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Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin 13 Nisan

19 Nisan

Haftal›k SSüreli YYerel YYay›n

● 6 KKas›m DDavas›
Tarih: 13.04.2006
Saat: 10.00
Yer: Ankara 11. ACM

Gençli¤in YÖK’e karfl› mücadelesi ile
dayan›flmaya ça¤›r›yoruz. 

Gençlik FFederasyonu

● Trabzon LLinç DDavas›
Tarih: 18.04.2006
Saat: 09.00
Yer: Erzurum 2. As. Ceza

Mah.

● 5 yy›ld›r ttecritte TTEK ttutu-
lan EErcan KKartal nnezdinde
Tecrite HHay›r ddemek iiçin
duruflmas›na kkat›lal›m.

Tarih: 12.04.2006 
Saat: 09.45
Yer: Befliktafl 14. ACM

Nisan 1994
Defalarca iflken-

celerden geçirilmesi-
ne, 8 y›ll›k tutsakl›¤›-
na ra¤men, kavgan›n
içinde olmaya devam
etti. 1989’da Yeni
Çözüm Dergisi’nin ‹z-
mir Temsilcili¤i’7ni

yapt›. ‹zmir’de 12 Eylül’ün ölü topra¤›n›n
afl›lmas›nda onun önemli katk›lar› oldu.
1994 Nisan'›n›n ilk günlerinde ‹stan-
bul'da gözalt›na al›nd› ve kaybedildi.

KAYIP
Recep GÜLER

1961 do-
¤umlu Adil,
Devrimci Ha-
reket’in mili-
tan kadrola-
r › n d a n d › .
FTKSME içeri-
sinde yerald›.

Beyaz›t’ta faflist bir oda¤›n da¤›t›l-
mas› eyleminde jandarmalarla girdi-
¤i silahl› çat›flmada yaral› ele geçti.
Tedavisinin geciktirilmesi sonucu 16
Nisan 1980’de flehit düfltü.

Adil CAN

S a m s u n ’ d a
devrimci gençli¤in
19 May›s Lisesi'nde-
ki ilk sempatizanla-
r›ndand›. Hareketi-
miz içinde ortaya
ç›kan durumda An-
kara hizbine karfl›

tav›r alan, birkaç k›z arkadafltan biri idi.
Her saatini devrimci mücadeleye adam›fl,
coflkusuyla tan›nan bir arkadafl›m›zd›. Ni-
san 1978’de yakaland›¤› hastal›ktan
kurtulamayarak aram›zdan ayr›ld›.

Fehime ÖZTÜRK

1 9 6 9 ’ d a
Sivas ‹mranl›
‹lçesi’nde do¤-
du. Kürt-Alevi
milliyetinden.
1992’de Afyon
‹ktisadi-‹dari
Bilimler Fakül-

tesi’nde ö¤renciyken devrimci gençlik
içinde mücadeleye kat›ld›. 17 Nisan
1995’te bir eylem haz›rl›¤› s›ras›nda
silah›n elinde patlamas› sonucu flehit
düfltü.

Nuran DEM‹R

1966 Tokat-Almus Çambulak Köyü do¤umlu Erol, kendi
deyifliyle “K›z›ldere’nin etkisiyle büyüdü”. Bir emekçi olarak
yaflad›. 1989’da ‹stanbul Ba¤c›lar-Çiftlik’te mücadele içinde
yeralmaya bafllad›. Mahalli bölgelerde sorumluluklar üst-
lendi. 1992’de, halk›n kurtulufl savafl›n› sürdürmek için da¤-
lara ç›kt›. Ayn› y›l tutsak düfltü. 

Ölüm Orucu 3. Ekibi Savaflç›s› olarak ölüm orucuna bafl-
lad› ve katliamlara, tecrit hücrelerine ra¤men direniflini sür-
dürerek 13 Nisan 2001’de  Sincan F Tipi’nde ölümsüzleflti.

Erol Evcil

1960 Denizli Ac›payam ‹lçesi Yaz›r Köyü do¤umlu Gürsel,
mücadeleye 12 Eylül öncesi kat›ld›, Ac›payam’da yoksul köylülü-
¤ün örgütlenmesinde yerald›. Tutsakl›klar yaflad›. 

1988’de yurtd›fl›na ç›kan Gürsel, Avrupa koflullar›nda da kav-
gan›n içinde yerald›, emekçi, devrimci özelliklerini kaybetmedi. 

Bu nitelikleriyle ülkeye, kendi bölgesinin da¤lar›na gerilla
olarak döndü. Ege K›r Gerilla Birli¤i’ndeyken 1988’de tutsak düfl-
tü. ‹flkencehanelerden bafl› dik ç›kt›. F Tipi sald›r›s›na karfl› Buca
Hapishanesi’nde DHKP-C tutsaklar›n›n 3. Ekibi’nde ölüm orucuna
bafllad›. 16 Nisan 2001’de ölümsüzleflti.

Gürsel Akmaz

Endercan Y›ld›z

1973, Denizli do¤umludur. ‘90 y›l›n›n bafllar›ndan itibaren
örgütlü mücadele içinde yerald›. Mücadele Dergisi’nde muhabir
olarak çal›flt›. Mu¤la’da gençli¤in akademik-demokratik haklar›
için mücadele etti. Gözalt›lar, iflkenceler, tutsakl›klar yaflad›.
1994’te Ege Kültür Sanat Merkezi bünyesinde Grup Gün›fl›¤› ele-
man› olarak kültürel çal›flmalar yürütürken tutukland›. 

Ayd›n Hapishanesi’nde, F Tipi hapishane sald›r›s› gündeme
geldi¤inde, ölüm orucuna gönüllü oldu. Ölüm orucunun 177. gü-
nünde, 14 Nisan 2001’de ölümsüzleflti.

Murat Çoban

Küçükarmutlu Direnifl Mahallesi’nde, d›flar›da ölüme yat›p Gülsüman
Dönmez’den sonra ölümü kucaklayan ikinci direniflçi oldu. 

Canan Kulaks›z 17 Kas›m 1981 y›l›nda Rize’de do¤du. Ege Üniversi-
tesi Fen Fakültesi ö¤rencisiyken gençli¤in mücadelesinde yerald›. Ayn› za-
manda Ege TAYAD’da çal›flt›. F Tipi sald›r›s› bafllad›¤›nda d›flar›da ‹zmir’de
ölüm orucuna bafllad›. Kardefli Zehra da ‹stanbul’da ölüm orucu eylemin-
deydi. Bir süre sonra Canan da ‹stanbul’a geldi ve Küçükarmutlu’nun
yoksul gecekondu evinde k›zkardefliyle birlikte ölüm orucunu sürdürdü.

Direniflinin 137. gününde, 15 Nisan 2001’de yürekleri, beyinleri
sarsan bir kas›rga yaratarak flehit düfltü.

Canan Kulaks›z

Günlerin, gecelerin, flafaklar›n tutufltu¤u
Nisan'day›z. Sosyalizm "öldü, bitti" naralar›n›n
at›ld›¤› bir dönemde, orak-çekiçli bayrak Nisa-
n›n k›z›ll›¤›nda as›ld› tarihin burçlar›na. Ve Sa-
bo'nun k›zlar› bu ayda peflpefle yürüdü hürri-
yetin sonsuzlu¤una. Nisan'›n 15'inde Canan
Kulaks›z, DEV-GENÇ’li yüre¤iyle, gözlerinde
Seher'in berrakl›¤›, saçlar›nda Fatma'n›n ko-
kusu, Sabo'nun miras›n› taçland›rarak ölüm-
süzleflti. 

Gencecikti Canan.. Yaflam önünde duru bir
su gibi akarken yatm›flt› ölüme. Yaflam Canan
için nefes alman›n d›fl›nda, insan›n insanca ya-

flayabilmesiydi. 

Dev ordular›, devasa bombalar›yla insanl›-
¤a sömürüyü, zulmü, afla¤›lanmay› ve horlan-
may› dayatan, F Tipleri’yle devrimci tutsaklar
nezdinde tüm halka sald›ran emperyalizm, K›-
z›ldere'nin miras›n› tafl›yan Cananlar'›n barika-
t›na çarpt›. Yolundan dönmeyenlerin soyun-
dand› o. F Tipleri’yle ülkemizi yaflayan ölüler
mezarl›¤›na, hücreler cumhuriyetine çevirmek

isteyenler, karfl›lar›nda direnme hakk› bilinciy-
le Cananlar'› ve Zehralar’› buldular. 

‹ki DEV-GENÇ’li k›z kardefl, dev yürekleriyle
yazd›lar bu destan›. Maltepe’deki Mahirle Ceva-
hir, Çiftehavuzlar’da Sabo’yla Eda gibi, iki yol-
dafl, iki kardefl kucaklad›lar ölümü. DEV-GENÇ
onlar›n miras›yla bir kat daha güçlü flimdi.

Ey ömrünü destan gibi yaflayan güzel k›z,
an›lar›n, ideallerin, hayallerin bizimle yaflama-
ya devam ediyor. Gün gelecek ölümsüzleflti¤i-
niz yoksul kondulardan akacak hayat. Ve sizle-
re adanm›fl bir ülke kurulacak; ad› hürriyet
olan.

������������			
Canan Kulaks›z

Büyük
Direniflte fifiehit

Düfltüler

Sosyalizmin k›z›l bayra¤›n› Sosyalizmin k›z›l bayra¤›n› 
oligarflinin burçlar›na dikene kadar oligarflinin burçlar›na dikene kadar 

‘TEK YOL DEVR‹M’ fliar›yla ‘TEK YOL DEVR‹M’ fliar›yla 
yürüyüflümüz sürecek. yürüyüflümüz sürecek. 

O gün; k›pk›z›l do¤acak günefl, O gün; k›pk›z›l do¤acak günefl, 
kapitalizmin sömürüsü kapitalizmin sömürüsü 

faflizmin zulmü son bulacak, faflizmin zulmü son bulacak, 
oligarflinin yoksayd›¤›, oligarflinin yoksayd›¤›, 

dillerini yasaklad›¤› halklar  dillerini yasaklad›¤› halklar  
özgür olacaközgür olacak

1960, Dersim Çemiflgezek ‹lçesi Akirek Köyü do-
¤umludur. ‹stanbul Üniversitesi ‹TBA ö¤rencisiyken
kat›ld›¤› mücadeleyi mezun olduktan sonra da sürdür-
dü.  

1984’te tutsak düfltü. TKP(ML) Davas›’ndan yarg›-
land›. 6 y›ll›k bir tutsakl›ktan sonra tahliye oldu. ‘95
Eylül'ünde yeniden tutsak düfltü. Ölüm Orucu 1. Eki-
bi’nde yerald›. Direniflin 181. gününde, 18 Nisan
2001’de kald›r›ld›¤› hastanede flehit düfltü.



As›n, kesin, yokedin... Günlerdir
oligarflinin medyas›nda, meclis

kürsüsünde bir koro böyle ba¤›r›p
duruyor. As›p kesebilirler, oligarfli-
nin kalemflörlerinden birinin dedi¤i
gibi Kandil’de tafl üstünde tafl, bafl
üstünde bafl b›rakmayabilirler. Bu
da bir “çözüm”dür. Lakin bu, 80 kü-
sür y›ld›r uygulanan “çözüm”dür ve
bu “çözüm”le oligarflinin “so-
run”dan kurtulamayaca¤› tarihsel
olarak sabittir. 

Koro farkl› seslerin de kat›l›m›y-
la devam ediyor: Silahlar› b›-

raks›nlar... “fliddetin ç›kmaz oldu-
¤u” kabul edilmeli... Genifl bir koro
bu; içinde hükümet var, düzenin
muhalefet partileri var, TÜS‹AD
var, ÖDP gibi reformist partiler var.
S›fatlar› farkl› oldu¤u gibi, Kürt so-
runundaki çözüm önerileri de “fark-
l›” gibi görünen bu kesimleri ayn›
talepte buluflturan nedir öyleyse?

Çünkü siyasal konulardaki ayr›fl-

malar, ço¤u kez san›ld›¤› gibi çö-
züm önerilerindeki farkl›l›klarda de-
¤il, sorunun ortaya konuluflunda

bafllar. Olmayacak -veya daha do¤-
rusu olmamas› gereken- kesimleri
biraraya getiren de budur. 

Sorunun ortaya konuluflu, çözü-
mün ana hatlar›n› da belirler her

zaman. Tercihler, yönelimler, daha
sorunun ortaya konuluflunda gösterir
kendini. Sorun nedir, tarihsel olarak
nas›l ortaya ç›km›flt›r, hangi iktidar-
lar›n hangi politikalar›yla nas›l ge-
liflmifltir; sorunun ortaya konuluflun-
da bunlar gerçe¤e uygun de¤ilse,
önerilecek bir çözümün de gerçe¤e
denk düflme ihtimali yoktur. 

Bir “fliddet” sözüdür gidiyor.
Kimliksiz, failsiz, tan›ms›z bir

fliddet bu. “fiiddete son verilsin” di-
ye ba¤›r›yorlar ama kime sesleni-
yorlar, yine belirsiz. Belirli olanlar

da var; onlar, devletin fliddetini
meflru görerek, “fliddet kullanma
hakk›n›n” devletin tekelinde ol-
du¤u ön kabulüyle, PKK derhal
silahl› eylemlere son vermeli, si-
lah b›rakmal› diyorlar. Ayd›nla-
r›n önemli bir ço¤unlu¤u ve le-
gal reformist partiler seferberlik

halinde mevcut durumdan, çözüm-
süzlükten, PKK’nin fliddetini so-
rumlu tutan, ondan silah b›rakmas›-
n› isteyen aç›klamalar yap›yorlar.
Bu, tüm tarihi ve bugünkü ger-

çekleri ters yüz etmektir. Kürt hal-
k›n›n ülkesi parçalanm›fl, topra¤› il-
hak edilmifl, dili yasaklanm›fl, katli-
amlara u¤rat›lm›fl, asimilasyon uy-
gulanm›fl, kimli¤i yok say›lm›fl... Bu
k›sm› kesip at›yor, gerçeklikten, ta-
rihten ç›kar›yor ve sonra diyor ki
“sen da¤a ç›kt›n, devlet de mecbur
fliddete baflvurmaya”.

Gerçe¤i tersyüz etmek, oligarfli-
nin Kürt politikas›n›n temelidir.

Son yaflanan olaylar bunun çok aç›k
göstergesidir. Sanki 15 kifli devlet
taraf›ndan öldürülmemifl gibi, “poli-
sin elinin kolunun ba¤land›¤›ndan”,
“polisin ve askerin gösterilerde çok
yumuflak davrand›¤›ndan” sözedili-
yor ve bu adeta tart›fl›lmaz bir ger-
çek gibi kabul edilip, tüm yorum ve
de¤erlendirmeler bunun üzerinden
yap›l›yor. Herkesin gözlerinin önün-
deki taptaze bir gerçe¤i terzyüz et-
mekte bu kadar pervas›z davranan-
lar›n tarihsel gerçe¤i ne hale getire-
ce¤ini tahmin etmek zor de¤ildir.

Sorunun çözümü Kürt halk›n›n tüm ulusal haklar›n›n koflulsuz
tan›nmas›d›r. E¤er sorun bu muhtevas›yla çözülürse, zaten o
zaman Kürt ulusal haklar› için bir fliddetin ve silahl› örgütlen-
menin zemini de kalmaz. Herkese ça¤r›m›zd›r: “Silah b›ra-

k›n” diyece¤inize, “sorunu ççözün!” deyin! 

Halklar›n özgürlü¤ünü
yoketmek en büyük

fliddettir

3   Halklar›n özgürlü¤ünü yoketmek en büyük 

fliddettir

5   Demagojiye, teröre son! Katlettiklerinizin 

hesab›n› verin

10   Çocuklar›m›z›n kan› bo¤acak

12  121 ölüm, 122 olmas›n

14  Devrimci avukat Behiç Aflç› ölüm orucunda

19  Linç giriflimine hoflgörü protestoya sald›r› 

21  Su isteyen köylülere de biber gaz› 

22  Emek: Halk GSS’ye hay›r dedi, AKP’den ses

yok

24  Anadolu’nun ba¤r›na saplanan hançerleri biz 

söküp ataca¤›z

26  Mahir gibi

28  Parti’nin öyküsü-3

31  Belçika devleti ba¤›ms›zl›k demokrasi 

mücadelesini yarg›layamaz

33  Dersim’de komplonun içyüzü

34  Kapitalist Batakl›k: Reina’n›n içindekiler ve 

duvar› dibinde yaflayanlar›n ölümü

35  Kahire’de iki konferans

36  Selem olsun umudu büyütenlere

40  O an verdi karar›n›... 

42  Hayat›n ‹çindeki Teori: Halklar›n direniflinin 

meflrulu¤unu tan›mayan ayd›n misyonu

46  Halk›n Cephesi: Halklar›n birli¤i ve 

kardeflli¤i güçlendirmek; “Tek yol devrim...”

48  Devrimci 1 May›s Platformu

49  Tarihte bu ay

50  fiehit aileleri konufluyor: Erol’ün büyük hay-

ali devrimdi
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Fakat burada daha vahim olan, ikti-
darlar›n tarihsel, toplumsal gerçe¤i
böylesine tahrif etmelerine, soldan,
ayd›nlardan da hat›r› say›l›r bir des-
tek veriliyor olmas›d›r. 

Kürt sorunu nas›l çözülür? Bu ko-
nuda söyleyecek sözü olan›n sö-

zünü dinlemeden önce sorunu nas›l
ortaya koydu¤una bakmak durumun-
day›z. “Bar›fl ortam› PKK ateflkese
son verdikten sonra bozuldu” deni-
lirse, “demokratikleflmenin önünde-
ki engel olarak PKK’nin eylemleri”
gösterilirse, sorun böyle ortaya ko-
nulursa, önerilecek çözümün çerçe-
vesi de belirlenmifltir zaten. Burada
önerilecek çözüm, oligarflinin resmi
politikas›n›n kulvar›na girmekten
baflka bir fley olamaz. “Silah b›-
rak!”; oligarflinin y›llard›r söyledi¤i
budur. Dayat›lan budur. Ancak bura-
da sorulmas› gereken baflka sorular
vard›r: PKK yokken Kürt sorunu
yok muydu? Silahl› mücadele yok-
ken, bask›lar, anti-demokratik uygu-
lamalar yok muydu? Do¤u’nun geri
kalm›fll›¤›n› “terör”le aç›klayanlar,
silahl› mücadele yokken Do¤u’yu
çok geliflmifl bir bölge mi yapm›fllar-
d›? PKK ateflkes ilan etti¤inde Kürt
sorunu çözüm yoluna m› girdi?.. So-
ru çok. Daha önce de sorulmufl soru-
lard›r. Ancak bu kesimlerin sorulara
cevab›n›n olmad›¤›n› da biliyoruz.
Daha do¤rusu bunlar pek umurlar›n-
da de¤il. Peki nedir umurlar›nda
olan? Umurlar›nda olan oligarflinin
ve emperyalizmin demokrasicilik
oyununda statükolar›n bozulmama-
s›d›r. 

Tarih ters yüz edilemez. Kürt so-
runu, uzak geçmiflini bir yana

b›rakacak olursak, Türkiye Cumhu-
riyeti’nin kurulufluyla birlikte ve o
günden beri varolan bir sorundur.
Sorun cumhuriyet rejiminin Kürt-
ler’e karfl› vaatlerini yerine getirme-
mesidir. Sorun Kürt halk›n›n toprak-
lar›n›n r›zas›, iradesi d›fl›nda ilhak
edilmesidir. Sorun, cumhuriyetin
bafl›ndan itibaren Kürt halk›n›n ulu-
sal kimli¤inin, dilinin yasaklanmas›-
d›r. Sorun, 80 küsür y›ld›r zorla asi-
milasyonun dayat›lmas›d›r. Ve niha-
yet sorun, katliamlar, köy yakmalar,
milyonlarca Kürt yoksulunun top-

raklar›ndan göçettirilmesidir... fi‹D-

DET iflte sorunun bu muhtevas›nda-
d›r. Sorunu böyle ortaya koydu¤u-
muzda, çözümün de bunlar› içerme-
si gerekti¤i aflikard›r. 

Kürt sorunu bugüne kadar çeflitli
aflamalardan geçmifltir. 1920-

1938 aras›, Kürtler’in yaflad›klar›
çeflitli bölgelerde parça parça ayak-
lanmalar dönemidir. Feodal ve ulu-
sal nitelikli bu ayaklanmalarda da
Kürt halk› kâh dilini, kâh özerkli¤i-
ni, kâh ba¤›ms›zl›¤›n› istemifl ve her
seferinde katliamlarla ezilmifltir.
‹kinci aflama, 1960’lar›n ikinci yar›-
s›nda Kürt sorunu çeflitli biçimlerde
yeniden telaffuz edilmeye bafllan-
m›flt›r; oligarfli bu çok s›n›rl› söze-
diflleri bile mesela T‹P’in kapat›lma
gerekçesi yapm›fl, Kürtler’i, sorun-
lar›n›, taleplerini inkar politikas›n›
sürdürmüfltür. Devrimciler bu dö-
nemde, aç›k bir biçimde “Kürt-

ler’in kendi kaderini tayin hakk›-

n›n tan›nmas›” oldu¤unu ortaya
koyarak sorunun ve çözümün yeni
bir tarifini yapm›fllard›r. Sorunun
üçüncü aflamas›, 1970’lerin sonla-
r›nda Kürt milliyetçili¤i temelinde
çeflitli hareketlerin geliflmesidir.
1984’te gerilla savafl›n›n bafllamas›
yeni bir aflamay› oluflturmufltur.
Kürt sorununun kendini art›k silahl›
mücadeleyle ortaya koydu¤u bu afla-
ma, Kürt halk›n›n ulusal bilincini
uyand›rm›fl, sorunu kimsenin redde-
demeyece¤i bir biçimde ortaya koy-
mufltur. Oligarflinin politikalar›nda
ise, bütün bu dönemler boyunca, te-
melde bir de¤ifliklik olmam›flt›r. Ge-
rek mücadelenin dayatmas›yla, ge-
rekse de AB manevralar› çerçeve-
sinde baz› hak k›r›nt›lar› gündeme
gelmifl olsa da oligarfli aç›s›ndan te-
mel politika de¤iflmemifltir. Son bir-
kaç hafta içinde yaflad›klar›m›z da
bunu göstermektedir zaten. Zaman
zaman dile getirilen “Kürt realitesi-
ni kabul etme” oligarfli aç›s›ndan iç-
sellefltirilmifl bir politika de¤ildir.

Yoketme ve imha, “sorunu yok
sayma”n›n kaç›n›lmaz sonucu

olan politikad›r. Oligarfli inkardan
vazgeçmedi¤i için yoketme politika-
lar›nda ›srar›n› sürdürüyor. Ancak
çözümsüzlü¤ü de art›k çok aç›kt›r.

Emperyalizm de, ülkemizdeki iflbir-
likçi tekelci burjuvazi de bunun far-
k›ndad›r. Bu anlamda da, askeri an-
lamda imha siyasetinin yan›s›ra, hak
k›r›nt›lar› karfl›l›¤›nda Kürt halk›n›n
örgütlülü¤ünü tasfiye etmek, düzen
d›fl› taleplerini törpülemek do¤rultu-
sunda bir politikay› da uygulamaya
çal›flmaktad›r. Bu politikan›n en te-
mel noktas›, Kürt halk›n› bu flekilde
tarih sahnesine ç›karan silahl› gücün
ve direniflin tasfiye edilmesidir. Bir
kez bu amaca ulafl›l›rsa, ondan son-
ra s›ra “Kürt muhalefetini” dü-
zeniçinde eritmeye gelecektir ki,
emperyalizmin ve oligarflinin bu
noktada baflar›l› olaca¤› konusunda
kendine güveni tamd›r. 

Hiç kimsenin itiraz edemeyece¤i
ve tart›flamayaca¤› gerçek flu-

dur: E¤er bugün AB parlamentola-
r›ndan oligarflinin parlamentosuna,
medyas›na kadar bir “Kürt sorunu”
gündeme girmiflse, bu silahl› müca-
dele temelinde geliflen aflaman›n so-
nucudur. E¤er bugün Kürt halk›n›n
baz› haklar› tan›nm›flsa, bu yine bu
aflaman›n sonucudur. Gerçek ç›plak-
t›r; e¤er bu olmasayd›, Kürt halk›
“yok say›lmaya” devam edecekti.
Kim, neye dayanarak diyor “flidde-
tin ç›kmaz oldu¤u”nu? Bir düflünü-
rün "Gerçekli¤inizi tan›mlama biçi-
miniz gerçekli¤iniz haline gelir" sö-
zünde oldu¤u gibi, Kürt sorunu önce
gerçeklik çarp›t›larak tan›mlanmak-
ta ve o çarp›k tan›mlama giderek
gerçe¤in yerini almaktad›r. Böyle
oldu¤u içindir ki, “DTP’nin PKK’ye
terör örgütü demesi” de, “PKK’nin
silah b›rakmas›” da sorunu çözmez!
Çünkü sorun bunlardan oluflmuyor. 

E¤er ulusal, s›n›fsal niteli¤i olan
silahl› hareketlerden sözediyor-

sak, bunlar belli bir nesnellik üzerin-
de ç›km›flt›r. Sorunun çözümü Kürt
halk›n›n tüm ulusal haklar›n›n ko-
flulsuz tan›nmas›d›r. E¤er sorun bu
muhtevas›yla çözülürse, zaten o za-
man Kürt ulusal haklar› için bir flid-
detin ve silahl› örgütlenmenin zemi-
ni de kalmaz. Herkese ça¤r›m›zd›r:
“Silah b›rak›n” diyece¤inize, “so-
runu çözün!” deyin. 
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Mufl’ta katledilen gerillalar›n Diyar-
bak›r’daki cenazelerinde bafllayan olay-
larda, Kürt halk› devletin polisi, askeri
taraf›ndan kurflunland›, katledildi. Yafla-
nanlar ayn› zamanda, ülkeyi yönetenle-
rin, kendine ayd›n diyenlerin, burjuva
medyan›n, düzen partilerinin maskeleri-
ni de alafla¤› etti. Daha düne kadar de-
mokratl›¤›, özgürlükleri dillerinden dü-
flürmeyenlerin, Kürt’ün haklar› sözko-
nusu olunca nas›l gericilefltikleri, a¤›zla-
r›ndan, kalemlerinden kan damlayan
‘cuntac›’ kesildikleri görüldü. 

Tart›flmalarda, “bu insanlar neden
sokaklara dökülüyor, bu çocuklar›n elle-
rinde neden tafl var?” gibi en temel so-
rular yok! Cevap aç›k: Oligarflinin on-
y›llara dayanan Kürt politikas›n›n sonu-
cudur yaflananlar ve devletin cevab› ise,
daha çok fliddet, katliam, terör olmufltur.

Planl› Katletme

28 Mart’tan bafllayarak cenaze ve
protesto eylemlerine polisin silahl› mü-
dahalesi sonucu, Diyarbak›r’da 12, K›-
z›ltepe’de 2, Batman’da 1 olmak üzere
15 Kürt katledildi. Bunlar aras›nda ço-
cuklar, gençler de vard›, 78 yafl›ndaki
Halit Sö¤üt de... Ço¤u kurflunla olmak
üzere çok say›da yaral› da hastanelerde
yatmaktad›r. 

Katledilenlerden Fatih Tekin 3 yafl›n-
dayd›. Batman’da evlerinin dam›nda tek
kurflunla vuruldu. Diyarbak›r’da 6 ya-
fl›ndaki Enes, 8 yafl›ndaki ‹smail Erkek,
9 yafl›ndaki Abdullah Duran da ölüm
mangalar›n›n hedefi oldu; kimisi sokak-
ta oynuyor, kimisi evin balkonunda, ki-
misinin elinde sadece tafl vard›.

‹lkö¤retim 2. s›n›fta okuyan Abdul-
lah Duran’›n komflusu Münevver Bay-
ram’a kulak verelim; “Hepimiz balkon-
dayd›k. Sokakta göstericiler ve polis
vard›. Çevik kuvvet etrafa atefl açmaya
bafllad›. Ayn› anda Abdullah balkondan
yere düfltü.”

Kafas›na s›k›lan kurflunla hayat›n›
kaybeden Tar›k Atakaya da gösterici de-
¤ildi, dükkan› kapat›rken yan›na yakla-
flan bir polisin kafas›na s›kt›¤› kurflunla
öldü¤ü, görgü tan›klar›nca anlat›ld›. 

Örnekleri ço¤altmak mümkündür.
Aç›k bir flekilde planl› ve “kontrollü” bir
katliam politikas› izlenmifltir. Gösterici-
ler silah m› kulland›lar? Hay›r! Gerilla
ile kent merkezinde çat›flmalar m› ya-
fland›? Hay›r! Peki ne yapm›fllar gösteri-
ciler? Tafl atm›fllar, kimi yerlerde molo-
tof kullanm›fllar. Tafl ve molotofa karfl›
kurflun ya¤muru; ç›plak gerçek budur.
Kürt halk›na on y›llard›r verilen mesaj
bu kez AKP iktidar› taraf›ndan yinelen-
mifltir; katlederiz, ezeriz!

Tayyip Erdo¤an’›n ortada çocuk ölü-
leri dururken, “Çocuk da olsa kad›n da

olsa terörün maflas› olanlara güvenlik

güçlerimiz gerekeni yapacakt›r” aç›k-
lamas› yapmas›, tüm bu yaflananlar›
aç›klar. Ve elbette sorumlusunun bu ikti-
dar oldu¤unu da gösterir. Baflbakan böy-
le konuflmufl, “iyi çocuklar” da teti¤e
basm›flt›r. 

Yok Say›lan Ölümler 
ve Büyük Demagoji

Bu gerçekler ortadayken, ölüler top-
ra¤a verilmiflken, oligarfli cephesinde
aç›k bir yok sayma tavr› izleniyor. Ölen-
ler adeta kendi kendilerine öldüler! “‹yi
çocuklar” basmad› teti¤e! Tafla kurflunla
karfl›l›k verilmedi! Tüm bunlar yok sa-
y›lmakta, ölümlerin üzeri iktidardan
muhalefete, burjuva medyadan küçük-
burjuva ayd›na kadar örtülmektedir.
PKK’ye yönelik ça¤r›lar yapanlar›n, 3,
6... yafllar›ndaki çocuklar›n ölümlerini
dahi dillerine almamalar› büyük dema-
goji kampanyas›n›n ürünüdür. 

Bu vahfleti aç›klayamayacak olan
devlet, her zaman yapt›¤› gibi üzerini
örtme, Kürt halk›n› ya da PKK’yi suçla-
ma yoluna gitmektedir. 
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Demagojiye, teröre son! 
Katlettiklerinizin hesab›n› verin
Kürt halk›n›n haklar›n› tan›y›n

‘Terör’ demagojisiyle gerçek-
leri gizleyemezsiniz

GERÇEKLER;

◆ Evlatlar›na sahip ç›kan
halk kurflunlanm›flt›r

◆ Tafllara silahlarla karfl›-
l›k verilmifl, onlarca in-
san do¤rudan hedef al›-
narak ya da gelifligüzel
kitle taranarak katledil-
mifltir

◆ 3 yafl›ndakiler dahil ol-
mak üzere, bu ülkenin
baflbakan› çocuklar›n
katledilmesini savunmufl,
Kürt analar›n› ‘a¤latmak-
la’ tehdit   etmifltir

◆ fiovenizm bilinçli, kont-
rollü bir flekilde körükle-
nerek linçlere zemin ya-
rat›lm›flt›r

◆ Bir halk›n haklar›, katli-
am, inkar ve terör dema-
gojileri ile bo¤ulmak is-
tenmifltir

◆ Oligarfli kendi terörünü,
yeni bask› yasalar›na ba-
hane yapm›flt›r



Örne¤in D›fliflleri Bakan› Abdul-
lah Gül ölümleri, özellikle çocukla-
r›n ölmesini bak›n nas›l aç›kl›yor: 

“Örgüt çocuklar› öne sürüyor.
‹stiyorlar ki 10-15 çocuk ölsün, or-
tal›k kar›fls›n... Olay oluyor. Niye
adam ölmedi diye terör örgütü ken-
di kendini yiyor. ‹çeriden adam öl-
dürüyorlar.”

Faflizmin demagojilerinde man-
t›k aramak bofltur. Biz sadece flunu
soral›m: Sen de “bu oyuna gelme” o
zaman, balkondaki, sokaktaki ço-
cuklar› kafalar›ndan, kalbinden tek
kurflunla öldürme!

Oligarfli özünde “‹srail” ile ayn›
zihniyeti paylaflt›¤›n›n deflifre olma-
s›ndan korkuyor ve yok say›yor, bu
tür demagojilerle üste ç›kmaya çal›-
fl›yor. Ancak yaflananlar›n karanl›¤a
gömülmesi mümkün mü? AKP yö-
netimindeki Türkiye’de çocuklar›n
katledildi¤i, demokratik gösterilerin
tarand›¤› yaz›lm›flt›r bir kez. 

Oligarflinin bu kampanyas›na or-
tak olanlar ise, sadece ahlaki olarak
sorumluluk alt›nda kalmaz, ayn› za-
manda katliamc›l›¤›n da orta¤› hali-
ne gelirler. “fiiddet” üzerine ça¤r›-
lar yapan köfle yazarlar›, neden “bu

çocuklar› kim, niye öldürdü, so-

rumlular hesap versin” demiyor-
lar? Bu nas›l bir ahlaks›zl›kt›r, bu
nas›l bir sorumsuzluktur, bu nas›l bir
flovenizmin esiri olmakt›r! Ölenle-
rin, yaralananlar›n neredeyse tama-
m›n›n kafa ve gö¤üslerinden vurul-
mufl olmas› dahi mi, objektif olarak
kimin cephesinde yerald›¤›n›z› dü-
flündürtmüyor? “‹yi çocuklar›n” te-
rörünü meflru göstermekten hiç mi
rahats›zl›k duyulmuyor?...

Bu tav›rlardan güç alan oligarflik
iktidar da, bu zeminde alabildi¤ine
bir yalan ve demagoji kampanyas›
yürütmektedir. Verilmek istenen ha-
va flu: Terör örgütü ayaklanma pro-
vas› yapt›, devlet de bast›rd›. Hatta
çok yumuflak davrand›!

Baflbakan Erdo¤an rahatl›kla
flöyle diyebilmekte: “Polisimiz jan-

darmam›z askerimiz hiçbir ülke-

de görülmeyen bir yaklafl›m uygu-

lam›fl, hoflgörü uygulam›flt›r.” 

Daha ne yapacakt›n›z; tüm halk›

m› katledecektiniz? 19 Aral›k Ha-
pishaneler Katliam›’nda da, döne-
min hükümet yetkilileri “biz daha
fazla ölü hesaplam›flt›k” diye, 28
tutsa¤›n katlini “normal” göstermifl-
lerdi.

Katliamc›l›¤›n zihniyeti hiç de-
¤iflmiyor. Sadece gösteri yapt›klar›
için ölenleri, kim öldürdü? Kim s›k-
t› kurflunlar› çocuklar›m›z›n kalbi-
ne? Hoflgörü ve bunca ölüm! Hü-
kümetin “polisimize teflekkür edi-

yoruz” aç›klamalar› da yine bu ze-
minde yap›lmaktad›r. Kimi solcular
da dahil olmak üzere, en fazla ölü-
mün yafland›¤› kentin valisinin de-
magojik sözleri örnek gösterilerek,
Diyarbak›r Valisi ‘demokrasi flampi-
yonu’ ilan edilmektedir. Trab-
zon’daki linç girifliminde de, linci
bizzat örgütleyen kentin Emniyet
Müdürü ayn› flekilde “kahraman po-
lis” ilan edilmemifl miydi? 

Oligarfli bu yöntemlere baflvuru-
yorsa, bilin ki orada suçluluk vard›r,
bunun üzerini örtme vard›r. 

Burjuva Medya Daha 
Fazla Kan ‹stiyor

Genelkurmay bir süre önce, “te-
röre karfl› topyekün savafl” gerekti-
¤inin alt›n› çizmiflti. YÖK’çü rektör-
lerden, düzenin dernek ve kuruluflla-
r›na kadar birçoklar› çok aç›k bir fle-
kilde yerald›lar bu savaflta. Psikolo-
jik savafl›n sözcülü¤ü ise burjuva
medyadayd›.

Öyle ki, eylemlerin bafllad›¤› ilk
günden itibaren burjuva bas›n›n ge-
nel havas›, “daha fazla kan isteriz”,
“devlet nerede”, “devlet neden ge-
reken müdahaleyi yapm›yor” flek-
lindedir. Liberali, AB’cisi, ‹slamc›-
s›, Kemalisti, “solcusu” ile tüm ba-
s›n bu flovenist kampanyan›n ortas›-
na yerleflmifllerdir. 

Köfle yazarlar›nda da durum
farkl› de¤ildir. “En solcusunun”,
devletin aç›k katliam› varken “her
türlü fliddeti” elefltirme zemininde
durdu¤u bir flovenist hava hakimdi.

“Görünen, devletin kanunsuz-
luklar karfl›s›nda aciz duruma düfl-
tü¤üdür” (Güngör Mengi) diyenler;
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NOTLAR...

◆ fi›rnak’›n Cizre i‹çesi’nde, Diyarbak›r’daki
katliam› protesto etmek için yürüyüfl yapan
200 kifliye, “Kan›n›z› dökeriz” tehdidi,
geçecekleri güzergaha polis ve asker pan-
zerlerinden kan torbalar› at›larak yap›ld›. 

◆ Hakkâri’nin Yüksekova ‹lçesi'ndeki gösteri-
lerin ard›ndan askerler, “Her fiey Vatan
‹çin” slogan› eflli¤inde yürüyüfl yapt›. 

◆ Batman'da gözalt›na al›nan 54 yafl›ndaki
Hac› Özer’e önce iflkence yap›ld›, ard›ndan
‹luh Deresi'ne at›ld›. 

◆ Diyarbak›r’da üçüncü gün polisin açt›¤› atefl
sonucu yüzlerce kifli yaralan›rken, kurflun-
lar›n özellikle gö¤üs ve bafl gibi öldürücü
noktalara isabet etmesi dikkat çekti.

◆ Gösterileri da¤›tmak için kalabal›¤›n üzeri-
ne helikopterden gaz bombalar› atan polis,
kitlenin üzerine mermi s›kt› ve afl›r› gözya-
flart›c› gaz kulland›.

◆ Cenaze töreni esnas›nda kalabal›¤›n üzerin-
den F-16 savafl uçaklar› uçtu.

◆ Zaten gerçekleri göstermeyen, gönüllü san-
sür uygulayan medyan›n bu tavr›, Baflba-
kan Erdo¤an’› “kesmedi”! Erdo¤an, “terör”
haberlerini verirken dikkatli olmas›n› iste-
yerek, “Siz bunlar› yazmazsan›z teröristler
de propaganda yapamaz. Bütün bunlara
haber de¤eri vard›r diye bakamazs›n›z. Bu,
ülkenin milli davas›d›r” diye daha koyu
sansür istedi. 

