terör, Paris’in ortas›ndayd›.
Demokratik hakk›n karﬂ›s›na, ç›karlar› sözkonusu olunca Avrupa
burjuvazisinin nas›l ç›kt›¤› Paris sokaklar›ndan dünyaya yay›l›yordu.
Ya da yay›lam›yordu. Çünkü, Frans›z bas›n› baﬂta olmak üzere Avrupa
ve Amerikan bas›n›, gençli¤e karﬂ›
birleﬂmiﬂ, yaﬂananlar›; “Paris’i iﬂgal etmek isteyen çetelere karﬂ› polis Cumhuriyet meydan›n› koru42
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Bo¤az› S›k›lanlar›n ‹syan›
AB Anayasas›’n›n reddi, banliyölerdeki göçmen isyan› ve bugün;
Avrupa emperyalizminin ekonomik
politikalar› art›k kendi halk›n›n bo¤az›n› s›kmaya baﬂl›yor ve onlar›
harekete geçmeye zorluyor.
Bir baﬂka deyiﬂle, yerel düzeyde
küreselleﬂme politikalar›na karﬂ› bir
isyand›r yaﬂanan. “Seni iki y›l ucuz
eme¤inle deneyip sonra iﬂten ç›kar›p bir baﬂkas›n› ayn› cendereden
geçirece¤iz” diyen CPE, küreselleﬂme ideolojisinin mant›¤›na uygundur. Almanya’da da gündeme getirilece¤i belirtilen bu uygulama, sermayenin ucuz iﬂgücü ihtiyac›n› karﬂ›larken, iﬂçileri ve gençleri iﬂten
at›lma korkusu ile hareketsizleﬂtirmeyi ve kurals›z bir iﬂ yaﬂam›n›, örgütsüzlü¤ü de beraberinde getiriyor.
Tam da bu nedenle, küreselleﬂme savunucular› taraf›ndan “tu kaka” edilmekte ve gençler “çal›ﬂmak
istemeyen asalaklar” gibi gösterilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
Sömürünün yo¤unlaﬂt›r›lmas›n›
“de¤iﬂim”, buna karﬂ› ç›kanlar› da
“de¤iﬂime direnenler” diye lanse
eden bu kesimlerin as›l s›k›nt›s›; nerede ve nas›l olursa olsun, sermayenin dizginsiz sald›r›lar› karﬂ›s›na bir
barikat›n ç›kmas›d›r.

Sermayenin polisinin coplar› karﬂ›s›nda
“Biz köle de¤iliz” diye hayk›ran, zencisi,
beyaz› ile gençler ise; halklar› köleleﬂtirmek
isteyen egemen s›n›flar›n karﬂ›s›nda kararl›l›klar›n› ortaya koyuyorlar.

Birleﬂme Zorunlulu¤u
Daha önce de¤indi¤imiz bir noktan›n yeniden alt›n› çizelim önce. Bugün yaﬂanan
hareket ile, ‘68 hareketini nitelik olarak karﬂ›laﬂt›rmak do¤ru de¤ildir. ‘68 bütün eksikliklerine karﬂ› tamamen politik bir hareketti.
Alt› çizilmesi gereken bir baﬂka nokta
ise; göçmenlerin isyan›na, bugün sokaklara
dökülenlerin ve özellikle sol partilerin ilgisiz kalmas›, hatta burjuvazinin göstermek
istedi¤i gibi görmesidir. Banliyö isyan›n›;
ezilenlerin emperyalist kapitalizmin siyasi,
ekonomik, kültürel politikalar›na karﬂ› bir
isyan olarak de¤erlendiremeyenler, o momenti kaç›rm›ﬂlard›. ‹syan, ezilenlerin emperyalist metropollerde öfkelerinin giderek
yükselece¤ine iﬂaret ederek, kendi kanal›ndan akt› ve söndü.
Bugün ise, gençli¤in ve iﬂçilerin eylemi
karﬂ›s›nda banliyöler suskun. Öte yandan,
iﬂçi sendikalar› ile gençlik aras›nda bir birlik
yakalanm›ﬂ olsa da kendi içinde ayr›l›klar›
da taﬂ›yor. Bu nedenle, gençlik örgütlenmeleri sendikalar› yeterince destek vermemekle eleﬂtiriyorlar.
Tam da burada, Fransa’ya öykünen ülkemiz soluna de¤inmek istiyoruz. “Niye bizde
olmuyor, niye iﬂçi-gençlik birleﬂmiyor,
ﬂimdi ‘Frans›zca konuﬂman›n’ zaman›”
vb. deniliyor. ‹lginçtir, bunlar› söyleyenler;
oligarﬂinin solu birbirinden tecrit etme politikas›na çeﬂitli biçimlerde ortak olanlard›r.
“Radikal soldan uzak durun” bast›rmas›na
“ak›ll› solculuk” teorileri yaparak katk›da
bulunanlar; devrimci gençlik okullarda yo¤un sald›r› alt›nda iken deste¤i akl›ndan bile geçirmeyenler; devrimcilerin ölümleri
karﬂ›s›nda sesi ç›kmayanlar; radikalizmi yönetimlerinde olduklar› sendika bürokrasisi
arac›l›¤›yla her f›rsatta törpüleyenler nas›l
“Frans›zca” konuﬂacak, nas›l birlik sa¤layacaklar? Önce dönüp kendi pratiklerine ve izledikleri politikalara bakmal›d›rlar.
Sonuç olarak; Fransa’daki hareketin sermayeye geri ad›m att›rmas›, emekçilerin ve
gençlerin büyük oranda yokedilen kendine
güvenleri, sald›r›lar›n karﬂ›s›na baﬂka alanlarda da dikilebilmeleri aç›s›ndan önemli bir
kazan›m olacakt›r.

Göçmen Protestosu Amerikan
Kongresi’nin göçmenlere karﬂ› yeni bask›lar› öngören ve yabanc›lar› aﬂa¤›layan yasa tasar›n› görüﬂmeye baﬂlamas›, 26 Mart günü göçmenleri soka¤a döktü. En büyük gösterinin yap›ld›¤› Los Angeles’ta toplanan 500 bin kiﬂi, yasay› ›rkç› ve
kendilerini aﬂa¤›lamaya dönük olarak de¤erlendirerek protesto etti.

Yunan Gençli¤i De Ayakta AB’nin iste¤iyle yaﬂama geçirilen e¤itimin özelleﬂtirilmesine yönelik politikalar gençli¤i soka¤a döktü. Atina’daki yürüyüﬂe üniversite ve orta ö¤retim gençli¤inin yan›s›ra e¤itim emekçileri ve ö¤retim üyeleri de kat›ld›. Okullarda iﬂgallerin baﬂlad›¤› bilgisi verilirken,
Bilimsel E¤itim Görevlileri Federasyonu sal› gününden itibaren 5 günlük grev baﬂlatt›. Ö¤renciler Koordinasyonu ise, okullarda boykot kararlar› ald›. 31 Mart günü genel boykot ilan edilirken, di¤er üniversite emekçileri de bir günlük greve
ç›kt›lar. Eylemlerde “Atina, Paris Olacak” sloganlar› at›lmas› ise dikkat çekti.

Darbe Protesto Edildi Arjantin’de, 24 Mart 1976'da düzenlenen askeri darbenin y›ldönümünde 30 bin kiﬂi darbeyi protesto etti. Kay›plar›n
an›ld›¤› gösteride Plaza de Mayo Analar› da konuﬂmalar›yla Arjantin halk›n›n
duygular›na ve öfkelerine tercüman oldular.

‹ngiltere’de Grev 1.5 milyon belediye çal›ﬂan› 28 Mart günü bir
günlük grev yapt›. ‹lk ve orta dereceli okullar›n kapanmas›na, belediyelerde hizmet verilmemesine yolaçan grevde meydanlara ç›kan emekçiler emeklilik yaﬂ›n›n yükseltilmek istenmesine karﬂ› ç›kt›lar. Hükümet, birçok Avrupa ülkesinde oldu¤u gibi, 60 olan emeklilik yaﬂ›n› yükseltmeyi planl›yor.