◆ ‹çiflleri Bakan› Aksu, olaylar›n ard›ndan git-
ti¤i Diyarbak›r'da, ölü say›s› 7’ye ç›kt›¤›
günlerde, gösterilere müdahaleyi katliama
dönüfltüren polislere teflekkür etti. 

◆ “Ben ve yan›mdaki 9 kifli Ba¤lar Karako-
lu'na al›n›r al›nmaz cop ve kalaslarla dö-
vüldük, tekmelendik ve duvara çarpt›r›ld›k.
Bunu yapanlar özel timler, resmi ve sivil
polislerdi. Daha sonra alt k›sm›na götürüp
ç›r›lç›plak soyup dövdüler. Aram›zda 12
yafllar›nda soyad› Nergiz olan bir erkek ço-
cuk da vard›. Babas› da gözalt›na al›nm›flt›.
O da çocu¤un yan›nda iflkence görüyordu.
Ancak çocu¤u da korkunç dövüyorlard›...
Bize zorla istiklal marfl› söylettiler..." (‹nsan
Haklar› Derne¤i Diyarbak›r fiubesi'ne bafl-
vuruda bulunan ‹. U.)



Fransa’dan bak›p, orada polisin flid-
detini örnek vererek, Diyarbak›r’da-
ki fliddeti az bulanlar (Ertu¤rul Öz-
kök); “Kandil’de tafl üstünde tafl
bafl üstünde bafl b›rakmama”
(Mehmet Y›lmaz) ça¤r›s›nda bulu-
nanlar; aç›kça daha fazla kan iste-
yenlere sadece birkaç örnektir.

DTP’lilerin derhal tutuklanmas›-
n› isteyenden linç güruhunu göreve
davet edenlere; devletin küçülme-
sinden yanay›m deyip Kürdistan’da
“demir yumruk” isteyenlere; “Suça
sevketti¤i çocuklar ölürken terör ör-
gütü propagandas› yapan belediye
baflkanlar› kurtar›c› edas›yla nas›l
ortada dolaflabiliyorlar?” diye ne-
redeyse DTP’lilerin as›lmas›n› iste-
meye varanlara kadar, asgari de-
mokratl›¤›n gereklerinin unutuldu¤u
bir hava; burjuva bas›n›n tam da
özüne uygun oland›r, sahte demok-
ratl›klar› bir kenara at›lm›flt›r.

Daha fazla kan, bask› isteyen el-
bette sadece, sahibinin sesi burjuva
medya de¤il. CHP’den ANAP’a,
MHP’den DSP’ye burjuva muhale-
fet de, ayn› fleyi istiyorlar. 

ROJ TV Yaln›z De¤ildir

‹ktidar ve burjuva medya, “olay-
lar› k›flk›rtt›” kampanyas› ile Roj
TV’yi de susturma çabas› içinde. 

fiemdinli’de yaflananlarda da,
“patlama olur olmaz Roj TV yay›na
geçti, demek ki kendilerinin yapt›¤›

bir provokasyon” demagojilerine
baflvurulmufl ve bunun yalan oldu¤u
bizzat Emniyet Genel Müdürlü¤ü
‹stihbarat Daire Baflkan› Sabri Uzun
taraf›ndan aç›klanm›flt›. Gazetelerin
didik didik ederek ç›kard›¤› “Roj
TV yay›nlar›na” bak›ld›¤›nda da, yi-
ne ayn› oyunun sergilendi¤i görül-
mektedir. Burjuva bas›n›n bula bula
gösterdi¤i, Roj TV’nin PKK yetkili-
lerinin aç›klamalar›n› vermesi. Ken-
dileri muhalif olan› asla yans›tma-
d›klar› için, Roj TV de yans›tmas›n
istiyor! Özünde istedi¤i ise, tama-
men susturulsun bu ses!

Oligarflik iktidar da, tam bir “ya-

vuz h›rs›z” misali, sanki onca insa-
n› kendisi katletmemifl gibi, Dani-
marka’ya “bak›n bu olaylar Roj TV
yüzünden ç›kt›, kapat›n!” diyor. 

Daha Fazla Bask›

Bir kampanya halinde yarat›lan
“terör havas›”n›n ilk meyvesi, yeni
bask› yasalar›. “Daha fazla bask›,
daha fazla kan” diyenlerin, bunun
üzerine “OHAL’e dönüfl olmas›n,
demokrasi unutulmas›n” gibi tim-
sah gözyafllar› dökmesinin elbette
hiçbir anlam› yoktur. Oligarfli kendi
yaratt›¤› havay›, tüm halka karfl› ye-
ni bask› yasalar›n›n bahanesi haline
getirmifltir. Uzun süredir Genelkur-
may ve polisin s›kça dile getirdi¤i
isteklerini de büyük oranda karfl›la-
yaca¤› yans›yan bir “yeni Terörle
Mücadele Yasas›” haz›rl›klar› bunun

ürünüdür. Fiili zeminde ise, bu yasa-
lar› da aflan bir bask›, sindirme, ez-
me politikas› zaten devrededir. 

Yar›n, “bu kadar AB yasas›n› bo-
fla m› ç›kard›k” diye yak›nanlar› du-
yarsan›z, flafl›rmay›n. Türkiye’de ifl-
ler hep böyle yürür. Her “demokra-
tikleflme”nin ard›ndan çok daha a¤›r
bask›lar gündeme getirilir.

Kald› ki, Avrupa Birli¤i’nin de
Diyarbak›r’da yaflananlara ciddi bir
itiraz› yoktur. PKK’yi silahs›zlan-
d›rma, halk› kimi kültürel haklarla
avutma politikas› izleyen AB’nin
resmi tavr›, “yaflananlar›n PKK k›fl-
k›rtmas› oldu¤u” fleklindedir. Yani
katliam onlar taraf›ndan da meflru
görülmektedir. Bu nedenle, 50 kadar
ilerici AP milletvekilinin katliam›
k›namas›n›n “dikkate al›nmamas›-
n›” ö¤ütlemektedir “büyük gazete-
nin” Brüksel muhabiri. 

Katliama Protestolar:
Sorumlu Baflbakand›r

Katliam birçok kentte düzenle-
nen eylemlerle ilk günden itibaren
protesto edildi. Bu protestolar›n ki-
milerinde de polis ve jandarma hal-
k› kurflunlarken, buna ra¤men halk
y›lmad› ve katliam›n hesab›n› istedi,
Diyarbak›r halk›n›n yan›nda olduk-
lar›n› hayk›rd›. 

Malatya, ‹stanbul, Mersin, Nu-
saybin, fi›rnak, Dersim, Yüksekova,
Van, ‹zmir, Adana ve daha birçok
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Dökülen kan CHP’ye ve lideri Baykal’a yetmiyor. Onca s›-
k›lan kurflunu, ölen çocuklar› görmeyen Baykal, bir resim kare-
sinde polisin göstericilere sapan kullanmas›n› elefltiriyor, ona
göre kurflun ya¤muruna hiç ara verilmemelidir. Çünkü, Kürt halk›n›n
her türlü talebi “terör”dür. Baykal daha fazla kan istiyor! 80 y›ll›k
inkar› sürdürelim, ezelim, sustural›m diyor. 

Uzun bir süredir flovenistlikte MHP ile yar›fl›r hale gelen ve linç gi-
riflimlerini dahi “vatandafl tepkisi” çerçevesinde de¤erlendiren CHP,
Kürt sorununda da gerici konumunu pekifltirdi. Genelkurmay politi-
kalar›ndan tek kelime farkl› bir fley söylemeyen Baykal, Erdo¤an’›n
“Kürt sorunu daha fazla demokrasi ile çözülecektir” demagojisini ha-
t›rlatarak, “haydi daha fazla demokrasiyi getir çöz bakal›m” diyor. 

Peki kendisinin çözümü ne? Ezmek! Devlet güçlerinin aciz kald›-
¤›n› söylerken bunun alt›n› çiziyor. 

Baykal bunlarla da yetinmiyor. “Kürt sorunu”nu kabul etmeyen

ve en gerici kesimlerin diliyle “terör sorunu” olarak ko-
nuflan Baykal, k›flk›rt›c›l›k, provokatörlük de yap›yor.
Hem de TBMM çat›s› alt›nda. DTP’nin PKK’nin baflkald›r›-
s›n› uygulad›¤›n› söyleyerek hedef gösteren Baykal, t›p-
k› “PKK bayra¤› ast›lar” diye linç örgütleyen faflist güruh
gibi, “Nusaybin'de Atatürk büstünü k›r›p köprüye ast›-
lar.”...” diye ç›¤l›k at›yor. Klasik bir provokatör!

Asgari sosyal demokratl›¤› çoktan terketmifl olan
CHP, saf›n›n faflist terör, Kürt halk›n›n inkar› ve imhas› oldu¤unu bir
kez daha ortaya koymufltur. Ama, flovenizmin bayra¤›n› sallayarak
oy avc›l›¤› yapaca¤›n› zannediyorsa, yan›l›yor. Bu ifli ondan iyi ya-
panlar, flovenizmi politikas›n›n merkezine oturtanlar varken, k›flk›rt-
t›¤› kitlelerin oyu CHP’ye gelmeyecektir.
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kentte Kürt yurtsever hareketinin
ça¤r›s› ile gösteriler düzenlendi. 

Bismil'de yap›lan gösterilere as-
kerlerin sald›r›s›nda bir kifli a¤›r ya-
raland›. Ergani'de biri alt› yafl›nda
olmak üzere 4 kifli yaraland›. Yüz-
lerce kiflinin sokaklara döküldü¤ü
Batman’da, kepenk kapatma eylemi

de gerçeklefltirilirken, halk› tarayan
polis üç yafl›ndaki Fethi Tekin'i kat-
letti. Eylemlerde yo¤un olarak “Se-
lam Selam Amed'e Bin Selam”,
“Amed Halk› Yanl›z De¤ildir”, slo-
ganlar› at›ld›, pankartlar› tafl›nd›. 

DTP de düzenledi¤i bas›n top-
lant›s› ile yaflananlar› de¤erlendirdi. 

DTP Eflbaflkanlar› Aysel Tu¤luk
ve Ahmet Türk, “yaflanan olaylar
kadar baflbakan›n tutumunun da
üzücü oldu¤unu” belirterek, as›l so-
rumlu olarak AKP hükümetini ve
Erdo¤an’› gösterdi. Tu¤luk, Baflba-
kan’›n çocuklar›n da öldü¤ü vahflete
karfl› üzüntü ifadesi kullanmak bir
yana, “kad›n da olsa, çocuk da olsa
güvenlik güçlerimiz müdahale ede-
cektir” sözlerini elefltirdi. Baflba-
kan’›n “Kad›nlar çocuklar›na sahip
ç›ks›nlar, sonra a¤lamas›nlar” diye-
bildi¤ini de kaydeden Tu¤luk,
“Krallar ve diktatörler bile çocukla-
r› öldürmüfl de olsalar aç›k bir ifade
ile ‘çocuklar› öldürürüm’ diyeme-
diklerini” ifade etti. Tu¤luk, “Bafl-
bakan flunu bilsin ki, bizler de bu ül-
kenin ve çocuklar›m›z›n gelece¤i
için, çocuklar›m›za bedenimizi siper
edece¤iz” diye konufltu.

HÖC: “Kürt Halk› Yaln›z
De¤ildir”

Haklar ve Özgürlükler Cephesi
(HÖC) üyeleri de, yurtd›fl›nda ve ül-
kenin kimi kentlerinde ortak yap›lan
baz› eylemlere kat›larak sald›r›lar›
protesto ederken, birçok yerde de
“Kürt Halk› Üzerindeki Bask›lara
Son! Sorunu Çözün” slogan›yla ey-
lemler gerçeklefltirdi. 

HÖC üyelerinin ‹stanbul’daki
protesto yeri, katliam› savunan, uy-
gulayan AKP’nin fiiflli ilçe binas›-

n›n önüydü. 

4 Nisan günü parti binas› önünde
yap›lan eylemde, “Kürt Halk› Üze-

rindeki Bask›lara Son! Sorunu

Çözün!” pankart› aç›l›rken, “Katli-
amc›lar ve Katliam Emri Verenler
Cezaland›r›ls›n”, “Yaflas›n Halklar›n
Kardeflli¤i” yaz›l› dövizler tafl›nd›.

Oligarflinin Kürt halk›na karfl› 80
y›ld›r; katletme, bask› ve yasaklar,

ulusal haklar›n› yoksayma, dilleri,
kimlikleri, kültürleri unutturularak
asimile etme üzerine oturan politika
izledi¤ini belirten HÖC’lüler, “Kürt
halk›; Diyarbak›r sokaklar›nda,
da¤larda, Newroz alanlar›nda yok
say›lamayaca¤›n›, diliyle, kültürüy-
le, ulusal hak ve kimli¤iyle yaflamak
istedi¤ini hayk›r›yor” dediler.

Oligarflinin 80 y›ll›k politikalar›
sürdürerek sonuç alamayaca¤›n›n
alt›n› çizen HÖC’lüler, “Bizler,
halklar›n kardeflli¤ini, birlikte ve
do¤ru bir zeminde ortak mücadele-
sini savunmaya devam edece¤iz”
dediler.

Hayat›n› kaybedenlerin aileleri-
ne de baflsa¤l›¤› dilenen aç›klama
sloganlarla son buldu. 

Ayn› gün Ankara’da da
HÖC’lüler “Kürt Halk› Üzerindeki
Bask›lara Son! Kürt Sorununu Çö-
zün!” pankart›yla eylemdeydi. Yük-
sel Caddesi’nde yap›lan eylemde
konuflan Erdinç Ero¤lu, “Günlerdir
devlet halka karfl› silah do¤rultmufl
durumda.  Çocuk, kad›n, yafll› de-
meden insanlar›n üzerlerine atefl
ediliyor. Gözalt›na al›nan çocuklar
dahil yüzlerce kifli iflkencelerden ge-
çiriliyor” diye konufltu. Kürt halk›
en do¤al hakk›n› kullanarak cenaze-
lerine sahip ç›kt›¤› için bu terörün
estirildi¤ini belirten Ero¤lu, “bu te-
rör de ifle yaramayacak. Çünkü bir
halk› yokedemezsiniz” dedi. 

Adana’da 4 Nisan günü yap›lan
eylemde aç›lan pankartta da ayn›
slogan vard›. ‹nönü Park›’nda aç›k-
lama yapan HÖC’lüler, “Diyarbak›r
Halk› Yaln›z De¤ildir” sloganlar› at-
t›lar. 

‹stanbul Gazi Mahallesi’nde de
5 Nisan akflam›, Gazi Temel Haklar
Derne¤i taraf›ndan bir yürüyüflle
Kürt halk›na sald›r› protesto edildi.
S›k s›k "Kürt Halk› Yaln›z De¤ildir,
Kürt Halk› Üzerindeki Bask›lara
Son, Kurtulufl Kavgada Zafer Cep-
he'de” sloganlar›n›n at›ld›¤› yürüyü-
flün ard›ndan yap›lan aç›klamada da,
“Kürt halk› üzerindeki bask› zulüm
yasalar›na katliam politikalar›na
son verilmelidir. Kürt halk›n›n tüm
ulusal haklar› koflulsuz tan›nmal›-
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ÇOCUKLARA ‹fiKENCE
Diyarbak›r Barosu Baflkan› Sezgin Tanr›kulu,

kentte süren olaylarda gözalt›na al›nan çocuk-
lar›n iflkence ve kötü muameleye maruz kald›-
¤›n› aç›klad›. Diyarbak›r'da yaflam›n› yitirenle-
rin ço¤unun çocuk oldu¤una dikkat çeken Tan-
r›kulu, “Do¤rudan do¤ruya hedef gözetilerek
atefl edildi¤i bilgileri vard›r. Bunlar›n failleri bir
an önce ortaya ç›kar›lmal›d›r ve kamuoyuna
aç›klanmal›d›r” dedi.

Tutuklanan çocuklardan baz›lar› savc›l›kta
flunlar› anlatt›:

“Ne oldu¤unu anlamadan gözalt›na ald›lar.
Gözalt›nda dövdüler. Bafl›ma so¤uk su döktü-
ler. Herhangi bir olaya kar›flmad›m. Anadolu
‹mam Hatip Lisesi birinci s›n›f ö¤rencisiyim.”
M.F. (15 yafl›nda)

“Polis beni gruptan zannedip yakalad›. Tek-
me tokat döverek, Çarfl› Polis Karakolu’na ge-
tirdiler. Burada üzerimdekileri soyup dövmeye
bafllad›lar ve so¤uk su döktüler. Sopa ile bize
vurdular.” M.Ç (14)

“Çevik kuvvet polisi beni yakalad› ve döve-
rek Çarfl› Karakolu’na götürdü. Burada tekme
tokat vurdular. Beni soydular ve üzerime so-
¤uk su döktüler. Ellerimi bant ile ba¤lad›lar.
A¤z›mdan kan geldi. Baflka çocuklar da vard›.
Polisler bizi tokatlad› ve sopayla vurdular. Da-
ha sonra çocuk polisine götürdüler. Burada da
tokat att›lar ve ‘Apo’nun p.ç’leri’ diye küfür et-
tiler.” L.K (14)

“Çarfl› Karakolu’na götürdüler. Döverek, so-
yup so¤uk su döktüler. Polis bana ‘soyun ulan
seni sinkaf edece¤im’ diye ba¤›rd›. Nezarete
götürdüler ve burada da tekme tokat vurup,
küfür ettiler. Olaylarla ilgim yoktur.” R.K (16)



d›r" ifadelerine yer verildi.

Müebbetlik Çocuklar, 
Gözalt›lar DTP’yi 
Kuflatma Operasyonu

Gösterilerin ard›ndan evlere, ifl-
yerlerine, parti ve DKÖ binalar›na
düzenlenen bask›nlar sonucunda
tam bir gözalt› terörü estiriliyor. 

Sadece Diyarbak›r’da resmi ra-
kamlara göre 600’den fazla kifli gö-
zalt›na al›nd›, 354’ü tutukland›. Di-
yarbak›r katliam›n›n protesto edildi-
¤i birçok kentte de yo¤un olarak gö-
zalt› ve tutuklamalar devam ediyor. 

Zulmün ortas›nda büyüyen, dili
yasak Kürt çocuklar› ise oligarflinin
özel hedefi haline gelmifl durumda.
Kurflunlad›klar›, küçük bedenlerini
delik deflik ettikleri yetmedi. Sadece
Diyarbak›r’da resmi rakamlara göre
gözalt›na al›nan 191 çocuktan 91’i
tutukland›.

‹flkenceden geçirildiklerini kendi
savc›l›k ifadelerinde de anlatan ço-
cuklar›n tutuklanma gerekçesi ise
daha çarp›c›. Çocuklar›n devlete gö-
re suçu flu: “Devletin topraklar›n›n
tamam›n› veya bir k›sm›n› yabanc›
bir devletin egemenli¤i alt›na koy-
mak, devletin birli¤ini bozmak.” Ya-
ni MÜEBBET!

Suçlar›; tafl atmak!

Filistinleflme korkusu, faflizmin
tüm maskesini indirmifltir. 

Esnaflar›n ‘terör örgütünün ça¤-
r›s›na direndi¤i’ demagojileri, es-
naflar› k›flk›rtma amaçl› olarak kul-
lan›l›rken, bask› ve gözalt›lardan es-
naflar da pay›n› al›yor. Batman’da
Esnaf Odas› yöneticilerinin de bu-
lundu¤u çok say›da esnaf gözalt›na
al›n›rken, Cumhuriyet Savc›s›, Di-
yarbak›r'daki gösterilerde, çocukla-
r›n, yafll›lar›n öldürülmesini kepenk
kapatarak protesto eden fiemdinli
esnaf› hakk›nda soruflturma bafllatt›.
Hakk›nda soruflturma aç›lan esnaf-
lardan Necmettin Özeruysal’in flu
sözleri ise, bask›n›n adresini gösteri-
yordu: “Baflbakan nas›l Diyarbak›r
olaylar›nda halk› tehdit ettiyse,
Kaymakam da bizi burada tehdit

ediyor."
Diyarbak›r, Si-

irt, Batman gibi
kent ve ilçelerdeki
DTP yöneticileri de
bu bask›lardan en
fazla nasibini alan-
lar›n bafl›nda geli-
yor. 

DTP Diyarbak›r
‹l Yöneticileri Nej-
det Atalay, Musa
Fariso¤ullar›, Mer-
kez ‹lçe Baflkan› Muhlis Altun, Nus-
ret Ak›n ile Diyarbak›r Demokrasi
Platformu üyeleri Tes-‹fl 1 No’lu fiu-
be Baflkan› Ali Öncü ve Tüm-Bel
Sen Baflkan› Edip Yaflar'›n da bulun-
du¤u 10 kiflinin tutuklanmas›, Mar-
din ve Hakkari’de yine DTP yöneti-
cilerinin tutuklanmas›, birçok yerde
DTP yöneticilerine aç›lan sorufltur-
malar, Diyarbak›r Belediye Baflkan›
hakk›nda aç›lan soruflturma... DTP
üzerindeki bask›lar›n sadece bir bö-
lümünü yans›t›yor. 

As›l olarak da bu bask›larla bü-
tünleflen bir kuflatma sürdürülüyor.
Hükümetten burjuva medyaya, re-
formist soldan Avrupa Birlikçi ay-
d›nlara kadar birçok kesim, bu ku-
flatmaya bir flekilde kat›l›yor. 

Yayg›n söylem flu: Gösterileri
PKK’nin emriyle DTP yönlendiri-
yor. DTP’liler “terörist” de¤il “ge-
rilla” diyor. “Terör örgütünün si-
yasallaflmas›n›n temsilcili¤ini yap›-
yor”...

K›saca, DTP’nin resmi Kürt po-
litikas›na yani asimilasyona, imhaya
ve inkara biat etmesi, oligarfli ne ve-
rirse yetinmesi isteniyor. 

Kuflatma bizzat AKP iktidar›n›n
kurmayl›¤›ndad›r. Genelkurmay’la
bu noktada bütünleflen iktidar, hem
DTP’yi hem de belediyeleri s›radan-
laflt›rmak, Kürt halk›n›n haklar›n›
savunamaz duruma getirmek istiyor.
Cemil Çiçek’in daha önce aç›kça
ifade etti¤i, “nedamet getirsinler”

zihniyeti bugün terör demagojileri
ile sürdürülmektedir. Diyarbak›r
Büyükflehir Belediye Baflkan› Os-
man Baydemir’in “kitleyi yat›flt›r-
ma” amaçl› söyledi¤i sözler dahi flo-

venizm taraf›ndan kullan›l›rken,
herkesin kendileri gibi PKK’lileri
“terörist” olarak nitelemesini daya-
t›yorlar.

DTP bu dayatmalara direnmeli.
“Uzlaflma” ad›na tavizlerden uzak
durmal›d›r. Düzen güçleri en kaba
demagojileri ile sürdürdü¤ü bu kam-
panyada, sadece “zor” temelinde
güçlüdür; ideolojik, ahlaki, halk
deste¤i olarak güçsüzdür, katliamc›-
l›¤› gizlese de deflifre olmufltur. Ge-
rilemek, ona güç verir.

Tayyip Erdo¤an ve AKP iktida-
r›ndan, DTP’lilere yönelik demago-
jik suçlamalardan önce, katlettirdi¤i
çocuklar›m›z›n, kad›nlar›m›z›n,
gençlerimizin, yafll›lar›m›z›n hesa-
b›n› soral›m.

Katliamla Kürt Halk›n› 
Sindiremezsiniz!

Kürt halk› bu zulmün daha fazla-
s›n› gördü, yaflad›. Köyleri boflalt›l-
d›, yak›ld›, havadan uçaklarla bom-
baland›lar, onlarcas› taranarak ölüle-
ri sokaklara serildi, genç-yafll›-ka-
d›n-erkek demeden binlercesinin
kan› sulad› bu topraklar›.

Y›ld›ramazs›n›z! 

Sindiremezsiniz!

Teslim alamazs›n›z!

Ony›llard›r uygulad›¤›n›z politi-
kalarla hiçbir fleyi çözemezsiniz!

“Zulmedin ki, düzeniniz tez y›k›-
la!” 

Döktü¤ünüz her damla kan, zu-
lüm düzeninizin sonunu yak›nlafl-
t›r›yor.
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“Kurflun ya¤muru ara-
s›nda ben ve bir gazeteci ar-
kadafl›m yolun ortas›na do¤-
ru koflarken aç›lan atefl so-
nucu kendimizi bariyerin
önüne att›k. Kafam› kald›r-
d›m ve küçük bir çocu¤un orada
flaflk›n bak›fllar ve korkulu gözlerle
etrafa bak›nd›¤›n› gördüm. Oyun
oynarken olaylar›n ortas›nda kal-
m›flt›. “Yere yat yere yat” diye ba-
¤›rmaya bafllad›k. Daha sonra ya-
n›m›za çekti¤imiz küçük çocuk, iki
büklüm önümüze düfltü. Önce kafa-
s›na tafl isabet etti¤ini düflündük.
Çocuktan ses ç›kmay›nca kafas›n›
kald›rd›m ve a¤z›ndan kanlar akt›-
¤›n› gördüm. Neresinden yaralan-
d›¤›n› anlamaya çal›fl›rken gö¤sün-
de aç›lan tek kurflun izini gördü-
¤ümde o minik bedeniyle çoktan
kuca¤›ma y›¤›l›vermiflti. Ad›n›n
Enes Ata oldu¤unu sonradan ö¤-
rendi¤im 6 yafl›ndaki minik bedeni
kollar›mda, gözlerini son kez aç›p
bakt› ve kafas› kollar›m›n üzerine
düfltü. Enes etrafa kurflun ya¤d›ran
ve foto¤raflad›¤›m bir karmaskeli-
nin silah›ndan ç›kan kurflunla vu-
rulmufltu. Ancak minik bir bedeni
bile taramaktan çekinmeyen kar-
maskeli, bizler Enes’i kurtarmaya
çal›fl›rken halen etrafa delirmiflçe-
sine atefl ediyordu. Ertesi gün ç›-
kan haberlerde ise ikinci bir kur-
flun etkisi ile Enes bir eylemci ola-
rak gösterilmiflti. Oysa O oyun
oynarken bir bebek katili tara-
f›ndan kurflunlanm›flt›.”

Diyarbak›r’da gerillala-
r›n cenazesini kald›ran
halka aç›lan ateflte haya-
t›n› kaybeden, biri 9 ya-
fl›nda üç kiflinin cena-
ze töreninde, Enes’in
ölümünü böyle anla-
t›yordu F›rat Haber
Ajans›’ndan Birgül
Özbar›fl.

*
“Teröristler

çocuklar› öne

sürüyor” dema-
gojileriyle çocuk-
lar› kurflunlamay›
meflrulaflt›rmak ko-

lay m›? Kolay m›, bütün burjuva
bas›n topyekün katilin saf›nda
yerald› diye gerçe¤i tersyüz edebil-
mek, halk› aldatmak? Kolay olma-
d›¤›n› biliyor, üç gün içinde 3, 6, 8
ve 9 yafl›nda çocuklar›m›z› katle-
denler ve onlara emir verenler. 

Dört çocuk da ya evinin balko-
nunda ya da sokakta oyun oynar-
ken devletin ölüm mangalar› tara-
f›ndan kurflunland›lar. Ama tutal›m
ki, ellerinde tafl vard›, tafl› polisin
kafas›na da atm›fl olsunlar... Meflru
mudur tafla kurflun s›kmak, küçük
bedenleri kalbinden tek kurflunla
yere y›¤mak...

Enes onlardan biriydi. 

Terör demagojileri, burjuva ba-
s›n›n “kan isteriz” ç›¤l›klar›, suçu
Kürt yurtsever hareketine yükleme
çabalar› çocuk ölülerinin üzerini
örtemedi¤i için, Enes’in küçük be-
deni so¤umadan Baflbakan Erdo-
¤an konufltu. Genelkurmay’›n “söz-
de vatandafl” aç›klamas›n› hat›rla-
t›rcas›na Kürt halk›n› düflman gör-
dü¤ünü gizlemeyen Erdo¤an, “Ço-

cuk da olsa kad›n da olsa
güvenlik güçlerimiz gereken
müdahaleyi yapacaklar-
d›r...” buyurdu. 

Gereken müdahale
Enes’e yap›lm›flt› ama yet-

meyecekti. Enes’in katlini meflru
gösteren Baflbakan, yeni Enesler’in
de ölüm emrini vermifl oldu.
Baflbakan’› dinleyip salyalar saça-
rak Batman sokaklar›na dald› ayn›
gün ölüm mangalar›. ÜÇ yafl›ndaki
Fatih Tekin polisin rastgele açt›¤›
atefl sonucu evlerinin dam›nda ya-
na¤›ndan kurflunla vurularak öldü. 

Polislerin bafl› Aksu, “yorgun
kurflun” dedi, çocuklar›m›z›n bede-
nine giren so¤uk demirlere. Niflan
alm›fl “yorgun kurflunlar” hep
ölümcül yerlerden vurup düflürdü
çocuklar›... Faflizmin gazete bülten-
leri mürekkep yerine çocuklar›m›-
z›n kan›n› kulland›. Kurflun h›z›yla
dönen rotatiflerden “teröristler ço-
cuklar› kullan›yor...” manfletleri
düfltü. Çocuk cesetlerine gözlerini
kapatan solcu ve liberal ayd›nlar
“her türlü fliddete karfl›y›z...” naka-
rat›yla “arada” idiler yine. Mo-
lotofla panzerin aras›nda. Çocuk
ölüleriyle flehitlerine sahip ç›kan
halk›n öfkesi aras›nda. Ölüm man-
galar› ile Enes’in aras›nda... 

Ve vurmaya devam ettiler ço-
cuklar›...

Ad›nda “Adalet” yazan bakan-
l›klar›n›n önünde infazlar gerçelefl-
tiren devletin güvenlik güçleri,
“büyük bir so¤ukkanl›l›kla hare-

ket ederek” tek kurflunluk infazla-
r›na yenilerini eklediler. 

Ölüm mangalar› ac›mad›-
lar Enes’e, Fatih’e ve di¤er-

lerine. Biliyorlard›, ac›n›n
ve zulmün ortas›na do¤an
çocuklar›n bu düzene düfl-

man olaca¤›n›. Bu yüz-
den “bafllar›n› erken-

den ezme” siyaseti
konufltu. 

Çocuklar›m›-
z›n kan›n› içe-

rek iktidar›n›
sürdürenler,
y›llard›r

Gereken 
müdahale 
yap›ld› 

6 yafl›ndayd›  
Diyarbak›rl› 
Enes Ata. 

Oyun 
oynarken 

karmaskeli 
özel tim 

tek 
kurflunla 

vurdu 
Enes’i...

Çocuklar›m›z›n
kan› bbo¤acak
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“bebek katili teröristler” demagoji-
lerini dillerinden düflürmeyenler
de¤il mi? Demagoji ve yalan›n fa-
flizmin yöntemi oldu¤unu bir kez
daha yazd› tarih. 

*
Yeni mi ölüyor Enesler? Hay›r!

Binlerce kez vurdular çocuklar›m›-
z›. Kundakdaki bebelerimiz yak›lan
köyünün duman›n› soludu ana ko-
kusu yerine. Hamile kad›nlar›n de-
flilen karn›ndan topra¤a ölü do¤du
yavrular›m›z. Tecavüz edilen gelin-
lik k›zlar›m›z›n avaz› gökyüzünü
kaplad› defalarca. 

Ama...
Ama hiçbir katliamc› milyonla-

r›n karfl›s›na geçip çocuklar›n öldü-
rülmesini böylesine savunamad›,
meflrulaflt›ramad›. Ne Susurlukçu
A¤ar, ne en katliamc› generaller ne
de bu ülkede ony›llard›r dökülen
kan›n bafl sorumlular›ndan Demi-
rel; çocuklar›n, üç yafl›ndaki bebe-
lerin, Enesler’in ölümünü böyle
aç›klayamad›. Analar›n karfl›s›na
geçip, çocuklar›n› böyle gösterilere
gönderirlerse “a¤latacaklar›n›” söy-
leyemedi. Kanla bo¤ulmak istenen
bir halk›n analar›n› a¤latmakla teh-
dit edemedi. Kimilerinin “demok-
rasi fatihi” ilan edip destek verdi¤i
Tayyip Erdo¤an yapt› bunu. Maske
düfltü, beyin k›vr›mlar›ndaki faflist
zihniyet dile geldi. 

Filistinli yafll›lar›n, çocuklar›n
katline “terör bu” diyen Baflbakan,
kendi yönetti¤i ülkenin çocuklar›na
uygulanan terörü savundu,
Enesler’e terörist yaftas› yap›flt›r›p
katlinin vacip oldu¤unu buyurdu.
Katillerin elini so¤utmama politi-
kas›n› çocuklar›n kan›na bat›r›p 70
milyon halk›n surat›na çarpt›. 

Ve Baflbakan›’n› duyan karmas-
keli ölüm mangalar› bast›lar teti¤e
durmadan. Ç›lg›nca... Düflmanca...
Gözü dönmüflçesine... Vurdular Fa-
tih’i. Vurdular ‹smail’i. Vurdular
Abdullah’›... Vurdular 75 yafl›nda-
kini... Vurdular 3 yafl›ndakini...

Bir halk sinsin diyedir bu ölüm-
ler, “kundaktaki bebelerinizi de yo-
kederiz” diyedir kurflundan mesaj-
lar. ‹çiflleri Bakan› Abdülkadir Ak-

su’nun çocuklar›m›z›
kurflunlayan polislere
“teflekkürü”, katliam-
c›l›¤›n halka karfl› sa-
vafl›n yöntemi oldu-
¤unun itiraf›d›r.

*

Daha bir ac›d›r
çocuklar›n ölümü. Bir
yumruk gibi oturur
yüre¤in orta yerine.
Analar “sen de mi fle-
hit oldun” a¤›tlar› ya-
kar okul ça¤›na gel-
memifl yavrular›na.
Ac›d›r art›k konuflan,
isyand›r dile gelen.
Tafltan oyuncaklar›n
ve kanla sulanm›fl
topra¤›n ortas›nda ya-
tan, dili yasaklanm›fl
Enes’in yana düflmüfl
bafl›d›r konuflan. Ar-
t›k hiçbir dilde yaza-
mayacak, okuyama-
yacak olan Enes, öf-
kenin dilidir. Bu top-
raklarda yaflayan tüm
halklar›n dilinde ko-
nuflur Enes. O, kab›-
na s›¤mayan bir öfke-
nin dilidir. O, bu dü-
zende hiçbir iktidar›n halklara öz-
gürlük tan›mayaca¤›n›, halk özgür
olacaksa bunu savaflarak, direne-
rek, tüm halklarla birlikte iktidar›
ele geçirerek kazanaca¤›n› anlat›r
her dilde. Enesler’i katlederek bir
halk› yokedece¤ini zannedenlere,
tarihi hat›rlat›r akan kan›yla. A¤r›,
Zilan, 33 kurflun, Dersim... bitire-
bildi mi Enesler’i? Halk biter mi?
Analar yeni Enesler do¤urmaktan
geri durabilir mi? 

*

Burjuva bas›n›n geneli onlar›n
ölümlerini dahi görmezden gelir-
ken, “çocuklar ölmesin...” demekle
yetiniyor kimi sol liberal yazarlar. 

Evet ölmesinler!

Ama bunun yolu, ellerine tafl
alan çocu¤a, analar›na, babalar›na
k›zmak de¤ildir. Onlar›n karfl›s›na
kurflunla, copla, panzer ve bomba-
larla dikilerek, bunu meflru göste-
renlerin karfl›s›na dikilmektir. 

Do¤uda, Bat›da çocuklar göste-
rilere yeni kat›lm›yorlar. 

Halklar›n özgürlük u¤runa kav-
gaya girdi¤i her yerde çocuklar›n
ellerinde tafllar vard›r. Latin Ameri-
ka’dan Ortado¤u’ya hep bu kareler
görüntülenmifltir. Elbette bizim ço-
cuklar›m›z da kavgan›n içinde ola-
cak, geleceklerini yokedenlerin,
dillerini, kültürlerini yasaklayan,
imhay›, inkar› dayatanlar›n karfl›s›-
na kendi dillerinde ç›kacaklar. Elle-
rinde tafllar da olacak, k›z›l bayrak-
lar da, onlar›n gelece¤i için flehit
düflen abilerinin, ablalar›n›n resim-
leri de. Gecekondulardan Kürdista-
n’a; daha fazla çocu¤u göreceksi-
niz cenazelerin en önünde, “yolu-
nuzday›z” diyecekler gidenin ar-
d›ndan. Ya da bir gecekondu dire-
niflinde barikat bafl›nda olacaklar. 

Ve Enesler’in tarih karfl›s›nda
aln› hep ak olacak. Onlar›n kan›n›
dökenler ise, çocuklar›m›z›n kan›n-
da bo¤ulmaktan kurtulamayacaklar. 
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TAYAD’l› Aileler’in,
‘Tecrite Son’ slogan›yla yü-
rüttü¤ü kampanya oturma
eylemleri, afifller, bildiriler,
zulmü protesto ve direnifle
destek eylemleri ile devam
ediyor. AKP’nin polisinin
tecriti daha fazla insan›n
duymas›n› engellemeye yö-
nelik bask›
ve yasad›fl›
uygulama-
lar› da sü-
rüyor. 

Tecrite Karfl› Sesimize 
Ses Kat›n!

Mersin TAYAD’l› Aileler 31
Mart günü Taflbina önünde yapt›kla-
r› aç›klama ile “Tecrit; Yaflayanlar
Anlat›yor” kitab›n› tan›tt›. ‘Tecrite
Son’ pankart› ve Fatma Koyup›-
nar’›n resimlerini tafl›yan TA-
YAD’l›lar ad›na konuflan Sevtap
Türkmen “Haklar›m›z için, bizlerin
ve çocuklar›m›z›n gelece¤i için bu-
güne kadar 121 evlad›m›z› alan F
Tipi hapishanelere karfl› sesimize
ses kat›n” ça¤r›s›nda bulundu. Ar-
d›ndan kitab›n sat›fl ve tan›t›m› ya-
p›ld›. 

Mersin TAYAD’l›lar 2 Nisan gü-
nü Bedii Cengiz’in mezar›n› ziyare-
tin ard›ndan, Kazanl› Beldesi’nde
“Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum”
bildirileri da¤›tt›lar. Evleri, esnafla-
r›, kahvehaneleri tek tek dolaflan
TAYAD’l›lar, bir yandan da yüksek
sesle “Tecrit iflçisi esnaf›, memuru,
köylüsü hepimize karfl› bir politika-
d›r. Tecrite karfl› birleflelim” konufl-
malar› yapt›lar. 2 saat süren da¤›t›m
s›ras›nda çok say›da insan
evine davet ederken, ayn›
saatlerde Mersin’in Demir-
tafl Mahallesi’nde de 1000
tane bildiri da¤›t›ld›.

Mersin TAYAD’l› Aile-
ler, her hafta oldu¤u gibi, 3
Nisan’da da Pazartesi günle-
rinde bafllatt›klar› oturma
eylemlerini sürdürdüler. Tafl
bina önünde yapt›klar› aç›k-
lamada, “Tecrite Son” pan-
kart› aç›ld›, Fatma Koyup›-
nar’›n direnifli sürdürdü¤ü

söylendi. Gülbeyaz Karaer yapt›¤›
konuflmada, “Tecrit iflkencesinin tek
bir amac› vard›r: Düflünceleri de-
¤ifltirmek. Tecrit sadece hapishane-
lerde devrimci tutuklulara karfl› de-
¤il, hayat›n her alan›nda uygulan›-
yor. Muhalif olmayacaks›n! Olur-
san, soruflturmalar, cezalar, okul-
dan, iflten at›lmalar, tecrit seni bek-
liyor olacak. ‹flte bu yüzden evlatla-
r›m›z bedenlerini ölüme yat›r›p
halklar›m›z özgür, vatan›m›z ba¤›m-
s›z olsun istediler” dedi.

Edirne F Tipi’nden Hac› De-
mir’in mektubunun da okundu¤u
eylem oturma eylemi ile devam etti.

Fatma Koyup›nar’›n 
Ölmesine ‹zin Vermeyelim

29 Mart günü Karfl›yaka-Çar-
fl›’da “Tecrit” kitab›n›n tan›t›m ve
sat›fl›n› gerçeklefltiren ‹zmir TA-

YAD’l›lar, 1 Nisan’da da Kemeral-
t›’nda aç›klama yapt›lar. Tecrite
karfl› mücadele ça¤r›s›nda bulunu-
lan aç›klamada, “F Tipi Hapishane-

lerde Tecrite Son” pankart›
aç›ld›. Fatma Koyup›nar’›n
resimleri ve “Hapishaneler-
de 121 ‹nsan Öldü Duydu-
nuz mu?”, “Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun” döviz-
lerini tafl›yan TAYAD’l›lar
ad›na konuflan ‹lknur Maral,
tecritin gelece¤imizi çalmak

için uygula-
nan bir po-
litika oldu-
¤una dikkat
ç e k e r e k ,
“‹flte bu ne-

denle Fatma Koyup›nar onurumuz-
dur! Ölmesine izin vermeyelim” de-
di. Ard›ndan yap›lan oturma eylemi
s›ras›nda da Edirne 1 No’lu F Ti-
pi’nden Bekir fiimflek’in göndermifl
oldu¤u mektup okunarak halka ve
esnaflara tecrit anlat›ld›.

Tecriti halka duyurma faaliyetle-
rinin sürdü¤ü ‹zmir’de polisin terö-
rü de geçen hafta devam etti. 2 Ni-
san günü “Tecrite Son” afifllerini
asan Ümit Çobano¤lu ve Veli Keçe-
ci isimli ö¤renciler, gözalt›na al›n-
mak istendi. Ancak haber alan
Gençlik Derne¤i üyeleri olay yerine
giderek bunu engellediler. Bir süre
sonra derne¤e gelen polis afifl asan
ö¤rencileri yeniden gözalt›na almak
istese de gençler izin vermeyecekle-
rini belirterek, kararl› bir flekilde
karfl› ç›kt›lar. Ö¤rencileri gözalt›na
alamayan polis, Bornova’da duvar-
lardaki afiflleri y›rtarak acizli¤ini
sergiledi.

Ben De Her Hafta Sizinle
Oturma Eylemi Yapaca¤›m

TAYAD’l› Aileler taraf›n-
dan sürdürülen “Tecrit’e
Son” kampanyas›n›n çal›fl-
malar› Adana’da da yo¤un
olarak devam ediyor. Da¤l›-
o¤lu Mahallesi’nde 1 Nisan
günü bildiri da¤›t›m› yapan
TAYAD’l› Aileler, Kürt hal-
k›n›n yo¤un oldu¤u mahalle-
de megafonlarla anonslar ya-
parak tecrite karfl› mücadele
ça¤r›s›nda bulundular. Bu es-
nada birçok insan›n alk›fllarla
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TAYAD’l›lara destek verdikleri gö-
rüldü. 

Her hafta oldu¤u gibi geçen haf-
ta da ‹nönü Park›’nda oturma eyle-
mine devam edildi. “Yaflas›n Ölüm

Orucu Direniflimiz” sloganlar›n›n
at›lmas› ile bafllayan eylemde, fiem-
settin Kalkan, “AKP iktidar›, bu ül-
kede 121 ölümü ve Fatma Koyup›-
nar’›n direniflini yok saymaya de-
vam ediyor. Ve tecrit içeride d›flar›-
da bask›lar, yasaklar, gözalt›lar ve
katliamlarla devam ediyor” dedi. 

Oturma eylemi boyunca mega-
fonla halka konuflmalar ve tecrite
iliflkin tutsak anlat›mlar› sürdü.
Çevredeki insanlardan oturma eyle-
mi yapanlara kat›lanlar›n da oldu¤u
eylemde, “bundan sonra her hafta
ben de sizinle oturma eylemine ka-
t›laca¤›m” diyenler dikkat çekti. 

Adana’da afiflleme çal›flmalar›
da devam ediyor. 31 Mart günü
Merkezi yerlerden Meydan, Eski ‹s-
tasyon ve Çetinkaya’da afiflleme
yapmaya bafllayan TAYAD’l›lar po-
lisin engellemesi ile karfl›laflt›. Afifl-
lerin izinli oldu¤unun belgesini gös-
termelerinin ard›ndan polis gider-
ken, bir süre sonra baflka bir polis
ekibi ayn› flekilde müdahale etti, si-
yasi polis ça¤›rd›. Afifllerin izinli ol-
du¤u vurgulanmas›na karfl›n polis,
‘yaparsan›z gözalt›na al›r›z’ tehdi-
dinde bulundu. TAYAD’l›lar, 2 saat
boyunca tehdide ald›rmayarak poli-
sin tacizi alt›nda afifl ast›lar ve çok
say›da insan›n tecritin ne oldu¤una
iliflkin sorular›n› cevaplad›lar.

Bu Sese Kulak Verelim

Antakya’da dört haftad›r
devam eden tecrite karfl›
oturma eylemi Ulus Meyda-
n›’nda 31 Mart günü de sür-
dü. Sakarya’daki linç girifli-
mi, Diyarbak›r, Batman’da
yaflanan sald›r›lar›n da pro-
testo edildi¤i eylemde, Fat-
ma Koyup›nar’›n “neden di-
reniyorum” mesaj› okundu.
Ard›ndan ”Bu sese kulak ve-
relim. Duymad›m, görme-
dim, bilmiyorum demeyelim.
Tecritin Fatma Koyup›nar’›

da aram›zdan almas›na izin verme-
yelim” denildi.

Oturma eylemi s›ras›nda Tekir-
da¤ 1 No’lu F Tipi’nden Fikret
Akar’›n gönderdi¤i mektup okundu.
Daha sonra da Saray Caddesi ve Ar-
mutlu’da yüzlerce afifl yap›ld› ve
bildiriler da¤›t›ld›, halka konuflma-
lar yap›ld›. 

Malatya’n›n birçok bölgesinde
“F Tipi Hapishanelerde Tecrite
Son” afifli as›ld›. Bu gerçe¤in çok
kifliye ulaflmas›n› engellemek, za-
y›flatmak için polis yine hukuksuz-
lu¤unu gösterdi ve iki TAYAD’l›ya
afifllerden dolay› 250’fler milyon
para cezas› verdi.  

Ben Son Olmak ‹stiyorum

Türkiye’nin birçok ilinde oldu¤u
gibi özgür tutsaklar›n susmayan se-
si TAYAD’l› Aileler, 2 Nisan günü
Antalya’da da alandayd›lar. K›flla-
han Meydan›’nda toplanan TA-
YAD’l›lar, yürüyüflün ard›ndan bir
aç›klama yapt›lar. Yürüyüflün ard›n-
dan oturma eylemi yap›l›rken, Fat-
ma Koyup›nar’›n direnifli sürdürdü-
¤ü hat›rlat›ld› ve “Büyük Direnifl’in
savaflç›s› sesini duyan herkese flöyle
sesleniyor; ‘benim ölmeme izin ver-
meyin, ben son olmak istiyorum.
Baflka yoldafl›m›n ölmesine izin ver-
meyin.’ AKP iktidar› tecriti kald›r-
mazsa Fatma Koyup›nar 122. ölüm
olacak” denildi. 

Oturma eylemi s›ras›nda F Tip-
leri’nden gelen bir tutsak mektubu
okunurken, çevrede toplanan çok
say›da kiflinin ilgisi yo¤undu. 

Oturma eyleminin ard›ndan afifl

yapan TAYAD’l›lar ise polisin terö-
rüyle karfl›laflt›lar. Murat Y›lmaz,
Gülflah Nefeso¤lu, Ufuk Bayrak,
Birkan Sat›, Umut Durmaz, Ça¤r›
Nefeso¤lu, Serhan Senem isimli
TAYAD üyeleri gözalt›na al›nd›. Er-
tesi günü gözalt›lar b›rak›l›rken, 4
Nisan günü K›fllahan Meydan›’nda
yap›lan aç›klama ile gözalt› ve bu
esnada yaflanan polisin iflkenceleri
protesto edildi.

TAYAD’l›lar›n gözalt›na al›n›r-
ken polisin yo¤un fliddetine ve ifl-
kencesine maruz kald›klar›, biber
gaz›n›n yak›n mesafeden yüzlerine
s›k›ld›¤›, tüm bu hukuk d›fl› uygula-
malara karfl› meflru haklar›n› savu-
narak direndikleri ö¤renildi. TA-
YAD’l›lara afifl nedeniyle para ce-
zalar› verilmesi ise, polisin terörüne
hukukun da ortak olmas›, meflrulafl-
t›rmas›n›n örne¤i oldu. 

Samsun TAYAD’l› Aileler de 1
Nisan günü, her hafta oldu¤u gibi
oturma eylemi yapt›lar. Süleymani-
ye Geçidi’nde yap›lan eylemde “F
Tipi Hapishanelerde Tecrite Son”
pankart› aç›l›rken, Hasan To¤an, si-
yasi bir tutsa¤›n örgütlülü¤ün öne-
mini vurgulayan sözlerini hat›rlata-
rak, “Görüldü¤ü gibi, bireycilefltir-
meye dönük olan tecritin etkilerini
k›rabilecek tek fley örgütlülüktür.
Fiziki olarak tek olunsa da, uygula-
nan zulme karfl› ancak örgütlü bir
flekilde ayakta durulabilir” dedi. 

Oturma eyleminin ard›ndan, za-
b›tan›n engelleme giriflimine karfl›n,
Çiftlik Caddesi’nde ‘Sana Tecriti
Anlatmak ‹stiyorum’ bafll›kl› bildi-
riler halka da¤›t›ld›. 

Erzincan’da da Gençlik
Federasyonu üyeleri tecriti
protesto eden bir aç›klama
yaparak halka bildiriler da-
¤›tt›lar.

Almanya’da da TAYAD
Komite taraf›ndan 4 Nisan
günü Berlin’in Kreuzberg
semtinde Fatma Koyup›nar
ile dayan›flmak amac›yla bir
eylem düzenlendi. Eyleme,
MKP ve Dünya Halklar› Di-
renifl Hareketi de destek ver-
di. 

13

9 Nisan 2006 / 47



Oligarflinin katliamc› güçleri do-
zerler, a¤›r makinal› silahlar, bom-
balarla hapishanelere ad›m›n› att›¤›
andan itibaren Büyük Direnifl; ülke-
miz ve dünya devrimci mücadele
tarihinde birçok ilk yaratt›. 

Fedalardan ölüme yatan tutsak
ailelerine; zulmün önüne alevleflen
bedenleriyle dikilenlerden d›flar›da
zulmün sahiplerinden hesap sormak
için bedenini bombaya dönüfltüren-
lere birçok “ilk” yafland›.

fiimdi bunlara bir yenisi eklendi.
Bir hukukçu, devrimci bir avukat
d›flar›da ölüm orucuna yatt›. 

Devrimci avukatl›¤›n ülkemizde
öncülü¤ünü yapan Halk›n Hukuk
Bürosu avukatlar›ndan Behiç Aflç›,
5 Nisan günü fiiflli'de bulundu¤u
ikametgah adresinde bir aç›klama
yaparak ölüm orucuna bafllad›¤›n›
duyurdu. O gün “Dünya Avukatlar
Günü” idi. Burjuva hukukun dünya
halklar›n› adaletsizli¤in karanl›¤›na
do¤ru h›zla sürükledi¤i, ülkemizde
faflizmin hukukunun bu karanl›¤›n
en dip noktas›nda asla kurtulamad›-
¤› bir süreçte, Behiç Aflç›’n›n tutu-
mu, öncelikli olarak devrimci hu-
kukçular olmak üzere, tüm avukat-
lar taraf›ndan düflünülmeli, sorgu-
lanmal›d›r. 

Bir avukat, sadece müvekilleri-
nin davas›na giren midir? Böyle ol-
mad›¤›n› HHB y›llard›r kan›tl›yor.
Behiç Aflç›, ayn› büronun flehit dü-
flen avukat› Fuat Erdo¤an’›n yolun-
dan yürüyerek, bu gerçe¤in alt›n›
bir kez daha kal›n bir flekilde çizme-
ye aday olmufltur. Müvekkilleri
ölürken, ölüme yürürken bir avuka-
t›n yapabileceklerinin s›n›r›n›n bu-
lunmad›¤›n› gösteriyor Behiç Aflç›. 

Adaletin Olmad›¤› Yerde 
Direnmek Hakt›r
Behiç Aflç› ölüm orucuna baflla-

d›¤›n› 5 Nisan günü, fiiflli'de direni-
flini sürdürece¤i evde aç›klad›. "Tec-
rite Son, Adaletin Olmad›¤› Yerde
Direnmek Hakt›r. Hukukun ve Ada-
letin Yok Edildi¤i Bir Ülkede Yaflam
Hakk› ‹çin Ölüm Orucunday›m" dö-
viz ve pankartlar›n›n as›ld›¤› evde,
"Devrimci bir avukat oldu¤um için
ÖLÜM ORUCUNDAYIM” sözle-
riyle aç›klamas›na bafllad› Aflç›. 

Sayfalar›m›zda yeralan, ölüm
orucu nedenlerini anlatan Behiç Afl-
ç›, daha sonra Büyük Direnifl flehidi
Halil Önder'in yazd›¤› "Hoflçakal›n"
bafll›kl› mektubu okumak istedi.
Ancak duygular› buna izin vermedi.
Mektubu, ÇHD Genel Sekreteri
Avukat Selçuk Koza¤açl› okudu. 

“Biz Avukatlar Kendimize
‹hanet Ettik”
Koza¤açl›, ard›ndan Behiç Afl-

ç›’n›n direnifline iliflkin düflünceleri-
ni ifade etti. 

Behiç Aflç›’n›n ÇHD Genel Yö-
netim Kurulu üyesi oldu¤unu hat›r-
latan Koza¤açl›, ÇHD’nin mücade-
lesine de¤indi ve Behiç Aflç›’n›n bu
mücadelenin ç›tas›n› yükseltti¤ini
kaydetti. Koza¤açl› flöyle konufltu:

“Sevgili meslektafl›m›z›n ç›tay›

kald›rd›¤› yer hepimizin ufkunu zor-
lad›. Bu karar› duydu¤umuz zaman
bütün o 6 y›ll›k mücadele birikimi-
ne, tecrite karfl› direniflin ölümleri-
ne, katliamlar›n bizde b›rakt›¤› izle-
re ra¤men akl›m›z bunu almad›.
Sonra aram›zda düflündük. Neden
akl›m›z almad› diye. Yani siyasi
tutsaklar, babalar, analar, evlatlar
ölüm orucu yapt›lar, kendilerini fe-
da ettiler. Bir avukat›n bunu tercih
etmesi neden bizi bu kadar flafl›rtt›?
‹flte özelefltiri burda bafll›yor. Avu-
katl›k mesle¤inin deformasyona u¤-
ramas›, çürümesi, vicdans›zca yap›-
lan bir ifl haline gelmifl olmas› belki
de, bu karar› vermesine neden oldu.
Bizler en genifl anlamda avukatlar
asl›nda bu alt› y›ll›k tecrite karfl› di-
renifl sürecinde kendimize ihanet et-
tik. Mesle¤imize ihanet ettik. Bu ka-
dar ölüme, bu kadar ac›ya, profos-
yenel olarak dayanabilmek mümkün
de¤ildi. Yani, ölenler ölecek ben de
avukatl›klar›n› yapaca¤›m. Hay›r
bu mümkün de¤il. Behiç arkadafl›-
m›z derne¤imizin tarihine yak›flan,
ve avukat mücadelesinin onurunu
yükseltecek bir cesaret ve fedakarl›k
örne¤i gösterecektir. Bunun birçok
sonucunun olmas›n› umuyorum.”

Son olarak, süresiz açl›k grevi
yapacak olan Do¤an Çelik, Cem
Özcan, Gözde fiahin ve Hatice Afl›k
ad›na da Sezayi Demirtafl bir konufl-
ma yapt›. Konuflmas›nda bugüne
kadar tecrite karfl› çeflitli eylemler
yapt›klar›n› anlatan Demirtafl, “Bi-
zim de insanlar ölmesin diye bir
fleyler yapmam›z gerekiyordu, biz
de Behiç Aflç›'n›n yan›nda olmaya
karar verdik" dedi.

K›z›l Band›n› Takt›:
“Bu Yaflananlardan Kopuk 
Olmak Vicdans›zl›kt›r”
Behiç Aflç›, k›z›l band›n› aln›na

4 Nisan akflam› ‹dil Kültür Merke-
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Devrimci Avukat Behiç
Aflç› Ölüm Orucunda

“HUKUKUN VVE AADALET‹N
YOKED‹LD‹⁄‹ BB‹R ÜÜLKEDE
YAfiAM HHAKKI ‹‹Ç‹N ÖÖLÜM
ORUCUNDAYIM”



zi’nde yap›lan törenle takt›.
30 Mart 17 Nisan Devrim fiehit-

lerini Anma ve Umudun Kuruluflu-
nu Kutlama Günleri'ndeyiz. fiehitle-
ri yeni direnifllerle, yeni direniflçi-
lerle selaml›yor, umudu beden be-
den, nefes nefes büyütüyoruz. 

Yine yola ç›kaca¤›z; yola ç›kan-
lara yeni bir ad›m daha ekleyece¤iz.
Yine yola ç›kaca¤›z; Gülsümanlar,
Zehralar, Hülyalar gibi. Ayn› duy-
gularla ayn› coflkuyla ve ayn› karar-
l›l›kla.... Yine yola ç›kacak ve dün-
ya devrim tarihine yeni ilkler ekle-
meye devam edece¤iz. Evet Dünya
devrim tarihinden çok fley ö¤rendik
ama bir o kadar da çok fley ö¤rettik,
katt›k. Direnifl mevzilerine yeni hal-
kalar ekledik. Eklemeye devam
edece¤iz. Çünkü bizim ideallerimiz
çok büyük. Bizim iddiam›z çok bü-
yük. Bunun için de büyük ad›mlar
ataca¤›z. Halk›n Hukuk Bürosu
avukatlar›ndan Av. Behiç Aflç›'yla
ad›mlayaca¤›z art›k yollar›. 

‹dil Kültür Merkezi t›kl›m t›k-
l›m... Meslektafllar›, her güçlü¤ü
birlikte omuzlad›¤› yol arkadafllar›,
TAYAD'l›lar, Ba¤c›lar'dan, Esen-
ler'den, Gülsuyu'ndan gelenler, Ar-
mutlulular... Neredeyse her hak al-
ma eylemlerinde, gözalt›lar›nda ya-
n›bafllar›nda bulduklar› Behiç’in
coflkusunu paylaflmaya gelen liseli-
ler, üniversiteliler... Onunla y›llar›
tutsaklar cephesinden paylaflanlar.
Her ziyaret günü onu o güler yüzüy-
le gören eski tutsaklar. Dostlar›,
yoldafllar›, sevdikleri birarada onur
band›n› kuflanacak avukat›m›z için. 

Herkes tan›yor Behiç Aflç›'y›,
herkesle iliflkisi s›cak. Herkesle il-
gileniyor, kucaklay›fl›yla coflkusunu
heyecan›n› yaflat›yor karfl›s›ndaki-
ne. Kimi de ölüm orucuna bafllaya-
ca¤›n› ö¤renmenin flaflk›nl›¤›n› üze-
rinden atmaya çal›fl›yor. 

“Son yeme¤ini” meslektafllar›y-
la, yoldafllar›yla, TAYAD'l›larla,
tüm sevdikleriyle yiyor. Band›n›
kuflanmak için sab›rs›z. Salon bu-
gün için haz›rlanm›fl. 1994'te polis
taraf›ndan katledilen Devrimci Avu-
kat Fuat Erdo¤an'›n devasa resmi,
Büyük Direnifl’te onurlu yerlerini

alan TAYAD flehitlerinin mumlarla
ayd›nlanan köflesi, kürsü, yan›nda
baflta özgür tutsaklardan olmak üze-
re birçok kesimden Behiç Aflç›'ya
gelen çiçekler. Duygular yo¤un.
Onur, gurur, sevgi seliyle doluyor
salon. Direnifl havas› hakim oluyor
her fleye. Sayg›, sevgi, gururla izli-
yor tüm gözler direniflçiyi. Tüm
duygular içiçe geçmifl kardeflçesine. 

TAYAD Baflkan› Mehmet Güvel
ne için toplan›ld›¤›n› anlat›yor. Ve
herkesi baflta Mahir Çayan ve K›z›l-
dere flehitleri olmak üzere tüm fle-
hitler için sayg› durufluna davet edi-
yor. Yumruklar havada, ama biliyo-
ruz ki en s›k›l› yumruk Behiç Afl-
ç›'n›nki. Direnifle ayarl› bir s›k›l›
yumruk o flimdi. 

Söz Behiç Aflç›'n›n. Onunla bir-
likte Süresiz Açl›k Grevi’ne girecek
olanlar da alk›fllar aras›nda kürsüye
ç›k›yorlar. Direniflin sembolü k›z›l
band› bu destans› direniflin iki kah-
raman›n›n babas› Ahmet Kulaks›z
takacak. Heyecanl›, duygu dolu, her
zaman ilgiyle dinlenen konuflmala-
r›ndan belki de en k›sas›n› yap›yor
Ahmet Kulaks›z. 

"Bugün burda F Tipi'nden tecrit-
ten TAYAD'›n mücadelesinden bah-
setmeyece¤iz. Bugün burada neyin
yafland›¤›n›n fark›nday›z. Birço¤u-
muz en çok sevdiklerimizi ölümsüz-
lü¤e u¤urlad›. Sevgili avukat›m›z
Behiç Aflç› bir ilki daha yaratarak
ayd›n tavr›n› bize gösterdi. Bizler
al›n band› ba¤lamaktan hofllanm›-
yoruz. Evlatlar›m›z› ölüme u¤urla-
maktan da hofllanm›yoruz. Ama ma-
dem ki bize bu dayat›l›yor, Che Gu-
evara'n›n dedi¤i gibi "ölüm nerden
gelirse hofl gelmifl sefa gelmifl."
Ben flimdi bu band› baflta k›zlar›m
Canan ve Zehra'n›n ve tüm ölüm
orucu flehitlerinin karfl›s›nda say-
g›yla e¤ilerek Behiç Aflç›'n›n o ter-
temiz aln›na, o onurlu aln›na tak›-
yorum".

Z›lg›tlar yükseliyor birden. Da-
kikalarca ayakta sürüyor alk›fllama.
Herkes direnifli, direnifl ruhunu al-
k›fll›yor. Bu büyük destan› yaratan-
lar alk›fllan›yor. O büyük güç alk›fl-
lan›yor. Duygular kolay kolay dile

g e l m e z
böylesi za-
manlarda.
Heyecan-
dan, eme-
line ulafl-
m a n › n
coflkusun-
dan gel-
mez olur
sözcükler.
Ne desem
az gelir
d u y g u s u
e g e m e n
olur. Herkes
çok iyi bili-
yor bunu. 

Ve Behiç
Aflç› kürsüde tüm mütevazili¤iyle
gelenlere teflekkür ediyor. Direnifle
bafllama nedenlerini herkesle payla-
fl›yor. "Bir sars›nt› hedefleyece¤iz,
iktidar› hedefleyece¤iz. Niye ölüm
orucuna gönüllü oldum. Çok fley
söylenebilir. Emperyalizm, dünya
halklar›na sald›r›lar, Türkiye'deki
zulüm, terör, tecrit ve sansür. Ama
benim aç›mdan en belirleyici ne-
denlerden biri, bu sorunu vicdan
sorunu olarak ele almamdand›r.
121 insan flehit düflmüfltür. Çok bü-
yük bir k›sm›n› tan›yorum. Cenaze-
lerine kat›ld›m. Bunun bir birikimi
oldu. Bu kadar fleyin yafland›¤› yer-
de bu süreçten kopuk olmak vicdan-
s›zl›k olurdu..." Ölüme yat›rd›¤› be-
deniyle “insanlaflma” dersi veriyor. 

Süresiz açl›k grevine kat›lacak
olanlar da duygular›n› anlatt›ktan
sonra, kavgan›n ozanlar›na geliyor
s›ra... Devrim türkülerini, direnifl
türkülerini seslendiren Grup Yorum,
baflta Behiç Aflç›, Fatma Koyup›nar
ve tüm özgür tutsaklar için söylü-
yor... Umudun, sevginin, zaferin,
inançl› yüreklerin halaylar›ndan biri
daha kuruluyor gecenin sonunda.
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Fuat Erdo¤an'dan

sonra yeni bir halka

olmaya çal›flaca¤›m

Behiç Aflç› ve Fatma Koyup›nar’›n

ölüm orucunu sürdürdü¤ü adres: 

Abide-i Hürriyet Cad. Pay AP.
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Fatma Koyup›nar’›n direnifli
330’uncu gününe yaklafl›rken, oli-
garflinin polisi de bofl durmuyor. 

Fatma Koyup›nar’›n flu andaki
direnifl evine gelmeden önce eyle-
mini sürdürdü¤ü Küçükarmutlu’da,
30 Mart günü sabaha karfl› üç ziya-
retçisi gözalt›na al›narak komplo
kurulmak istendi. 

Murat Özdemir, Haktan Kara,
Bülent Erol’un keyfi gözalt›na al›n-
mas›na; mahallede oturdu¤u söyle-
nen Adem F›rat adl› flahs›n “bunlar
h›rs›zl›k yap›yorlar” fleklindeki as›l-
s›z “ihbar›” gerekçe gösterildi. 

Dikkat çekici olan ise, polis tuta-
naklar›nda geçen ve G-16 sokak
No:41 adresinde oturdu¤u iddia edi-
len Adem F›rat isimli bir kiflinin bu
adreste ikamet etmemesidir. Muh-
tarl›k kay›tlar›nda da mahallede  de
böyle bir flah›s gözükmemektedir. 

Çok aç›kt›r ki, ölüm orucu eyle-
mini d›flar›da sürdüren Fatma Ko-

yup›nar’›n direnifline destek
verilmesi, ziyarete gelenlerin
olmas› nedeniyle, polis böyle
bir oyuna baflvurmufltur.

Daha önce Armutlu’da yap›lan
direniflte de çiçek getirilmesini ya-
saklayan polis, bu ucuz oyunlarla
direnifle deste¤i zay›flatma hesab›
yapm›flt›r. 

Komplolar Direnifli Bo¤amaz

TAYAD'l› Aileler, polisin komp-
lo kurma çabas›n› ve keyfi gözalt›n›,
ertesi günü fiiflli Adliyesi önünde
protesto ettiler. "Fatma Koyup›-

nar'›n Direniflini Polis Komplola-

r›yla Bo¤amayacaks›n›z" yaz›l›
pankart açan ve Koyup›nar'›n resim-
lerini tafl›yan TAYAD’l›lar, “Komp-
lolarla amaçlanan hep ayn›d›r, bas-
k› ve zorla, gözalt› ve tutuklamalar-
la halka gözda¤› vermek, y›ld›rmak,
sindirmektir. Ama hiçbir zaman
bask›lar, sald›r›lar, gözalt›lar, tutuk-

lamalar ve komplolar verdi¤imiz
onurlu mücadeleden bizleri al›ko-
yamam›flt›r. Küçükarmutlu’da yafla-
d›¤›m›z bu komplo da bunun bir ör-
ne¤idir. Fatma Koyup›nar’›n onurlu
direnifline yönelik düzenlenmek is-
tenen komplolara izin vermeyece-
¤iz” dediler.

Aç›klaman›n ard›ndan Fadik
Ad›yaman, Do¤an Çelik, Murat Öz-
demir ve Haktan Kara, polisler hak-
k›nda savc›l›¤a suç duyurusunda
bulundular.

*

Fatma Koyup›nar, bir süredir ey-
lemini sürdürdü¤ü Küçükarmut-
lu’dan, flu anda Behiç Aflç›’n›n da
ölüm orucu band›n› takarak direnifle
kat›ld›¤›, fiiflli’deki evde devam
ediyor. 

Fatma Koyup›nar Da 
fiiflli Direnifl Evinde

Avuçlar›ndaki y›ld›z› gördüm Fatma. Ve senin avuç-
lar›ndaki o k›nal› y›ld›z, flu beton, demir ve plastik ka-
r›fl›m› hücrenin karanl›¤›n› bir kez daha ayd›nlatt›...

Avuçlar›ndaki y›ld›z› gördüm Fatma. Ki senin avuç-
lar›nda gürdüm bütün hasretlerimizin vuslat›n› ve bü-
tün hayallerimizin hakikatini. Ve senin
avucunda yaz›yor bu halk›n baht›...

Avuçlar›ndaki y›ld›z› gördüm

Fatma. Avuçlar›nda gör-
dü¤üm onur dolu tarihi-
miz ve umutlu gelece-
¤imizdir. Ki o tarih ve
gelece¤i birbirine ba¤-
layan, senin avuçlar›n-
da parlayan k›nal› y›l-
d›zd›r...

Avuçlar›ndaki y›ld›z› gör-

düm Fatma. Vatan›m›z›n ba-
¤›ms›zl›¤› ve halk›m›z›n özgürlü-
¤ünü senin avuçlar›nda gördüm. Ve
bunlar o kadar güzel ki, ancak senin avuçlar›na
yak›fl›yor. Ve bunlar o kadar büyük ki, sadece senin

avuçlar›na s›¤abilir...

Avuçlar›ndaki y›ld›z› gördüm Fatma. Ki avuçlar›nda
flavk›yan o k›nal› y›ld›z çiziyor ‘tek yol devrim’ di-
yenlerin rotas›n›. Ve ancak senin avuçlar›ndaki çizgi-
leri takip edenler, o yolda yürüyebiliyor...

Avuçlar›ndaki y›ld›z› gördüm Fatma.

Gördü¤üm muazzam bir halk sev-
gisi, müthifl bir inanç ve sonsuz

bir feda ruhunun güzelli¤iy-
di. Ki o güzelli¤i, hayat›n

her an›na yaymak e¤il-
meyen boynumuzun
borcudur...

Avuçlar›ndaki y›ld›z›

gördüm Fatma. Ve el-
lerine yüz sürüp, avuçla-

r›n› öpüyor, öpüyoruz. Ve
seni asla ayr›lmayacak denli

çok seviyoruz. Görüflmek üzere
ve mutlaka avucundaki y›ld›z›n›n ay-

d›nl›¤›nda görüflece¤iz.

Ümit ‹lter (Kand›ra F Tipi)
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Bugün Dünya Avukatlar Günü. Barolarda, Adalet
Bakanl›¤›'nda hamasi törenler yap›lacak. ‘Hukukun üs-
tünlü¤ünden’, ‘Adaletten’, ‘Ba¤›ms›z yarg›dan’ ‘Savun-
man›n ba¤›ms›zl›¤›ndan’ sözedilecek.

Ve ben Av. Behiç Aflç› bugün hapishanelerde uygula-
nan tecrit politikalar›na karfl› ÖLÜM ORUCUNA bafll›-
yorum. Bu flafl›rt›c› gelebilir. Söyleyeyim, akl›m bafl›m-
da: y›llarca düflündükten sora verdi¤im karar› hayata ge-
çiriyorum. Bu benim özgür irademle yapt›¤›m tercihtir.

Niçin ölüm orucuna bafll›yorum? Elbette ki ölümü
sevdi¤im için de¤il. ‹ntihar etmek de istemiyorum. Po-
litik bir eylem biçimi olarak ele al›yorum. Afla¤›da an-
latt›¤›m nedenlerle ölüm orucuna bafll›yorum. 

Devrimci bir avukat oldu¤um için 
ÖLÜM ORUCUNDAYIM

Avukatl›k da çeflitli flekillerde yap›labilir. Kimileri
meslek olarak kabul eder, para kazanma amac›ndad›r.
Ben avukatl›ktan önce devrimci kimli¤imin daha önem-
li ve belirleyici oldu¤unu düflünüyorum. Devrimci Avu-
kat, meslek olarak avukatl›k yapmaktan öte Haklar ve
Özgürlükler mücadelesinin içinde, demokrasi mücade-
lesinde saf tutmufl oland›r. Yüzü halka dönüktür. Bilgi-
sini, deneyim ve tecrübesini Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi
mücadelesi için kullan›r. Devrimci Avukat kendisini
mahkeme salonlar›na hapsetmez, demokrasi mücadele-
sine katk›s›n› davalara girmek ile s›n›rlamaz. Statüleri
y›kan olmal›d›r. Ben de böyle yapt›m. Çal›flt›¤›m Halk›n
Hukuk Bürosu'nda Haklar ve Özgürlükler mücadelesin-
de yeralmaya çal›flt›m. Bazen DGM salonlar›nda, bazen
eylemlerde, mitinglerde yerimi ald›m. Katliamlara ta-
n›kl›k ettim. Yüzlerce cenaze kald›rd›m. Ki her biri ay-
r› birer de¤er olan insanlard›, onlar› birer birer ölümsüz-
lü¤e u¤urlad›m. Ac›lar›m› içime gömdüm, koflturdum.
Çünkü ben bir devrimci idim, avukatt›m. Bunun için be-
del ödedim. Gözalt›na al›nd›m, iflkence gördüm. Tutuk-
land›m. F Tipleri’nde tecriti yaflad›m. Avukatl›k yap-
mam yasakland›. Müvekkillerimle görüflmem yasaklan-
d›. Devrimcili¤in bedelsiz yap›lamayaca¤›n› anlad›m.
Yaflad›klar›m ödemem gereken bedellerdi. Yine zaman
içinde anlad›m ki; devrimcilik insan olma, insanlaflma
süreci idi. Siyasi iktidarlar›n i¤difl etti¤i de¤erlerimizi,
geleneklerimizi, duygular›m›z›, sevgilerimizi ve hasret-
lerimizi devrimcilik yaflat›yordu. Mücadele içinde anla-
t›lmas› imkans›z duygular yaflad›m. 

Ba¤l›l›¤›, karfl›l›ks›z sevgiyi, dostlu¤u, Halk ve Va-
tan sevgisini devrimcilikle tan›d›m. Biz bu vatan top-
raklar› için, bu topraklarda yaflayanlar için öldük. Ölme-

ye devam ediyoruz. Bundan daha güzel bir duygu olabi-
lir mi?

Benim avukatl›¤›m devrimcili¤im ile anlaml›d›r.
Ölüm orucu eylemiyle asl›nda yine avukatl›k yapmaya
devam ediyorum. Yine müvekkillerimin haklar›n› sa-
vunmaya devam ediyorum. Bu sefer farkl› bir flekilde
ama. Befliktafl'ta polis taraf›ndan infaz edilen Av. Fuat
Erdo¤an'dan sonra yeni bir halka olmaya çal›flaca¤›m.
Devrimci-Demokrat Avukatlar›n ifllerini nas›l yapt›kla-
r›n› dosta düflmana gösterece¤im. Görün, biz halk›m›z
için ölebiliriz. Siz?

Tecritin kald›r›lmas› için ÖLÜM ORUCUNDAYIM

F Tipleri’ne iliflkin çokça fley söylendi, yaz›ld›. Tec-
rit hapishaneleri oldu¤u defalarca dile getirildi. F Tiple-
ri’nin insana yabanc› oldu¤unu herkes söyledi. Barolar,
Tabip Odalar›, Mimar Odalar› raporlar› ile “kapat›lmas›
gerekti¤ini” aç›klad›lar. Bilimi Adalet Bakanl›¤› dinle-
medi. F Tipleri’nde 6 y›lda 121 insan flehit düfltü. Yüz-
lercesi zorla müdahale ile sakat kald›, geçmiflleri çal›n-
d›. Yüzlerce adli ve siyasi tutuklu ve hükümlüde tecrit
hastal›klar› yaflanmaya baflland›. Adalet Bakanl›¤› bun-
lar› görmedi. Öyle ya F Tipleri Avrupa Birli¤i'ne uygun-
du. AB'nin onay›yla yap›lm›flt›. AB'ye uygun olan F

Tipleri insana ayk›r› idi. F Tipleri’nin aç›lmamas› için
daha inflaat halinde iken eylemler yap›lm›flt›. Ama F

Tipleri kanla aç›ld› ve hep kan dökülmeye devam

edildi. F Tipleri’ne karfl› yap›lan görkemli ölüm orucu
direniflinin hepimiz bir yerinde idik. Ben de bu direnifl-
te yerald›m. Cenazeler kald›rd›m. O kadar cenazeden
sonra, Gülsüman ve fienay'›n cenazelerinden sonra, Ca-
nan ve Zehra'n›n ölümünden sonra direniflin d›fl›nda

kalmak vicdans›zl›k olurdu. 

Sa¤malc›lar Hapishanesi’nde diri diri yak›lan 6 kad›-
n›n cenazeleri al›n›rken son kalan iki cenazeyi aileleri
teflhis edemediler. Çünkü kalan sadece iki siyah top idi.
Her iki ailemiz cenazeleri "her ikisi de bizim çocu¤u-
muz" diyerek rasgele ald›lar. Bunu görüp de durmak
mümkün mü? ‹flte bunun için ölüm orucunday›m. 

Bu ülkede hukuk ve adalet yoktur. 
Bunun için ÖLÜM ORUCUNDAYIM.