Camide Katliam ‹ﬂgalci Amerikan güçleri Irak’taki savaﬂ suçlar›na
bir yenisini daha ekledi. Bütünüyle silahl› direniﬂ içinde yeralmasa da iﬂgale karﬂ› ç›kan ﬁii lider Sadr’› tasfiye etme hesab›ndan vazgeçmeyen iﬂgalciler, 26 Mart
akﬂam› Ba¤dat’›n Sadr semtinde bir camide katliam yapt›. ‹ﬂbirlikçi Irak polisi,
olay›n milislerin ateﬂ açmas›yla yaﬂand›¤›n› kaydederken, gerçe¤in böyle olmad›¤› anlaﬂ›ld›. Ölenler, bir camide ibadet eden 22 silahs›z insand›. Sadr’›n yard›mc›s›n›n aç›klamas›na göre; “Amerikan kuvvetleri Mustafa Camii’ye girerek ibadet
eden 20’den fazla kiﬂiyi ba¤lad›lar ve ateﬂ ettiler”.

Direniﬂ Yükselecek Emperyalizmin Irak iﬂgalinin y›ldönümünde ‹dil Kültür Merkezi’nde 25 Mart günü “4. Y›l›nda Irak ‹ﬂgali ve Ortado¤u” konulu söyleﬂi düzenlendi. Araﬂt›rmac› yazar Suat Parlar'›n yerald›¤› söyleﬂide, emperyalizmin dünyay› kendine göre ﬂekillendirmek istedi¤ine dikkat çekildi. Dinleyenlerin sorular›n› da cevaplayan Parlar, bölgede ‹slami hareketin konjonktürel yükseliﬂine, Hamas'a, BOP’un büyük darbe ald›¤›na de¤indi. Türkiye ve dünyadan örnekler veren Parlar, “ABD emperyalizmi er geç yenilecek” dedi.
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yurtd›ﬂ›
Anadolu Federasyonu ‹ﬂçilerin Yan›nda
Birleﬂik Hizmet ‹ﬂleri
Sendikas›
Ve r. d i ’ nin Almanya
çap›ndaki
grevi 6. haftay› geride b›rak›rken, greve destek de sürüyor.
Essen’de çok say›da Türkiyeli’nin de çal›ﬂt›¤› Üniversite Klini¤i iﬂçilerini daha önce ziyaret
ederek destek veren Anadolu Federasyonu Essen Temsilcili¤i, 23
Mart akﬂam› da grev çad›rlar›nda
ﬂenlik düzenledi. Grup Umuda
Yürüyüﬂ, sa¤l›k emekçilerine
halk oyunlar› gösterileri sundu,
türküler söyledi.
Bu arada Ver.di ile eyalet yönetimleri aras›ndaki son görüﬂmede de uzlaﬂma ç›kmazken, iﬂçiler grevi kazanana kadar sürdürmekte kararl› olduklar›n› duyurdular.
Duisburg’da ise, bir klinikte
sendika çal›ﬂmas› yürüttü¤ü için
iﬂten at›lan 5 hemﬂire, klinik
önünde çad›r kurarak direniﬂe
geçti. Emekçilere destek için 20
Mart günü bir yürüyüﬂ yap›l›rken, bu yürüyüﬂe de kat›lan Anadolu Federasyonu Temsilcili¤i,
27 Mart günü de çad›ra ziyarette
bulundu. Göçmen örgütlenmelerinin emekçilerin yan›nda oldu¤unu ifade eden Federasyon, 3

‘Tasarruf’a protesto
Almanya’n›n Duisburg Belediyesi’nin,
“Tasarruf” ad›yla halka sosyal, kültürel,
ekonomik k›s›tlamalar› dayatmas›, 27
Mart günü belediye önünde protesto edildi. Onlarca demokratik kitle örgütünü biraraya
getiren Anadolu
Federasyonu, ATTAC, Sol Parti ve
WASG Temsilcileri

Nisan’da da dört saat hastane
önünde nöbet tutacaklar›n› bildirdi.
Ziyaretin ard›ndan Anadolu
Federasyonu üyeleri, kent merkezinde her pazartesi yap›lan yürüyüﬂe kat›ld›lar. Bu hafta yürüyüﬂün konusu, belediyenin tasarruf önlemleri ad›na hak gasplar›na gitmesi ve iﬂten at›lan 5 iﬂçiye
destekti. Anadolu Federasyonu,
Alman emekçileriyle omuz omuza mücadele edilmesi gerekti¤ini
vurgulad›.

Doktorlar ve metal
iﬂçileri meydanlarda
Bu arada Almanya’da Ver.di
iﬂçilerinin yan›s›ra, metal iﬂçileri
ve doktorlar da meydanlarda. 24
Mart günü Berlin’de biraraya gelen yaklaﬂ›k 50 bin doktor, “Daha ‹yi Çal›ﬂma Koﬂullar› ‹stiyoruz” pankartlar› taﬂ›d›, hükümetin sa¤l›k politikalar›n› eleﬂtiren
sloganlar att›lar.
Metal iﬂçileri ise, yüzde 5
zam isteklerinin kabul edilmemesi ve T‹S görüﬂmelerindeki
uyuﬂmazl›¤›n ard›ndan, 29 Mart
günü uyar› grevine gitti. IG Metal Sendikas› üyesi 3.5 milyon iﬂçinin kat›ld›¤› grev kapsam›nda
alanlara ç›kan onbinlerce kiﬂi
gösteriler düzenledi. Anlaﬂma
sa¤lanamad›¤› takdirde, metalde
de büyük grev bekleniyor.
bir aç›klama düzenlediler.
Aç›klamada, 50 milyon avroluk tasarrufun, kütüphanelerin kapat›lmas›, kamu
okullar›n›n özelleﬂtirilmesi, toplu taﬂ›ma
araçlar›n›n azalt›lmas› gibi sonuçlar› getirdi¤ine dikkat çekildi ve 30 Mart’ta belediye önünde yap›lacak mitinge ça¤r›da bulunuldu.
Ard›ndan vali ile görüﬂen heyet, tasarrufa karﬂ› toplanan imzalar› verdi. Görüﬂmede Anadolu Federasyonu Temsilcisi Abdullah Ateﬂ Türkiyeli emekçilerin taleplerini ifade etti.
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➦ Grup Yorum Belçika’da Brüksel Hür Üniversitesi (ULB) ö¤renci derne¤inin düzenledi¤i ‘Türkiye haftas›’ etkinli¤i çerçevesinde
23 Mart’ta konser veren Grup Yorum, Türkiyeli ve
Belçikal› gençlere seslendi. Belçikal› gençlere Grup
Yorum’u tan›tan konuﬂman›n ard›ndan, türkü ve
marﬂlar hep birlikte söylendi. Marﬂlara Belçikal›
ö¤rencilerin de kat›lmas› dikkat çekti.

➦ Gençlik ﬁenli¤i Almanya’da Duisburg Anadolu E¤itim Kültür Merkezi’nde 25 Mart
günü Alternatif Gençlik ﬁenli¤i düzenlendi. Grup
Umuda Yürüyüﬂ taraf›ndan haz›rlanan programda,
Avrupa’da yaﬂayan gençlerin sorunlar›n› anlatan
konuﬂmalarda örgütlenmeye vurgu yap›l›rken,
ﬂenli¤e Frankfurt, Dortmund ve Köln’den gençler
de kat›ld›.

➦ Köln’de Newroz Anadolu Halk Kültürevi’nde 26 Mart günü, Newroz kutlamas› yap›ld›. Kutlamada, Demirci Kawalar’dan Cengiz Soydaﬂlar’a uzanan bir sinevizyon gösterimi sunuldu.