Bu ülkede 12 y›ld›r avukatl›k yap›yorum. Yüzlerce
DGM davas›na girdim. Onlarca infaz davas›nda evlatla-
r›n› kaybedenlerin avukatl›¤›n› yapt›m. Hep katiller be-
raat ettirildi. Halk adalet iste¤ini bulamad›. Banka bat›-
ranlar, halk›n paralar›n› zimmetlerine geçirenler, soy-
guncular, doland›r›c›lar el üstünde tutulurken vatan›m›-

BEN AV. BEH‹Ç AfiÇI; HAP‹SHANELERDEK‹ 
TECR‹T‹N KALKMASI ‹Ç‹N ÖLÜM ORUCUNA 
BAfiLIYORUM. ÖLECE⁄‹M...



z›n ba¤›ms›zl›¤›, halk›m›z›n özgürlü¤ü için, ulusal onu-
rumuz için mücadele edenler hücrelere kapat›ld›. Bu
bask›dan herkes pay›n› ald›. Gecekondulu, iflçi, iflsiz,
köylü, erkek, kad›n, çocuk herkes bu sömürü ve zulüm
düzeninden pay›na düfleni ald›. Onlar haklar›n› mahke-
me salonlar›nda arad›. Peki, adaleti bulabildik mi? Hal-
k›m›z›n adalet özlemi karfl›land› m›? Hay›r. 

Biz avukatlar da pay›m›za düfleni ald›k. Sürekli ola-
rak siyasi iktidar›n hedefi olduk. Onur ve gurur duyduk.
E¤er prati¤imizle bu bask›lara hedef olmasa idik, kendi-
mizden flüphe ederdik. Mücadelemizden flüphe ederdik.
Savundu¤umuz düflünceler nedeniyle bask›lara maruz
kald›¤›m›z› söyledim. Gözalt›na al›nd›k. ‹flkence gör-
dük. Tutukland›k. Ben de F Tipleri’ne kapat›ld›m.

Ben de tecriti gördüm, yaflad›m. Büromuz avukatla-
r›ndan Fuat Erdo¤an polis taraf›ndan infaz edildi. ‹flte
ödeyebilece¤imiz bedellerin en büyü¤ü. Ölüm. Avukat-
lar mesleklerini yapmaktan yasakland›. Yanlar›nda gar-
diyan bulundurulmas› kararlar› al›nd›. Evraklar›na el
konuldu. Hapishaneye gittiklerinde gözalt›na al›nd›lar.
‹ç çamafl›rlar›na kadar arand›lar. Buna karfl› yapt›¤›m›z
suç duyurular› sonuçsuz kald›. Ezilenlerin, sömürülen-
lerin, mahkeme kap›lar›nda haklar›n› arayanlar› savun-
ma sorumlulu¤u üstlenen bizler, kendi haklar›m›z› kul-
lanamaz, savunamaz olduk. 

Öte yandan birileri hiç yarg›lanmad›, ceza almad›.
Gencecik insanlar›m›z› katledenler bir gün bile hapiste
yatmad›. Gördük ki bu ülkede bizim için adalet bekle-
mek mümkün de¤il. Bu nedenle ölüm orucunday›m. 

Kimse eylemime iliflkin demagoji yapmaya çal›flma-
s›n. Bu benim özgür irademle vermifl oldu¤um bir ka-
rard›r. Sonuçlar›n› biliyorum. Ölece¤im. 

Sözlerimi Ceyhan Hapishanesi’nde 19 Aral›k Ope-
rasyonundan sonra flehit düflen Halil Önder'in mektu-
bundan al›nt› ile bitirece¤im. Bu sat›rlar benim de duy-
gular›m› ifade etmektedir.

"Hoflçakal›n: 
Hep mektuplarm›z›n sonuna yazd›k hoflçakal›nlar›-

m›z›. Bafla ald›k bu kez. Çünkü bu mektubumuzu elveda
ile noktalayaca¤›z. Evet, biz gidiyoruz, siz Hoflçakal›n.
Hoflça kal Anam, Yarim, Hoflçakal kardeflim, Arkada-
fl›m, Hoflçakal›n dostlar›m›z, hoflçakal›n geride b›rak-
t›klar›m›z. Hoflçakal›n da¤lar, ovalar, sokaklar, Hoflça-
kal›n deniz, gökyüzü, sen de hoflçakal ka¤›t kalem, Ya-
flam yolunun yeni ufuklar›na yelken aç›yoruz. Devrim
yolumuzun yeni bir engebesini afl›yoruz. Gidiyoruz, bel-
ki bir daha hiç dönmeyece¤iz. Her kilometre tafl›nda bi-
rimiz düflecek. Nihai zafere daha yak›n mesafeleri gös-
terece¤iz. Sizleri hep sevdik, terk etmek istemedik. Bizi
bu yola koyan, size olan sevdam›zd›r....

Hoflçakal›n, ölümü bekletmeyece¤iz. Hoflçakal›n ‹fl-
çiler, köylüler, memurlar. Hoflçakal›n ö¤renciler, esnaf-
lar, hoflçakal›n tüm halk›m›z. Vatan›m›z› satanlara bir
ders daha verece¤iz. Sizler için ölece¤iz. Ölümü beklet-
meyece¤iz. ‹sterseniz yumun gözlerinizi, t›kay›n kulak-
lar›n›z›... ‹sterseniz duyun izleyin bizi. Seyredin hücre
hücre eriyiflimizi...

Anlat›n çocuklara masallarda, y›ld›zlar aras›nda,
y›ld›zlar gibi kay›fl›m›z›... Ama önce hoflçakal›n. Belki
son vedaya vakit kalmaz. Belki vedalaflmak dar vakitle-
re s›¤maz. Biz gidiyoruz. Bu bizden size son veda 

ELVEDA..."

Av. Behiç AfiÇI
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Antalya’da Panel

E¤itim-Sen Antalya fiubesi,
1 Nisan günü, ‘Savafl, Kapita-
lizm ve Dünyan›n Gelece¤i’
konulu panel düzenledi. Panele
konuflmac› olarak Caferi Sad›k
Ero¤lu, Temel Demirer, Musta-
fa Yalç›ner ve Sami Evren kat›l-
d›lar. Demirer, “Kapitalizm bu-
gün dünyada gerçekleflen ve sü-
ren savafllar›n anas›d›r. ABD
Irak’ta yenilgiye ve hüsrana u¤-
rad›” derken, AB emperyalist-
lerinin ‹ran sald›rganl›¤›na des-
te¤inin alt›n› çizdi.

Mustafa Yalç›ner’in, dünya-
n›n devrim sürecine girdi¤ini
ifade etti¤i konuflmas›n›n ard›n-
dan Sad›k Ero¤lu, emperyalist

savafllar›n ekonomik, politik te-
mellerini anlatarak, sosyalizme
vurgu yapt›. Emperyalizmin
dünya çap›ndaki sald›rganl›¤›na
da de¤inen Ero¤lu, F Tipi hapis-
hanelerdeki tecritin de bunlar-
dan biri oldu¤unun alt›n› çizdi
ve direnifle dikkat çekti. Son
sözü alan Sami Evren de sendi-
kal mücadele üzerinde durdu.

Soru cevap bölümünde ise
çeflitli konular yeniden günde-
me geldi. Bunlardan biri de,
EMEP çevresinden Mustafa
Yalç›ner'e sorulan, “dünyadaki
direnifllerden bahsettiniz ancak
ülkemizde ölüm orucu direnifli-
ne de¤inmediniz" sorusuydu.
Cevap flu oldu: “Gündem ölüm
oruçlar› de¤il o yüzden konufl-
mad›k.”

F Tipi’nde Devrimci Bas›na 
Engelleme Protesto Edildi

Devrimci, sosyalist bas›n›n F Tipi ha-
pishanelere keyfi flekilde al›nmamas› 3
Nisan günü Galatasaray Lisesi önünde
protesto edildi. Dergimizin de yerald›¤›
eyleme birçok devrimci sosyalist bas›n
temsilcisi kat›l›rken, yap›lan aç›klamada,
"Baflta F Tipleri’nde olmak üzere tüm ha-
pishanelerde süren tecrit uygulamalar›na
ve hak ihlalleri ile keyfi uygulamalara son
verilmelidir" denildi. Eylemde, "Devrimci
Bas›n Susturulamaz, Devrimci Bas›n En-
gellenemez" sloganlar› at›ld›, “F Tiple-
ri’nde Devrimci Bas›n Engelleniyor Dev-
rimci Bas›n Susturulamaz" pankart› aç›l-
d›. 

Eylemin ard›ndan tutsaklara, devrimci
yay›nlar postaland›.



Oligarflik iktidar›n denetim ve
yönlendirmesindeki linç giriflimleri-
nin sonuncusu 29 Mart akflam› Sa-
karya’da yaflanm›flt›. T›pk› daha ön-
cekilerde oldu¤u gibi, yine “PKK
bayra¤› açt›lar, bayrak yakt›lar” gibi
yalanlar›n yay›lmas›yla tezgahlanan
linç girifliminde, K›z›ldere anmas›y-
la ilgili afifller yapan Sakarya Genç-
lik Derne¤i ve SAU-DER üyesi iki
ö¤renci faflistlerin sald›r›s›na u¤ra-
m›fl, faflist çeteler saatlerce sald›r›la-
r›n› sürdürürken, Gençlik Derne¤i,
DTP binalar›na sald›r›lm›fl, DTP ve
SDP’liler sald›r›ya u¤ram›flt›.

Gözalt›na al›nan iki ö¤renci
“izinsiz afifl asmak” suçlamalar›yla
ç›kar›ld›klar› savc›l›ktan serbest b›-
rak›ld›lar. Linç giriflimini gerçeklefl-
tirenler ise yine ortada yoktu. Çün-
kü onlar devletin örgütledi¤i prova-
kasyonun piyonuydular, ‘devlet gö-

revi’ydi yapt›klar›. Olaylar›n gelifli-
mi bunu kan›tlamaktad›r.

‹ki ö¤renci önce iki sivil polis ta-
raf›ndan durduruldu. Arkas›ndan
15-20 kiflilik faflist güruh sahneye
sürüldü ve sald›r› bafllad›. Ayn› anda
faflistler Erenler Semti’nden kortej
halinde olay yerine do¤ru yürümeye
bafllad›lar. Baro Baflkan›, Emniyet
Müdürü ile irtibat kurmas›na karfl›n,
kalabal›¤›n toplanmas› bilinçli fle-
kilde engellenmedi. Faflist güruh,

tek kelimesini dahi de¤ifltirmeden
Trabzon’da ve di¤er yerlerde oldu-
¤u gibi, ayn› yalanlarla kalabal›¤›
k›flk›rt›p sald›r›ya dahil etti. ‹ki ö¤-
renci pasaja s›¤›n›rken, polis bu es-
nada hala kalabal›¤› seyrediyor,
toplanmalar›n› bekliyordu. Bizzat
Emniyet Müdürü olaydan haberdar-
d› ve “önlem alamama” gibi bir du-
rum yoktu. Hatta olay yerine gel-
mek isteyen Gençlik Derne¤i üyesi
polis taraf›ndan engellenirken, ma-
hallelerden gelen faflistler rahatça
gelmifllerdi. Faflistler gece geç saat-
lere kadar sa¤a-sola sald›rarak, “Ya
Allah bismillah Allahu ekber” slo-
ganlar›yla parti ve dernek binalar›n›
tahrip ettiler, tan›d›klar› devrimci,
demokrat kiflilere sald›rd›lar. Ertesi
günü ise, olay›n yafland›¤› semtin
iflyeri ve evlerinin camlar›na, bal-
konlar›na bayraklar ast›r›lmas› ile
flovenist k›flk›rtma sürdü.

Linçi Polis Sürdürdü

Trabzon’da da görüldü¤ü üzere,
bu ülkede linç girifliminde bulunma
özgürlü¤ü vard›r, ancak bunu pro-
testo etmek, linç güruhunun a¤aba-
balar› taraf›ndan engellenir. Sakar-
ya’da da ayn›s› yafland›.

31 Mart günü ‹stanbul’dan gele-
rek linç giriflimini protesto etmek
isteyen Gençlik Federasyonu ve Te-
mel Haklar Federasyonu üyesi 20
kifli, polisin sald›r›s›na u¤rad›. Daha
trenden iner inmez, hiçbir bahane
dahi ileri sürmeyen polis, do¤rudan
gruba sald›rd› ve tekme-tokat gözal-
t›na ald›. Resmi olarak gözalt›nda
de¤illerdi, ama saatlerce iflkenceden
geçirildiler, dayak yediler. Polis, ta-
mamen keyfi bir flekilde grubu gece
yar›s› üçe ay›rarak ‹zmit’te farkl›
farkl› yerlerde b›rakt›. Eflkiyal›k dü-
zeninin hüküm sürdü¤ünün resmi
olan sald›r›, bir gün önceki linç giri-
flimin devam›yd›. Bu kez sahnede
linçin bizzat örgütleyicileri vard›. 

S a k a r -
ya'da yafla-
nan linç giri-
flimi ve son-
r a s › n d a k i
sald›r›, 1 Ni-
san günü,
Temel Hak-
lar Federas-
yonu ve
Gençlik Fe-
d e r a s y o n u
ta r a f ›ndan
fiiflli AKP

önünde pro-
testo edildi.
Eylemde, “Faflist Sald›r›lar Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar› at›ld›.
Sakarya'da polis terörüne maruz ka-
lanlar yaflad›klar›n› anlatt›lar ve
AKP'nin iflkenceci yüzünün bir kez
daha aç›¤a ç›kt›¤›n› söylediler. Sal-
d›r›ya u¤rayanlar fiiflli Adliyesi'nde
de suç duyurusunda bulundu. 

Olaya iliflkin bir baflka protesto
ise, Bursa Temel Haklar üyelerince
31 Mart günü Santral Garaj’da ger-
çeklefltirildi. “Linç Halk›m›z›n De-
¤il, Faflizmin Kültürüdür” pankart›
aç›lan eylemde, sorumlusunun AKP
oldu¤u vurguland›. Kald›raç okurla-
r› da 1 Nisan günü Taksim Tramvay
Dura¤›’nda protesto eylemi yapt›lar.

Linç Giriflimine ‹zin Veren 
Devlet, Demokratik Eylemi
‹flkenceyle Engelledi

Sakarya’ya, linç giriflimine ma-
ruz kalanlarla dayan›flmak, lince
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Linç giriflimine hoflgörü
Protestoya sald›r›

Mustafa DDo¤ru,
linç ggiriflimine
karfl› çç›kt›, ppoli-
sin iiflkencesine
maruz kkald›.

Linç girifliminin sorumlular›
◆ Trabzon’dan bu yana linç güruhunun

s›rt›n› s›vazlayan, cezaland›rmayan
AKP iktidar›. 

◆ MHP ve di¤er faflist kurumlar
◆ Linç giriflimini bizzat örgütleyen

Sakarya Emniyet Müdürlü¤ü
◆ fiovenizmi k›flk›rtan, ‘kan isteriz’

ç›¤l›klar› atan burjuva medya ve
MHP ile flovenistlik yar›fl› yapan CHP

“Kurfluna dizeceksin”
Gençlik Derne¤i üyelerinin tan›k ol-

du¤u, kentteki olaylar dinmek üze-
reyken olay yerinden geçen polisler
ile faflistlerin diyalo¤u:

Polis: “Tamam arkadafllar hepiniz bu
vatan›n evlatlar›s›n›z, çok teflekkür-
ler, bu kadar yeter.”

Faflist: “Eyvallah a¤abey...”
‹kinci polis: “Asl›nda hiç u¤raflmaya-

caks›n alacaks›n flöyle silah› (eliyle
tüfek tutarm›fl gibi yaparak) s›radan
kurfluna dizeceksin bunlar›.”



karfl› ç›kmak için
giden ve sald›r›ya
u¤rayanlarla gö-
rüfltük. Daha fazla
yetki isteyen poli-
sin, resmi gözalt›
ifllemi dahi yapma-
dan nas›l iflkence
yapt›¤›n› onlar-
dan dinleyelim:

M U S TA FA

DO⁄RU: Niye
sald›rd›klar›, gö-
zalt›na al›nd›¤›-
m›z› sordu¤u-
muzda cevaplar›
cop, tekme, yum-
ruk ve küfür oldu,
karakola kadar 50
metre sürükleye-
rek döverek gö-
türdüler. Sadece
dövmek için al›n-
d›k. Arabalar›nda

bizi indirirken vurmaya kalkanlara
“burda de¤il içerde” diyorlard›. Ka-
rakola sokmalar›yla üstümüze çul-
lanmalar› bir oldu. Bir yandan “va-
tan hainleri, komünist köpekler” di-
ye küfrederlerken bir yandan da dö-

vüyorlard›. Bafl›m› duvarlara, kor-
kuluklara vurdular. Yerlerde di¤er
arkadafllar›n kanlar›n› gördüm. Sa-
atlerce dayak yedim. Bize gözalt›n-
da olmad›¤›m›z›, güvenli¤imizi
sa¤layamayacaklar› için ‹zmit'e gö-
türeceklerini söylediler. Baflka hiç-
bir gerekçe yoktu. “Güvenli¤imiz”
içindi bu kadar vahflice dayak...

EKREM KURTULUfi: Bizi
sadece dövmek için emniyette 5.
kata kadar sürükleyerek, duvarlara,
merdiven demirine bafl›m›z› vura-
rak ç›kard›lar. Sonra hemen yeniden
ayn› flekilde afla¤›ya indirdiler. Ken-
tin d›fl›na ç›kar›lmak üzere otobüs-
lerde saatlerce bekledik, bu esnada
da resmi olarak gözalt›nda de¤ildik
ama ellerimiz kelepçeliydi. Emni-
yet müdür yard›mc›s› dalga geçer
gibi, güvenli¤imiz için misafir et-
tiklerini söyledi. ‹zmit'te 3 ayr› yere
gece 01.00 s›ralar›nda b›rakt›lar. 

CEMALETT‹N ÇINAR: Biz
hem Gençlik Dernekli arkadafllar›-
m›z›, hem de en meflru haklar›na
yönelik bir sald›r› oldu¤u için onla-
r›n hak ve özgürlüklerini sahiplen-
mek için Sakarya'ya gittik. 

Trenden hemen iner inmez 60-
70 resmi polis ve 10 sivil "önlerini
kesin" diye talimat verdiler. Her-
hangi aç›klama yok, sanki önceden
mimlenmifl, bir suç ifllemifl bir grup-
mufluz gibi, “bunlar› al›n” diyerek
üstümüze geldiler. Direk çok sert
sald›rd›lar. Tekmelerle yerlerde sü-
rükleyerek. ‹lk götürüldü¤ümüz ka-
rakol küçüktü, üst üste at›p yerde
ezmeye çal›flt›lar. Emniyet müdür-
lü¤üne yine iflkencelerle götürül-
dük. Biz bu hukukd›fl›l›klara ve ifl-
kenceye tavr›m›z› gösterdik. Burda
yo¤un darp ald›k. Gözalt› talimat›
yoktu, "bir yerde bekletin" talimat›
vard›. Bekletilirken kafalar›m›z du-
varlara vuruluyordu. Orhan'› en az
20 polisin aras›na al›p iflkence yap-
t›lar. Yeni, keyfi bir uygulama oldu-
¤unu onlar da söylüyorlard›. Biz de
sloganlarla, marfllar›m›zla direndik. 

AR‹F SELETL‹: Yetkili biriyle
görüflme iste¤imizi de cop ve dayak
atarak cevaps›z b›rakt›lar. Bizim ›s-
rarlar›m›z karfl›s›nda amirlerinden
biri bizi “keyfi olarak ald›¤›n› ve
hiçbir fley sormamam›z›” tehditkar
bir flekilde tekrarlad›.
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Cemal Danac›;
resmi olarak
gözalt›nda de¤il-
di, ancak de-
mokratik protes-
to hakk› polis
zoruyla elinden
al›nd› ve saatler-
ce iflkenceden
geçirildi.

“Çanakkale Hapishanesi 
Katliamc›lar› Cezaland›r›ls›n”
19-22 Aral›k Hapishaneler Katliam›’nda, Çanakkale Hapishanesi

operasyonunun duruflmas› 4 Nisan’da Çanakkale ACM’de görüldü.
Eski tutsaklardan Veysel fiahin’in kat›ld›¤› duruflmay›, TAYAD’l›lar
da izledi. Önceki duruflmada karar› al›nan, operasyon görüntüleri
Veysel fiahin'e verilirken, dava 20 Haziran tarihine ertelendi.

Adliye önünde bir aç›klamada bulunan TAYAD'l› Aileler, “Ça-
nakkale Hapishanesi Katliamc›lar› Cezaland›r›ls›n” pankart› açt›-
lar. Yap›lan aç›klamada, katliamda 28 evlatlar›n› kaybettiklerini be-
lirten TAYAD’l›lar, dördünün Çanakkale’de oldu¤unu hat›rlatt›lar.

TAYAD’l›lar sözlerini flöyle sürdürdüler:

“Aradan geçen 6 y›la ra¤men Çanakkale katliamc›lar›n›n suçu
gizlenmeye, katiller aklanmaya devam ediliyor. Dava uzat›larak
zaman afl›m›na u¤rat›lmak isteniyor. Katliam hala F Tipi hapisha-
nelerinde devam ediyor. Alt› y›l içerisinde tecrit 121 insan›n can›-
n› ald›. Tecritin son bulmas› için Fatma Koyup›nar hapishaneden
tahliye olmas›na ra¤men d›flar›da ölüm orucuna devam ediyor.

Evlatlar›m›z›n her damla kan›n›n hesab› sorulmal›d›r. Kendine
demokrasiden, hak ve özgürlüklerden yanay›m, insan›m diyen her-
kesi bu davay› sahiplenmeye ça¤›r›yoruz.”

Esnaf Komisyonu’ndan Eylem
Adana Temel Haklar Esnaf Komisyonu, 30 Mart gü-

nü esnaf›n sorunlar›na ve taleplerine dikkat çekmek için
Vergi Dairesi önünde aç›klama yapt›. “IMF Defol Bu
Memleket Bizim, Matrah Artt›rma Dayatmas›na Son, IMF
Emrediyor AKP Uyguluyor” dövizleri tafl›nan eylemde
konuflan Mehmet B›ld›rc›n, IMF politikalar› sonucu 2005
y›l›nda 100.000 esnaf›n kepenk kapatt›¤›na dikkat çek-
ti. Devletin 30 çeflit vergiyle esnaf›n kazanc›n›n %
39’una ortak oldu¤u belirtilen aç›klamada, esnaflar›n
baz› sorunlar› s›raland›. B›ld›rc›n, “fiimdi soruyoruz; ikti-
dar sorunlar›m›z› çözecek mi yoksa iflçiyi, memuru, ö¤-
renciyi, çiftçiyi oldu¤u gibi bizi de azarlayacak m›? Esnaf
Komisyonu olarak ça¤r›m›zd›r. Taleplerimiz için birlefle-
lim, çözüm üretelim, mücadele edelim” diye konufltu.



Cenazelerine sahip ç›kan halka
polis müdahalesi “terör” demagoji-
leri ile meflrulaflt›r›lmaya çal›fl›l›r-
ken, ayn› günlerde polisin biber
gazl›, coplu müdahalelerinden biri
de Erzurum’da yafland›. Bu kez or-
tada ne “kanuna ayk›r› gösteri” var-
d›, ne de “yasad›fl› slogan”.

Erzurum'un fienkaya ‹lçesi’ne
ba¤l› K›rkkavak köylüleri y›llard›r
içme suyundan mahrum, hayvanla-
ra verdikleri sular› kullan›yorlard›.
“Devlet dert kap›s›d›r, çözer” diye
düflünmüfller, devletin Erzurum’da-
ki en üst düzey mülki amirinin kap›-
s›n› çalmaya karar vermifllerdi. Ara-
lar›ndan seçtikleri 50 köylü 100 ki-
lometreden fazla mesafeyi katede-
rek 4 Nisan günü Erzurum Valili-
¤i’ne geldiler. Temiz su istemek için
bu kadar yolu tepip gelmelerine
ra¤men devlet “randevunuz yok”
diye görüflmedi. Sorunlar› hayatiy-

di, ›srar ettiler. Valilik binas›n›n
içinde ald›klar› cevap biber gaz›,
cop oldu. Onlarca polis tuttu¤u köy-
lülerin burunlar›na burunlar›na s›k›-
yordu biber gaz›n›. Bir yandan da
gözalt›lar, tekmeler, tokatlar. 

Düflünün ki, su isteyeni valilik
içinde biber gaz›na bo¤an, dayaktan
geçiren bu polis “daha fazla yetki”
istiyor. Peki ne yapacak daha fazla
yetkiyle? Mesela köylüleri hemen
iflkence tezgah›na çekip, “sizi kim
k›flk›rtt›, hangi terör örgütü yönlen-
dirdi” gibi “mihraklar” arayacak.
Öyle ya, ortada bir hak arama varsa,
orada mutlaka terör örgütü vard›r!

Köylüler ne oldu¤unu anlayama-
m›fllard›. Belki daha önce devletin
bu yüzünü tan›mam›fllar, meydan-
larda inip kalkan coplara, “terörist-
lere müstahak” gözüyle bakm›fllar,
“vard›r yapt›klar› bir fley, yoksa
devlet niye dövsün” demifllerdi.

Böyle olmad›¤›na tan›k oldular.
“Baba devlet”in kap›s›nda, “ce-

berrut devlet”in daya¤›n› yediler. 

Erzurum’da yaflananlar binlerce
kez yafland› bu ülkede. Kaç kez
duydunuz, bir flekilde hakk›n› ara-
yanlar›n polis copu karfl›s›nda “biz
terörist miyiz” diye ba¤›rd›klar›n›.
Polisi, jandarmas› ile devletin halk-
la karfl› karfl›ya geldi¤i, halk›n hak-
k›n› arad›¤› her yerde devletin flid-

deti oldu. Geçen hafta Derbent’te
gaz bombalar›na bo¤ulan halk›n
sözlerini hat›rlay›n; “bize düflman

gibiydiler” diyorlard›.

Oligarflik devlet tüm halka, özel-
likle hakk›n› arayan herkese düfl-
mand›r. Hak aramalar›n›n biçimi bu
konuda talidir. Çünkü oligarfli, su-
san, boyun e¤en, verilenle yetinen,
verilmeyeni istemeyen bir halk is-
ter. K›rkkavak köylülerinin suyu
mu yok; istemeyecek, ne zaman ki
seçim zaman› gelir, belki temiz su-
ya kavuflurlar. O zamana kadar “ka-
der” deyip oturacak pis suyun yol
açt›¤› hastal›klar karfl›s›nda. 

Erzurum’da köylülere biber gaz›
s›kan, su istedi diye yerlerde sürük-
leyen polisler, sadece Erzurum Vali-
si ve Emniyet Müdürü’nün talimat-
lar›n› yerine getirmiyorlard›. Kad›n-
lar›, çocuklar› katletmeyi meflru gö-
ren bir Baflbakan’dan, ony›llard›r
halka karfl› sindirme, susturma, kat-
letme politikas› uygulan bir devlet-
ten güç al›yorlard›. 

E¤itimlerini, tatbikatlar›n› hat›r-
lay›n; gösterici k›l›¤›ndakiler “Hak
Verilmez Al›n›r” slogan› atar, polis-
ler müdahale eder. Hak arayan› sus-
turmak için e¤itilirler. Erzurum’da-
kiler de bu e¤itimi uygulad›lar. Dev-
letin halka düflmanl›¤›n› vali ve mü-
dürlerinin emriyle gösterdiler.
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Su iisteyen kköylülere dde bbiber ggaz›

Oligarfli Halka Düflmand›r

Sadece köylerine su istediler.
Cevap; cop, biber gaz› oldu. Çün-
kü bu devlet halka, hakk›n› ara-
yana düflmand›r, sadece ezer!

‹flkenceciler, 
AKP himayesinde

16 Ocak 1991 y›l›nda iflkencede
katledilen Birtan Altunbafl’›n katilleri-
nin duruflmas›na 31 Mart günü An-
kara 2. ACM’de devam edildi. 

Katil polisler Hasan Cavit Orhan
ile ‹brahim Dedeo¤lu’nun kat›ld›¤›
duruflma, öncekilerde oldu¤u gibi
oyalama senaryolar› içinde geçti. ‹fl-
kenceciler taraf›ndan tan›k olarak
gösterilen, olay günü nezarethane
görevlisi olan polislerin “adres tespi-
ti, celp yaz›lmas›...” gibi prosedürle-
ri, Yarg›tay’dan dosya beklenmesi
vb. gerekçelerle, duruflma hiçbir ge-
liflme olmadan 28 Nisan tarihine er-

telendi. 
Duruflma ç›k›fl› bir aç›klama ya-

pan Ankara Temel Haklar üyeleri,
“Birtan Altunbafl’›n Katilleri Cezalan-
d›r›ls›n” pankart› ve Altunbafl’›n re-
simlerini tafl›d›lar. Yap›lan aç›klama-
da, davan›n süreci özetlenerek, za-
man afl›m›na u¤ratma oyunu gözler
önüne serildi.

Birtan Altunbafl’›n ba¤›ms›z ve
özgür bir vatan istedi¤i için katledil-
di¤i ifade edilen aç›klamada, adale-
tin ancak, “iflkencenin bir devlet po-
litikas› olarak mahkum edilmesiyle
mümkün olacakt›r” denildi.
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K›sa ad› ‘SSGSS’ olan Sosyal
Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigorta-
s›’na karfl› TTB, D‹SK, KESK ve
TMMOB taraf›ndan düzenlenen re-
ferandum sonuçland›. Türkiye ge-
nelindeki sonuçlar, 4 Nisan günü
kamuoyuna aç›klan›rken, “bunun
bir bafllang›ç oldu¤u” kaydedildi.
‘Referandum 2006’ sonuçlar›n›
aç›klayan, TTB ‹kinci Baflkan› Bak-
kalc›, “Tasar› geri çekilmezse ‘‹n-
sanca Yaflam ‹çin Büyük Yürüyüfl’
bafllataca¤›z” dedi. 

TTB Merkez Konseyi binas›nda
düzenlenen bas›n toplant›s›na,
D‹SK Baflkan› Süleyman Çelebi,
KESK Baflkan› ‹smail Hakk› Tom-
bul ve TMMOB Baflkan› Mehmet
So¤anc› da kat›l›rken, aç›klamay›
Metin Bakkalc› yapt›. Türkiye ge-
nelinde kurulan 2 bin 892 sand›k-
tan, tasar›ya 2 milyon 228 bin 592
“hay›r” oyu ç›kt›¤›n› duyuran Bak-
kalc›, 13 bin 146 kiflinin de GSS'yi
destekledi¤ini dile getirdi. Yüzde
99.4’lük bir kesimin tasar›ya karfl›
oldu¤unun alt›n› çizen Bakkalc›,
emekçilerin iradesini ortaya koydu-
¤unu dile getirdi. Bakkalc› sözlerini
flöyle sürdürdü;

“Emeklilik hayal olacak,
emekli maafllar› düflecek,
sa¤l›k paral› hale gelecek.
Vatandafl bunlar› öngören ta-
sar›ya karfl› ç›km›flt›r. Bu ya-
sayla paran kadar sa¤l›k an-
lay›fl› yasal çerçeve alt›na
al›nmak isteniyor. Hükümet
milli gelirin %7.6 artt›¤›n›
söylüyor. Bir yandan da
emekli maafllar›n› düflürmeye
çal›fl›yor. Yeni bir yol aç›ld›
art›k referandum süreci de
bu yolun bafllang›c›d›r.”

fiimdi vekillerin görevi-
nin bu yasa tasar›s›n› geri
çekmek oldu¤una dikkat çe-
kilen aç›klamada, tasar›n›n
geri çekilmemesi durumun-
da ‘‹nsanca Bir Yaflam ‹çin

Büyük Yürüyüfl’ bafllat›laca¤› da
duyuruldu.

Toplant›ya kat›lan federasyon ve
oda baflkanlar› da sözalarak, sonuç-
lar› de¤erlendirdiler. 

Süleyman Çelebi, her fleyin pa-
ral› hale getirildi¤i bir düzen yara-
t›lmaya çal›fl›ld›¤›n› kaydederek,
“Bu oyunu bozmam›z gerekiyor. Va-
tandafl tepkisini ortaya koydu. fiim-
di önemli olan bu tepkiye sahip ç›k-
makt›r. Vekillerin görevi de yasa ta-
sar›s›n› geri çekmektir" dedi.

‹smail Hakk› Tombul, “as›l iflin
bundan sonra bafllad›¤›n›” belirte-
rek halk›n kendi iradesine sahip ç›k-
mas› gerekti¤ini vurgularken, So-

¤anc› da “halk iradesini sand›¤a
yans›tt›. Bu yasa meclisten geçirile-
bilir. Ama meflru olmaz. Türk halk›
karar›n› ortaya koymufltur” fleklinde
de¤erlendirdi. 

‹ktidar›n kulaklar› sa¤›r

Referandum “sembolik” olmas›-
na karfl›, bu mesaj güçlü bir flekilde
verilmifltir. Türk-‹fl, Hak-‹fl gibi
konfederasyonlar›n bu sürecin d›-
fl›nda kalm›fl olmas›na karfl›n,

emekçilerin ezici bir ço¤unlu¤u,
IMF ve Dünya Bankas› taraf›ndan
dayat›lan bu yasaya karfl› ç›km›flt›r.
AKP iktidar› ise TBMM çat›s› alt›n-
da yasay› ç›karmak için son h›zla
çal›flmalar›na devam etmektedir.  

Buna flafl›lacak bir fley yok. On-
lar sermayenin iktidar›, emperya-
listler ne isterse onu yerine getiri-
yorlar, Türkiye halk›n›n ne düflün-
dü¤ünü, ne istedi¤ini asla dikkate
alm›yor, dinlemiyorlar. Kürt halk›n-
dan iflçiye, memurdan ö¤renciye,
tutsak ailelerinden köylülere kadar
halk›n hiçbir kesiminin talepleri,
onlar›n gündemine girmiyor. 

2 milyonu AKP ve IMF’nin 
karfl›s›na dikmek için 
ne yap›lacak?

Dedi¤imiz gibi, AKP hükümeti
patronlara, emperyalistlere verdi¤i
söz gere¤i, emekçilerin karfl› ç›kt›¤›
bütün maddeleri de kapsayacak fle-
kilde bu yasay› gündemde tutmaya,
halk›n iradesini hiçe saymaya de-
vam edecektir. 

As›l olarak flimdi sendikalar,
odalar, yasaya karfl› ç›kanlar ne ya-
pacak? Referandumda bir iradenin
ortaya ç›km›fl olmas› ile yetinilecek
mi? ‘Büyük Yürüyüfl’, ne kadar
“büyük” olacak ve kapsam›, hedef-
leri ne olacak? ‘Hay›r’ diyen 2 mil-

yon 228 bin 592 insan›, bu
mücadelenin bir flekilde içine
katmak için ne yap›lacak?

Tüm bu sorular, sürecin ih-
tiyac›na uygun cevaplar bul-
du¤unda ancak referandum
bir anlam ifade edecek, “kal-
k›fl noktas›” olacakt›r. Baflta
referandumu düzenleyen kon-
federasyon ve odalar olmak
üzere, halka “iradenize sahip
ç›k›n” ça¤r›lar› yapmadan ön-
ce, bunun kendi sorumluluk-
lar› oldu¤u hat›rlanmal›, birle-
flik mücadeleyi örmek için se-
ferber olunmal›d›r. 

GSS’ye karfl› olan halk ke-
simlerini, emekçileri bu mü-
cadelenin içine çekmek, soka-
¤a ç›karmak, iktidar›n ve

Halk GSS’ye ‘hay›r’ dedi, AKP’den ses yok!

HALKIN ‹RADES‹N‹ D‹NLEY‹N!

“Herkese Sa¤l›k, Güvenli Gelecek ‹çin
Birleflik Mücadeleye” fliar›n›n gere¤i ve

sonuç almas›; sendikalar ve odalar›n hal-
k›n birli¤ini sa¤lama sorumlulu¤una sa-

hip ç›kmalar›na, militan ve radikal bir ey-
lem anlay›fl›n› savunmalar›na ve yüzlerini

devrimcilere dönmelerine ba¤l›d›r.
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IMF’nin karfl›s›na dikmek için, her
fleyden önce iflçi-memur konfede-
rasyonlar›, devrimci demokrat ke-
simler ve çeflitli halk örgütlülükleri-
nin birli¤i sa¤lanmak durumunda-
d›r. Bunun için de, birli¤in önünde
engel olan anlay›fllar terkedilmeli-
dir. Bu faaliyetin bafllang›c›nda
devrimci yap›lara ça¤r› yapan sen-
dika ve odalar›n, “birlikte örgütle-

yelim” de¤il, “biz örgütlüyoruz

gelin kat›l›n” dedikleri biliniyor.
Bu konuda dergimiz sayfalar›nda
görüfllerimizi ifade etti¤imiz için yi-
nelemeyece¤iz. (Bkz: Say›; 37,
‘Birleflik Mücadele’ bafll›kl› yaz›)
Ancak bu sald›r›y› (vb. sald›r›lar›)
püskürtmek için belli noktalar›n al-
t›n› yeniden çizmekle yetinece¤iz. 

Birincisi; gerçekten ciddi bir
mücadele verilecekse, ilerici konfe-
derasyonlar, odalar halk› birlefltirme
sorumlulu¤uyla hareket etmelidir-

ler. Bu sorumlulukla hareket edildi-
¤i noktada 2 milyon 228 bin 592 in-
sana, hatta daha fazlas›na ulaflma-
n›n mümkün oldu¤u görülecektir. 

‹kincisi; iktidara yasay› geri
çektirecek radikal, militan bir ey-
lem anlay›fl›yla hareket edilmelidir.
Örne¤in, “Büyük Yürüyüfl”ten söz-
edilmektedir. fiu son on y›lda buna
benzer adlarla yap›lan birçok eyle-
me tan›kl›k edildi. Ancak, bu ey-
lemlerin birço¤unda sonuç almak
mümkün olmad›. Çünkü, bu eylem-
lerde iktidar› zorlayacak bir radikal
kitle mücadelesini yaflama geçirme-
yi b›rak›n, kitlelerin radikalizmi yi-
ne bizzat eylemleri örgütleyen sen-
dika bürokrasisi ve reformizm tara-
f›ndan dizginlendi, fiili engelleme-
ler yap›ld›. Elbette “Büyük Yürü-
yüfl”ü sadece bir örnek olarak ver-
dik, yoksa sadece bir eylemle s›n›r-
l› olmayan, süreklili¤i sa¤lanabilen

ve do¤rudan iktidara ve ekonomi
politikalar›n as›l belirleyicisi olan
IMF’ye yönelen bir eylem anlay›-
fl›ndan sözediyoruz.