➦ BAHKEM’de Etkinlik Belçika’n›n
Liege kentinde bulunan Belçika Halk Kültür E¤itim
Merkezi’nde 26 Mart günü mart ay› etkinlikleri
gerçekleﬂtirildi. Ölüm orucundan Newroz’a, Gazi
Ayaklanmas›’ndan Knokke Davas›’na çeﬂitli konular›n ele al›nd›¤› etkinlikte, Brüksel’de 1 Nisan günü “Faﬂizme Karﬂ› Savaﬂmak Meﬂrudur” slogan›yla yap›lacak olan yürüyüﬂe kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›.

➦ Yürüyüﬂ Viyana’da Dergimizin
meydanlardaki sat›ﬂ›na Avusturya da eklendi. 28
Mart günü Viyana’da Türkiyeliler’in yaﬂad›¤› bölgelerde yap›lan sat›ﬂta, Büyük Direniﬂ anlat›ld›.

➦ Naziler’e Geçit Yok! Gütersloh’ta
26 Mart günü gösteri yapmak üzere trenlerle gelen Naziler’i, iﬂçi sendikalar› ve sol gruplardan ve
Türkiyeliler’den oluﬂan 4 bin kiﬂi karﬂ›lad›. Üç saat
boyunca tren istasyonu önünde yap›lan gösteride
“Naziler’e Yer Yok, Tüm Faﬂist Örgütlenmeler Kapat›ls›n, Yaﬂas›n Eenternasyonalist Dayan›ﬂma”
pankartlar› taﬂ›nd›. Neo-Naziler’in yürüyüﬂü engellenirken, yap›lan konuﬂmalarda Naziler’e cesaret
veren politikalar da eleﬂtirildi.

hayat›n
içindeki

teori
ﬁehitlik
Sevgili okurlar›m›z merhaba!
ﬁehitlerimizi ve umudumuzu selamlayarak baﬂl›yoruz bu haftaki
sohbetimize. ‹kisi birbirine o kadar
ba¤l›ki, arada “ve” kelimesi bile
fazladan; ikisi aras›ndaki ba¤› en
özet haliyle ﬂöyle ifade edebiliriz
san›r›m: Umudumuzu ﬂehitlerimiz
büyüttü, ﬂehitlerimizi umudumuz
yaﬂat›yor.
Evet bugün ﬂehitlik üzerine konuﬂaca¤›z. Türkiye solu bu kavram›, baz› belgelerde görebildi¤imiz
kadar›yla 80 y›l› aﬂk›n zamand›r
kullan›yor. Daha yo¤un biçimde
kullan›lmaya baﬂlanmas›, 1960’lar›n sonlar›d›r; yani mücadelenin daha ﬂiddetlendi¤i karﬂ›-devrimin halka ve devrimcilere karﬂ› infaz, katliam politikalar›n› yürürlü¤e koydu¤u döneme denk düﬂüyor. Sonras›nda ise Türkiye solunun literatüründen hiç eksik olmad› bu kavram.
Gerçekte üzerinde özel ve yayg›n
bir tart›ﬂma olan bir kavram da de¤ildi. Ta ki, 2000’lerin baﬂ›na kadar.
Neden bu dönem daha yo¤un biçimde gündeme geldi dersiniz?
Evet Özlem?

Özlem: San›r›m tart›ﬂma ﬂehitlik kavram›n› da içeren ama ondan
daha geniﬂ kapsam› olan bir tart›ﬂma olarak gündeme geldi. Tart›ﬂmadaki yo¤unlu¤un nedeni ise, benim
gözlemleyebildi¤im kadar›yla, dünya genelinde halklar›n mücadelesinde feda eylemlerinin öne ç›kmas›,
ülkemiz özelinde ise ölüm oruçlar›n›n belki de tarihteki en kitlesel ve
uzun süreli ﬂekilde yaﬂanmas›d›r.
Feda eylemleri yapan hareketlerin
bir bölümünün “islamc›” olmas› da
tart›ﬂmay› özellikle bu noktada körükleyen bir olgu olmuﬂtur.
Mazlum: Evet, Özlem’in be-

‹deallerimiz için ölürüz,
çünkü ideallerimiz için
yaﬂ›yoruz
lirtti¤i etkenler do¤ru. Ancak ﬂunu
da eklemek gerekir, “ölmek, ölümü
kutsamak” gibi kavramlar üzerindeki tart›ﬂmalar, asl›nda 80’lerin sonuna kadar uzan›yor. Yani orada baﬂka
bir “dönüm noktas›” var. O dönüm
noktas›, solun bir kesiminin “savaﬂ”tan vazgeçmesi, düzeniçili¤i
tercih etmesi ve burjuva ideolojisinin çeﬂitli biçimlerde sol saflara daha yayg›n biçimde s›zmas›yla karakterize olan bir dönüm noktas›d›r.
Özlem’in dedi¤i gibi, ﬂehitlik üzerine tart›ﬂma, asl›nda daha geniﬂ kapsaml› bir tart›ﬂman›n uzant›s›d›r.

Kemal: Tart›ﬂmam›z›n daha
anlaﬂ›l›r olmas› için önce bu konudaki itirazlar› özetleyelim. ﬁehitlik
konusunda söylenenleri ikiye ay›rabiliriz; bir grup, mücadelede “ölme
ve öldürme”yi tümden reddetti¤i
için böyle bir kavram› reddediyor.
‹kinci grup ise, s›n›f savaﬂ›m›n› savunmakla birlikte, ﬂehitlik kavram›n›n “islami kökenli” bir kavram oldu¤unu iddia ederek, ﬂehitlik kavram›n›n materyalizme ters, komünistli¤e ters bir kavram oldu¤unu söylüyor. ‹fade ediliﬂlerinde farkl›l›klar
olsa da ana yaklaﬂ›mlar bunlar.
Mazlum: Peki o zaman biz de
biraz tarihe uzan›p ele alal›m. ﬁehitlik kavram›, evet, din kökenlidir.
Ancak bu yine de tarihsel süreç boyunca ﬂehitlik kavram›n›n kazand›¤› muhtevay› tümüyle aç›klamaz.
ﬁehitlik, esas olarak islam dininin geliﬂtirdi¤i bir kavramd›r. Daha
islam›n ilk döneminde, “Din ve
tanr› yolunda ölenler” ﬂehit olarak
adland›r›lm›ﬂt›r. ﬁehit’in ilk tan›m›
budur. Fakat özellikle 19., 20. yüzy›llarda bu tan›m›n kullan›ld›¤›n›
görmeyiz pek. Çünkü din savaﬂlar›,
büyük ölçüde geride kalm›ﬂt›r.
Özellikle 19. yüzy›l ulusal devletle45
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rin kuruldu¤u, uluslar›n oluﬂtu¤u
bir dönemdir. Ve ﬂehitlik bu yüzy›llarda “vatan u¤runa” ölmeyi adland›ran bir kavram olarak kullan›lm›ﬂt›r.
Dolay›s›yla, dini kökenli olmakla birlikte, s›n›flar mücadelesinin
geliﬂimine ba¤l› olarak muhtevas›
de¤iﬂen bir kavramdan sözediyoruz.
Bizim mücadelemiz içinde kazand›¤› muhteva ise “halk u¤runa,
sosyalizm u¤runa ölmek”tir. Bu
dini de¤il, toplumsal geliﬂmeye paralel ﬂekillenmiﬂ bir muhtevad›r.
Her ne kadar bu kavram islam dini
kökenli olsa da asl›nda kavram, islam olmayan halklarda da vard›r.
Sözlüklerde k›sa bir araﬂt›rma yapt›m. ﬁehit’in karﬂ›l›¤› olarak ‹ngilizce’de ve Frans›zca’da Martyr, Almanca’da Martyrer geçiyor. Tarihsel kökeni farkl› belki bu kavram›n,
ancak bu kavram, toplumsal mücadelede bir ihtiyaca cevap veriyor. O
ihtiyaç nedir? O ihtiyaç, bir insan›n
ulusu, halk› u¤runa ölümünü, inançlar›, düﬂünceleri u¤runa ölümünü
öteki insanlar›n s›radan ölümlerinden farkl›l›¤›n› vurgulama ihtiyac›d›r. Çünkü orada tamamen farkl› bir
ölüm türü vard›r. “Tanr›dan, hastal›klardan, yaﬂlanmaktan gelen” de¤il, do¤rudan kiﬂinin kendi iradesiyle belirledi¤i bir ölüm sözkonusudur. Toplumda ve do¤ada her
farkl› olgu, kendine özgü bir tan›m
arar ve bulur. Biz de elbette kendi
toplumumuzun, kendi topraklar›m›z›n üretti¤i kavram› kullan›yoruz. Tutup
K›z›ldere
da “martir” diyecek halimiz yok.
B u
kavram›

Devrim ﬁehitlerini Anma
ve Umudun Kuruluﬂunu
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burjuvazi de kullan›yor. Hem de deyim yerindeyse, tepe tepe kullan›yor. ‹stismar ediyor. Halka karﬂ› savaﬂta can›n› kaybedenleri, emperyalizmin ve oligarﬂinin ç›karlar› için
savaﬂta ölenleri böyle nitelendirerek
kitleleri kendi savaﬂ›na yedeklemeye çal›ﬂ›yor. Bunu teﬂhir etmek bizim görevimizdir, ama burjuvazi
böyle kullan›yor diye onu kullanmaktan vazgeçecek de¤iliz. Önemli
olan bizim o kavrama hangi muhtevay› yükledi¤imiz ve biz onu kulland›¤›m›zda kitlelerin o kavramdan ne anlad›¤›d›r.

Özlem: Senin anlatt›¤›n› tamamlay›c› olarak Devrimci Sol
Dergisi’nde yap›lm›ﬂ bir tan›m vard›, onu aktaray›m ben de isterseniz.
“Bugün bizler aç›s›ndan ﬂehitli¤in
tan›m› devrimin, inançlar›n, hakl›
bir davan›n ölümüne sahiplenilmesidir.”
Bu tan›m› ald›¤›m Devrimci
Sol’un 1998 Mart’›nda ç›kard›¤› 9
No’lu özel say›dan yaz›n›n altbaﬂl›klar›n› s›ralamak istiyorum. San›r›m bu baﬂl›klar iyi bir özet yerine
geçecektir.
- ﬁehitlik Ço¤almakt›r.
- ﬁehitlik Yeni De¤erler Kazand›rmakt›r.
- ﬁehitlik Okuldur. Savaﬂ›, Kurallar›, ‹lkeleri Ö¤retir.
- ﬁehitlik Halka Güven Vermektir.
- ﬁehitlik Ölümün S›radanlaﬂt›r›lmas›d›r.
- ﬁehitlerimiz Partili Kiﬂili¤e
Ça¤r›d›r.

Kemal: Asl›nda Özlem’in sayd›¤› bu baﬂl›klar›n her biri uzun
uzun aç›labilir. “ﬁehitlik
halka güven vermektir” diyor
mesela. BuK›z›ldere
rada yok
dini anlam›yd› falan diye
tart›ﬂmaDevrim ﬁehitlerini Anma
n›n anlave Umudun Kuruluﬂunu

m› yok. Bu çok aç›k biçimde politik
bir iﬂlevdir. Politik mücadelenin tart›ﬂ›lmaz bir gere¤i dile getirilmektedir burada. Bir hareket, kitlelere
mücadele için, direniﬂ için, savaﬂ
için ça¤r› yapar ve ça¤r›lar›na kat›lan kitlelerin kendi örgütlülü¤ü
içinde toplanmas›n› amaçlar de¤il
mi? Peki bir hareket halka güven
vermeden bunu sa¤layabilir mi? Soruya devam ediyorum: Bir hareket,
kitlelere ça¤r›s›n› yapt›¤› ﬂeyi kendisi hayata geçirmezse, güven sa¤layabilir mi? Somut olarak; faﬂizme
karﬂ› diren diyorsun; peki sen direnmezsen, ça¤r›n etkili olabilir mi,
ça¤r›n inand›r›c› olabilir mi? ‹ﬂte bu
noktada faﬂizme karﬂ› direniﬂte, ya
teslim olmak, ya ölüm seçene¤iyle
karﬂ›laﬂmak dünyan›n her yerinde
büyük ihtimaldir. O zaman “ben ölmeye de öldürmeye de karﬂ›y›m”
deyip teslim olursan, senin tüm politikalar›n, ça¤r›lar›n çökmüﬂ demektir. Tüm reformistlerin açmaz›
budur; faﬂizmin zulmü karﬂ›s›nda
b›rak›n devrim iddias›n›, ekonomik
demokratik mücadelede bile sonuna
kadar direniﬂ ve mücadele anlay›ﬂ›na sahip olamazlar. Çünkü o muhtevada bir mücadele bile, gün gelir
bedel ödemeyi önünüze ç›karabilir.
ﬁöyle toparlayabiliriz bu söylediklerimi: E¤er sosyalist isek -ki
devrim için savaﬂmayana sosyalist
denmez ise- bir savaﬂ›n içindeyiz
demektir. Savaﬂta ise, ölüm bir ihtimaldir. Önce bunu tespit etmeliyiz.
Ölüm ihtimalini d›ﬂlayan bir devrim
savaﬂ› yoktur. Bu da asl›nda, oligarﬂinin, emperyalizmin izin verdi¤i
s›n›rlar içinde bir mücadele veya
onun icazetinin d›ﬂ›nda bir mücadele tercihiyle belirlenir. Dünyan›n
neresinde olursa olsun, sömürücü
egemen s›n›flar›n iktidar›n› y›kmak
için mücadele edenler, her zaman
“ölüm” bedelini ödeme ihtimaliyle
karﬂ› karﬂ›yad›rlar. Silahl› mücadelenin temel al›nmas› veya bir Sovyetik ayaklanma stratejisinin temel
al›nmas›, bu ihtimali de¤iﬂtirmez.
Her halükarda, e¤er devrim ve sosyalizm için mücadele ediyorsan›z,
mücadelenin bir noktas›nda bazen
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¤er sosyalist isek -ki devrim için savaﬂmayana sosyalist denmez ise- bir
savaﬂ›n içindeyiz demektir. Savaﬂta ise,
ölüm bir ihtimaldir.
...E¤er devrim ve sosyalizm için mücadele ediyorsan›z, mücadelenin bir noktas›nda bazen kitleler halinde bu bedeli ödemekle karﬂ› karﬂ›ya kal›nabilir.
O zaman sorun burada mücadele içindeki ölüme nas›l bir anlam yükledi¤imizdir. Bir anlam yükledi¤imize göre,
onu bir kavramla da ifade edece¤iz demektir.

kitleler halinde bu bedeli ödemekle
karﬂ› karﬂ›ya kal›nabilir.
O zaman sorun burada mücadele
içindeki ölüme nas›l bir anlam yükledi¤imizdir. Bir anlam yükledi¤imize göre, onu bir kavramla da ifade edece¤iz demektir.
Peki buyur sen “islami” etkinin
olmad›¤› bir kavram üret. Bu da
yok. ‹ﬂin gerçe¤i ﬂu ki, böyle bir
kavram›n yoklu¤unu da hissetmiyorlar. Böyle bir kavrama ihtiyaç
duymuyorlar. Neden? Çünkü, ne
halk için, ne vatan için, ne devrim
için, ne sosyalizm için ölmeyi düﬂünmüyorlar da onun için. Dedi¤im
gibi sorun ölüme ne anlam yüklendi¤iyle ilgilidir. Kendilerine ne ad
verirlerse versinler, asl›nda geçen
sohbetimizde de sözünü etti¤imiz
“hiçbir düﬂünce u¤runda ölmeye
de¤mez” kaba düﬂüncesinin savunucusudurlar. Böyle düﬂündükleri
için de elbette bu kavrama karﬂ› ç›k›yorlar.
Bunu aç›kça ifade eden baz› küçük-burjuva sosyalist ayd›nlar var
zaten. Ama aç›kça ifade etmeseler
de buna reformistlerin büyük kesimi de dahildir. Mesela ÖDP çevresi
tipiktir. Geçmiﬂlerinden dolay›, ister
istemez ﬂehitlikten, ﬂehitlerden sözediyorlar. Fakat “risksiz devrimcili¤in” teorisini yapan bir hareket,
gerçekte art›k ﬂehitli¤e inanm›yor
demektir. Yani mücadele içinde
ölüm gibi bir bedelin ödenmesi gerekti¤ine inanm›yordur.
Bizim için bu konuyu tart›ﬂmaya
de¤er yapan da budur. De¤ilse, sadece ﬂehitlik kavram› üzerine bir