Üçüncüsü; ilerici sendikalar,
odalar yüzlerini devrimcilere dön-
melidirler. Devrimcileri d›fllayan,
onlardan uzak duran anlay›fl›n eko-
nomik, demokratik temelde dahi
hiçbir sonuç alamayaca¤› deneyler-
le sabittir. Bu, devrimcilerin fiili gü-
cünün, halk›n çeflitli kesimlerini bu
mücadelenin içine katabilecek ol-
malar›n›n, örgütleyiciliklerinin öte-
sinde bir durumdur. Her fleyden ön-
ce sonuç alan bir mücadele anlay›fl›-
n›n yaflama geçirilmesi için bugün
kaç›n›lmaz oland›r. Devrimci çizgi
d›fl›nda hiçbir çizgi, emperyalistle-
rin ve iflbirlikçilerinin sald›r›lar›
karfl›s›nda direnifl hatt› öremez.

“Halk›n mücadelesi bu temel-

lerde geliflecektir.”

Balcal›’da eylem
Dev Sa¤l›k-‹fl’te örgütlendikleri için

bundan bir süre önce iflten at›lan
ve tüm hastane çal›flanlar›n›n ey-
lemleri sonucu kazanan emekçiler,
3 Nisan günü yine eylemdeydi.
Rektörün görüflme talebini reddet-
mesi üzerine 200 iflçi 15 dakika ifl
b›rak›rken, D‹SK Bölge Temsilcisi
Kemal Aslan, rektör cevap verene
kadar her gün bu eylemin tekrarla-
naca¤›n› kaydetti ve “iflçilerin ça-
l›flma koflullar› çok a¤›r. Rektörü
iflçilerin taleplerine olumlu yan›t
vermeye ça¤›r›yoruz” dedi. 

Trakya Sanayii’nde kurulu bulunan Alco Tencere Fab-
rikas›’nda çal›flan 112 iflçiden 85’inin Birleflik Metal-
‹fl Sendikas›’na üye olmas›, patron Hayyam Garipo¤-
lu taraf›ndan iflçi k›y›m›yla cevapland›. ‹flyerindeki
çal›flma koflullar›n›n kötülü¤ü, ücretlerin düflüklü¤ü
gibi nedenler, iflçileri sendikalaflmaya götürürken,
bundan haberdar olan patron, iki iflçiyi iflten att›. Bu-
nun üzerine 2 Nisan günü fabrikada direnifl bafllad›. 

Arkadafllar›n›n iflten at›ld›¤›n› ö¤renen iflçiler, fabrika-
y› iflgal ettiler. ‹flyerini terketmeme eylemine D‹SK’e
ba¤l› sendikalar da destek verirken, ayn› sanayii için-

de bulunan di¤er fabrikalarda çal›flan Birleflik Metal
‹fl üyesi iflçiler de direnifli destekliyorlar. 

3 Nisan günü fabrika önüne gelerek iflçilere destek ve-
ren D‹SK üyelerine seslenen Birleflik Metal-‹fl Örgüt-
lenme Daire Baflkan› Özkan Atar, iflçilerin yasal hak-
lar›n› kullanarak sendikalaflt›¤›n› kaydederek,
“Amaçlar› toplusözleflme düzeni içerisine girerek ek-
meklerini büyütmekti. Direniflimiz at›lan arkadafllar
geri al›nana ve T‹S imzalanana kadar sürecektir” de-
di. Atar, fabrikada tüm iflçilerin sendikaya üye oldu-
¤unun da alt›n› çizdi. 

Bu arada, iflçilerin eylem yapt›¤› s›rada, patron noter ve
hakim ça¤›rarak iflçilerin çal›flmad›klar› yönünde tu-
tanak tutturup bask› kurmaya çal›flt›.

Alco Tencere’de direnifl

Gençlikten köylülere destek
Lüleburgaz’da 2 Nisan günü çeflitli DKÖ ve partiler taraf›ndan köylü-

lerin desteklenmesi, tar›ma a¤›rl›k verilmesi ve özellefltirmelere son veril-
mesi amac›yla bir miting düzenlendi. “Sar›msakl› sat›lamaz” ad›yla düzen-

lenen miting öncesi valilik önünden flehir
meydan›na yürüyenler aras›nda gençlik de
vard›. AKP’yi protesto eden sloganlar›n at›ld›-
¤› eylemde köylülere destek veren ve Edirne
Gençlik Derne¤i Giriflimi üyelerinin de yeral-
d›¤› Trakya Üniversitesi devrimci demokrat
ö¤rencileri, “Kurtulufl Yok Tek Bafl›na Ya Hep
Beraber Ya Hiç Birimiz” pankart› tafl›d›lar.
“Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›yla
süren yürüyüflün ard›ndan konuflmalar yap›ld›. 



“Türkiye Amerikan emperya-

lizminin batmaz uçak gemisi hali-

ne getirildi” demifltik.

AKP iktidar› da topraklar›m›z›
bu amaçla kulland›rmakta yeni
ad›mlar atmaya devam ediyor. fiim-
di s›rada ‹skenderun Liman›’n›n
ABD Deniz Üssü haline getirilmesi
var. Hat›rlanaca¤› gibi, ‹skenderun
Liman›, Irak iflgali sürecinde ve
sonras›nda askeri sevkiyat amac›yla
yo¤un olarak kullan›lm›fl ve AKP
iktidar› askeri araçlar›n “insani yar-
d›m malzemesi tafl›d›¤›n›, öldürücü
silahlar bulunmad›¤›” yalan›yla bu
iflbirli¤ini gizlemeye çal›flm›flt›. 

ABD Heyetleri ‹skenderun’da

Bas›na yans›yan bilgilere göre; 

Amerikal›lar TCDD ‹skenderun
Liman›'n› “deniz üssü” yapmak
amac›yla görüflmelere ve ayn› anda
alt yap› incelemelerine de bafllad›-
lar. Liman›n ABD'lilere uzun süreli
kiralanmas› konusunda anlaflmaya
var›ld›¤› bilgisi yeral›rken, bu
amaçla, en sonuncusu 29 Mart’ta
olmak üzere TCDD ‹skenderun Li-
man ‹flletme Müdürlü¤ü'nde iki ayr›
görüflme yap›ld›. 9 kiflilik üst düzey
ABD askerinin yerald›¤› heyet, as-
keri ve mülki amirlerle görüfltü ve
incelemelerde bulundu. Roman-
ya’daki ABD üssünün de buraya ta-
fl›naca¤› kaydedilirken, anlaflman›n
sonuçlanmas›yla birlikte, Ortado-
¤u’daki Amerikan operasyonlar›nda
askeri sevkiyat için aktif olarak kul-
lan›laca¤› belirtilmekte. (Cumhuri-
yet 31 Mart)

Konuya iliflkin aç›klama yaparak
görüflmeleri do¤rulayan Liman ‹fl
Sendikas› Genel Baflkan› Raif K›l›ç
da, “Bir liman›m›z›n deniz üssü ola-
rak dünya hegomanyas› peflinde ko-
flan bir emperyalist devlete verilme-
si demek, asl›nda koloni zihniyetini

kabullenmek demektir” diyerek bu
duruma tepki gösterdi. 

BOP Tafleronlu¤u 
Limanlar›m›z›n Sald›r› Üssü 
Olmas›n› Da Kaps›yor

AKP iktidar› her vesileyle Ame-
rikan Büyük Ortado¤u Projesi’ne
deste¤ini ifade ediyor. Hatta deste-
¤in ötesinde, “kendi projesi” gibi
sahipleniyor, savunuyor.  

Ortado¤u’nun “demokratikleflti-
rilmesi, özgürlefltirilmesi” gibi de-
magojileri bir yana b›rak›rsak -ki bu
yalan zaten Irak’ta çökmüfltür-;
BOP’a deste¤in somutu, iflbirlikçi-
likte s›n›r tan›mamakt›r. Topraklar›-
m›z›n emperyalizmin bölge halkla-
r›na karfl› sald›r› ve tehdit amaçl›
olarak kullan›lmas› ise, bu iflbirlik-
çili¤in bafl›nda yeralmaktad›r. 

Amerikan emperyalizminin Orta-
do¤u’ya kal›c› olarak yerleflmesi, yer
alt› yer üstü zengin-
liklerini sömürme-
si, enerji yollar›n›
kontrol alt›nda tut-
mas›, ülkelerin pa-
zarlar›n› emperya-
list kapitalizmin sö-
mürü a¤›na dahil
etmesi, tüm bunlar
için iflgal, tehdit,
tecrit ve ambargo
dahil her yola bafl-
vurmas›; BOP deni-
len projenin temel-
lerini oluflturmak-
tad›r. Bir baflka de-
yiflle, Amerikan
emperyalizminin
dünya egemenli¤i-
nin bir parças›d›r
bu proje. 

Topraklar›m›z›n
ba¤r›na ony›llard›r
saplanan birer han-
çer gibi duran ABD
ve NATO üsleri de

bu amaç için kullan›lmaktad›r. ‹s-
kenderun da denizden kuflatma ve
halklar›n kan›n› dökecek silahlar›n
nakliyesinde kullan›lacakt›r.

AKP iktidar› bu suçu bilerek, is-
teyerek, koltuk ç›karlar›n› korumak
için iflliyor. ABD’ye daha fazla ya-
ranmak için iflbirlikçilikte, emper-
yalist ç›karlara tafleronlukta s›n›r ta-
n›m›yor. 

Türkiye ba¤›ms›z bir ülke olma-
d›kça, topraklar›m›z›n ba¤r›na sap-
lanan hançerler, sadece birer onur-
suzluk abidesi olmayacak, ayn› za-
manda kardefl ülke halklar›n›n katli-
ne, topraklar›n›n iflgaline, sömürül-
melerine de ortakl›k anlam›na gele-
cektir. Ülkemizin daha fazla ba¤›m-
l›laflt›r›lmas›n›n da birer arac› olan
bu üsleri, ‹ncirlik’i, ‹skenderun’u,
Pirinçlik’i... ile bu topraklardan biz
söküp ataca¤›z. Bunun için Türkiye
halk› olarak ba¤›ms›zl›k bayra¤›n›
yükseltelim, iflbirlikçileri bafl›m›z-
dan atal›m!
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AKP, iiskenderun LLiman›’n› 
‘ABD Deniz ÜÜssü’ YYap›yor

Anadolu’nun ba¤r›na saplanan 
hançerleri biz söküp ataca¤›z

NATO Üssü ‘Türkiye’nin Güvenli¤i’ ‹çinmifl

50 Y›ld›r Ayn› Yalan!

AKP iktidar› iflbirlikçilikte s›n›r tan›m›yor, topraklar›m›z› Ortado¤u
halklar›na karfl› bir Amerikan üssü haline getiren iktidar›n suçlar›ndan
birini de, Hatay’da kurulan radar üssü oluflturuyor. ‹skenderun Kese-
ciktepe’de NATO Radar Üssü’ne iliflkin soru önergesini cevaplayan D›-
fliflleri Bakan› Abdullah Gül, Ortado¤u’yu gözetlemek üzere kurulan üs-
sün, “Türkiye’nin güvenli¤ine katk›da bulunaca¤›n›” söyleyerek
savundu. Gül üssün, “Türk Hava Kuvvetleri Komutanl›¤› taraf›ndan ifl-
letilece¤ini” de sözlerine ekledi.

Topraklar›m›zdaki bütün ABD ve NATO üsleri bu yalanlarla aç›klan-
d›. ‹ncirlik de “Türkiye’nin güvenli¤i” içindi ve TSK taraf›ndan yönetili-
yordu, hatta “üs yok, tesis var”d›. ABD ile bütün ikili anlaflmalar›n ‘Tür-
kiye’nin yarar›na” diye sunulmas›, ifl-
birlikçilerin klasikleflmifl yalanlar›n›n
bafl›nda yerald›. AKP de, topraklar›m›-
z› bölge halklar›na karfl› kulland›r›r-
ken ayn› yalanlara s›¤›n›yor. 1966 y›-
l›na ait yandaki küpür, bu tarihin
sadece bir kesitini gösteriyor. 
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ABD’den AKP’ye;
Kendi kendinize gelin güvey 
olmay›n, verilen rolü oynay›n!

‹ran sorununda “arabulucuk” yapabilecekle-
rini söyleyen AKP iktidar›na cevap, ABD'nin
Ankara Büyükelçisi Ross Wilson’dan geldi. 

Wilson; “Ne biz ne de baflkalar› ‹ran konu-
sunda arac› ar›yor. Zaten mevcut durumda
‹ran'a aç›k bir mesaj iletiliyor. Türkiye'nin ara-
c› rolü oynamas› aray›fl›nda de¤iliz” dedi. 

Türkiye iktidar›n›n “büyük devlet... Lider
ülke” gibi havalara girmesine bu sözlerle cevap
veren Amerikal›, iktidara düfleni de flu sözlerle
özetledi:

“Türk hükümeti ‹ran'›n uluslararas› toplum-
la uzlaflmas› gerekti¤i yönünde son zamanlarda
ardarda aç›klamalar yapt›. Bu durum ‹ran'›n
izolasyonunun alt›n› çizdi. Türkiye'den bu
aç›klamalar› sürdürmesini bekliyoruz.”

Mesele bu kadar basit. Siz verilen görevi
yerine getirin, ‹ran’›n tecritine ortak olun, poli-
tikalar›m›z do¤rultusunda aç›klamalar yap›n!

AKP de zaten bunu yapmay› sürdürüyor.

‹ngiliz Emperyalizminin 
Komünistler ‹çin ‹flkence Kamp›

‹ngiltere'nin “So¤uk Savafl” y›llar› bafllang›c›nda, Alman-
ya'da komünistler için iflkence kamp› kurdu¤u ortaya ç›kt›. 

‹ngiliz The Guardian Gazetesi’nin haberinde, bu kampta
çekilen bir iflkence kurban›n›n foto¤raf› da yerald›. ‹ngiliz
emperyalizminin burada bir iflkence program› uygulad›¤› bil-
gisi verilen haberde, kamptaki kiflilerin aç ve uykusuz b›ra-
k›lmak, dövülmek ve so¤ukta b›rak›lmak gibi iflkencelere
maruz kald›klar› kaydedildi. 

1946 y›l›nda aç›k olan kampta, 2. Paylafl›m Savafl›’nda
Sovyetler’e destek verdi¤inden flüphelenilen komünistlerin
tutuldu¤u ve SSCB ile emperyalistler aras› olas› bir savaflta
da bu kiflilerden bilgi al›nmas›n›n amaçland›¤› belirtildi. 

60 y›ld›r gizlenen belgelerin ilk kez ortaya ç›kt›¤›n› kay-
deden gazete, kampa iliflkin rapor yazan bir bakanl›k çal›fla-
n›n›n “Uygulamalar›m›z adeta, Nazi Almanyas› toplama

kamplar›n› and›r›yor” sözlerine de yer verdi. 

2. Paylafl›m Savafl›’nda faflizmi ezerek Avrupa’y› kurtaran
komünistlere, emperyalistlerin “teflekkürü” iflkence kamp›!

Bugün Irak’ta iflkence kamplar› kuran emperyalistler, on-
y›llard›r ayn› yöntemlerle, anti-emperyalistlere, komünistlere
karfl› savafl›yorlar.

Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi’nin emperya-
list ülkeleri, ‹ran konusunda uzlaflmaya vard›lar. Özel-
likle Rusya ve Çin’in itirazlar› sonucu pazarl›k bir aya
yak›nd›r sürüyordu. Sonuçta ‹ran’a 14 yerine 30 gün sü-
re tan›nmas› kararlaflt›r›ld›. BM Güvenlik Konseyi tara-
f›ndan yap›lan aç›klamada, “‹ran'›n uranyum zenginlefl-
tirme faaliyetlerini durdurmas›” istenirken, Uluslarara-
s› Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), ‹ran'›n boyun e¤ip
e¤medi¤ini 30 gün içinde rapor edecek. 

‹ran, karar› “bask› ve tehdit” olarak de¤erlendirerek,
“‹srail'in nükleer silah gücünü görmezden gelen” BM
Güvenlik Konseyi'ni, “çifte standart uygulamakla” suç-
lad› ve ‹ran'›n nükleer silah de¤il nükleer enerji üretme
hakk›ndan vazgeçmeyece¤i belirtildi.

‹ran’a tehdit içerikli süre kim ad›na verildi? 

Bu sorunun cevab›, asla BM üyesi tüm ülkeler, halklar
de¤ildir. Karar, BM’nin son y›llardaki misyonuna uygun
olmufltur. BM, Afganistan’da, Irak’ta oldu¤u gibi Ameri-
kan emperyalizminin kuklas› olarak, sald›rgan politikala-
r›n meflrulaflt›r›lmas›nda kullan›lmak istenmektedir. 

Gerek BM, gerekse UAEK gibi
ba¤l› kurulufllar›, ülkeleri tehdidin,
teslim alman›n ve tecrit etmenin
araçlar› durumundad›r. 

BM, emperyalistlerin halklara
karfl› savafl›nda kulland›klar› bom-

balar, füzeler ne ise, o ifllevi görmektedir. “Dünya bar›-
fl›n›n” de¤il, emperyalizmin dünya hakimiyetinin plat-
formudur.  

Bu nedenle kararlar›n›n hiçbir meflruiyeti yoktur.
ABD emperyalizminin, konseyin daimi üyeleri ‹ngilte-
re, Almanya ve Fransa’n›n deste¤ini alarak, Çin ve Rus-
ya ile bir noktada ç›karlar› temelinde uzlaflarak ortaya
ç›kard›¤› karar, meflru olabilir mi? Bu bir avuç ülkenin,
halklar›n gelece¤ini belirleme, birilerini tehdit etmesi,
birilerine boyun e¤dirmek için yapt›r›mlara baflvurmas›
meflru kabul edilemez. Sadece ‹srail’in de¤il, Ameri-
ka’dan ‹ngiltere’ye tüm emperyalist ülkelerin kitle imha
silahlar›na, nükleer gücüne sesi ç›kmayan BM, ne ‹ran
ne de baflka bir ülke hakk›nda bu konuda karar alma
hakk›na sahip de¤ildir.

Ancak, emperyalizmin egemenli¤indeki dünya düze-
ni, bütün halklara bu hukuksuzluk sisteminin “hukuk”
ad›na kabul edilmesini dayatmaktad›r. Teslimiyeti daya-
tan bir hukuksuzlu¤a karfl› her türlü direnifl ise mefl-
rudur, hakl›d›r. 

Emperyalizmin ‹ran Kuflatmas›
BM Karar› Gayri-meflrudur



“Yolumuz Çayan-
lar›n Yoludur”
pankartlar› arka-
s›nda yürüyen
yüzbinler “Mahir
gibi” olmay› düfl-
ledikleri ve Mahir
gibi olduklar› için,
bu çizgi, bu gele-
nek 36 y›ld›r kesin-

tisizdir. Binlerce
devrimci kuflat›ld›k-

lar›nda Mahir gibi ol-
may› düflündüler ve ol-

dular. Binlerce devrimci
yeniden bafllamak gerek-

se de, Mahir gibi, irademiz-
le, kararl›l›¤›m›zla kuraca¤›z o

partiyi diye düflündü ve kurdular.
Mahir gibi olmak binlerce devrimci-

nin düfllerini süsledi, Mahir gibi olmak,
devrimin genç önderlerinin yolunu çizdi. 

Sapla saman›n kar›flt›r›ld›¤›, emperyalizmin nakit ser-
mayesini ve “isim, patent hakk›, teknik bilgi, teknik ele-
man vs. gibi sermayenin di¤er elemanlar›n›”, tanklar›n
içine koyup ihraç etti¤i, atlar›n itlerle ayn› izi b›rakt›¤›
bir dünyada, teoride, politikada ve savafl alan›nda her za-
mankinden daha Mahir olmak gerekiyor.  

Terör listeleri yay›nlan›yor hakk›m›zda. Katlimize
ferman veriliyor terör yasalar›nda. Diri-diri tecrit hücre-
lerine gömülüyor öncülerimiz. Bu koflullar alt›nda Mahir
olmak, Mahir gibi “Vars›n bütün oklar üstümüze ya¤s›n.
Biz, do¤ru gördü¤ümüz bu yolda sonuna kadar yürüyece-
¤iz” diyerek yürümektir. 

AB’nin ve oligarflinin ortaklafla sürdürdü¤ü demokrasi-
cilik oyununda oyunbozanl›k yapt›¤›m›zda, statükoculu¤u
reddedip direnme savafl›n› sürdürdü¤ümüzde, reformist,
pasifist, sa¤c› ideolojilerle uzlaflmad›¤›m›zda, düzeniçi
solculu¤un ahbap çavufllar birli¤ine dahil olmamakta ›s-
rar etti¤imizde, “sekterlik, kapal› kap›c›l›k ve bölücülük-
le suçlanaca¤›z”. Ama diyor ya Mahir; “Dünyan›n her-
hangi bir ülkesinde oportünizm taraf›ndan bu çeflit suçla-
malara hedef olmam›fl bir Marksist-Leninist hareket gös-
terilebilir mi?” Ve ekliyor ya Mahir: “Yine gösterilebilir
mi ki, bu çeflit suçlamalarla oportünizmin bir Marksist-Le-
ninist hareketin üstesinden geldi¤i?”

Mahir gibi, Marksist-Leninist hareketin yenilmezli¤i-
ne, Marksizm-Leninizm’in zaferine inanarak yürüyece-
¤iz bu yolda. Olabilir, yaln›z b›rakabilirler kimileri bizi

bu yolda. Hatta daha ileri gidip bizi kuflatanlar›n içine ka-
r›flabilirler. Biz yine Mahir gibi düflünmeye devam ede-
ce¤iz: “Bir ülkede halk savafl› vermek, devrim yapmak,
herfleyden önce, kendine ve özgücüne güvenmekle müm-
kün olur. Ancak kendi özgücümüze güvenerek bu ölüm
kal›m mücadelesinin alt›ndan aln›m›z›n ak›yla ç›kabili-
riz.”

Evet, bu bir ölüm-kal›m mücadelesidir. Devrim bir
ölüm-kal›m mücadelesidir. Yaln›z bu kavgan›n öncü sa-
vaflç›lar› aç›s›ndan de¤il; halklar aç›s›ndan hem mecazi,
hem fiili anlamda ve aslolarak siyasi anlamda bir ölüm-
kal›m mücadelesidir. Mahir gibi olmak, feda ruhuyla do-
nanmakt›r. Kuflatmalar alt›nda, Mahir gibi, “Bir direnifl
gelene¤i yaratmal›y›z. Bu direniflte bizim ço¤umuz, belki
de hepimiz ölebiliriz. Ama gelecek kuflaklara bir direnifl
gelene¤i b›rak›r›z" diyebilmektir. Onlar öyle diyebildik-
leri için, Türkiye halklar›n›n ad›, direnen halklar içinde
say›l›r bugün de. Türkiye’nin ad› devrim ve sosyalizm
ateflinin yanmaya devam etti¤i ülkeler içinde an›l›r. Biz
yürüdükçe yolumuza barikatlar örüyor zorbal›k. Biz yü-
rüdükçe sol literatüre bulanm›fl zehirli oklar ya¤›yor üze-
rimize. Yürüdükçe ard›m›zda kal›yor y›lg›nlar ve y›lg›n-
l›k.  

Devrim, sosyalizm, Marksizm üzerine söz söyleyen
çoktur ülkemizde de; dergiler ç›kar›r, partiler kurarlar bu
adlarla. Ellerini tafl›n alt›na koymadan, devrim için t›r-
naklar›n› bile feda etmeden, bunlar üzerine ahkamlar ke-
serler. Dün de vard› böyleleri, bugün de var, ihtimal, ya-
r›n da olabilirler; olduklar›yla kal›rlar, kimse “onlar gi-

bi” olmay› düflünmez bu ülkede, “onlar gibi” olma u¤ru-
na bedeller ödemez. Tüm “teorisyenliklerine” ra¤men,
Mahir olamam›fllard›r ve bu yüzden de Mahir’e karfl› en
h›nçl› kesimlerin bafl›nda gelirler. Oysa Mahir ne yal›n
özetlemifltir teorinin yerini: “Biz Marksizmi entellektüel
gevezelik ve dünya devrimci hareketinin trafik polisli¤ini
yapmak için okuyup ö¤renmiyoruz. Biz dünyay› de¤ifltir-
mek için, dünyan›n Türkiye'sinde devrim yapmak için
Marksizmi ö¤reniyoruz!” Mahir gibi olman›n ayr›m nok-
talar›ndan biridir bu. 

Devrim için savaflmayanlar, kendilerine sosyalist di-
yebilirler, ama sosyalist olamazlar. AB’cilik oynayanlar,
AB’nin, ABD’nin müdahalelerinden medet umanlar,
TÜS‹AD’la yol arkadafll›¤› yapanlar, düzen sendikac›l›-
¤›n›n kuyruklar›na tak›lanlar, oligarflinin, emperyalizmin
“demokratikleflme” oyunlar›n›n gönüllü figüranlar› olup
halk› da “solculuk, emekten yanal›k, sosyalistlik ad›na”
bu oyunlara ortak edenler bir yandad›r, Mahir gibi yürü-
yenler bir yanda. Mahir’in yolunda yürüyenler, Mahir’in
dedi¤i gibi, “Zafere giden yolda, proleter devrimcilerin
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görevi, iflçi s›n›f›n›, ihtimaller üzerine kurulmufl bir poli-
tikaya dayanarak, küçük-burjuvazinin pefline takmak de-
¤il”dir tespitinden ç›kar›rlar devrimci görevlerini. 

Devrimci görevlerin bedeli bazen kand›r, cand›r. Dev-
rimci süreçlerde zaferler gibi yenilgiler de, kahramanl›k-
lar gibi ihanetler de yaflan›r. Yine de titremez elimiz, yi-
ne de düflmeyiz karars›zl›¤a; Mahir’den ö¤renmiflizdir
çünkü: “Devrim yolu engebelidir, dolambaçl›d›r, sarpt›r.
Baz›lar› düflerler, gerilerde kal›rlar. Daha düne kadar be-
raber omuz omuza yürüdü¤ümüz baz› arkadafllarla art›k
beraber de¤iliz. Onlar için daha fazla duramay›z. Çünkü
onlar tercihlerini geriye do¤ru yapt›lar. Onlar batakl›¤›
tercih ettiler. Ve maalesef, namlular›n› bize çevirdiler. Bu
mücadele s›n›flar mücadelesidir. Burada el titremesine,
tereddüte ve karars›zl›¤a yer yoktur. S›n›flar mücadelesin-
de proletarya yoldafll›¤›n›n d›fl›nda feodal ve ataerkil ilifl-
kilere yer yoktur.”

Mahir'in mahirce sözlerinde, yürünen yolun do¤rulu-
¤undan emin olma hali ve yürünen yolun sonunu görme-
nin kararl›l›¤› vard›r. Ve gün gelir, o yol K›z›ldere'den ge-
çer. Mahir'in sözü de¤iflmez; "vars›n kurflunlar ya¤s›n
üstümüze"!.. Çünkü dönmek için yola ç›kmam›fllard›r.
Elbette, denilebilir ki, kimse dönmek için ç›kmaz yola.
Ve fakat, Mahir olamayanlar için dönmek, her zaman ka-
ç›n›lmaz bir sondur. Nitekim böyleleri dönmüfller ve si-
yaseten ölmüfllerdir. “Devrimci Yolumuz Mahirlerin Yo-
ludur” diyenler, Mahir gibi olamad›klar› için ünlemli de-
mokratl›¤a düfler, “Parti-Cephe kökenli” olmay›, “DEV-
GENÇ”ten gelmeyi y›llarca istismar malzemesi yapanlar
Mahir gibi olamad›klar› için legal particilik bata¤›nda
bo¤ulurlarken, “inkar de¤il savafl” diyenler, Mahir gibi
olamad›klar› için fokoculu¤un dehlizlerinde tükenirken,
hayat denilen kavgan›n Mahirler’i, her koflulda umudu
yaflatmaya ve büyütmeye devam ettiler. 

Her fleyin bir aç›klamas› vard›r. Küçük-burjuvazinin
tavr›n›n da. Ülkemiz  emperyalizmin gizli iflgali alt›nda
bir ülkedir; emperyalizme göbekten ba¤›ml› bir yeni-sö-
mürgedir. Faflizmle yönetilmektedir. Ve ard›ndan der ki
Mahir: “... bu koflullar alt›nda, de¤il Marksist olmak, de-
mokrasiden yana olmak bile yürek ve cesaret isteyen bir
ifltir. ‘Ne yardan, ne yerden’ diyerek, ne Marksistlikten
vazgeçen, ne de bunun gereklerini böyle bir ülkede yerine
getirebilecek niteliklere sahip olan, korkak, tabans›z, pa-
sifist küçük-burjuva entellektüel bozuntular›n›n Marksist
ak›mdaki bozguncu düflüncelerinin temelinde, ülkenin bu-
günkü koflullar›n›n zorlu¤unu aramak gerekir.” 

‹flte bu koflullard›r silahl› mücadeleyi zorunlu ve te-
mel yapan. Bu koflullard›r PASS’yi formüle ettiren. Ve
bu koflullard›r bedeller ödemeyi gerektiren. Mahir gibi
olmak, bu koflullar› do¤ru tespit edip, ki yetmez, koflulla-
r›n gereklerini yerine getirmektir. Mahir’in yoldafllar›, ifl-
te bu gerekleri yerine getirmek için, hep Mahir gibi, bir
“çelik çekirde¤i” yaratmaya çal›flt›lar, hep savafl› gelifltir-
meye çal›flt›lar ve hep direnme çizgisinde oldular. Türki-
ye solu nice “parti”ler gördü, nice teorik “savafllar” ya-

p›ld›. Mahir’in yolundakiler, bürokratik partiler, prati¤e
hizmet etmeyen teorik polemikler peflinde olmad›lar.
Mahir de demiflti; “Örgütü, örgüt yapan, onu kitlelere ta-
n›tan, programlar veya yald›zl› laflar de¤il, devrimci ey-
lemdir.”

Devrimci eylem, bir zaman ve mekanda gerilla sava-
fl›yd›, bir baflka zaman ve mekanda yoksullar›n zulme
ayaklanmas›, baflka zamanlarda ve baflka mekanlarda ku-
flatma alt›nda teslim olmamak, teslimiyet dayatmas›nda
ölüm oruçlar›na yatmak, karfl›-devrim rüzgarlar›nda sos-
yalizmi, sosyalist önderleri savunmakt›. 

Mahir gibi savaflmak, her sald›r›y›, her kuflatmay›
umudu büyütmenin savafl›na çevirerek yürekleri ve bi-
linçleri sarsan, halk› örgütleyen bir devrim f›rt›nas› yara-
tabilmektir. Tarih buna ilk K›z›ldere'de tan›k olmufltur ve
tarih K›z›ldere'nin son olmad›¤›na da tan›kl›k etmeye de-
vam etmektedir.

Her koflulda ve her kuflatmada Mahir gibiler can ver-
diler "K›z›ldere son de¤il" sözüne. Son olmayacakt› K›-
z›ldere; çünkü K›z›ldere yolu, zaferin yoluydu. Zafer, sa-
dece o “son an” de¤ildir. Zafer savafl›n içinde onlarca ey-
leme, direnifle, flehitliklere yay›lm›fl haldedir. Ve devrim
yolu zaferler yoludur; çünkü bu yolda Mahir gibi yürü-
yenler, bu yoldaki yenilgileri de zaferlere çevirebilen bir
iradenin sahibidirler. Bask›lar, zulümler, sa¤dan,
“sol”dan suçlamalar alt›nda yolun sonunu merak edenle-
re söyler Mahir: “Hay›r, hay›r arkadafllar, dünyan›n her
yerinde, her zaman Marksist hareket oportünizmin suçla-
malar›na, iftiralar›na, hatta provokasyon-
lar›na ra¤men, emperyalizmin ve ha-
kim s›n›flar›n insanl›k d›fl› bütün
cebir ve bask›lar›na ra¤men,
giderek güçlenmifl, çelik-
leflmifl ve zafer kazan-
m›flt›r!”

Direnifl ve savafl
içinde çelikleflme-
mizin tarihidir 36
y›l. Köklerimizi
Anadolu toprak-
lar›n›n derinle-
rine salarak ye-
nilmezleflme-
mizin, direnifl
geleneklerini,
teori ve politi-
kam›z› gelifltire-
rek Mahirleflme-
mizin tarihidir.
Bu günlere binler-
ce Mahir olarak ge-
lindi. Buradan öteye,
zafere de onbinlerce,
yüzbinlerce, milyonlar-
ca Mahir olup yürünecek.
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PP
arti’nin Öyküsü’nde 12
Mart sonras›nday›z. Tari-
hin bu kesitinde Parti ör-

gütsel olarak olmasa da Parti’nin
Öyküsü sürmektedir hâlâ. Yaz› dizi-
sinin tümünde de tan›k olaca¤›m›z
gibi, son sayfas›nda “Zafer” bafll›¤›
yaz›l› bir öyküdür bu. Tarih, ona
böyle bir son yazm›flt›r ve oraya ge-
linmeden de bu öykü sona ermeye-
cektir. 

***

KK
ald›¤›m›z yere dönecek
olursak; Parti, fiziki ola-
rak, örgütsel olarak yok-

tu ancak Parti’nin büyük bir sempa-
tizan kitlesi vard›. Dünyada san›r›z
böyle bir süreç çok az yaflanm›flt›r.
‹flte bu paradoksal durumun do¤al
sonucu olarak, Türkiye solunda
“Partileflme süreci” kavram› en
çok bu dönemde, 1974-80 aras›nda
kullan›lm›flt›r. 

12 Mart, bir yan›yla elbette bir
“yenilgi” dönemiydi. Dolay›s›yla
yenilgi dönemlerinin karakteristik
özelliklerinin de görülmesi do¤ald›.
Fakat burada özgün bir nokta vard›;
o da yenilgi döneminin karakteristik
özelliklerinin özellikle belli düzey-
deki insanlar üzerinde daha bariz
görülmesi, kitlenin önemli bir k›s-
m›nda ise, tam tersine, harekete sa-
hip ç›kma e¤ilimlerinin öne ç›kma-
s›d›r. “12 Mart'›n en büyük ‘baflar›-
s›’ devrimci önderleri, Mahirler’i,
Denizler’i katletmesi de¤il; bu ör-
gütlerin geride kalan kadrolar›n›,
özellikle içeridekileri teslimiyete,
ihanete sürüklemesidir” tespiti, bu
özgünlü¤ün ifadesidir. 

Bu yenilgi ruh hali, bir noktadan
itibaren inkarc›l›¤a, tasfiyecili¤e

dönüflecek, hareketin gelifliminin
önünde engel olacak ama yine de bu
sonucu de¤ifltirmeyecekti. 

Mevcut potansiyel içinde
THKP-C sempatizanlar› en yayg›n
ve en militan kesimi oluflturuyorlar-
d›. Eski kadrolar›n niteli¤i henüz
tam olarak ortaya ç›km›fl ve görül-
müfl de¤ildi. Bu anlamda bu büyük
sempatizan kitle belli bir süre eski
THKP-C kadrolar›n›n sürece müda-
hale etmesini bekledi.

Müdahale geciktikçe, sab›rs›zl›k
da artt›. Nereye kadar beklenecekti,
hayat beklemiyordu. Parti-Cepheli-
ler’in ilk ifli, “partiyi yeniden ya-

ratmak” olmal›yd›. Ama, bunun,
dönemin pratik görevlerini yerine
getirmenin d›fl›nda gerçeklefltirile-
meyecek bir görev oldu¤unun da
fark›ndayd›lar. “Eski”ler ise bu mü-
cadelenin bafl›na geçmenin uza¤›n-
da duruyorlard›. 

1973, bir bak›ma, THKP-C sem-
patizanlar› aç›s›ndan, Mahirler’i ö¤-
renme, farkl› gruplar halinde e¤itim
ve örgütlenme faaliyetleriyle geçti.
Ama art›k da¤›n›k potansiyeli to-
parlayacak asgari bir örgütlenme
gerekliydi.   

BB
u örgütlülük, öncelikle
bir gençlik derne¤i olabi-
lirdi. Militan Cepheli

gençlerin bunu yapabileceklerinden
hiç kuflkusu yoktu.  

Derne¤in kurulufl süreci, THKP-
C çizgisindeki safralar›n bir bölü-
münün at›ld›¤› ilk dönemeç oldu. 12
Mart yenilgisiyle y›lg›nlaflanlar,
“daha örgütlenmenin zaman› de-
¤il” havas›ndayken, THKP-C’nin
yenilgisini “kadrolar›n›n deflifre ol-
mas›” gibi “askeri” nedenlerle aç›k-
layanlar, bu flekilde legal, yasal bir
örgütlenmeye karfl› ç›k›yorlard›.
‹YÖKD, 1973 Kas›m’›nda iflte bu
“sa¤” ve “sol” anlay›fllara karfl› mü-
cadele edilerek kuruldu. 

Dernek kurulufl çal›flmalar›n›
a¤›rl›kl›  olarak omuzlayan Cephe-
ciler, pratik faaliyetleri de omuzla-
yarak belli bir çekim merkezi ol-
maktayd›lar. 

‹YÖKD'ün ilk kampanyas›, NA-

TO'ya karfl› bir kampanyayd›. Onu
“Tüm Siyasi Tutuklulara Koflul-

suz Siyasi Özgürlük” adl› kampan-
ya izledi. K›br›s iflgali karfl›s›nda
“Ba¤›ms›z Birleflik K›br›s” sloga-
n›yla flovenizme tav›r al›nd›... Bir
çok kesimin 12 Mart Cuntas›’n›n et-
kisini üzerinden atamad›¤› koflullar-
da örgütlenen bu ilk kampanyalar
bile, ‹YÖKD’ün siyasal aç›dan na-
s›l cüretli bir ç›k›fl oldu¤unun gös-
tergesidir. 12 Mart sonras›n›n pek
çok “ilk”i, ‹YÖKD imzas› tafl›r. 

Gençli¤in örgütlülü¤ünün ve
mücadelesinin devrimci bir çizgide
geliflimi karfl›s›nda, oligarflinin sal-
d›r›lar› artmakta gecikmez. 19 Ara-
l›k ‘74'te ‹YÖKD yöneticilerinden
fiahin AYDIN,  okulunun önünde
katledildi. Ayd›n, devrimci gençli-
¤in ‘73 sonras› ilk flehidiydi. Olay›n
duyulmas› üzerine birçok okulda
boykot ilan edildi. Cenazesinde o
güne kadar ki en büyük kitlesellik
sa¤land›. 12 Mart sonras›n›n dev-
rimci potansiyeli bu eylemde somut
olarak aç›¤a ç›kt›.

fiahin Ayd›n'dan k›sa süre sonra
23 Ocak ‘75'te Kerim YAMAN kat-
ledildi. Büyük bir anti-faflist gösteri-
ye dönüflen ve 50 bin kiflinin yürü-
dü¤ü Yaman’›n cenaze töreni, Cep-
heliler’in o günkü siyasi etkisini ve
örgütlülü¤ün ulaflt›¤› düzeyi göster-
mesi bak›m›ndan da önemlidir. 1975
30 Mart'›nda K›z›ldere için düzenle-
nen eylemlerle “K›z›ldere yolun-

da” yürünece¤i aç›kça ilan edildi.
Asl›nda bu ilan, Anadolu’nun dört
bir yan›nda yap›l›yordu iki y›ld›r. 

Ayn› y›l faflistlerin Site Ö¤renci
Yurdu'nda katletti¤i Abdi Gönen’in,
‹DMMA ö¤rencileri Cezmi Y›lmaz
ve Halit Pelitözü’nün cenaze tören-
leri, Cepheliler’in sokak çat›flmala-
r›n› ö¤rendi¤i ve örgütledi¤i dire-
nifller olarak yeni ayr›flmalar› ve at›-
l›m› da beraberinde getiriyordu.
Panzerlerin sald›r›s›nda "provokas-
yona gelmeyelim" diyerek alan› ter-
kedenler, asl›nda anti-faflist müca-
deledeki devrimci tarz› da terkedi-
yorlard›. 
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Bölüm

③
Bu bir tarih anlat›m›d›r



‹‹
lk boykotlar, ilk iflgaller, on-
binlerce kiflilik mitingler, ça-
t›flmalar, asl›nda bütün bun-

lar “eski”lerin iradesinin büyük öl-
çüde d›fl›nda gelifliyordu. ‹YÖKD
gibi yasal, s›n›rl› bir ilk örgütlülü-
¤ün yarat›lmas› bile, varolan potan-
siyeli tüm görkemiyle aç›¤a ç›kar-
m›flt›. Ve aç›kt› ki, bu potansiyel da-
ha ileri düzeyde bir örgütlenmeyi de
gerektiriyordu. 

Cepheliler, onbinlerce insan› ha-
reket ettiren, sivil faflist sald›r›lara
cevap veren, önderlikleriyle, geçmi-
fli sahiplenmeleriyle güven veren
bir güç haline gelmiflti. ‹nkarc›larla
art›k araya daha kal›n çizgiler çekil-
meliydi. Cepheliler bu sürecin için-
de siyasi arenada kendilerini KUR-

TULUfi GRUBU olarak ifade et-
meye bafllad›lar. 

Grubun as›l misyonu, THKP dü-
flüncesini tasfiye etmek isteyenlere
karfl›, THKP-C miras›n› sahiplen-
mek, mücadeleyi ve örgütlenmeyi
Parti-Cephe çizgisinde gelifltirmekti. 

Partileflme süreci sözü hemen
herkesin a¤z›ndayd›. Peki neydi
partileflme süreci? En az›ndan “par-
tileflme süreci iradi ve kolektif bir
süreç”ti. “‹deolojik birlik sa¤lama
süreci”ydi. Parti-Cephe’yi “hala”
savundu¤unu söyleyen eskilerin ise
ne kolektifli¤i yaratmak, ne ideolo-
jik birlik sa¤lamak gibi bir çabalar›
görülmüyordu. ‹flte bu noktada, Par-
tileflme sürecinin karakterine uygun
olarak Kurtulufl Grubu’yla K›z›lde-
re'den sonra ilk kez merkezi bir fa-

aliyet içine giriliyordu. Bu merkezi
faaliyet içinde pratik yönlendirilme-
ye çal›fl›l›rken, Mahir Çayan’›n ya-
z›lar› da bas›larak, çeflitli yöntem-
lerle ço¤alt›larak yayg›nlaflt›r›l›yor
ve sürece ideolojik anlamda da mü-
dahale edilmeye çal›fl›l›yordu. 

FF
akat daha hesaplaflmalar,
birleflmeler ve ayr›flmalar
tamamlanm›fl de¤ildi.

Gençli¤in 12 Mart sonras› ilk mer-
kezi ve kitlesel örgütlenmesi olan
‹YÖKD, hem mücadele anlay›fl›,
hem örgütlenme biçimi olarak
DEV-GENÇ gelene¤inin sürdürü-
cüsüydü. Ayd›nl›kç›lar d›fl›nda ka-

lan hemen tüm gruplar yeral›yordu
‹YÖKD içinde. Fakat grup örgüt-
lenmeleri netlefltikçe, grupçuluk
öne ç›kmaya bafllad›. Kitlelere git-
meyen, mücadeleyi örgütlemeyen
çeflitli oportünist, revizyonist ke-
simler, ‹YÖKD’ü “ele geçiremeye-
ceklerini” görünce, “kendi” genç-
lik örgütlerini kurmaya yönelerek
“tekkeci”li¤in tohumlar›n› att›lar. 

Bu asl›nda bir sonuçtu. As›l ay-
r›flma siyasi düzeyde yaflan›yordu.
Ayr›flman›n belirtileri, kah dergi ya-
z›lar›nda, kah ‹YÖKD’ün yönetim
biçiminde, kah mücadele tarz›nda
ortaya ç›k›yordu. 

‹YÖKD taraf›ndan ç›kar›lmaya
bafllanan ‹LER‹’deki yaz›lar bunun
bir örne¤iydi. Derginin yaz› kuru-
lunda, sürecin özelli¤ine uygun ola-
rak “eski”ler, Cepheci grup içinde
“yönetici” görünen sa¤ kafal›lar ye-
ral›yordu. Genç militanlar, dergide-
ki yaz›lar›n geçmifle, çizgiye dair
sorular› cevaplayacak, sürecin önü-
nü açacak yaz›lar olmad›¤›n› çok
çabuk farkettiler. Yaz›lar alabildi¤i-
ne mu¤lakt›. Dahas›, Yaz› Kurulu
toplant›lar›, mücadelenin sorunlar›-
n›n tart›fl›ld›¤› bir zemin olmaktan
ç›km›fl, “Sovyet Sosyal Emperya-

lizmi” tart›flmalar›n›n yap›ld›¤› top-
lant›lara dönüflmüfltü. 

Bunlar›n hiçbiri rastlant› de¤ildi. 

Sat›r sat›r, ad›m ad›m, sinsi sinsi
iflleyen tasfiyecilik, k›sa süre içinde
aç›kl›k kazanacakt›. Esas›nda bu
geliflmeler Cepheciler aç›s›ndan bir
ar›nmay› da sa¤l›yordu. “Sosyal
emperyalizm” tart›flmalar›yla, o gü-
ne kadar Cepheci grup içinde yera-
lan sa¤c› unsurlar, THKP-C’yi kül-
liyen inkar ve mahkum eden bir
grup THKP-C eski kadrosuyla bir-
leflip, ayr› bir grup oluflturarak ken-
di yollar›na gittiler. Genç Cepheli
kadrolar, bu sürece müdahale edip,
o güne kadar “önde” görünen sa¤c›
unsurlar› da bir kenara iterek, tart›fl-
malar› mücadelenin ve Parti-Cep-
heliler’in esas sorunlar›na çektiler.
Cephe sempatizanlar› da büyük öl-
çüde bu yeni ve genç önderlerin et-
raf›nda topland›. 

Bu s›rada, “içeriden” ç›kan bir

k›s›m “eski” Parti-Cephe kadrolar›
da Ankara'da bir platform olufltur-
mufllard›. Amaç güya “hareketi ye-

niden infla etmek”ti. Fakat bu plat-
formda yeralanlar›n Parti-Cephe’nin
ne geçmifline, ne gelece¤ine iliflkin
hemfikir olduklar› bir görüfl yoktu as-
l›nda. Onlar, hapishanede “her fley bit-
ti” havas›ndayken, d›flar›da THKP-
C ve DEV-GENÇ'e ba¤l› bu kadar
büyük bir potansiyel görünce, bu
potansiyelden pay kapma hesapla-
r›yla biraradayd›lar. Nitekim onlar›
böyle bir “platform”da berlefltiren
tek fleyin bu oldu¤u bir süre sonra
görüldü. Bu o kadar “do¤urgan” bir
platformdu ki, buradan aç›k ve gizli
inkarc›lar, fokocular, Ayd›nl›kç›lar
ve tasfiyeciler ç›kacakt›. 

UU
zatmadan özetleyelim;
Cepheli sempatizanlar
y›llarca onlar› beklemifl-

ti. Onlar ise: Bir grup THKP-C eski
kadrosu,  geçmifl hareketi reddedip
Halk›n Yolu adl› bir görüfl örgütle-
yerek PDA'ya (Ayd›nl›kç›lar’a) git-
tiler. ‹kinci bir kesim, Acil ad›yla
bir hareket örgütleyip, fokoculu¤u
seçtiler. Ankara’daki bu platformda
yeralanlardan üçüncü bir grup ise,
KSD (Kurtulufl Sosyalist Dergi)
ad›yla inkarc› görüflü benimseyip,
revizyonizme yöneldiler.

Bu platformda THKP-C döne-
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Kocamustafapafla Direnifli;
12 Mart sonras›n›n en militan
direnifllerinden biri oldu¤u gi-
bi, Cepheliler’in kitleleri hare-
kete geçirebildi¤inin görüldü-
¤ü ve Cepheliler’in savafl› ve
yönetmeyi ö¤rendikleri bir di-
renifl olarak da geçti tarihimize.



minden kalan iki “eski” kadro daha
vard›; onlar di¤erlerinden farkl› gö-
rünüyorlard›. Daha sonra Devrimci
Yol’u oluflturacak bu iki kadrodan
biri eski çizgiyi savunuyor, bir di¤e-
ri ise, inkarc›l›kla savunmak aras›n-
da yalpal›yordu. Fakat bunlar o gün
“Parti-Cephe’yi yeniden örgütle-
mek” görevine hay›r demeyenlerdi. 

Tüm bu ayr›flmalar olurken,
Kurtulufl Grubu, THKP-C çizgisin-
den sapmadan varl›¤›n› sürdürdü,
geçmifl hareketin esasa iliflkin tes-
pitlerini ve devrimci çizgisini sa-
vundu. Kurtulufl Grubu olarak ken-
dilerini ifade eden genç Cepheliler,
K›z›ldere’nin miras›n› yaflatma ve
sürdürme görevini üstlenmenin
ad›mlar›n› atarken, Ankara’daki bu
grupla da iliflki içindeydiler. 

DD
i¤er illerde de gençlik
dernekleri kurulmufltu
bu süreçte ve hemen her

il, Türkiye çap›nda, DEV-GENÇ gi-
bi merkezi bir örgütlenmeye ihtiyaç
duyuldu¤unu belirtiyordu. Ki ko-
flullar da bunu dayat›yordu. Müca-
dele ‹stanbul d›fl›nda da birçok fle-
hirde ve ö¤renci gençlik d›fl›nda di-
¤er halk kesimleri nezdinde de geli-
fliyordu; oligarflinin, sivil faflistlerin
sald›r›lar› artm›fl, faflist iflgal politi-
kas› uygulanmaya bafllanm›flt›. 

‹nkarc›lara karfl› nas›l bir ideolo-
jik savafl verilecekti? ‹nkarc›lar›n,
“sosyal emperyalizmcilerin” yarat-
t›¤› teorik kaosa nas›l müdahale edi-
lecekti? Faflist sald›r›lara karfl› nas›l
cevap verilecekti? Örgütlenme nas›l
merkezilefltirilecekti?.. Bunlar aci-
len cevaplanmas› gereken sorulard›. 

Ankara’daki grup, asl›nda bu so-
rular›n cevaplar›nda pek güven ver-
miyordu. Özellikle ‹stanbul’daki
genç Cepheliler’in önderli¤inde bu
konuda militan ve kitlesel bir müca-
dele geliflirken, Ankara’da bu konu-
da pek bir hareketlilik yoktu. Faflist
sald›r›lar karfl›s›nda etkisiz, edilgen
bir durufllar› vard›. Öte yandan ‹s-
tanbul’da inkarc›lar püskürtülürken,
Ankara grubu bu konuda da kararl›
bir durufl gösteremiyor ve bunun so-
nucunda önemli oranda Parti-Cephe
potansiyeli oportünist, revizyonist

gruplar›n etkisinde kal›yordu. 

Ankara'daki “eskiler”, ne anti-
faflist mücadelede, ne ideolojik mü-
cadelede ‹stanbul'dakileri destekle-
mez ve yard›mc› olmazlarken, genç
Cepheliler her fleye ra¤men iddiala-
r›n› sürdüren, THKP-C’yi savunu-
yor gözüken bu eski THKP-C ve
DEV-GENÇ kadrolar›na güvenmek
ve birlikte yürümek istiyorlard›. ‹s-
tanbul ve Anadolu’nun çeflitli flehir-
lerindeki DEV-GENÇ'lilerin, Parti-
Cephe sempatizanlar›n›n oluflturdu-
¤u bu büyük potansiyeli bölecek bir
tav›rdan ›srarla kaç›n›yor, sorumlu
davran›yorlard›. 

Ankara grubuyla ‹stanbul’da
Kurtulufl Grubu aras›ndaki tart›flma-
lar sürecinde “eski DEV-GENÇ ör-
gütlenmesi gibi merkezi bir feda-
rasyonun kurulmas› ve ideolojik
birli¤in sa¤lanmas›” do¤rultusunda
anlay›fl birli¤ine var›ld›. Cepheliler’in
önceli¤i de bunlard›. Bu iki hedef
do¤rultusunda iliflkiler kurulacak ve
gelifltirilecek ve elbette, bu sürecin
sonucunda hareketin PART‹LEfi-

MES‹ gerçeklefltirilecekti. Zaten
hedefinde PART‹’nin yeniden yara-
t›lmas›n›n olmad›¤› bir iliflki ve ör-
gütlenme, Cepheliler’in kat›laca¤›
bir örgütlenme olmazd›.  

Ankara ve ‹stanbul’daki Cepheli-
ler’in aras›nda kurulan bu birlikteli-
¤in ilk ürünü olarak 1975'te Dev-

rimci Gençlik Dergisi ç›kar›lmaya
baflland›. Derginin 1. say›s›nda
“parti sorunu, yine temel mesele-

mizdir” denilerek, sürecin “parti-

leflme süreci” oldu¤u belirleniyor;
“bütün yanl›fl görüfllere ve sapmala-
ra karfl› S‹STEML‹ VE ÖRGÜTLÜ
B‹R ‹DEOLOJ‹K MÜCADELE
SÜRDÜRÜLMEL‹D‹R” karar›yla
da, siyasi bir yap›da birli¤in yolunun
revizyonizme ve oportünizme karfl›
ideolojik mücadeleden geçti¤i söyle-
niyordu. Ki bunlar do¤ru tespitlerdi.

Süreç ayn› zamanda, Ankara
grubunun bu tespitlerdeki samimi-
yetinin s›nanaca¤› bir süreçti. 

Devrimci Gençlik Dergisi’nin ya-
y›nlanmas›n›n ard›ndan, ilk olarak
AYÖD (Ankara Yüksek Ö¤renim
Derne¤i) ile (‹YÖKD’in yerine kuru-

lan) ‹YÖD aras›nda kurulan iliflkiler,
Anadolu’nun di¤er illerinde DEV-
GENÇ’lilerin önderli¤inde kurulmufl
gençlik örgütlenmelerini de kapsad›.
Merkezileflme zaten herkesin belirtti-
¤i bir ihtiyaçt›. Kas›m 1976'da Dev-
rimci Gençlik Dernekleri Federasyo-
nu (DEV-GENÇ) kuruldu.

Federasyonun kurucular› ‹YÖD,
AYÖD ve EYÖD (Erzurum Yüksek
Ö¤renim Derne¤i) yöneticilerinden
seçilmiflti. Kurucular›ndan befl'i ‹s-
tanbul, befl'i Ankara'dan olan fede-
rasyonun baflkan› Ankara'dan, Ge-
nel Sekreteri ise ‹stanbul'dan seçil-
miflti. Federasyon örgütlenmesi k›sa
sürede onlarca derne¤i çat›s› alt›nda
toplarken, Parti-Cephe potansiyeli-
ni de ad›m ad›m ülke çap›nda mer-
kezilefltirmeye yöneliyordu. 

Ama ne var ki, bu süreç de bu
flekilde, sorunsuz geliflmeyecekti. 

Devrimci Gençlik Dergisi’nin
ç›kar›lmas›n›n amaçlar›ndan biri,
THKP-C ideolojisinin kavran›fl›n-
daki mu¤lakl›klar›n giderilmesi,
THKP-C'nin sa¤ ve sol yorumlar›na
karfl› net bir çizgi çekilmesi, yani
k›sacas› “ideolojik birli¤in sa¤lan-
mas›”yd›. Süreçteki ilk yalpalama
da bu noktada aç›¤a ç›kt›. Dergiyi
denetiminde bulunduran Ankara
hizbi, bu görevi yerine getirmekten
adeta kaç›yor, dergiyi genel geçer
yaz›larla dolduruyordu. 

Öte yandan, bu birliktelikle be-
raber anti-faflist mücadelenin daha
da geliflmesi gerekirken, tersi olu-
yor, ‹stanbul, Bursa, Tekirda¤ gibi
flehirlerde faflist sald›r›lar püskürtü-
lürken, Ankara grubunun daha ha-
kim ve etkin oldu¤u yerlerde -baflta
Ankara olmak üzere- pasif bir çizgi
izleniyordu... Örgütlenme anlay›-
fl›nda da farkl›l›klar oldu¤u aç›¤a ç›-
k›yordu ve hiç kuflkusuz bunlar›n
hepsinin temeli, THKP-C çizgisini
kimin nas›l kavrad›¤›yla ilgiliydi.  

Parti-Cephe çizgisindeki son ay-
r›flma ve partileflmenin önündeki
tasfiyeci engel, bu farkl›l›klar›n he-
saplaflmas›n›n yap›lmas›yla afl›la-
cak ve parti düflünün zorlu yolunda
yürünmeye öyle devam edilecekti... 

-devam edecek-
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Belçika hukukunun, faflizmin
bask›s› ile ceza verdi¤i devrimciler-
le dayan›flma etkinlikleri sürüyor.
Bunlardan biri de, 1 Nisan günü
Brüksel Hür Üniversitesi’nde
(ULB) düzenlenen konferans oldu. 

Demokratik Yürüyüfle Yasak!

Konferans›n yap›ld›¤› 1 Nisan
günü, Knokke Davas› tutsaklar› ile
dayan›flma amac›yla bir de yürüyüfl
düzenlenmesi planlan›yordu. Ancak
Brüksel Belediyesi, tamamen Ame-
rikan terör demagojisi ve Türkiye
devletinin argümanlar› ile yürüyüflü
yasaklad›. Yasaklama gerekçesi ise,
faflizmle iflbirli¤inin geldi¤i nokta
aç›s›ndan ibretlikti. Demokratik bir
yürüyüfl flu gerekçelerle yasakland›:  

- Yürüyüflü düzenleyen “Belçi-
ka’daki Siyasi Tutsaklara Destek
Komitesi”, TAYAD ile iliflkilidir.
TAYAD ise DHKP-C'nin koludur.

- DHKP-C, AB'nin terör listesin-
de yeralmaktad›r. 

- Brugges Mahkemesi, DHKP-
C'nin “tehlikeli bir terör örgütü ol-
du¤u”, bu nedenle “Belçika toprak-
lar›nda tüm faaliyetlerinin yasak-
lanmas› gerekti¤i” karar› alm›flt›r. 

TAYAD hakk›nda faflizmin mah-
kemeleri dahi böyle bir karar ala-
mam›flt›r, ama “demokrasisi” ile
övünen Belçika, faflizme yaranmak
için komplocu polis gibi bakmakta
bir sak›nca görmemifltir. Anlafl›lan
“demokrasi ülkesi” oldu¤unu iddia
eden Belçika devleti Türkiye fafliz-

mi ile yar›fla girifl-
ti! Demokratik bir
yürüyüfl dahi “te-
rörist faaliyet”
olarak nitelendi.

AB’nin “terör
listesi”ni ç›karla-
r›n›n ve Amerikan
emperyalizminin
belirledi¤ini ise

bilmeyen yok-
tur. Brugges Mahke-
mesi’nin karar› da,
henüz temyizde olup
hukuken bu karara
dayan›larak yasaklar
almak, kendi kanun-

lar›nca da hukuksuzluk demektir.  
Tüm bu “teknik” aç›klamalar bir

yana, yasaklama karar› ile Belçika,
faflizmle iflbirli¤ine yeni bir örnek
eklemifltir. 

ULB’de Konferans

Yürüyüfl yasaklanmas›na karfl›n,
ULB Üniversitesi’nde toplanan yak-
lafl›k 200 kifli, hep bir a¤›zdan “Tut-
saklara Özgürlük” sloganlar› att›lar.

‘Belçika’daki Siyasi Tutsaklara
Destek Komitesi’ taraf›ndan, Knok-
ke Davas› tutsaklar› ile dayan›flma
ve Belçika'daki anti-demokratik uy-
gulamalara, anti-terör yasas›na dik-
kat çekme amaçl› olarak düzenle-
nen konferans›n yap›ld›¤› salonda,
çeflitli dillerde pankartlar as›ld›. 

‘Bir Terör Bürosu Kapat›lmak
‹steniliyorsa, Önce ABD, ‹srail ve
Türkiye Konsoloslu¤u’ndan Baflla-
y›n–DHKC Enformasyon Bürosu’,
ifadelerinin de yerald›¤› pankartlar-
da, Belçika hukukunun k›nand›¤›,
devrimci mücadelenin meflrulu¤unu
savunan sloganlar yerald›. Konfe-
ransta s›k s›k, “K›z›ldere Son De¤il
Savafl Sürüyor, Mahir Hüseyin Ulafl
Kurtulufla Kadar Savafl, Umudun
Ad› DHKP-C” sloganlar› da at›ld›.

Prof. Morelli: Sizi 
A¤›rlamaktan Onur Duyuyorum

Konferans, ULB’de tarih profe-
sörü olan Anne Morelli’nin konufl-
mas›yla bafllad›. “Sizi burada a¤›r-
lamaktan onur duyuyorum” diyen

Morelli, sözlerini flöyle sürdürdü:

“Çünkü 2. Dünya Savafl›'nda fa-
flizme karfl› burada, üniversite ö¤-
rencileri savaflt›. Ve üniversitenin
bahçesinde gördü¤ünüz an›t onla-
r›n an›s›na dikilmifltir. Faflizme kar-
fl› savaflan bu ö¤renci grubunun
("G") gösterdikleri direnme, bugü-
ne kadar faflizme karfl› savaflanlara
örnek olmufllard›r. Ben bir tarihçi
olarak bugüne kadar faflist rejimle-
ri inceledim. Örne¤in, kendim ‹tal-
yan'›m. Mussolini faflizmi dönemin-
de Belçika ile ‹talya polisinin aras›-
n›n çok iyi oldu¤unu gördüm. Ne
yaz›k ki flu an Belçika ve Türk poli-
si aras›nda da böylesi bir iliflkinin
oldu¤unu düflünüyoruz. Çünkü Bel-
çika hükümeti, iflkenceci bir devlet
olan Türkiye'nin bask›s› sonucu, de-
mokratik bir yürüyüflü yasaklad›.
Türkiye'deki mücadelenizi izliyo-
rum. Ve büyük bir hayranl›¤›m var
ve bu sürekli olacak.”

Knokke Tutsaklar›na Özgürlük

Prof Morelli’nin alk›fllarla karfl›-
lanan konuflmas›n›n ard›ndan,
ULB'de dava kapsam›nda, bir grup
ö¤retim görevlisinin kurdu¤u ‘‹fade
ve Örgütlenme Özgürlük Komitesi’
(CLEA) ad›na Daniel Flinker bir
konuflma yapt›. CLEA’n›n neden
kuruldu¤u, faaliyetleri ve önümüz-
deki günlerde yapacaklar› hakk›nda
bilgi veren Flinker, Belçika kamu-
oyunu bilgilendirmek, anti-terör ya-
sas›na karfl› kampanya ve hukukçu-
lar, insan haklar› kurulufllar›yla bir-
likte yasaya iliflkin bir gözlem evi
kurmak istediklerini belirtti.

Ard›ndan Belçika’daki Siyasi
Tutsaklara Destek Komitesi’nin,
yürüyüflün yasaklanmas›na iliflkin
bildirisi okundu. Cephe taraf›ndan
Knokke Davas›’na iliflkin yap›lan
bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan tut-
saklar› sahiplenme ça¤r›s› yap›l›r-
ken, salon “Musa, fiükriye, Kaya’ya
Özgürlük”, “Devrimci Tutsaklar
Onurumuzdur” sloganlar›yla inledi.

Maturana: Beni De Yarg›lay›n!

Konferans›n ikinci bölümünde,
uluslararas› konuklardan fiilili ‘Av-
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Belçika Devleti Ba¤›ms›zl›k 
Demokrasi Mücadelesini 

Yarg›layamaz

Knokke 
Tutsaklar›yla 

Dayan›flma 
Konferans›



rupa’da Cezas›zl›¤a Karfl› Kolektif’
ad›na Hector Maturana sözald›. 

fiili’de darbeci Pinochet’e karfl›
silahl› eylem giriflimden dolay› tut-
sakl›k yaflad›¤›n› hat›rlatan Matura-
na, bu nedenle Belçika’ya sürgün
edildiklerini kaydetti. 

Maturana, bugün de, ‘Biz silahl›
mücadele yürüttük’ demekten kork-

mad›klar›n› belirterek, flöyle dedi:

“Bugün bunu söylemek Belçi-
ka'da suçsa, ben de Belçika adaleti-
ne sesleniyorum. ‘Gelin beni de
yarg›lay›n.’ Çünkü ben halen silahl›
mücadeleyi benimsiyorum.”

Maturana’n›n sözleri, “Mahir
Hüseyin Ulafl Kurtulufla Kadar Sa-
vafl” slogan›yla karfl›lan›rken, s›k

s›k kesildi. Maturana, “halen silah-
l› mücadeleyi benimsediklerini ve
Cephe’nin Türkiye'deki faflist iflken-
ceci katillere karfl› mücadele ettikle-
ri gibi fiili'de iflkencecilere karfl›
mücadelelerinin sürece¤ini” belir-
ten bir mesaj yay›nlayacaklar›n› da
sözlerine ekledi. 

Hector Maturana’n›n ard›ndan
konuflan, Mücadeledeki Komü-

nistler ad›na Andre Comte da, da-
yan›flmas›n› ifade ederek, “bu mü-
cadelede Cepheliler’in yanlar›nda
olaca¤›z” dedi. 

Knokke tutsaklar› ile dayan›fl-
man›n güzel bir örne¤i sergilenen
konferans, ULB bahçesindeki gös-
teri ile sona erdi.
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ULB bahçesinde toplanan devrimciler, flehitlerini
anarken, Parti’nin kuruluflunu selamlad›lar. Ma-
hir Çayan resimlerinin, Cephe ve Parti bayrakla-
r›n›n tafl›nd›¤›, Parti aç›klamas›n›n okundu¤u
gösteride, faflizme karfl› direnifl an›t› önünde
sayg› duruflunda bulunuldu ve “Cephe'nin mü-
cadelesinin durdurulamayaca¤›” kaydedildi.

Filistin ‘Toprak Günü’ 
1 Nisan 1948, ‹srail ordusunun ilk kez Fi-

listin topraklar›n› iflgale giriflti¤i gündür. Bu
nedenle, her y›l ‘Toprak Günü’ olarak an›l›r.
Halk flehit evlatlar›n› unutmad›¤›n› hayk›r›r-
ken, iflgale karfl› direnifl kararl›l›¤›n› yine-
ler. Bu y›l da Filistin topraklar›nda gösteriler
düzenlenirken, Viyana’da da 31 Mart günü
bir etkinlik düzenlendi. Filistinli ve Arap ku-
rulufllar›n›n organize etti¤i ve HÖC’lülerin
de kat›ld›¤› etkinlikte, direniflin sürece¤i
kaydedildi. HÖC ad›na yap›lan konuflmada,
Filistin halk›n›n ba¤›ms›zl›k u¤runa sergile-
di¤i onurlu direnifl selamlan›rken, “bu u¤ur-
da flehit düflen Filistinliler’in önünde sayg›y-
la e¤iliyoruz” denildi. Devrimci hareket aç›-
s›ndan da bugünlerin öneminin alt› çizildi ve
direnifl çizgisine vurgu yap›larak enternasyo-
nalist mücadeleye dikkat çekildi. 

Federasyondan greve destek
Almanya’n›n Duisburg kentinde iflten

at›ld›klar› hastane önünde direnen iflçilere
Anadolu Federasyonu’nun deste¤i sürüyor. 

Federasyon üyeleri iflten at›lan 5 Alman
iflçiye destek için 3 Nisan günü bir günlük
açl›k grevi yaparken, iki iflçinin daha ifline
son verildi¤i ö¤renildi. Federasyon üyeleri,
iflçilerle birlikte Türkçe ve Almanca Çav
Bella marfl›n› söylerken, belediyede SPD’li
yetkililer ile de görüflüldü ve iflçilerin talep-
lerinin kabul edilmesi istendi. 

“Tasarruf” Protesto Edildi
Almanya’n›n Duisburg flehrinde, belediyenin “tasarruf plan›”

ile sosyal harcamalarda k›s›nt›ya gitmesi, 30 Mart günü beledi-
yenin önünde protesto edildi. Belediye Meclisi’nin konuya iliflkin
toplant› yapt›¤› saatlerde düzenlenen protesto Anadolu Federas-
yonu, Attac, Ver.di Sendikas›, Sol Parti, WASG taraf›ndan ger-
çeklefltirildi. 300 kiflinin yerald›¤›
gösteride kurumlar ad›na konufl-
malar yap›l›rken, göçmenleri tem-
silen Anadolu Federasyonu Temsil-
cisi Abdullah Atefl konuflma yapt›.
Atefl göçmenlerin karfl› karfl›ya ol-
du¤u sorunlara de¤inerek, bu ko-
nuda Alman kamuoyunun daha du-
yarl› olmas› gerekti¤ini kaydetti. 

“Knokke Tutsaklar›na Özgürlük”
Avusturya’n›n baflkenti Viyana’da, flehitleri anmak, Parti’nin

kuruluflunu kutlamak amac›yla 1 Nisan günü düzenlenen eylem,
ayn› zamanda Knokke tutsaklar› ile dayan›flman›n bir ifadesi ol-
du. “Belçika’n›n Adaletsiz Anti-Demokratik, Amerikan Taklitçisi
Yarg›s›n› K›n›yoruz” pankart›n›n yan›s›ra, “Musa, fiükriye, Ka-
ya’ya Özgürlük” gibi pankartlar›n da aç›ld›¤› eylemde, “Umut
Biziz Çare Sosyalizm” sloganlar› at›ld›. Parti bayraklar› da aç›l›r-
ken, Türkiyeliler’e ve Avusturyal›lar’a yönelik bildiriler da¤›t›la-
rak, “Sosyalistlik, emperyalizme boyun e¤memek, faflizme karfl›
direnmektir. K›z›ldere’de ölmektir sosyalistlik; F Tipleri’nde öl-
meyi göze alabilmektir” denildi. 

Brüksel’de 1 Nisan günü Avrupa Parlamentosu önüne “Belçi-
ka’n›n Anti-Demokratik Yasalar›n› Protesto Ediyoruz” pankart›
as›ld›. Ertesi günü ise, Belçika’n›n Liege fiehir Meydan›’na “Mu-
sa, fiükriye, Kaya'ya Özgürlük” yaz›l› pankart as›ld›



Hat›rlanaca¤› gibi, Dersim Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i 14 Mart günü bas›lm›fl,
polis terörü saatlerce Dersim sokaklar›nda sür-
müfl ve toplam 16 kifli tutuklanm›flt›. Daha son-
ra 6 kifli tahliye edilirken, 10 kiflinin tutsakl›¤›
devam ediyor. Tutsak bulunan Dersim Temel
Haklar Baflkan› Murat Kaymaz, kurulmak iste-
nen komployu anlatt›¤› bir mektup gönderdi.
Bu mektuptan bölümler yay›nl›yoruz. 

*

Kitaplar›n aras›nda; dolap çekme-
celerinde, duvar panolar›nda, bilgisa-
yar kay›tlar›nda, “kayboldu¤u” söy-
lenen bir insan arand›. Aramadan ‘ör-
güt üyeli¤i, 2911’e muhalefet, Der-
nekler kanununa muhalefet, polise
direnme’ ç›kt›. Özcesi komplo ç›kt›.

4 y›ld›r faaliyet gösteren bir der-
ne¤iz. Haklar ve özgürlükler müca-
delesi veren bir kurumuz. Fakat te-
mel haklar›m›z› kullan›rken ço¤u dö-
nem bask›lara maruz kal›yoruz. Yö-
netici ve üyelerimiz s›k s›k tutuklan›-
yor, gözalt›na al›n›yor para cezalar›
kesiliyor. Son olarak;

14 Mart günü mahkeme karar›yla
derne¤imiz onlarca siyasi polis tara-
f›ndan arand›. Gerekçe, üyemiz olan
“Nurcan Hanbayat’›n kayboldu¤u”
ve ailesinin (polis yönlendirmesiyle)
“k›z›n›n Murat, Elif, Derya taraf›n-
dan da¤a gönderildi¤i” iddias›. Üye-
miz kay›p falan de¤il. Hakk›nda aç›-
lan davalara dahi giriyor, bunu savc›-
lar da görüyor. Ama amaç, “derne¤in
üzerinde bask› kurmak olunca” bu id-
dia bahane oluyor. Kifliler ad›na “ifa-

de” var ama nedense dernek aran›yor.
Sanki flah›slar›n ikametgâh› dernek.
Arama s›ras›nda polisin mant›¤› du-
ruma uygun; derne¤in kurucusu ol-
du¤u Temel Haklar Federasyonu’nun
tan›t›m broflürü tutana¤a “DHKP-C

broflürü” diye geçiyor. Hapishane-
lerden çal›flanlar›m›za gelen mektup-
lar “örgüt kitapç›¤›” olarak tutana¤a
yaz›l›yor.

Aramada yasad›fl› hiçbir fley bu-

lunmad›. Yasal olan ne varsa yasad›-
fl› gösterildi. Üç kifli dernek binas›n-
da yere yat›r›l›p arkadan kelepçelene-
rek merdivenlerde sürüklenip duvar-
lara vura vura gözalt›na al›nd›k. Em-
niyet’te de fiziki ve psikolojik iflken-
ce devam etti. Savc›l›kta derne¤in
takvimi gösterilerek, dernek amble-
minin “DHKP-C bayra¤› olup olma-
d›¤›” soruldu. Takvimimiz dernek
defterinde karar›n›n oldu¤u, mat-
baas›n›n belli oldu¤u takvimin örgüt
bayra¤› ile iliflkilendirilmesinin man-
t›ks›z oldu¤unu söyledim. Daha önce
amblemin örgüt bayra¤› olmad›¤›
savc›l›k karar› ile belirtilmiflti. Savc›
derne¤in “örgüt derne¤i”, bizim de
“örgüt üyesi” oldu¤umuzu kafas›na
koymufl.

Dernek bilgisayar›nda Savc› Öz-
gür Bozkurt ve Alay Komutan› Na-
m›k Dursun hakk›nda “DHKP-C’ye
istihbarat topland›¤›” iddia edildi. Ve
bu keyfi gerekçelerden kaynakl› 5 ar-
kadafl tutukland›k. Derne¤imiz, Der-
sim’de Alay Komutan› Nam›k Dur-
sun ve Savc› Özgür Bozkurt’la ilgili
yap›lan bas›n aç›klamalar›n› ve di¤er
bütün aç›klamalar› takip edip, arfliv-
ler. Yap›lan tüm aç›klamalar bile “is-

tihbarat bilgisine” çevrilmifl.

Yalanlar ve komplolar devletinde
böyle olurdu bu ifller. Yasalar, ‘disket
delil kabul edilemez’ diyordu. Desin;
buras› polis devletiydi, polis onu de-
lil gösteriyorsa, mahkemelere düflen
ona göre ‘ifllem’ yapmakt›. Aslolan
amaçt›; amaca ulaflmak için her türlü
yalan, komplo, provakasyon serbest-
ti. Amaç ise, devrimci demokratik
mücadeleyi sindirmek, yoketmekti.

33

9 Nisan 2006 / 47

Dersim’de komplonun içyüzü Gençli¤imiz ‹çin 
Uyuflturucuya Hay›r

‹zmit Temel Haklar Giriflimi, 1
Nisan günü Tavflantepe Ceme-
vi’nde “Gelece¤imiz ‹çin
Uyuflturucuya Hay›r” ad›yla
bir panel düzenledi. Panele
konuflmac› olarak, Dr. Cem
Coflkun ve Sa¤l›k Uzman› Sü-
leyman Kaman kat›ld›. Dr.
Coflkun, uyuflturucunun insan
sa¤l›¤›na etkilerinden bahse-
derken, Kaman ise, uyuflturu-
cunun sistemin halk üzerinde
uygulad›¤› yozlaflt›rma politi-
kas›n›n bir aya¤› oldu¤una
dikkat çekti. Elli kiflinin dinle-
di¤i panelden sonra Grup K›-
v›lc›m da bir dinleti verdi.

Dersim’de Baraja Hay›r
Dersim'de Munzur Vadisi üze-

rinde baraj yap›m›na karfl› pro-
testo eylemlerine bir yenisi de
29 Mart günü eklendi. Dersim
Kültür Derne¤i, HÖC ve
ESP’nin de kat›ld›¤› eylemde
Devlet Hastanesi önünde top-
lanan kitle, polisin engelleme-
sine ra¤men Yeralt› Çarfl›s›’na
yürüdü. Burada aç›klama ya-
pan Kültür Derne¤i Baflkan›
Murat Kur, baraj›n ve siyanür-
lü alt›n araman›n amac›n›n,
“Dersim'i su alt›nda b›rakmak,
insans›zlaflt›rmak, topra¤›n ha-
vayla ba¤›n› koparmak” oldu-
¤unu söyledi. Eylemde, ‘Rio
Tinta Nalet fiero To, Dersim
Onurdur Onuruna Sahip Ç›k’
sloganlar› at›ld›.

Yürüyüfl Ankara’da
Dergimizin meydanlardaki sat›-

fl›na Ankara da eklendi. 4 Ni-
san günü Yüksel Caddesi'nde
anonslar yaparak dergimizin
sat›fl›n› yapan okurlar›m›z ve
çal›flanlar›m›z iki saat içinde
44 dergi satt›lar.

Tutsaklara Dayan›flma Kart›

Dersim’de tutuklananlarla dayan›fl-
ma amac›yla, 3 Nisan günü postane
önünde biraraya gelen Dersim Kültür
Derne¤i, Dersim Halk Kültür Merkezi
ve HÖC üyeleri, tutsaklara kart att›lar.
Bas›na k›sa bir aç›klamada bulunan
HÖC üyesi Özcan Duta¤ac›, komplo-
yu ve ard›ndan keyfi tutuklamalar› ha-
t›rlatarak, “Komplo bofla ç›kart›lana,
tutuklananlar serbest b›rak›lana ka-
dar mücadelemiz sürecektir” dedi. 
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Sosyetenin flatafatl› yaflam›n›n ay-
nas› haline gelen Reina’n›n ka-
çak istinat duvar› 3 Nisan günü
çöktü. ‹çinde bir avuç az›nl›¤›n
yoksullu¤umuzun üzerinde tepi-
nerek kendinden geçti¤i bu me-
kan›n çöken duvar› da yoksullar›
öldürdü. 