tart›ﬂma akademik bir tart›ﬂma olurdu ve biz de böyle bir tart›ﬂmaya
girmeye gerek duymazd›k. Bu tart›ﬂmada as›l mesele, sol ad›na, sosyalistlik, materyalistlik ad›na “ﬂehitlik” kavram›na yap›lan itiraz›n
arkas›na gizlenen burjuva ideolojisidir.
Asl›nda çok gizli sakl› da de¤ildir; çünkü “kendini düﬂün, kendin
için yaﬂa, kendin ol” deyip duran
burjuva anlay›ﬂ›n tezahürüdür. Baﬂka bir deyiﬂle bencilli¤in ve bireycili¤in vard›¤› nokta, idealler, inançlar, düﬂünceler için ölümü göze almay› reddetmektir.
S›radan bir insan için ölüm mutlak bir son’dur. Böyle düﬂünen bir
insan ölüme hiçbir anlam yüklemez. Onun için ölüm fiziki ve maddi olarak yok oluﬂtur. Ürkütücü, ac›
verici bir son’dur. Devrimci için ise
farkl›d›r, o ayn› zamanda bir baﬂlang›çt›r. Peki neyin baﬂlang›c›?
Yeni isyanlar›n, binlerin onbinlerin
devrimcileﬂmesinin baﬂlang›c›d›r.
Bu nedenle de devrimci için, savaﬂta kazan›lm›ﬂ bir mevzidir ﬂehitlik.
Bizi özellikle bu ölüm oruçlar›
sürecinde “ölümseverlik”le, “ölümü
kutsamak”la suçlayanlar çok oldu
hat›rlars›n›z. Oysa bütün mesele,
ölüme, mücadele içindeki, düﬂünceleri, inançlar› savunurken karﬂ› karﬂ›ya gelinen bir ölüme ne anlam
yüklendi¤idir. Yani asl›nda mesele,
YAﬁAMA ne anlam yüklendi¤idir.
Yaﬂam›na bir anlam yüklemeyenlerin düﬂüncesinin do¤al sonucu, ölümüne de bir anlam yüklememektir.
Ne için yaﬂar insan? Bu soruya ve-

D

evrim ve sosyalizm mücadelesi, ﬂiddeti,
dolay›s›yla ölümleri içermeyen bir mücadele olsayd›... Ama tarih ve s›n›flar
mücadelesi keﬂkelerle, e¤erlerle belirlenmiyor. Kendi kurallar› var. S›n›flar
mücadelesinde, burjuvaziyle proletaryan›n, kapitalizmle sosyalizmin savaﬂ›nda, proletaryan›n iktidar› ele almas›
“kanl›” oluyor. Kan›n› dökmeyi, yani
ﬂehitlikleri göze almayan hiç bir devrimin zafere ulaﬂt›¤› görülmemiﬂtir.

rilen cevap, ölümün toplumsal veya
bireysel anlam›n› da belirler. Bir insan sadece “kendi” için yaﬂ›yorsa,
onun hayatta yapt›¤› her ﬂey, burjuvazinin empoze etti¤i gibi sadece
“ben”i içinse, do¤rudur, onun için
ölüm mutlak bir sondur. Ondan sonras› onu hiç ilgilendirmez. Çünkü
zaten ölümden öncesi de kendisinden baﬂka kimseyi ilgilendirmemiﬂtir.
Ölüm orucu ﬂehidi Serdar Demirel, bunu son mektuplar›ndan birinde çok güzel ifade etmiﬂti: ﬁöyle diyordu: "Do¤umdan ölüme kadar bir
zaman dilimi içinde nefes al›yor ve
bu dünyay› terk ediyoruz. Burada
bir insan için en önemli ﬂey; nas›l
yaﬂad›¤›d›r. Bir insana yak›ﬂan vicdan rahatl›¤› varsa, mutlaka o insan›n izi de kal›r. Ki, ismi çok önemli
de¤il, yapt›klar› ile insanl›¤a, ezilen
halklara bir ﬂeyler katabilmiﬂse...
izi budur. Yitip giden için de bu yeterlidir.”

Özlem: Bu anlay›ﬂ hep geçerli
olsayd›, dünya tarihi ne kadar kuru
olurdu de¤il mi? O tarihte ne Brunolar, ne Bedreddinler, ne Pir Sultanlar, ne Spartaküsler, ne Mahirler... hiçbir ﬂey olmazd›. Nazi ordular›n›n karﬂ›s›na ç›kacak kimse de
bulunmazd› o tarihte. Tabii K›z›ldereler, 17 Nisanlar, ölüm oruçlar›
da...

Mazlum: Burjuva ideolojisinin karﬂ› ucu gibi görünüp “ﬂehitli¤e” itiraz eden kaba metaryalizm de
asl›nda tarihin inkar›d›r. Çünkü tarih, halklar›n de¤erleri u¤runa savaﬂlar›yla yaz›lm›ﬂt›r. Kaba materyalist ve nihilist kültürden beslenen
bu anlay›ﬂ, sadece ﬂehitli¤i de¤il,
mesela kahramanl›k, ba¤l›l›k, vefa,
fedakarl›k, hatta ve hatta onur, namus, adalet gibi kavramlar› bile soyut bulur. Onlar›n “komünistli¤inde”, "s›n›f bilinci"nde bu kavramlara yer yoktur. Asl›nda reddettikleri
bu kavramlar da bir ﬂekilde s›n›flar
mücadelesi içinde bir muhteva kazan›rlar ve s›n›f bilincinin bir parças› haline dönüﬂürler.
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Kitleler için “s›n›fs›z toplum”
soyuttur; ama adalet, namus, vatan
somuttur. O adalet için savaﬂ›r. Namusu için yaﬂar. Adaletin ve namusun s›n›fs›z toplumla ayn›l›¤›n›, özdeﬂli¤ini göstermek de iﬂte bu mücadele içinde olur. Bu mücadele
içinde halktan ö¤renmesini, halktan
almas›n› bilmeyenler, halka bir ﬂey
de veremezler.
ﬁehitlik savaﬂan bir halk›n, savaﬂan bir hareketin de¤eridir... Teslimiyeti seçenlerin, burjuvazinin düzeni içinde yaﬂamay› tercih edenlerin ilk yapmak zorunda olduklar›,
ﬂehitlere ihanettir. Giderek ﬂehitlik
kavram›n› literatürlerinden silmektir. Çünkü inançlar› u¤runa dövüﬂenler, inançlar› u¤runa ölenler, onlara her zaman rahats›zl›k verecektir. Özellikle düzeni tercih etti¤i halde, sosyalist, komünist, devrimci s›fat›n› kullanmaya devam edenler,
daha da fazla rahats›z olur bu kavramdan. Çünkü her ﬂehit, onlar›n
devrim mücadelesindeki kaçk›nl›klar›n›, riyakarl›klar›n› teﬂhir eden
bir gerçektir.
Devrim ve sosyalizm mücadelesi, ﬂiddeti, dolay›s›yla ölümleri içermeyen bir mücadele olsayd›... Ama
tarih ve s›n›flar mücadelesi keﬂkelerle, e¤erlerle belirlenmiyor. Kendi
kurallar› var. S›n›flar mücadelesinde, burjuvaziyle proletaryan›n, kapitalizmle sosyalizmin savaﬂ›nda,
proletaryan›n iktidar› ele almas›
“kanl›” oluyor. Kan›n› dökmeyi, yani ﬂehitlikleri göze almayan hiçbir
devrimin zafere ulaﬂt›¤› görülmemiﬂtir. Bu noktada elbette burjuva
bencilli¤ini, bireycili¤ini aﬂabilenler, böyle bir devrimin bir parças›
olabilirler. Eski bir ﬂark› vard›r:
“Biz görmesek de sen görürsün
yavrum, mutlaka” diyeydi yanl›ﬂ
hat›rlam›yorsam. Asl›nda ne güzel
bir özet. Bireyi teorileﬂtiren ve kutsallaﬂt›ran küçük-burjuva ayd›n› ne
der bunun karﬂ›s›nda: “Devrimi,
sosyalizmi ben görmeyeceksem, bana ne.”