Çünkü; burjuva medyan›n “mutlu
Türkiye” haberlerinin de¤iflmez
resim karelerinin verildi¤i bo¤aza
dönük Reina’n›n arka yüzünde
yoksul Türkiye vard›. 

Yoksullu¤un büyük kente sürdü¤ü
ama yoksulluklar›n› s›rt›na sar›p
getiren ve tafl›maya devam eden
Arvasi ailesini uykuda ya-
kalad› zenginin “eceli”. ‹r-
fan Arvasi (38), efli Nesli-
han Arvasi (37) ve 6 ya-
fl›ndaki o¤ullar› ‹brahim,
duvar›n alt›nda kalarak
öldü. 

Ayn› günlerde, Türkiye
ekonomisinin rekor k›rarak
yüzde 7 büyüme seviyesini yaka-
lad›¤›n› söylüyordu haber bülten-
leri. Baflbakan Erdo¤an, Türki-
ye’yi nereden nereye getirdikleri-
ni ve nereye götüreceklerini yere
gö¤e s›¤d›ramayarak anlat›yor-
du. Çöken duvar›n alt›nda kald›
tüm bu yalan ve demagojiler. 

Ne ekonomisi, ne büyümesi, ne
düflen enflasyonu, ne kifli bafl›na
düflen gayri safi milli has›lan›n ar-
t›fl›n›, ne de gelir da¤›l›m›ndaki
uçurumu, rakamlara vurmaya,
uzun uzun tahliller yapmaya ge-
rek yok. Her fleyi Reina’n›n için-
dekilerin yaflam› ve o çöken du-
var›n›n alt›nda kalanlar›n ölümü
anlat›yor. 

Onlar daha ferah ferah e¤lensinler
diye öldü üç yoksul. Burjuva
medyan›n bir gecede “ünlü” yap-
t›¤›, sonra bir gecede fuhufl ope-
rasyonlar›n›n konusu olanlar zen-
gin beylerle düflkünlü¤ün doruk-
lar›nda kendilerinden geçsin diye

öldü ‹brahim.

Peki kimdi Reinalar’›n içinde, mil-
yonlardan farkl› yaflayanlar, sa-
bun köpükleri içinde masalar›n
üzerine ç›karak birbirlerine dolar-
lar takanlar? Tan›yoruz asl›nda
onlar›. En elitleri daha gözden
uzak flatafatl› mekanlarda boy
gösterirken, en az onlar kadar bu
ülkenin kan›n› emen, milyonlarca
yoksul ailenin sefaletinden so-
rumlu olanlar. Bir de “ünlüler”.
Hani flu k›zlar›m›za “iflte sen de
onlar gibi olabilirsin” diye örnek
gösterilen “ünlüler.”

“Ün”lerinin alt›, beyinleri kadar
bofl, “t›n t›n”. Bir k›sm›n›, duvar›n
y›k›ld›¤› günlerde bir fuhufl ope-
rasyonunda gördük. “Duvar›n di-
binde yaflama, öte yan›na gel”
diye ça¤›ran burjuvazinin, genç
k›zlar›m›z› nas›l bir yaflama ça¤›r-
d›¤›na ›fl›k tuttu, görmek isteyen-

ler için. 
Bir avuç zengin e¤leniyor, biz aç
yatt›¤›m›z günün sabah›na ölüm-
lerde uyan›yoruz. 

Onlar t›rnaklar› kanasa en lüks
hastaneler için Avrupalar’a,
Amerikalar’a uçuyor, Arvasiler,
o¤ullar›n›, k›zlar›n› hastal›klara
kurban veriyor. 

Hep böyle olmad› m›? Zenginler
ne kadar mutluysa, biz milyonlar-
ca yoksul o kadar mutsuz olduk. 

Onlar›n t›ka basa toklu¤u hep bi-
zim açl›¤›m›z olmad› m›?

Onlar›n kasalar›na akan her kurufl,
bizim sofram›zdaki ekme¤i kü-
çültmedi mi?

Onlar›n villalar›na yer aç›ls›n diye
gecekondular›m›z bafl›m›za y›k›l-
mad› m›? Çocuklar›m›z k›fl›n so-
¤u¤unda orta yerde kalmad› m›?

Onlar vergi kaç›rd›, bizim s›rt›m›za
binmedi mi türlü türlü vergiler?

Ve flimdi onlar›n tüm iflleri gibi,
gayri-meflru duvarlar› da bizim

üzerimize çöktü.

Biz öldük, onlar e¤lencelerine ara
vermeden devam ettiler. 

“Facia” dedi gazeteler y›k›lan du-
var›n alt›nda kalanlar için. Ezici
ço¤unlu¤u yoksullardan oluflan
‹stanbul’un belediye baflkan›,
“e¤lence merkezinin aç›k oldu¤u
bir dönemde duvar çökseydi
yüzlerce kifli ölebilirdi” diyerek,
“flükür olsun ki, sadece üç yok-
sul öldü” demeye getirdi utan-
madan.

Evet, ya içinde her gün sabahlara
kadar kursa¤›m›zdan çald›klar›n›
yiyen sosyeteye bir fley olsayd›!
Korkular›ndan kendilerini hap-
settikleri sitelerden ç›k›p geldik-
leri bir saate denk gelseydi...

Reina’dan eksik olmayan sosyete-
nin ve “ünlülerin” ard›ndan a¤›tlar
yakacakt›, onlar›n medyas›, bur-

juvalar yetkilileri suçlayacak
ve neden önlem al›nmad›-
¤›n›n hesab›n› soracaklar-
d›... Nas›l eskaza tutuklan-
d›klar›nda “kelepçe tak›l-
mas›n, villalar›m›zda hapis
yatal›m”diye dayatt›larsa...

Düzen cephesinden kimse
hesap sormaya kalk›flmad›,

sahte gözyafllar› d›fl›nda a¤›tlar
yakan da olmad› Arvasiler için.

Ne için yap›lm›flt› bu kaçak duvar
ve gecekondular›m›z› tan vakti
dozerler ve binlerce polisle, gaz
bombalar› aras›nda y›kan devlet
neden izin vermiflti? “Kaçak bü-
tün yap›lar› y›k›n, ac›may›n” di-
yen Baflbakan Erdo¤an elbette
Reina’lar ya da binlerce kaçak
villa için söylememiflti bu sözü.
Belediye elbette y›kamazd›, zen-
ginler daha fazla tepinsinler diye
geniflletilen Reina’n›n kaçak ya-
p›laflmas›n›.

Dillerine dolanan “kaçak”l›k, yok-
sullar› gayri meflru göstermek
içindi. Zenginler ne yaparsa mut-
laka “kitab›na uygundur”, de¤ilse
de göz yumulur. Çünkü onlar bu
ülkenin “giriflimcileri”, pek de-
¤erli ifladamlar›d›r.

Ve biz onlar›n düzenlerini y›kma-
d›kça, pislik saçan duvarlar› üze-
rimize y›k›lmaya devam edecek.

Reina’n›n içindekiler 
ve duvar› dibinde 

yaflayanlar›n ölümü



Dünya halklar›n›n, devrimci, an-
ti-emperyalist güçlerin emperyalist
sald›rganl›¤a karfl› birleflme ve da-
yan›flma aray›fllar› sürüyor. Kahi-
re’de geçen hafta ardarda yap›lan
iki uluslararas› toplant› da bu ara-
y›fllar›n platformu oldu. 

Bunlardan ilki, 23-26 Mart gün-
lerinde düzenlenen 4. Kahire Kon-

ferans›’yd›.  

Avrupa’daki emperyalist iflgal
karfl›t› güçler ve Ortado¤u’daki is-
lamc› ve sol güçlerin ortak organi-
zasyonuyla düzenlenen konferansa
ülkemizden Irak’ta Savafla Hay›r
Koordinasyonu, TAYAD, Küresel
BAK, Kald›raç, ESP kat›ld›. 

700 kiflilik konferans salonu dört
gün boyunca t›kl›m t›kl›m doluydu.
Filistin, Irak, Lübnan, Ürdün, Fas,
Tunus, Suriye, Türkiye, Avusturya,
‹talya, Hollanda, Pakistan, Yunanis-
tan, Almanya, ‹ngiltere ve Fran-
sa'dan çeflitli örgüt ve kurumlar›n
kat›ld›¤› konferansta de¤iflik salon-
larda da paneller, film gösterimleri
yap›ld›. Irak ve Filistin iflgaline kar-
fl› direniflin meflrulu¤u konferansa
damgas›n› basan ortak düflünceydi. 

Kahire Konferans› Organizasyo-
nu’nun davetiyle konferansa kat›lan
Irak’ta Savafla Hay›r Koordinas-

yonu ad›na yap›lan ko-
nuflmalar, konferansta-
ki önemli bir bofllu¤u
doldurdu. Çünkü kon-
feransta Türkiye yönetiminin Irak
iflgalindeki rolüne iliflkin son derece
eksik ve yanl›fl bir hava vard›.

Koordinasyon, iki ayr› konufl-
mada, Türkiye devletinin, AKP ikti-
dar›n›n iflbirlikçili¤ini teflhir eden,
Irak iflgalindeki rolünü anlatan, ül-
kemizdeki anti-emperyalist müca-
deleyi kimlerin, nas›l yürüttü¤ünü
belirten, Ahmet Sedat'›n kaç›r›lma-
s›na yönelik kimsenin bir fley deme-
mesini de elefltiren, ‹ran'a yönelik
sald›r› tehdidini gündeme getiren
bir konuflma yapt›. 

TAYAD ad›na yap›lan konuflma-
da ise, emperyalizmin Guantana-
mo’dan Ebu Gureyp’e, F Tipleri’ne
uzanan pollitikas› ve direnifl anlat›-
l›rken, ‹talya’dan kat›lan Anti-Eper-
yalist Kamp da Belçika'daki Knok-
ke davas›yla ilgili iki ayr› bildiri da-
¤›tt›. Ayr›ca konferansta TAYAD’›n
bildirileri, koordinasyonun düzenle-
di¤i sempozyumun sonuç dekleras-
yonu ço¤alt›larak da¤›t›ld›, ölüm
orucu direniflçisi Fatma Koyup›-
nar’›n afiflleri as›ld›. 

Sonuç deklerasyonu’nun haz›r-

lan›fl›nda koordinasyon ad›na 6 Ma-

y›s'›n dünya çap›nda ‹ran'a yöne-

lik sald›rganl›¤› protesto etme gü-

nü olarak belirlenmesi önerildi, An-
ti- Emperyalist Kamp da ayn› öne-
riyle geldi ve bu öneri kabul edildi. 

*

Kahire’deki ikinci konferans ise,
Arap Halk Direnifl Birli¤i Konfe-

rans› idi. Çeflitli ülkelerden ve Tür-
kiye’den örgütlerin yan›s›ra, HÖC
ve TAYAD’›n da kat›ld›¤› bu konfe-
rans 27-29 Mart tarihleri aras›nda
yap›ld›. Kahire konferans›na alter-
natif olarak ele al›nm›fl ve ilk kez
düzenlenen bir konferanst›. Çeflitli
ülkelerde emperyalizme karfl› dire-
nifl içinde bulunan ve direnifli aç›k-
tan destekleyen kurumlar›n kat›ld›¤›
bu konferansta da HÖC’lüler yap-
t›klar› konuflmalarda Türkiye gerçe-
¤ine dikkat çektiler. Sadece “Arap
Birli¤i”ni sa¤lamay› de¤il, ezilen
halklar›n birli¤inin sa¤lanmas›n›n
hedeflenmesi gerekti¤ini vurgulad›-
lar. Konferans tüm dünyada direni-
flin yayg›nlaflmas› ve birlefltirilmesi
ça¤r›lar›yla bitirildi.
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Kahire’de ‹ki Konferans

Frans›z ö¤renciler ve iflçiler, ‹lk ‹fle Al›m Sözleflme-
si'ne (CPE)’ye karfl› 4 Nisan’da bir kez daha meydanlar›
doldurdular. Beflinci kez milyonlar›n ayak sesleriyle in-
ledi Fransa meydanlar›. Beflinci kez, Frans›z egemen s›-
n›flar›, gençli¤in, emekçilerin öfkeli sloganlar›n› dinle-
mek zorunda kald›lar. 

Bir protestonun ötesinde, sonuç almak için mücadele
ediyor Frans›z gençli¤i ve iflçileri. 26 yafl alt›ndaki gençle-
rin ilk iki y›l içinde keyfi olarak iflten ç›kar›lmas›na imkan
sa¤layan bu gerici yasaya karfl› sonuç almak istedikleri
için de kitlesel ve militanca direnifli sürdürüyorlar.

4 Nisan’da birçok flehirde, haberleflme, ulafl›m, banka-
c›l›k, enerji, ticaret, metalürji iflkollar›nda grevler yap›l›r-
ken, yürüyüfl ve mitinglere 2 milyonu aflk›n kifli kat›ld›.

Eylemlere ö¤rencilerin yan›s›ra, ö¤retmenlerin de
yaklafl›k yüzde 50’si grev yaparak kat›ld›.

Ulusal Ö¤renci Koordinasyonu, 4 Nisan’daki bu ey-
lemin ard›ndan, hükümetin yasay› uygulamakta kararl›
olmas› halinde direniflin sürece¤ini aç›klayarak eylem
plan›n› da ilan etti. Bu plana göre, 6 Nisan’da flehirlera-
ras› anayollar› ve demiryollar› trafi¤e kesilecek, 7 Ni-
san’da bütün flehirlerde adliye binalar›n›n önünde eylem-
ler yap›lacak, 8 ve 11 Nisan da yine büyük gösteriler gü-
nü olacak. Sendikalar da “CPE geri çekilinceye kadar”
eylemlerini sürdüre-
ceklerini aç›klad›lar. 

Gençlik örgütlen-
meleri, Frans›z hükü-
metine yasay› geri
çekmesi için 15 gün
süre tan›d›lar. 

Fransa’da meydanlar yine doluydu



Yolumuz Çayanlar’›n 
Yoludur
Takvimler 30 Mart 1972'yi gös-

terdi¤inde Niksar’›n K›z›ldere Kö-
yü’ndeki bir evden “Biz Buraya
Dönmeye De¤il Ölmeye Geldik” se-
si yükseldi. Türkiye devriminin yo-
lunu çizen usta Mahir Çayan ve ar-
kadafllar›n›n sesiydi bu ses. Öldüler,
dönmediler devrim yolundan. B›-
rakt›klar› miras ony›llard›r yolumu-
zu ayd›nlatmaya devam ediyor, o
evde hayk›r›lan sloganda ifadesini
bulan kararl›l›k, siyasi cüret ve ölü-
me meydan okuyan devrimcilik ge-
lene¤i, Parti Cepheliler taraf›ndan
gelifltirilerek güçlendiriliyor.

‹flte bunun gururuyla, aln›m›z ak
bafl›m›z dik bir flekilde Ankara’da
Mahir Çayan’›n mezar› bafl›nday-
d›k. 2 Nisan günü k›z›l bayraklar›,
pankartlar› ve Mahir’in büyük boy
resmiyle mezarl›¤a sloganlarla girdi
HÖC’lüler. Mahir’in mezar› bafl›n-
da yap›lan konuflmada, K›z›lde-
re’den bafllayarak yarat›lan direnifl
halkalar›ndan örnekler sunuldu ve
“Mahirler' den bugüne uzanan 36
y›l, bir destand›r ve bu destan›n ya-

rat›c›lar›, en baflta flehitlerimizdir.
Onlar, K›z›ldere'den bu yana feda
ruhuyla, cüret ve inançlar›yla, bu
devrimci stratejiye kan ve can ve-
renlerdir” denildi. 

Daha sonra Ulafl Bardakç›'n›n
mezar› bafl›na gelen HÖC’lüler hep
birlikte "Ulafl'a A¤›t" türküsünü
söylediler. Mahirler’in kurtarmak
için K›z›ldere yoluna düfltü¤ü De-
niz'in, Hüseyin'in, Yusuf'un mezar-
lar›na karanfiller b›rak›lmas›n›n ar-
d›ndan kortejler oluflturularak “Ma-
hir Hüseyin Ulafl Kurtulufla Kadar
Savafl, K›z›ldere Son De¤il Savafl
Sürüyor, Kurtulufl Kavgada Zafer
Cephede” sloganlar›yla 100 kiflinin
kat›ld›¤› anma bitirildi. 

Ayr›ca Ankara’da 30 Mart günü
Temel Haklar binas›nda düzenlenen
etkinlikle K›z›ldere Manifestosu’nu
yaratanlar an›ld›, "Kurtulufla Kadar
Savafl" fliar› hayk›r›ld›. 

Kurtulufl Kavgada 
Zafer Cephede
2 Nisan günü k›z›lbayraklar›n,

devrim flehitlerinin mezarlar› bafl›n-
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Sen de ç›kar 
gö¤sünün kafesinden
yüre¤ini; 
flu güneflten düflen 
atefle f›rlat; 
yüre¤ini 
yüreklerimizin 
yan›na at! 
Ölenler 
dö¤üflerek öldüler; 
günefle gömüldüler. 
Vaktimiz yok onlar›n
matemini tutmaya! 
Ak›n var 
günefle ak›n! 
Günefli zaptedece¤iz 
güneflin zapt› yak›n!

fiehitlerimizi aan›yor, uumudumuzu sselaml›yoruz

Selam Olsun Umudu Büyütenlere
‘30 Mart - 17 Nisan; Devrim fie-

hitlerini Anma ve Umudun Ku-
ruluflunu Kutlama Günleri’; dev-
rim yolunu kanlar›yla k›z›llaflt›-
ranlar›n mezarlar› bafl›nda dü-
zenlenen anmalarla; K›z›ldere
yolunda yürüyüflümüzün umu-
dumuzu büyüterek sürdü¤ünü
ilan eden pankartlar›n as›lma-
s›yla bafllad›. Türkiye devrimi-
nin yolunu gösteren Mahir Ça-
yan’›n mezar› bafl›ndan; 36 y›l-
d›r da¤larda, kentlerde, hapis-
hanelerde devrim u¤runa can-
lar›n› feda eden kahramanlar›-
m›z›n mezarlar›na kadar yap›-
lan anmalarda, dalgaland›rd›k-
lar› bayra¤› yere düflürmeme,
oligarflinin burçlar›na dikerek
zaferi arma¤an etme kararl›l›¤›
öne ç›kt›. Onlar›n kan›yla daha
da k›z›llaflan bayraklar›m›z me-
zarlar› bafl›nda dalgaland›. S›-
k›l› yumruklarda faflizme mey-
dan okuyufl, at›lan solganlarda
ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sos-
yalizm idealine ba¤l›l›k vard›.



da dalgaland›¤› yerlerden biri de, ‹s-
tanbul Cebeci Mezarl›¤›’yd›.

750 kiflilik HÖC kitlesi, kortej
oluflturarak mezarl›¤a “Mahir Hü-
seyin Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl,
Umudu Fedalarla Büyütüyoruz,
Kurtulufl Kavgada Zafer Cephede”
sloganlar›yla girdiler. Kortejin
önünde tek tip k›yafetli k›z›l san-
cakl›lar, arkas›nda ise “K›z›ldere
Yolunda fiehitlerimizi Selaml›yoruz
Umudu Büyütüyoruz” ve “Kahra-
manlar Ölmez Halk Yenilmez” pan-
kartlar› tafl›nd›. Analar, babalar, kar-
defller ve Mahirler’in, Sabolar’›n
yoldafllar› hep bir a¤›zdan flehitleri-
nin yerlerini bofl b›rakmayacaklar›-
n› hayk›r›yorlard›. Mahir’in büyük

boy resminin ve arkas›nda Niyazi
Ayd›n, Sabahat Karatafl, Sinan Ku-
kul, ‹brahim Erdo¤an, Bedii Cen-
giz, Kemal Askeri,  Ulafl Bardakç›,
Hüseyin Cevahir’in birarada oldu¤u
pankart› tafl›yan kitlenin elinde, Bü-
yük Direnifl’in flehitlerinin resimle-
ri de bulunuyordu.

Kortej flehit mezarlar›na yaklafl›-
l›rken, sancak ekibinin bir k›sm›
mezarlar›n bafl›ndaki nöbet yerlerini
ald›, di¤erleri ise, yolun iki taraf›na
dizildi, kitle k›z›l sancaklar›n gölge-
sinden geçerek mezarlara ulaflt›.

Anma ba¤›ms›zl›k, demokrasi,
sosyalizm mücadelesinde flehit dü-
flenler an›s›na sayg› duruflu ile bafl-
lad›. Ard›ndan HÖC ad›na bir ko-
nuflma yap›ld›. fiehitlere hitaben,
yollar›ndan yürüme kararl›l›¤›n› ifa-
de eden konuflma; "Sizler rahat uyu-

yun yoldafllar. Her
ne pahas›na olursa
olsun flehit bede-
ninizle yaratt›¤›-
n›z o kutsal de¤er-
leri savunmaya
devam edece¤iz.
Gözünüz arkada
kalmad› bugüne
kadar, bundan
sonra da kalmas›n,
ayak izlerinize ba-
sarak yürüyoruz. Umudumuzu se-
laml›yor siz flehitlerimizin önünde
sayg›yla e¤iliyor, aln›n›zdan öpüyo-
ruz" sözleriyle son buldu. 

Ard›ndan TAYAD Baflkan› Meh-
met Güvel, ölüm orucu üzerine ko-

nufltu. Güvel, “6 y›ld›r
evlatlar›m›z, kardeflle-
rimiz, yoldafllar›m›z F
tipi hücrelerde direni-
yorlar. Onlar teslim ol-
mad›. Bizler onlardan
ald›¤›m›z bayra¤› onur-
la gururla tafl›yoruz ve
tafl›yaca¤›z” dedi. 

Sloganlar›n öfke ve
coflkuyla hayk›r›ld›¤›
anma, Grup Yorum’un
marfllar› ile son buldu.
K›z›ldere marfl› yum-
ruklar s›k›l› söylendi.

Buradaki anman›n
ard›ndan bir grup TAYAD’l› ve Ar-
mutlu halk›, SPB savaflç›lar› Mu-
harrem Karakufl ve Mustafa Bek-
tafl'›n mezarlar› bafl›nda anma yapt›-
lar. 

Anadolu fiehitlerin 
Yolunda Umudun ‹zinde

Dersim 30 Mart günü ilk olarak
Asri Mezarl›kta bulunan Parti-Cep-
he gerillalar› ve ölüm orucu flehitle-
rinin mezarlar› bafl›nda anma ger-
çeklefltirildi. Polisin engellemeleri-
ne karfl›n gerçeklefltirilen anmada,
“fiehitlerimizin mezar bafllar›nda
tekrar söz veriyoruz, düflmanlar›m›-
z›n sald›r›lar› karfl›s›nda geri ad›m
atmayacak flehit düflen yoldafllar›-
m›za lay›k olacak ve onlar›n çizdi¤i
yolda yürümeye devam edece¤iz”

denildi. Ard›ndan HÖC üyeleri tara-
f›ndan Dersim Temel Haklar Derne-
¤i’nde flehitler için yemek verildi ve
Umudun kuruluflu kutland›.

‹zmir ‹zmir Gençlik Derne-

¤i’nde 30 Mart günü düzenlenen et-
kinlikle K›z›ldere flehitleri an›ld› ve
“K›z›ldere'den, Çiftehavuzlar’a,
Ba¤c›lar’a, Dersim’e, Gazi'ye,
Ölüm oruçlar›na uzanan bir desta-
n›n yarat›ld›¤›" ifade edildi. Grup
Gün›fl›¤›’n›n marfllar› ise coflkulu
flekilde hep birlikte söylendi.

Çanakkale Biga Gençlik Der-

ne¤i Giriflimi, Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi Biga ‹ktisadi ve
‹dari Bilimler Fakültesi'nde K›z›l-
dere flehitlerini and›. Anmada Grup
Gündo¤du da marfllar seslendirdi. 

Kocaeli Gençlik Derne¤i üyele-
rince Umuttepe Kampüsü’nde yap›-
lan anmada “K›z›ldere fiehitleri
Ölümsüzdür” pankart› aç›l›rken,
Mahir Çayan foto¤raflar› tafl›nd›.
Gençli¤in K›z›ldere’nin yolundan
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Ankara

Cebeci



yürüyüflünü sürdürece¤ini
hayk›ran DEV-GENÇ’liler,
“Devrimci mücadele göster-
mifltir ki direnenler hiçbir za-
man kaybetmemifltir. Ve biz
de söz veriyoruz ki bu direnifl
gelene¤ini her flart alt›nda
sürdürece¤iz, Mahirler’in
çizdi¤i yolda devrime yürü-
yece¤iz” dediler.

Malatya HÖC üyeleri 30
Mart akflam› Cemal Gürsel
Mahallesi’nde “K›z›ldere Yolunda
fiehitlerimizi Selaml›yor Umudu
Büyütüyoruz” imzal› pankart aça-
rak meflaleli yürüyüfl yapt›lar. “K›-
z›ldere Son De¤il Savafl Sürüyor,
Umudun Ad› DHKP-C, Kurtulufl
Kavgada Zafer Cephede” sloganlar›
gecenin karanl›¤›nda patlarken, ya-
p›lan konuflmada “Mahirlerin ö¤-
rencileri olarak ‘Ya zafer ya ölüm!’
fliar›yla mücadeleye devam ederek
zaferi kazanaca¤›z” denildi.

Diyarbak›r Dicle Gençlik Der-
ne¤i, 2 Nisan günü dernek binas›n-
da düzenledi¤i etkinlikte, K›z›lde-
re’den günümüze direniflin sürekli-
li¤ine dikkat çekti ve Kürt, Türk
halklar›n›n kurtuluflunun K›z›lde-
re’nin yolu oldu¤u ifade edildi. 

Adana 1 Nisan günü Mehmet
Topalo¤lu’nun mezar› bafl›nda an-
ma yapan Adana HÖC üyeleri, me-
zarl›¤a, önde sancakl›lar olmak üze-
re kortej halinde sloganlarla girdi-
ler. “K›z›ldere Yolunda fiehitlerimi-
zi Selaml›yor Umudu Büyütüyo-
ruz” pankart› ve Mahir’in resimleri-
nin tafl›nd›¤› kortej, “Mahir, Hüse-
yin, Ulafl, Kurtulufla Kadar Savafl”
sloganlar›n› gür bir flekilde att›.

Anma bittikten sonra mezarl›k

ç›k›fl›na gelen HÖC’lülerin önü
jandarma barikat›yla kesildi.
Sivil jandarman›n yasad›fl› ka-
mera çekimi engellenirken, P›-
nar Çal›fl›r ve Mehmet Gemici-
o¤lu “arama kararlar› oldu¤u”
gerekçesiyle gözalt›na al›nd›.

Adana da ayr›ca 2 Nisan gü-

nü de Temel Haklar bi-
nas›nda 30 Mart–17 Ni-
san flehitlerini anma ve
umudun kurulufl y›ldö-
nümü kutlama etkinli¤i
gerçeklefltirildi. 

Adana HÖC üyeleri,
6 Nisan günü 30
Mart–17 Nisan flehitleri-
ni anma ve umudun ku-
ruluflunu kutlama günle-
ri etkinliklerine fiakirpa-
fla Mahallesi’nde yapt›klar› meflale-
li yürüyüflle devam ettiler. “Kurtu-
lufl Kavgada Zafer Cephede, Kahra-
manlar Ölmez Halk Yenilmez” slo-
ganlar›n› atan HÖC’lüler Halkevi
Kavfla¤›’nda halaylar çekip marfllar
söylediler.

Bursa 2 Nisan günü Bursa Te-
mel Haklar’da düzenlenen anmada,
K›z›ldere'de bafllayan mücadele ge-
lene¤inin bugün Anadolu toprakla-
r›nda kesintisiz sürdürüldü¤ünün al-
t› çizildi. 

Bal›kesir 30 Mart günü Bal›ke-
sir Gençlik Derne¤i ve SGD üyele-
ri, K›z›dere flehitlerini birlikte dü-
zenledikleri bir etkinlikle and›lar.
Gençlik Derne¤i ad›na yap›lan ko-
nuflmada, K›z›ldere’nin devrimci
dayan›flma ve siper yoldafll›¤›na en

iyi örnek oldu¤u kaydedildi. Grup
Direnifl de marfllar› ile anmadayd›. 

Isparta Isparta Gençlik Derne-
¤i’nde düzenlenen anma, 2 Nisan
günü gerçeklefltirildi. K›z›ldere’de
yarat›lan direnifl gelene¤inin F Tip-
leri’nde Büyük Direnifl’te sürdü¤ü-
nü kaydeden gençlik, duvara ast›¤›

“Yolumuz Çayanlar›n Yolu-
dur” yaz›l› pano ile, gelece-
¤ini de iflaret ediyordu. 

Erzincan Erzincan
Gençlik  Derne¤i’nin, 2 Ni-
san günü E¤itim-Sen bina-
s›nda düzenledi¤i etkinli¤e
80 ö¤renci kat›ld›. 30 Mart-
17 Nisan’›n anlam› üzerine
yap›lan konuflman›n ard›n-
dan ölüm orucu direnifline
dikkat çekilirken, Grup Sel-

vi’nin marfllar› hep birlikte söylen-
di. YDG'nin mesaj gönderdi¤i anma
s›ras›nda sancakl› iki kifli, flehitlerin
resimlerinin yan›nda sayg› nöbeti
tuttu.

Elaz›¤ HÖC temsilcili¤i taraf›n-
dan düzenlenen etkinliklerle flehit-
ler selamland›, umudun kuruluflu
kutland›. ilk olarak 30 Mart günü
dernek binas›nda bir anma gerçek-
lefltirildi.

1 Nisan günü ise, Koruk Kö-
yü’nde mezar› bulunan flehit DHKC
gerillas› Naz›m Karaca’n›n mezar›
ziyaret edilerek, O’nun nezdinde fle-
hitler an›ld›. Köy giriflinde jandar-
man›n engelleme ve köyde estirdi¤i
teröre ra¤men gerçeklefltirilen an-
mada, “Selam olsun K›z›ldere’de
bir direnifl gelene¤i yaratanlara...
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Selam olsun kuflatmalarda ölümü
dize getiren halk›n savaflç›lar›na...
Selam olsun K›z›ldere’nin yolunda
yürüyen kahramanlar›m›za... Selam
olsun hücre hücre eriyerek ölümün
üzerine yürüyen aln› k›z›l bantl›lar›-
m›za...” denildi.

Mersin Mersin HÖC, Temel
Haklar binas›nda yapt›¤› etkinlikle
“K›z›ldere yolunda flehitleri selam-
l›yor umudu büyütüyoruz” dedi. 

2 Nisan günü ise, Mersin
HÖC’lüler, DHKP Genel Komite
üyesi Bedii Cengiz’in Kazanl› Bel-
desi’nde mezar› bafl›ndayd›lar. Kor-
tejin önünde sancakl› temsili iki mi-
lis yürürken, ‘Kurtulufl Kavgada
Zafer Cephede, Yaflas›n Ölüm Oru-
cu Direniflimiz, Bedii Cengiz
Ölümsüzdür’ sloganlar› hayk›r›ld›.

Hatay Antakya HÖC’lülerin fle-
hitlerimizi and›¤› ilk etkinlik, Yunus
Güzel’in mezar› bafl›nda gerçeklefl-
tirildi. “K›z›ldere fiehitlerini Selam-
l›yor Umudu Büyütüyoruz” pankar-
t› eflli¤inde mezarl›¤a giren kitlenin
önünde temsili milisler yürürken,
“Mahir, Hüseyin, Ulafl Kurtulufla
Kadar Savafl”, sloganlar› Harbiye
Mezarl›¤›’nda yank›land›. Yap›lan
konuflmada, devrimcilerin büyük
bedeller ödese de K›z›ldere’nin çiz-
gisinden sapmad›klar› ifade edildi. 

‹stanbul/Gecekondular
30 Mart akflam› Bahçelievler

Temel Haklar Derne¤i'nde HÖC’lü-
ler taraf›ndan düzenlenen anmaya
yaklafl›k 100 kifli kat›l›rken, K›z›l-
dere’yi anlatan konuflman›n yan›s›-
ra, flehitleri tan›yanlar›n onlar› anla-
tan konuflmalar› yerald›.

Alibeyköy’de bulunan Eyüp Te-
mel Haklar Derne¤i’nde 30 Mart
günü flehitler an›ld›. 

Sar›gazi’de ise liseli gençli¤in
sloganlar› yank›land›. 30 Mart günü
“Yolumuz Çayanlar›n Yoludur”
pankart›yla Mehmetçik Lisesi’nin
önünden Naz›m Hikmet Park›’na
kadar yürüyen 40 liseli, “K›z›ldere
Son De¤il Savafl Sürüyor, Mahir
Hüseyin Ulafl Kurtulufla Kadar Sa-
vafl, Umudun Ad› DHKP-C” slo-
ganlar› att›lar. 

Yurtd›fl›
Avrupa’n›n birçok ülke ve ken-

tinde de düzenlenen etkinliklerle
K›z›ldere flehitleri selamland›, umu-
dun kuruluflu kutland›. Elimize ula-
flan iki anma flu flekilde:

‹sviçre Cepheliler 1 Nisan günü
Basel'de yapt›klar› gösteride “30
Mart–17 Nisan, fiehitlerimizi An›-

yor, DHKP-C'nin 12. Y›l›n› selaml›-
yoruz” ve “Kurtulufla Kadar Savafl”
yaz›l› DHKC pankartlar› tafl›d›lar.
Devrimci hareketin önderinin, Ma-
hir’in ve Che’nin resimleri tafl›n›r-
ken, gösteri boyunca umudun slo-
ganlar› hayk›r›ld›. 

Berlin'de düzenlenen anmada,
devrimci hareketin tarihi anlat›ld›
ve marfllar söylendi. 
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30 Mart-17 Nisan çerçevesin-
de, K›z›ldere Manifestosu’nun ya-
z›ld›¤› gün olan 30 Mart’ta birçok
yerde büyük boy pankartlar as›ld›.
HÖC imzal› “K›z›ldere Yolunda
fiehitleri Selaml›yor, Umudu Bü-
yütüyoruz” slogan›n›n yaz›l› oldu-
¤u pankart asma eylemlerinden
baz›lar› flunlar:

‹STANBUL: Ba¤c›lar-Koca-
sinan Merkeze ba¤l›, fiirinevler
cadde üzerindeki inflaat halindeki
bir binaya as›lan pankart 1.5 saat-
ten fazla bir süre as›l› kald›. Avc›-

lar merkezinin en ifllek caddesi
olan Marmara Caddesi üzerindeki
5 katl› bir binaya as›lan pankart da
bir saat boyunca halka devrim yürüyüflümüzü duyurdu. Ümraniye R›dvan
Dedeyolu Tem Yolu üzerindeki tel örgülerde ve Çekmeköy Köprüsü’nde de
ayn› pankart vard›. Kabatafl Setüstü’ne as›lan pankart halk›n yo¤un ilgisini
çekerken, polisin büyük pani¤ine de sahne oldu. Gazi Mahallesi Dörtyol'da
bir binaya as›lan pankart uzun süre dururken, Nurtepe Mahallesi’nde de
yap›lan yaz›lamalarla “Kurtulufl Kavgada Zafer Cephede” denildi. 

Ayr›ca 1 Nisan günü Okmeydan› Anadolu Dura¤›'na ve Alibeyköy

Cengiz Topel'e, 'Umudun Ad› DHKP-C Yürüyor Devrime’ yaz›l› ‘DHKC'
imzal› bombal› pankartlar as›ld›. Pankartlar›n as›lmas›yla birlikte ses bom-
bas›n›n da patlat›ld›¤› ö¤renildi.

ANADOLU: Dersim'de Cumhuriyet Lisesi’nin bahçesinin duvar›na;
Malatya’da çarfl› merkezinde bulunan MHP il binas›na; Adana’da D–400
karayolu ve Kiremithane Mahallesi yolu üzerinde bulunan iki ayr› üst geçi-
de; Antalya 100.Y›l Caddesi'nde üst geçide; Mersin merkezindeki Zeytin-
libahçe Caddesi’ne; Antakya’da Armutlu U¤ur Mumcu Bulvar› girifline;
Elaz›¤'da Y›ld›zba¤lar› Mahallesi minibüs yoluna; Ankara Yeniflehir katl›
otopark›na as›lan pankartlar›n ço¤u bir saatten fazla as›l› kald›. ‹zmir’de de
ayn› gün 6 ayr› yere pankart as›ld›. Buca-Üçkuyular’da; Spor Tesisleri ve
TANSAY aras›ndaki üst geçide, Bornova Ege Üniversitesi karfl›s›ndaki
köprülü kavfla¤a, Hatay-Üçyol’da Eflrefpafla-Varyant-‹kiçeflmelik yol ayr›-
m›ndaki üst geçide Onur Mahallesi’nde bir köprüye, Karfl›yaka’da Girne
Caddesi’nde köprülü kavfla¤a ve Bayrakl› yolundaki Naldöken Köprüsü’ne
as›lan pankartlara emekçi halk›n ilgisi yo¤un oldu. 

YURTDIfiI: Belçika’n›n Brüksel ve Liege flehirlerinde 1 ve 2 Nisan
günlerinde DHKC imzal› pankartlarla “36 Y›ld›r K›z›ldere’nin Yolunday›z”
denildi. Berlin'de Türkiyeliler’in yo¤un olarak yaflad›¤› Kreuzberg semti-
nin merkezine de K›z›ldere’yi selamlayan pankart as›ld›.



‹yi tütün balyalard›. Köyde
hemen herkese yard›m ederdi bu
konuda. Tütün eksperlerinden iyi
puan almak için önemliydi balya-
lama. Turan K›l›nç köylülerine
hem tütün ifllerinde, hem de bafl-
ka sorunlar› oldu¤unda yard›m
ederdi. 

Çevresinde imece usülü daya-
n›flmay› örgütlemiflti. Tütün dik-
me makinas›yla s›ras› gelen tarla-
lara tütün dikiyorlard› ortaklafla. 

‹ki o¤lu vard›. Büyü¤ünün ad›
Ertu¤rul’du. 1980 öncesi OD-
TÜ’te faflistler taraf›ndan öldürü-
len Ertu¤rul’un an›s›na bu ad›
vermiflti çocu¤una. Efli, ninni di-
ye, Ertu¤rul’un türküsü’yle bü-
yütmüfltü çocu¤unu. 

“Has›na can›m has›na
haber sal›n babas›na
ODTÜ’de bir yi¤it öldü
kufllar dönüyor yas›na..”

Turan, devrimcileri
1970’lerin ikinci yar›s›nda
tan›m›flt›. Köydekiler de
devrimcileri tan›d›¤›ndan
nerdeyse her çocu¤a bir
devrimcinin ad› verilmiflti; Mahir,
Ulafl, Hüseyin, Ertu¤rul... 