Kemal: Görüldü¤ü gibi, “ﬂehitlik”, “ölüm” tart›ﬂmas›nda tart›ﬂ›-

lan iki farkl› dünya görüﬂü ve o görüﬂlerin politikalar›d›r. Hat›rlay›n,
ölüm orucu sürecinde “ﬂurada ölünür, burada ölünmez” diye çeﬂitli
yaz›lar ç›km›ﬂt›. Mesela hat›rlad›¤›m biri Cumhuriyet Yazar› Oktay
Akbal’d›; iﬂgal karﬂ›s›nda vatan› savunmak için ölünür, ama hapishanelerde ölmeye karﬂ›y›m diyordu. En
az›ndan “vatan u¤runa” ölünebilece¤ine inan›yor, bu da bir ﬂey; ama
bizim direniﬂimizin ayn› zamanda
vatan savunmas› oldu¤unu görmüyor. Bir Evrensel yazar› da benzer
bir yaz› yazm›ﬂt›: Onunki çok çarp›c›yd› ve reformizmin bu konuda nas›l bir açmaz içinde oldu¤unu aç›kça gösteriyordu: O da diyordu ki,
“emperyalist iﬂgale karﬂ› savaﬂ›rken ölünebilir, bir yoldaﬂ›n› kurtarmak için insan kendini feda edebilir...” 19 Aral›k sald›r›s›nda yoldaﬂlar›n›n önüne barikat olmak için ölmemiﬂ miydi direniﬂ ﬂehitlerinin baz›lar›. Ölüm orucu direniﬂçileri, emperyalizmin ve oligarﬂinin halka
karﬂ› sald›r›s›n›n karﬂ›s›nda bir barikat de¤iller miydi?.. ÖDP’liler hat›rlarsan›z, “solun kültüründe böyle
bir ﬂey yok” diye eleﬂtirmiﬂlerdi feda eylemlerini. Halklar›n direniﬂine
dair ansiklopediler dolusu böyle örnekler var oysa ki. Ki o tarihte sadece savaﬂç›lar›n, militanlar›n de¤il,
kitlelerin binler, onbinler halinde
kendini feda ediﬂlerinin görkemli
örnekleri vard›r. Onurlar›yla, namuslar›yla, özgür yaﬂayabilmek
içindir tüm bu kitlesel fedalar. Baﬂlar›ndaki faﬂist zorbalar›, sömürücü
a¤alar›, beyleri defetmek içindir.
Dolay›s›yla, sol ad›na, sosyalistlik ad›na mücadelede bedeller ödenmesine, can verilmesine, yani baﬂka
deyiﬂle ﬂehitli¤e karﬂ› ç›k›lmas›n›n
gerçe¤i çarp›tmaktan baﬂka yolu
yoktur. Mesela bunlardan biri de
ﬂöyle yaz›yordu: “Tarih boyunca,
kahramanlar›n feda etti¤i canlar›n
zorbal›¤› ya da sömürüyü durdurdu¤u görülmemiﬂtir çünkü. Halbuki
kitleler tarih sahnesine ç›kt›¤›nda,
hep bir umut vard›r...” Ne kadar kaba bir demagoji. Kitlelerin tarih
sahnesine ç›kmas›, ço¤u zaman öncülerin can bedeli, fedalarla, kahra-

manl›klarla açt›¤› yoldan olmam›ﬂ
m›d›r? Dahas›, kitleler tarih sahnesine ç›kt›¤›nda da sonucu belirleyen
kitlelerin can bedeli fedakarl›klar›
ve kahramanl›klar› olmam›ﬂ m›d›r?
Tarihsel materyalizmi ve bizzat
tarihin kendisini reddetmeden,
halklar›n ulusal ve sosyal kurtuluﬂ
mücadelerindeki feda, kahramanl›k,
ﬂehitlik gibi de¤erleri reddetmek
mümkün de¤ildir. Bunlar›n reddedildi¤i bir devrimcilik olsa olsa
“tatl› su devrimcili¤i” veya eski deyimle “salon sosyalistli¤i”dir.
36 y›ld›r, bedeller ödeyerek savaﬂ›yoruz. Her ﬂehidimiz yeni de¤erler kat›yor halk›n mücadelesine.
Halka bilinç, güven taﬂ›yor. Ve yu-

kar›da dedi¤imiz gibi, onlarla ço¤al›yoruz. E¤er bugün devrimci hareketin yeri, farkl›ysa, iddias› büyükse, kararl›l›¤› tart›ﬂ›lmazsa, e¤er bugün bu hareket yenilmez bir hareket
olmuﬂsa, bunda savaﬂ gerçe¤ine göre donanm›ﬂ bir hareket olmas›n›n,
böyle bir harekete can veren ﬂehitlerimizin pay› belirleyicidir.
Bizim yaﬂam›m›z›n anlam› oldu¤u kadar ölümümüzün de bir anlam›
var. Bu anlam, toplumsal olarak b›rakt›¤›m›z izler ve de¤erlerin toplam›d›r. Bu izler ve de¤erler teorik,
pratik, kültürel hayat›n her alan›nda
bizi donatacak kadar kapsaml›d›r.
Bu anlamdad›r ki, ﬂehitlerimizi biz
asla geçmiﬂ olarak de¤il, hep gelece¤imiz olarak gördük.

Bize Ölüm Yok!
En çok söyledi¤imiz marﬂlar›n baﬂ›nda "Bize Ölüm Yok" vard›r. Özellikle
u¤urlad›¤›m›z canlar›n ard›ndan...
Evet, bu marﬂ› çok söylüyoruz. Çünkü çok ölüyoruz. Çünkü savaﬂ›yoruz.
Ve savaﬂ›n ç›plak gerçe¤i ölmek ve öldürmek üzerine kuruludur. Elbette bu
gerçeklikten, bir di¤er ifadeyle bedellerden kaçmak da mümkündür. Bunun ad›
siyasal yenilgidir. Yenilgi, ideallerin ölümüdür. Böylece kelleniz düﬂmemiﬂ
olur ama, siyaseten düﬂmüﬂ olursunuz. Bu düﬂkünlük ahlaki ve kültürel çürümeyi de beraberinde getirir.
Elbette idealleri savunman›n bir bedeli vard›r. Ölebilirsiniz. Hakl› bir düﬂünceyi savunurken as›labilirsiniz. Kurﬂunlan›r, çarm›ha gerilir, deriniz yüzülebilir veya yak›labilirsiniz. Ama bedeli ödenen idealleriniz yaﬂar. Pir Sultan'›n
bu kaç›nc› ölmem deyiﬂi bundand›r. Ve Pir Sultan, bundan ölümsüzdür.
Pir Sultan'›n ölümsüzlü¤ü, fani olan teninde de¤ildir, can›ndad›r. Can, düﬂünce ve idealdedir. Ve ﬂimdi Anadolu'nun o kadim sözünü hat›rlamal›; "Ölürse ten ölür, canlar ölesi de¤il."
Pir Sultan'› ölümsüz k›lan halka ve hakikate dayanan inanc›ndan, düﬂünce
ve mücadelesinden vazgeçmemesidir. Spartaküs'ten Che'ye, ﬁeyh Bedreddin'den Tanyalar'a uzanan bir gelenektir bu.
‹ﬂte bu tarihsel birikimden güç al›r Mahir ve hayk›r›r; "Biz buraya dönmeye de¤il, ölmeye geldik."
Bu iki kelimenin derinli¤inde bir inanç vard›r. Biz kazanaca¤›z... "Bize
Ölüm Yok" marﬂ›n›n özeti bu iki kelimededir asl›nda: Biz kazanaca¤›z... Yani
"Bize Ölüm Yok" demek, ayn› anda ve ayn› güçte "Biz Kazanaca¤›z" demektir.
Ve iﬂte biz Mahir'den Serdarlar'a canlar›m›z›n an›K›z›ldere
s› and›m›zd›r diyerek "Bize Ölüm Yok" demeye devam ediyoruz. Devam edece¤iz. Ve ayn› anda, ayn› güçle, demeye devam etmiﬂ oluyoruz ki; Hakl›y›z Kazanaca¤›z!
(Bu yaz›, Komün Dergisi’nin Mart 2006
tarihli 7. say›s›ndan al›nm›ﬂt›r.)
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Devrim ﬁehitlerini Anma
ve Umudun Kuruluﬂunu
Kutlama Günleri

Yolunday›z

istedi¤i için ayr›lm›ﬂt› iﬂten. Ve aktif mücadeleye böyle baﬂlad›. Bir
süre sonra gitti ve ondan sonra ﬂehitlik haberinden baﬂka haber alamad›k zaten.

Mustafa Bizim
Onurumuz, Gururumuz
(‹stanbul’da ﬂehit düﬂen Mustafa Bektaﬂ’›n
annesi Kezban Bektaﬂ, ablas› Zeynep Y›ld›r›m)
Zeynep Y›ld›r›m: Mustafa çocuklu¤undan beri çok sempatik bir
insand›. El att›¤› her iﬂte baﬂar›l› oldu, baﬂar›l› olmak için çal›ﬂt›. Liseden sonra okula devam etmedi. Ailemizin durumu kötü oldu¤u için
çal›ﬂmaya baﬂlad›. En son çal›ﬂt›¤›
tekstil fabrikas›nda maddi durumu
iyiydi.
O dönem de katliamlar›n, hapishanelere yönelik bask›lar›n yo¤unlaﬂt›¤› bir dönemdi. Abisi o dönemde tutukland›. Ve biz de sürekli abisinin peﬂindeydik. Yani hapishanelerin önünde, Metris'in önündeydik.
O dönemde bütün tutsak aileleri her
gün iﬂe gider gibi haz›rlan›p sabah
hapishane önüne gidiyor, akﬂam da
iﬂten döner gibi evine geri geliyordu. Yani öyle bir sahiplenme vard›.
Mustafa da bütün bunlardan çok etkileniyordu. Ki her zaman devrimcilerle iç içe büyüyen bir çocuktu.
Mesela her zaman oturup tart›ﬂ›rd›.
Kendi fikirlerini söylerdi. Devrimcileri dinler, onlardan bir ﬂeyler ö¤renmeye çal›ﬂ›rd›.
12 Temmuz katliam› Mustafa
için bir dönüm noktas› gibi oldu.
Birçok konudaki fikirleri daha farkl›laﬂt›. Yani “bu böyle gitmiyor, daha farkl› ﬂeyler yapmak gerek” diyordu. Birgün geldi¤inde iﬂten ayr›lm›ﬂt›. Yani önündeki birçok imkan› geri çevirmiﬂti. Devrimci mücadelede daha aktif olarak yeralmak

Kezban Bektaﬂ: Baz› analar babalar, “zorla çocuklara devrimcilik
yapt›r›yorlar” diyor. Gidece¤i gün
kahvalt› haz›rlad›m balkonda. Mustafa dedi ki "ana ben hemen ç›k›yorum". O¤lum bir çay iç dedim "içemem zaman›m yok" dedi gitti. Zorla yapsa benim verdi¤im bir çay› içmez miydi ?
Zeynep Y›ld›r›m: ‹lk ﬂehit düﬂtü¤ünde ne yapt›¤›m›z› ﬂaﬂ›rd›k zaten. Televizyondan izledik Mustafa'n›n katledildi¤ini. Mustafa aya¤›ndan vuruluyor. Sonra bir de yan›na gidip yak›n mesafeden tam ensesine kurﬂun s›k›yorlar. Yani devlet
Mustafa'y› bilerek öldürttü. Canl›
da yakalayabilirdi.

Katili ‘madalya alaca¤›m’ dedi
Kezban Bektaﬂ: Mustafa'y› vuran köpek sonra ç›kt› televizyonda
aç›klama yapt›. Madalya alacam diye. Benim can›m yand› bir ana olarak. O'nu da öyle yakalay›p ensesinden vursam hak de¤il mi?
Zeynep Y›ld›r›m: Evet Ayhan
Çark›n sonra ç›kt› bir sürü aç›klama
yapt›. Biz Mustafa için bir çam diktik. Her y›l o çam› süsleriz böyle
›ﬂ›kland›r›r›z. Çünkü o bizim için
çok de¤erli, o bizim için Mustafa'y›
temsil ediyor. Mustafa'n›n ölüm y›ldönümünde O'nun arkadaﬂlar›yla,
yoldaﬂlar›yla birlikte bir kitapç›k
haz›rlad›k. Çünkü insanlar okusun istiyoruz, ö¤rensin. Bizim Mustafa'm›z onlar için can›n›
verdi, bilsinler istiyoruz.
Bütün ailelere de seslenmek istiyorum. ﬁehit
ve tutsak aileleri evlatlar›na sahip ç›ks›nlar.
Onlardan utanmas›nlar,
gurur duysunlar, biz gurur duyuyoruz, Mustafa
bizim onurumuz, gururumuz. Ve her zaman her
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koﬂulda da O'nu sahipleniriz. Di¤er
aileler de öyle yaps›nlar, baﬂlar› dik
dolaﬂs›nlar. Özellikle tutsak ailelerine seslenmek istiyorum. Hapishaneleri ölüm evlerine çevirdiler. Evlatlar›na sahip ç›ks›nlar. Onlar›n görüﬂlerini aksatmas›nlar.
Onlar›n hepsi bizim için birer
Mustafa, ama biz gidip göremiyoruz. Aileler sahip ç›ks›nlar. Aileler
sahip ç›kmazsa devlet tecriti daha
da a¤›rlaﬂt›r›r, daha çok öldürür. Aileler buna izin vermesin. Bir insan
nas›l, ne kadar tek baﬂ›na yaﬂayabilir! Kaç saat, kaç gün? Nas›l insan
yüzü görmeden durabilir? Adalet
Bakan›'n› koyal›m bakal›m F Tipleri'ne ne kadar yaﬂayabilecek. Tabi
kendi evlatlar›n› Amerikalar'da okuturlar. Rahatlar. Ama diyoruz ki
analar›n öfkesi bir gün olur evlatlar›n›n katillerini bo¤ar, onlar›n yakas›na yap›ﬂ›r.
Evlat ac›s›, kardeﬂ ac›s› baﬂka
ﬂeye benzemez. 10 y›l oldu ilk günkü gibi yüre¤imiz yan›yor. ‹lk günkü ac›yla yat›p kalk›yoruz. Ama sadece Mustafa'n›n de¤il, bütün yitirdiklerimizin ac›s› taptaze. Ölüm
oruçlar›nda 121 insan› kaybettik,
nas›l ac› duymayal›m. Hepsi çok
de¤erli, çok yi¤it insanlard›. Ama
diyoruz ki bize bu ac›lar› yaﬂatanlar
er geç hesab›n› da vereceklerdir. Biz
ﬂehit köﬂesi yapt›k. Onlar›n eﬂyalar›yla konuﬂuyoruz. Mustafa'n›n mezar›na ayda bir gidip O'nunla sohbet ediyoruz. O'na yaﬂananlar› anlat›yoruz. Yani biz onlar› zaten yaﬂat›yoruz. Ama o ac›y›, yaﬂad›¤›m›z
ac›n›n verdi¤i öfkeyi hiç unutmadan
yaﬂat›yoruz.

Mustafa Bektaﬂ

Kezban Bektaﬂ

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

10 Mart 1974 Dersim do¤umluydu. Sa¤l›k Meslek Lisesi’ni bitirmiﬂti, ebe hemﬂire
olarak çal›ﬂ›yordu. Bu y›llarda
devrimcilik yapmaya karar
verdi, Malatya’da örgütlü iliﬂkiler içinde yerald›.

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler
Adil
Kaplan
1964 Dersim Mazgirt Avunca Köyü’nde do¤du. 1994 y›l›nda Mersin’de gözalt›na al›nd›. TKP(ML) davas›ndan yarg›land›.
Tutsakl›¤›nda da direniﬂ saflar›nda yerald›. Aylarca açl›¤›n koynunda tereddütsüzce sürdürdü yürüyüﬂünü ve Ölüm Orucu Direniﬂi’nin 173. gününde, 7 Nisan 2001’de ﬂehit düﬂtü. Büyük
direniﬂin, 19 Aral›k Katliam› sonras› ilk ﬂehitlerindendir.
25 ﬁubat 1975’de Adana’da do¤du.
Aslen Mardin K›z›ltepe’li Kürt’dür. Devrimci Hareketle ‘92 y›l› ortalar›nda tan›ﬂt›. Adana’da demokratik kurumlarda çal›ﬂt›. Adana ve daha sonra ‹stanbul’da de¤iﬂik alanlarda görev ald› ve ‘96 y›l›nda
Ege Bölge sorumlusu olarak atand›.
Ayn› y›l tutsak düﬂtü, Bergama ve BuAbdullah
ca Hapishaneleri’nde kald›. Buca Ölüm
Bozda¤
Orucu Ekibi’nde yerald›. Katliam sald›r›s›,
zorla müdahale bask›s›, iﬂkenceler onu direniﬂinden vazgeçiremedi. 12 Nisan 2001’de ölüm orucunun 175. gününde ﬂehitler kervan›na kat›ld›.

1970 Dersim do¤umludur. 1996’da
tutsak düﬂtü, Bayrampaﬂa ve Ümraniye
Hapishanesi’nde kald›. TKP/ML davas›ndan yarg›land›. 10 Aral›k’ta baﬂlad›¤› süresiz açl›k grevini 19 Aral›k Katliam Sald›r›s›’yla birlikte Ölüm Orucuna çevirdi.
Ölüm orucunun ilerleyen günlerinde Kartal Devlet Hastanesi’ne kald›r›ld›. Direniﬂinin 123. gününde, 11 Nisan 2001’de ﬂehit düﬂtü.

Emiliano
Zapata

6 Nisan
12 Nisan

‘94 y›l›nda tutsak düﬂtü.
Hapishanede çeﬂitli görevler
ald›. Daha sonra Çanakkale
Hapishanesi’ne sevk edildi. 2000 Ölüm Orucu Direniﬂi’nde 1. Ekip içinde yerald›. Katliamdan sonra defalarca zorla müdahaleyle direniﬂi k›r›lmak istendi.
Fatma direndi. Zafere kilitlenmiﬂti bilinci. 11 Nisan
2001’de ölüm orucunun 174. gününde ﬂehit düﬂtü.

Fatma Ersoy

1973 Dersim Mazgirt’te
do¤du. 1998 y›l›nda ‹zmir’de
gözalt›na al›nd›. Genç yaﬂlarda devrimci düﬂüncelerle tan›ﬂt›. TKP(ML) içinde faaliyet
yürüttü. 1998’de ‹zmir’de tutsak düﬂtü. 19 Aral›k KatliCelal Alpay am›’ndan önce kald›¤› Buca
Hapishanesi’nde örgütünün
temsilcisi idi. Büyük Direniﬂ’te ölüm orucu gönüllülerinin en baﬂ›nda yeralarak 12 Nisan 2001’de kahramanlar kervan›na kat›ld›.

18 Temmuz 1974,
‹stanbul-Kartal do¤umludur. ‘92 y›l›nda devrimci
hareketle tan›ﬂt›. Liseli
DEV-GENÇ ve mahalli
alan
faaliyetlerinde
yerald›. Çeﬂitli mahallelerde sorumluluklar yapt›.

Bülent Çoban

Birçok kez gözalt› ve
tutsakl›klar yaﬂad›. Susurluk’a karﬂ› kitlesel eylemlerin Kartal-Pendik bölgesinde örgütleyenlerinden oldu. ‘98 y›l›nda tutsak düﬂtü. Büyük Direniﬂ’te 2. Ölüm Orucu Ekibi içinde yerald›.
19-22 Aral›k Katliam›’ndan sonra Kand›ra F Tipi’ne götürüldü. Direniﬂini tereddütsüz sürdürerek 7 Nisan 2001’de ölümsüzleﬂti.
1975 Tokat do¤umlu
olan Tuncay, tekstil iﬂçisi
olarak çal›ﬂt›, iﬂçiler içinde ve gecekondu semtlerinde faaliyet yürüttü.
1996’ta tutsak düﬂtü.
T‹KB davas›ndan yarg›land›.

Tuncay

19 Aral›k Katliam›’nGünel
dan sonra Edirne F Tipi
Hapishanesi’ne sevk edilmiﬂti. Burada ölüm orucu ekibinde yerald› ve 12 Nisan 2001’de direniﬂin 123. günü ﬂehit düﬂtü.

28 May›s 1964 Tokat Karaoluk Köyünde do¤du. Yoksulluktan dolay› okula gidemedi. Amelelik yaparak büyüdü. 17 yaﬂ›nda evlendi. 1985’ten sonra ‹stanbul’a taﬂ›nd›. Çocuk bak›c›l›¤›, temizlikçilik, hizmetçilik yapt›. 1994’te Küçükarmutlu’ya taﬂ›nd›.
Devrimcilerle burada tan›ﬂt›. Mahallede, TAYAD’da devrimcilerin ablas›, anas› oldu. 1996’da ölüm oruçlar›nda d›ﬂardan ölüm orucuna kat›lmak istedi. Zulme karﬂ› direnmenin onurunu ve güzelli¤ini reddeden kocas›n› reddetti ve boﬂand›.

Nergiz
Gülmez

Meksikal› köylülerin ba¤›ms›zl›k ve toprak talepleri için geliﬂtirdi¤i mücadelenin önderi oldu. “Diz çökerek yaﬂamaktansa,
ayakta ölmek iyidir” dedi, öyle
yaﬂad›, öyle savaﬂt›, 10 Nisan
1919’da katledildi. Ad› hala
Meksika köylülerinin yüre¤inde
ve Meksika da¤lar›nda yaﬂ›yor.

Gülsüman
Dönmez

Arnavutluk’un halk›n›n
‹talyan iﬂgaline karﬂ› ba¤›ms›zl›k savaﬂ›n›n ve sosyalist
devriminin önderiydi. Devrimin ilerleyen aﬂamalar›nda
devrimi yaln›zl›¤a mahkum
eden politikalar›n da mimar›
oldu. 11 Nisan 1985’de
aram›zdan ayr›ld›.

F Tipleri’ne karﬂ› direniﬂte ölüme yatt›¤› TAYAD’l›larla birlikte bir tarih yazd›. Dünyada bir ‹LK olma onurunu taﬂ›yarak, 9 Nisan 2001’de ölüm orucunun 147. gününde ﬂehit düﬂtü.

Enver Hoca

Niyazi TEK‹N

1946 Malatya Kürecik do¤umlu olan Niyazi Tekin, ‹stanbul’da DEV-GENÇ saflar›ndayd›.
Bal›kesir Ö¤renci Yurdu’na faﬂistlerin gerçekleﬂtirdi¤i bask›nda
silahla a¤›r yaraland›. 11 Nisan
1971’de hastanede ﬂehit düﬂtü.