12 Eylül Cuntas› Türkiye’nin
üzerine bir karabasan gibi çöktü-
¤ünde korku ve güvensizlik sarm›fl-
t› her yan›. Turan ve köydekiler de
etkilenmiflti bundan. Korkuyorlard›,
yüreklerindeki ›fl›k puslanm›flt› bi-
raz. Turan K›l›nç korksa da, yüre¤i-
nin bir köflesinde saklad› umudunu.
Zaman zaman eline saz›n› al›yor,
gençleri etraf›na toplay›p marfllar,
türküler söylüyor, devrimcileri an-
lat›yordu. Tarlada sadece kendi iflin-
de gücünde çal›flmak, çevresindeki-
lere ilgisiz kalmak ona göre de¤ildi. 

Soma Linyit Madenleri’nde çal›-
flan bir köylüsü bir gün Turan’la ta-
n›flt›rmak için bir misafir getirdi kö-
ye. ‘90’lar›n bafl›nda Turanlar’›n
köyüne gelen ilk devrimciydi o. Hü-
seyin Coflkun’du ad›. Hüseyin yaz›n
s›ca¤›nda çok terledi¤inden gömle-
¤inin yaka k›sm›na bir mendil yer-
lefltirirdi. Bundan dolay› köylüler
“mendilli” ad›n› takt›lar Hüseyin’e.

Her sözü aç›ld›¤›nda “Mendilli” di-
ye bahsederlerdi. Turan, Mendil-
li’yi, Mendilli’nin tan›flt›rd›¤› di¤er
devrimcileri sevse de, korkular›n,
kayg›lar›n kabu¤u tamamen k›r›l-
mam›flt› henüz. Bir süre ikili bir ruh
hali içinde oldu. Evine devrimcileri
misafir al›rd› ama, görülmesinden
de çekinir, daha horozlar bile ötme-
den gecenin karanl›¤›nda u¤urlard›
misafirlerini köyden. Kendine gü-
venini kazand›kça, kayg›lar›n› aflt›,
rahatlad› Turan. 

Köye art›k gece de gündüz de
devrimciler rahat rahat gelip gidi-
yorlard›. Köylülerle sohbet ortamla-
r› artm›flt›. Turan da gençleri etraf›-
na topluyor, düzeni, mücadeleyi, ör-
gütlenmek gerekti¤ini anlat›yordu,
giderek daha büyük ad›mlar at›yor-
du mücadeleye do¤ru. 

Bir gün TV haberlerini seyreder-
ken “bayra¤›m›z ülkenin her tara-
f›ndan dalgalanacak” diyen sesi
duydu. Polislerin kuflatt›¤› bir apart-
manda iki devrimci kad›n elde silah

çat›fl›yor, meydan okuyorlard›
karfl›lar›ndakilere. Kuflatma yü-
reklere korku salmak içindi.
Ama Sabolar’›n sesi kuflatmay›
yar›yor, kavgaya ça¤›r›yordu.
Sabolar’›n gücüyle doldu yüre-
¤i. Duydu¤u ac›, üzüntü de¤il,
coflku ve gururdu. Köy evindey-
di ama yüre¤inde flekillenenleri
ant içer gibi kendi tarihine kat-
mak istedi. 

Orak çekiçli bir bayrak sakl›-
yordu evinde. Sabolar’›n sesine
sesini ulaflt›rmak ister gibi, bay-
ra¤› özenle ç›kard›. Evinin bir
odas›na ast›. Görkemli bir tören-
deymifl gibi sayg› durufluna geç-
ti, öylece durdu bir süre ve ant
içti onlar gibi olmaya(1)...

���

Diyarbak›r’da bir mahal-
le kahvesinde okey tafllar›-
n›n sesleri, sohbet seslerine
kar›fl›yor, kahveden u¤ultulu
bir gürültü yükseliyordu.
Haberler bafllad›¤›nda kah-
vedeki gürültü biraz yat›fl›r
gibi oldu. Haberlere ilgi faz-
layd› buralarda. Özellikle

çat›flma ve gözalt› haberlerine... ‹s-
tanbul Çiftehavuzlar’daki çat›flma
görüntüleri verilmeye baflland›¤›n-
da kahveden ç›t ç›kmaz oldu. Me-
rakla ve hayranl›kl› seyrediyordu
kahvedekiler. ‹çlerinden biri de Er-
han Y›lmaz’d›. Görüntüleri beynine
ifllercesine seyrediyordu. Bunca y›l-
d›r çal›fl›yordu. Bunca y›ld›r bu la-
net olas› düzene tepkiliydi, ama ne
yap›yordu flimdiye kadar? Hiç!
Ama flu seyrettiklerime bak›n bir de
diye düflündü içinden... O gece gö-
züne uyku girmedi. Çiftehavuz-
lar’dan yükselen sloganlar› ça¤r›
bildi kendine. 17 Nisan 1992’de
bundan sonra nas›l yaflayaca¤›n›n
karar›n› verdi. Onlardan olacakt›(2). 

���

Gecekonduvari bir evde iki kifli
kal›yorlard›. Eve geldi¤inde, arka-
dafl› henüz gelmemiflti. Küçük tü-
pün üzerine çay yapmak için su
koydu. Paralar› bulunmazd› pek,
flimdi ki gibi. Bakkala gidip en az›n-
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dan bir ya¤ alay›m diye düflündü.
Çay›n yan›nda ekme¤in üstüne sü-
rüp yerlerdi. 

Nisan günleriydi, hava güzeldi.
Her zamanki gibi dikkatlice etraf›n›
kontrol ederek bakkala do¤ru yürü-
dü. Küçük mahalle bakkal›na girip
bir paket ya¤ istedi. Bakkal o s›rada
televizyondan haberleri seyrediyor-
du. Evlerinde ne televizyon vard›,
ne de radyo. Bakkal ya¤› getirirken,
onun da gözü haberlere iliflti. ‹lifl-
mesiyle de bir an donup kald› yerin-
de. Televizyonda bir çat›flma haberi
vard›. Bir pencerede yanyana duran
iki kad›ndan biri k›rm›z›, orak çe-
kiçli bir bayrak dalgaland›r›yor, ol-
dukça so¤ukkanl›, polislere bir fley-
ler söylüyordu. Ne yapaca¤›n› flafl›r-
m›flt›, bakkala renk de vermek iste-
miyordu. Ama haberi de izlemek,
neler oldu¤unu iyice anlamak isti-
yordu. O bir anl›k zaman diliminde
beyninden ve yüre¤inden geçen
upuzun bir öykü gibiydi. Bakkalda
dikkat çekmeden ona buna bak›p bi-
raz daha oyaland›. Haber devam
ediyordu ama art›k gitmek zorun-
dayd›. Beyni, yüre¤i, yürürken ar-
kas›nda kalan TV’ye kilitlenmifl,
kafas›nda sorularla h›zla eve do¤ru
yol ald›. “Evet, onlar bizimkilerdi,
baflkas› olamaz” diyordu. Bayra¤›
iyice görememiflti ama bu bizim ge-
lene¤imiz diyordu. Kimlerdi, nas›l
olmufltu, flu an durum neydi??? fie-

hit düflenler olmufltu mutlaka. 

Sabah ilk ifli biraz uzak bir ma-
halleye gidip oran›n bakkal›ndan
gazete almak oldu. Sab›rs›zl›kla göz
gezdirdi bafll›klara. Evet, tahmin et-
ti¤i gibiydi, bizimkilerdi. Önder,
yönetici, savaflç›lard›. Ac›, öfke, gu-
rur, onur... hepsi birbirine kar›flan
duygular› yak›yordu yüre¤ini. Kat-
ledilen yoldafllar›n›n hesab›n› sor-
mak istiyordu. Gazetede, nice flehit-
lerin kan›yla k›z›llaflm›fl orak çekiç-
li bayra¤› ve katledilmifl yoldafllar›-
n› gördü. Sabolar, Sinanlar, Ahmet
Faz›llar... Nisan’›n 17’siydi, y›l
92’ydi. O gün herkes onlar›n kufla-
t›ld›klar› üste, K›z›ldere’deki önder-
leri gibi direndiklerini görmüfltü. 

O henüz yeni bir milisti. Bir haf-
ta bile geçmemiflti milis olmas›n›n
üzerinden. Ama hesap sorma iste¤i
bin y›ll›kt›. Onlar›n hesab›n› sormak
için daha fazla fleyler yapamaman›n
yaras› kald› yüre¤inde.

Sonra, SDB üyesi olduktan son-
ra, ekipteki yoldafllar›n› 1 Nisan
1993'te K›z›ltoprak'ta flehit verdi;
yüre¤i onlar›n hesab›n› sorma öfke-
siyle doluyken tutsak düfltü. Bir ya-

r›m hesap daha eklendi yüre¤ine. 

Ta ki 30 Mart 2004’e kadar. Ara-
dan 12 y›l geçmiflti. Zindanlar›n K›-
z›ldereler’i eklenmiflti an›lar›n›n ya-
n›na. Zaten o hep bir K›z›ldere tafl›r-
d› içinde. Tecrite karfl› büyük bir di-
renifl içindeydiler. Büyük Direnifl’te
Zehra Kulaks›z Ekibi’ndeydi. Biran
zay›flam›flt› ad›mlar›. Bir an tered-
düt pusland›rm›flt› yüre¤indeki an›-
lar›. Silkindi. Bakkal›n televizyo-
nundan 17 Nisan’› izledi¤i o günü
hat›rlad›. Yoldafllar›n› flehit verdi¤i
1 Nisan’›. Ve K›z›ldere’yi... O, fiav-
flat’›n Kayadibi Köyü’nde do¤du-
¤unda K›z›ldere Köyü’nde dökülen
kanlar kurumam›flt› bile belki. Tam
o y›l, Mahirler’in katledildi¤i y›l
do¤mufltu o; yeniden do¤umunu
K›z›ldere’ye denk getirmeliydi. Yü-
re¤indeki sorulamam›fl hesaplar›n
yaras›n› da en iyi bu kapat›rd›.
2004’tü y›l. K›z›ldere’yi ve Umu-
dun ad›n›, tecrit edildi¤i hastane
odas›nda bedenini tutuflturarak se-
lamlad›(3). Alev topuna dönüflen
bedeninde Sabolar’›n, Mahirler’in
hesab› vard›. Çünkü Cepheliler fle-
hitlerini asla unutmazlard›. 

(1) Turan K›l›nç, 1995’te Buca Ha-
pishanesi katliam›nda flehit düfltü. 

(2) Erhan Y›lmaz, 1998’de, Ege’de
Balk›ca köyünde Ege K›r Gerilla Birli-

¤i Komutan› olarak flehit düfltü. 

(3) Ümit Günger, 31 Mart 2004’te
Büyük Direniflte flehit düfltü. 
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“Anadolu / bu güne kadar 
hiç umutsuz, çaresiz kalmad›...
Bu gün de / umutsuz, çaresiz de¤il.
B‹Z VARIZ! / Umudu yaflatmaya
devam ediyoruz...” (Serdar Demirel)

Halklar›n hayat› ve baht›n› karartmak için sö-
mürü, iflgal, tecrit, teslimiyet sald›r›lar›n› en kanl› biçimde sürdürüyorlar.
Fakat, asla baflaramayacaklar. Çünkü, Serdar’›n dedi¤i gibi, B‹Z VARIZ!

‹flte bu umudu Anadolu'da vareden Mahirler’e selam olsun... Selam
olsun umudumuzun rehberine ve umudu hayat›n her alan›nda büyüten-
lere... Ve umuda can verip ölümsüzleflen canlar›m›za bin selam...

Ve halk›m›za kutlu olsun, ba¤r›nda büyüyüp baht›n› kazand›¤› umu-
dumuz. Kutlu olsun bir kez daha hepimize.

30 Mart - 17 Nisan günlerinin s›cakl›¤› ve coflku-
suyla kucakl›yoruz. 

Kand›ra F Tipi / Özgür Tutsaklar
*
Merhaba
Karak›fl›n yerine bahara b›rakt›¤› günlerdeyiz.
Her mevsimin ayr› bir güzelli¤i olsa da so¤ukta,

k›fl aylar›nda hep bahar beklenir. Kavgan›n da kara-
k›fl anlar› vard›r... Zulümdür karak›fl. Bahara, umudu

soldurmadan tafl›yanlar, tohumu çürütmeden koruyanlar ç›kar. Demirci
Kawalar gibi, Mahir’ce zalimin üstüne savafl sloganlar›yla yürüyenler gi-
bi.

K›z›ldere; and›m›z, kayna¤›m›z, K›z›ldere; karanfil karanfil ça¤layan
sol yan›m›z, K›z›ldere; yata¤›ndan döndürülemeyenimiz, umudumuz... 

Kutlu olsun 12 yafl›na onlarca y›l› s›¤d›ran Parti-Cephe'mize....
Uflak Hapishanesi / Kad›n Özgür Tutsaklar

30 Mart Mesajlar›



Merhaba sevgili okurlar›m›z!
Sohbetimize bafllarken neden bu
konuyu seçti¤imizi birkaç cümleyle
ortaya koyal›m. Hat›rlars›n›z, daha
önce Kürt sorununu da ele ald›k bu
sohbetlerimizde, ayd›nlar› da. fiim-
di ikisini birlikte ele al›yoruz. 24
Mart’ta 14 gerilla katledildi. Halk
cenazelerine sahip ç›kt›, devlet sal-
d›rd›, halk barikatlar kurup, mey-
danlara ç›k›p, kepenk kapat›p diren-
di. Devlet bu direnifle de sald›rd› ve
Kürt halk›ndan 15 kifli daha katle-
dildi. Bunlar›n bir k›sm› çocuktu ve
bunlar›n bir k›sm› gösterilere bile
kat›lmayan çocuklard›. 

fiimdi böyle bir tablo karfl›s›nda
ne olmas›n› beklersiniz? Ne olmas›
normaldir? Normali, bu katliamc›
politikaya karfl› seslerin yükselme-
sidir. Devrimciler bir yana, demok-
rat›n, en basitinden insan haklar›n-
dan, hak ve özgürlüklerden yana-
y›m diyenin,  en az›ndan ise iflken-
ceye, çocuklar›n evinin balkonunda,
parkta oynarken vurulmas›na karfl›
ç›kan bir burjuva demokrat›n bunla-
r› dile getirmesidir. 

Oysa ne görüyoruz? Sanki bun-
lar yaflanmam›fl, sanki böyle olma-
m›fl gibi, kendine solcu, hatta sosya-
list diyen ayd›nlar, reformist kesim-
ler, AB’ciler feryat halinde “PKK
derhal silah b›raks›n” demekteler.

Evet, iflte bu çarp›k tabloda, ay-
d›nlar›n önemli bir sorumlulu¤u ve
kat›l›m› oldu¤u için konumuzu böy-
le belirledik. 

Mazlum: Daha önceki “Ay-
d›nlar Bildirileri”ni hat›rlars›n›z sa-
n›r›m. Mevcut ça¤r›lar da ayn› muh-
tevadad›r. Ama politik tav›r aç›s›n-
dan daha geridedir. Kemal arkada-
fl›n iflaret etti¤i gibi, neyi öne ç›kar-
mas› gerekirken, onlar ne yapmak-

tad›r? Tav›rlar›nda çok ciddi bir çar-
p›kl›k, çok ciddi bir politik tutars›z-
l›k oldu¤u aç›kt›r. En temelde, Kürt
sorununun derinli¤ini de, devletin
yap›s›n› da, s›n›flar mücadelesinin
flunun veya bunun keyfine göre de-
¤iflmeyecek kurallar›n› da görmez-
den, anlamazdan gelmek vard›r. 

Ayd›n›n yapmas› gerekeni bile-
bilmek için teorisyen veya kahin ol-
maya gerek yok. Böyle bir sorun
karfl›s›nda ayd›n›n görevi, Kürt hal-
k› üzerindeki inkar, imha, asimilas-
yon, yasak politikalar›na karfl› ç›k-
makt›r. Oligarfliye karfl› halk›n hak-
lar›n› savunmas› gerekir. Fakat ay-
d›n, bu noktada ça¤r›lar›yla, Kürt
halk›n› “ehlilefltirmekle”, onun mü-
cadelesini s›n›rlamakla meflgul. ‹flte
bu nokta ayd›n misyonunun sorgu-
lanmas›n› gerektiren noktad›r. 

Bir halk› ve devrimci, yurtsever
örgütleri oligarflinin istedi¤i çizgiye
çekmek, nas›l bir ayd›n›n misyonu
olabilir. Burjuvazinin kalemflörleri
bunu ister ve bu anlafl›l›rd›r. Burju-
vazinin kalemflörleri, bunu ister bir
“baflyazar”, ister bir “profesör” ola-
rak yaps›nlar, bunu bir “ayd›n” ola-
rak yapm›yorlar. Onlar›n durumu ne
ayd›n tavr›na, ne de ayd›n tan›m›na
girmiyor zaten. Fakat kendilerini
demokrat, muhalif, sosyalist olarak
adland›ran, flu veya bu flekilde de bir
tav›r içinde olan ayd›n›n Kürt soru-
nunda ç›k›p burjuvazinin istikrar›
ad›na tav›r almas› kabul edilemez. 

Burjuva ayd›nlar›, feodaliteye
göre, daha ileri bir sistemi istedikle-
ri için dönemin ilericileri, ayd›nla-
r›yd›lar. Ülkemizin küçük burjuva
ayd›nlar› ise halk›n taleplerini geri
çekmek gibi bir görevle ortaya ç›k-
t›klar›nda, böyle bir “ilerici”likten
sözetmek imkans›z hale gelmekte-
dir. Mesela, bir tek ayd›n göremiyo-
ruz neredeyse “Kürt halk›n›n kade-
rini tayin hakk›”ndan sözeden. Oy-

sa ayd›n›n “ayd›nlatmak” görevi,
halka kurtuluflunun gerçek zeminini
göstermekte, bir sorun sözkonusuy-
sa, o sorunun gerçek çözümünü
göstermektir. Bu tabii gerçekten bir
cüret meselesidir ama zaten ayd›n
misyonu dünyan›n hiçbir ülkesinde,
hiçbir dönemde, bu cürete sahip
olunmadan üstlenilememifltir. Bu
cürete sahip olamayan ayd›nlar, o
misyonlar›n› kaybetmifllerdir. 

Özlem: Bu ça¤r›lar, geçmifle
bakt›¤›m›zda da pratik aç›dan tam
bir tutars›zl›k ve samimiyetsizlik
içermektedirler. Özellikle iki ne-
denden dolay› böyledir bu. 

Birincisi; sorun ancak bar›fl,
ateflkes olursa çözülür diyorlar. Bi-
liyorsunuz böyle bir dönem yaflan-
d›. Peki o dönemden Kürt sorunu-
nun çözümü için akl›n›zda kalan bir
“ayd›n giriflimi”, insiyatifi, eylemi
var m›? Yoktur. “Silahlar sussun”
diyorlard›. Sustu. Silahlar›n susma-
s›n› sorunun da çözümü say›p de-
yim yerindeyse sorun yokmufl gibi
davrand›lar. Bu konuda aç›klanm›fl
rakamlar var. PKK kendi güçlerini
ülke s›n›rlar› d›fl›na ç›karma karar›
ald›¤›nda, sadece çekilme sürecinde
150’ye yak›n yurtsever katlediliyor.
Keza, ateflkes döneminde de 500 ci-
var›nda yurtsever katlediliyor.
“PKK’nin silahl› eylemlerine son
verdi¤i” bir dönemde yaflan›yor
bunlar. Peki bunlara karfl› bugün
“PKK derhal silah b›raks›n” diyen-
ler ne yapm›flt›? Cevap, yine yapt›k-
lar› bir fley yoktur. 

Nas›l bir demokratik mücadele
olacak bu? “Bar›fl ça¤r›s›” yapmak
bile bu ülkede suç kapsam›na al›n›-
yor. Bu ça¤r›y› yapanlar tutuklan›-
yor, iflkencelerden geçiriliyor, faili
meçhullerin hedefi oluyor? Bu so-
ruya cevap yerine, Türkiye gerçe¤i-
nin inkar› vard›r. Sanki böyle bir ül-
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hayat›n
içindeki 
teori

Kürt  Sorunu 
ve Ayd›n lar

Halklar›n direniflinin
meflrulu¤unu tan›mayan

ayd›n misyonunu 
yüklenemez
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ke de¤ilmifliz gibi “siyasi mücade-
lenin, demokratik çözümün zemini
vard›r” diye, burjuva parlamenteriz-
minin, oligarflinin demokrasicilik
oyununun sözcülü¤ü yap›lmaktad›r.  

‹kincisi; fliddetle sonuç al›nmaz
diyorlar. Peki neyle sonuç al›n›r; si-
vil itaatsizlikten demokratik müca-
deleye kadar lafa gelince say›yorlar.
Ama onda da yokturlar. “fiiddet”
tart›flmalar›nda, “sivil, pasif dire-
nifl” derken özellikle Gandhi’yi ör-
nek vermeyi çok severler. 

Fakat Gandhi gibi yapmaya kal-
k›flsan bu kez de “hayat kutsald›r”,
“insan sa¤l›¤›n›, hayat›n› tehlikeye
atacak bir eylemi onaylam›yoruz”
diye ç›kacaklar ortaya. Bunu da
gördük. Gandhi hayat›n› koyuyor
ortaya. Bunu yapamayan pasif dire-
nifl bile yapamaz bu ülkede. O za-
man flu sonuç ç›k›yor ortaya. Ayd›n-
lar halka, devrimcilere bir statüko
öneriyorlar, ama bu statüko, halkla-
r›n içinde bo¤ulaca¤›, kurtulufl
umudundan da, özgürlük düflünden
de vazgeçmek zorunda kalaca¤› bir
statükodur. 

Mazlum: Evet asl›nda mesele
belki de tam bu. Kurtulufl umudun-
dan, özgürlük düflünden kendileri
vazgeçmifller. Herkesi o çizgiye ça-
¤›r›yorlar. 

''Ayd›nlar Heyeti'' yak›n zaman-
da Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an
ile görüfltükten sonra, Ankara’da
Kürt sorununa iliflkin bir konferans
düzenlemifllerdi. Konferans›n ad›
neydi hat›rl›yor musunuz? "Kürt
sorununa siyasal, ekonomik ve
sosyal boyutlar›yla AB müzakere
süreci çerçevesinde çözüm strateji-
leri gelifltirmek" konferans›. 

Küreselleflmeye evet diyen, ona
direnilemeyece¤inin teorisini ya-
pan, Amerika ve Avrupa emperya-
lizminin mutlak hakimli¤i demek
olan küreselleflmeye boyun e¤en
ayd›n, olsa olsa bir “sömürge ayd›-
n›” olur. Ayd›nlar›n Kürt sorununda
önerdi¤i çözümün de kurtulufl umu-
dundan, özgürlük düflünden vazge-
çiflin ifadesi oldu¤unu bundan daha
iyi ne gösterebilir. Bu konferansla

söylenen fludur: “Kürt sorunu Avru-
pa emperyalizminin bir eyaleti ola-
rak çözülür”. Ayd›nlar›n önemli bir
bölümünün Kürt sorunu karfl›s›nda
durdu¤u yer iflte budur. Biz iflte bu
yerin “ayd›n›n tarihsel sorumlulu-
¤una” uygun olmad›¤›n› söylüyo-
ruz. Sol düflünce, sömürgecili¤i sa-
vunamaz. Bir ayd›n da savunamaz
sömürgecili¤i. 

Burada flunu da ekleyim. Asl›n-
da ba¤›ms›zl›k ve demokrasi müca-
delesi aras›ndaki organik, diyalektik
ba¤›n kopar›lmas›ndan itibaren ül-
kemizde çeliflkili, tutars›z bir ayd›n
tipi ortaya ç›km›flt›r. Özellikle ba-
¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesi
anlay›fllar›ndaki bu çarp›klaflmadan
sonra, ayd›n kelimesinin tam karfl›-
l›¤› olan bir ayd›n bulmak, neredey-
se imkans›z hale gelmifltir. Ayd›n’›n
tarifinde hep söylenir. Ayd›n vatan-
severdir, emperyalizme karfl› ba-
¤›ms›zl›ktan yanad›r, faflizme karfl›-
d›r, halktan yanad›r. Ama bir bak›-
yorsunuz, birçok konuda “demok-
rat” tav›r tak›nan bir ayd›n, AB söz-
konusu olunca bir “sömürge ayd›n›”
oluyor, ba¤›ms›zl›¤› savunmuyor.
Ba¤›ms›zl›¤› savunuyor görünen bir
ayd›n, bir bak›yorsunuz Kürt halk›-
na karfl› sürdürülen flovenizmin en
bafl destekçisi. Ayd›n›n gerçek mis-
yonunu üstlenmesi bir yan›yla da
demokrasi ve ba¤›ms›zl›k mücade-
lesinin birbirinden kopar›lamayaca-
¤›n›n görülmesi ve kabul edilmesiy-
le ilgilidir. Bu çarp›kl›k sürdürkçe,
ülkemiz ayd›n›ndaki bu çarp›k ve
çeliflik yan sürecektir. 

Kemal: Asl›nda bu sorun bir
yan›yla da ayd›nlar›n s›n›f mücade-
lesindeki yerini tart›flmay› gerektiri-
yor. Ülkemiz solunda ayd›nlara
abart›l› bir misyon yükleme sözko-
nusu oldu¤u gibi, ayd›nlar›n da ken-
dilerine böyle abart›l› bir rol, bir ne-
vi de kendi ak›l hocal›klar›n›n kabul
edilmesi gibi bir rol yükledikleri
görülüyor. 

fiu son derece çarp›c›d›r: Ayd›n
bas›n aç›klamas› yap›yor, ben göre-
vimi yapt›m diyor. Elefltirdi¤inde,
“iflte aç›klama yapt›k ya, baflka ne
yapabiliriz ki, bizim ne gücümüz

var ki”... diyor. Do¤ru, gücün bir
yere kadar. Tart›flma da orada zaten.
Birilerinin tarih sahnesine örgütle-
nip, silahlan›p öyle ç›kmas›n›n ne-
deni de bu zaten. Ve o noktada, ay-
d›n halktan o güçten vazgeçmesini
istedi¤i noktada, tarihsel olarak ge-
ricileflmektedir. Evet, s›n›flar müca-
delesi bir güç meselesidir. Ayd›n, ta-
rihsel ve siyasal olarak “halklar na-
s›l güç haline gelir” sorusunu ce-
vaplayarak halk› ayd›nlataca¤›na, o
bunu buland›r›yor, pusland›r›yor.
Gandhicilik öneriyor, sivil toplum-
culuk öneriyor. ‹flte bunlar ayd›n›
halk›n ayd›n› olmaktan, ilerici rol
oynamaktan uzaklaflt›r›p, düzenin
bir parças› haline getiriyor.  

Bir yaz›s›nda Oral Çal›fllar “ay-
d›n” üzerine yazarken flöyle yak›n›-
yor:

“‹ç gerilimin artt›¤› dönemde ta-
raflar dönüp dönüp ayd›nlara ba-
karlar ve k›zg›nl›klar›n› ayd›nlar
üzerinden ç›karmaya çal›fl›rlar. ...
Ancak ayd›nlara düflmanl›k yaln›z-
ca iktidar cephesinden gelmiyor.
Radikal ve çaresiz kavgalara giren
uç muhalif kesimler de en çok ay-
d›nlara k›z›yorlar.”

Bu sözlerde hakl› bir nokta yok
de¤il; ayd›nlara yönelik afl›r›, abar-
t›lm›fl elefltiriler, esas olarak onlara
yönelik abart›l› beklentilerin sonu-
cudur. Onlara “ayd›n misyonunu”
aflan roller yüklendi¤inde ve onlar
do¤al olarak bu rolü yerine getire-
mediklerinde elefltiriler de abart›l›
olabiliyor. 

Fakat bu, ayd›nlar›n misyonlar›-
n› ne kadar üstlenip üstlenmedikle-
rinin sorgulanmas›na engel de¤ildir.
Ülkemizin ayd›n›, “ne devlete, ne
sola yaranabiliyoruz” havas› için-

A yd›n bas›n aç›klamas› yap›yor, ben
görevimi yapt›m diyor. Elefltirdi¤in-
de, “iflte aç›klama yapt›k ya, baflka
ne yapabiliriz ki, bizim ne gücü-
müz var ki”... diyor. Do¤ru, gücün
bir yere kadar. Tart›flma da orada
zaten. Birilerinin tarih sahnesine
örgütlenip, silahlan›p öyle ç›kmas›-
n›n nedeni de bu zaten.



de, asl›nda elefltirilmesine taham-
mülsüzlük göstermekte, adeta elefl-

tirilmeyen, sorgulanmayan, her

yapt›¤› onaylanan bir statü iste-
mektedir. Yukar›daki sözler de bu-
nun bir sonucudur. 

Büyük Direnifl karfl›s›nda ayd›n-
lar›n tavr›n›n yetersizlikleri eleflti-
rildi¤inde de hat›rlars›n›z kimi ken-
dini “biz devlete de örgüte de karfl›-
y›z” diye savunuyor, kimi de “ama
bizi hiç dinlemiyorsunuz” türünden
yak›nmalarda bulunuyordu. Baz›la-
r› “karar hakk›n› bir ayd›nlar heye-
tine b›rak›n” demeye kadar vard›r-
m›flt› ifli. Sürecin “esas öznesi” ol-
ma tart›flmas› bile yapm›fllard›. Yeri
gelmiflken flunu da hat›rlatabiliriz.
Bir grup ayd›n F Tipleri’ne, tecrite
karfl› “Dayan›flma A¤›” kurmak
için yola ç›km›fllard›. Önceki tart›fl-
ma ve elefltirilere atfen “Biz de bu
iflin özneleriyiz” demifllerdi. Sonra
lüks bir yerde toplant› için randevu
vermifllerdi (neden duyulmuflsa bu
ihtiyaç?). Fakat, onlarca ayd›nla ko-
nuflmalar›na, onlarcas›ndan evet, ta-
mam, cevaplar› almalar›na ra¤men
toplant›ya sadece iki kifli gelmiflti... 

Neden bu sorunda -veya baflka
sorunlarda- özne olmad›klar›n›n ve
olamayacaklar›n›n cevab› iflte bu
tabloda de¤il mi?

Özlem: Evvelsi gün Birgün’de
okumufltum, tam da bu söyledi¤ini-
ze denk geliyor. Do¤an T›l›ç yaz-
m›fl, o da Kürt sorununda son gün-
lerde yo¤unlaflan tart›flmalardan ha-
reketle “ya bizdensiniz ya onlar-

dan” ikileminden flikayet ediyor.
Kemal arkadafl›n sözünü devam et-
tirirsek “tarafs›z” bir statü istiyorlar. 

Zaten daha önce çeflitli vesileler-

le de belirtildi¤i gibi, siyasi konum
olarak hep “arada” bir yerde dur-
mak istiyorlar. Sorun da, ayd›n mis-
yonuna ihanet de buradan ç›k›yor.
T›l›ç’›n yaz›s›n›n devam› da “ayd›n
misyonu”nu göstermesi aç›s›ndan
ilginç. 

Bir arkadafl›, üniversitelerdeki
ayd›nlar›n yeni fikir üretememele-
rinden, geliflmelere seyirci kalmala-
r›ndan utand›¤›n› söylüyor. O da bu
sözü al›p flöyle yorumluyor:

“Yaz›k ki öyle. Ülkenin üniversi-
teleri, y›llard›r üzerinden silindir gi-
bi geçen bask›c› yönetimler ve her
yönden dayat›lan ‘taraf olmayan
bertaraf olur’ ikilemi yüzünden ne-
redeyse düflünce çöllerine dönüfltü.”

Bak›n nas›l bir çarp›tma. Üni-
versiteler çöle dönüfltüyse, bunun
nedeni ‘taraf olmayan bertaraf olur
ikilemi’nin dayatmas›ndan m›, yok-
sa, üniversitelerdeki ayd›nlar›n bu
gerçe¤i bir türlü kabul etmemesin-
den mi? T›l›ç’›n çarp›tmas› flurdan
belli ki “‘taraf olmayan bertaraf
olur’ bir “ikilem” de¤il zaten, sade-
ce bir durum tespiti. Bir gerçek.
Üniversiteler cuntalara, katliamc›,
iflkenceci iktidarlara karfl› bilimden,
halktan yana taraf olmad›klar› için
bertaraf olmufllard›r. 

Ayd›nlar›n büyük bölümü de tar-
t›flt›¤›m›z sorunda Kürt halk›yla oli-
garfli aras›nda taraf olmamak politi-
kas›n› izliyorlar. “‹ki tarafa” da ses-
lenme politikalar› bunun sonucu.

fiu da bir olgu ki, asl›nda ayd›n-
lar›n tavr›n› tart›flmak, ayn› zaman-
da ÖDP, SDP gibi reformist partile-
rin bu konudaki tavr›n› da tart›fl-
makt›r. Çünkü, kendilerinin de be-
lirtti¤i gibi sözkonusu bildiri, bizzat
onlar›n çabalar› sonucu haz›rlan-
m›flt›r. Peki ayd›nlar bir siyasi parti
gibi mi, yoksa bu siyasi partiler ay-
d›n gibi mi davranm›fllar, sorusunun
cevab› da ikinci fl›kt›r. 

Mazlum: Bu arada olma duru-
mu, ideolojik, politik çarp›lmalar›
da beraberinde getirmifltir. Mesela
bir ayd›n “demokratikleflmenin
önündeki engelin PKK’nin fliddeti”
oldu¤unu nas›l söyleyebilir, ama

söylüyor iflte. Bir örnek olmas› ba-
k›m›ndan biri flöyle diyor: “Besbel-
li kandilin fitili ya 1985-1999 döne-
mindeki gibi herkese ama özelikle
Kürtlere kan, ölüm, y›k›m, sürgün,
göç getirecek bir dinamitin fitiline
dönüflecek yada bar›fl›n yolunu ay-
d›nlatacak bir ›fl›¤›n fitiline...” (Ay-
d›n Engin)

1985-99 aras›nda Kürtler’e kan,
ölüm, y›k›m, sürgün, göç yaflat›lma-
s›n›n sorumlusu olarak PKK’nin si-
lahl› mücadelesinin gösterilmesi,
b›rak›n ayd›n olmakla, vicdanla, in-
safla ba¤daflmaz. Ama bu sat›rlar›n
yazar› kendine “sosyalist” diyor. 

“PKK’nin fliddeti” yokken bu
ülkede demokrasi mi vard›, düzen o
zaman her gün demokratikleflme
hamleleri mi yap›yordu, sorusunu
da sormak gelmiyor mu akl›na diye-
ceksiniz. Bence bu sorunun ak›llar›-
na gelmemesi, bu çeliflkiyi görme-
meleri mümkün de¤il. ‹flte bunu
görmelerine ra¤men, sorunu bu fle-
kilde pervas›zca çarp›tt›klar› için,
ayd›n olma konumlar›n› sorguluyor,
tart›fl›yoruz. Burada bir ayd›n›n her-
hangi bir konuda ola¤an karfl›lana-
bilecek bir yan›lg›s›, yanl›fl tahlili
de¤il sözkonusu olan. Aç›kça mev-
cut düzenden yana yap›lm›fl bir po-
litik tercih sözkonusudur. Böyle bir
tercih yap›ld›¤› noktada da “ayd›n
olma” misyonu terkediliyor zaten. 

Kemal: Önceki ayd›nlar bildi-
risine iliflkin demifltik ki; bu devlet
cephesinden PKK’ye seslenifltir. Bu
ça¤r›y› örgütleyen ve devrimci, sos-
yalist s›fatlar›n› tafl›yan ÖDP’liler,
SDP’liler o zaman “fliddetle” itiraz
ediyorlard› buna. Oysa daha o gün-
lerde, o ça¤r›n›n içeri¤i çok aç›k or-
taya ç›km›flt›.

Bir Yeni fiafak yazar› flöyle di-
yordu: “Hepsi y›llard›r "siyasal çö-
züm" konusunda a¤›rl›klar›n› koy-
mufl, böyle oldu¤u için de sistemin
tepkisini çekmifl yüze yak›n isim
flimdi teröre karfl› aç›k bir tav›rda
birlefltiler. ... Bu iki fl›k hareket, ya-
k›n dönem Kürt sorunu tarihinin en
önemli ad›mlar›d›r. ... ‘Türk’ ve
‘Kürt’ ayd›nlar› ortak bildiride ‘ön
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PKK’nin fliddeti” yokken bu ülkede de-
mokrasi mi vard›, düzen o zaman her
gün demokratikleflme hamleleri mi ya-
p›yordu, sorusunu da sormak gelmiyor
mu akl›na diyeceksiniz. Bu sorunun
ak›llar›na gelmemesi, bu çeliflkiyi gör-
memeleri mümkün de¤il. ‹flte bunu gör-
melerine ra¤men, sorunu bu flekilde
pervas›zca çarp›tt›klar› için, ayd›n olma
konumlar›n› sorguluyor, tart›fl›yoruz. 

“



koflulsuzluk’ vurgusuyla bir anlam-
da resmi görüfle de destek vermifl-
lerdir. O zaman, ‘resmi görüfl’ e¤er
görüflünde samimiyse bu durumu
de¤erlendirmek zorundad›r.” (1
Temmuz 2005)

Arada yer olmad›¤›n› hep söylü-
yoruz. “Arada” olmak ad›na yap›lan
ça¤r› bak›fl iflte nereye ç›k›yor, bu-
rada aç›k. Nitekim o ça¤r›n›n örgüt-
leyicilerinden ve imzac›lar›ndan
Oral Çal›fllar da bunu ortaya koyu-
yor: “Da¤da silahl› güç olursa,
operasyon olur. PKK ön koflulsuz si-
lah b›rak›rsa, ondan sonra oturulup
konuflulur. Devlete, 'operasyonlara
son ver' demek mümkün de¤il. PKK
eylem yaparsa, devlet de operasyon
yapar... Ça¤r›m›z›n esas hedefi,
PKK'nin eylemlerini durdurmas›-
d›r.”

Birgün yazarlar›ndan yüzlerce
ayd›na kadar kafalardaki düflünce
budur. Bu halk›n direnifl hakk›n›
reddeden, “devletin fliddet tekeli-

ni” kabul eden bir düflüncedir ve bir
ayd›n›n düflüncesiyle ilgisi yoktur.
Düpedüz burjuvazinin halklara da-
yatt›¤› düflüncedir. Dolay›s›yla bu
kesimlerle “ayd›n misyonu”nu tar-
t›flmadan önce, halklar›n mücadele-
sinin meflrulu¤unu, s›n›flar mücade-
lesinin nesnelli¤ini tart›flmak duru-
munday›z. Çünkü halklar›n müca-
delesinin, halk›n iktidar› için müca-
delenin meflrulu¤unun reddedildi¤i
yerde, zaten bir ayd›n tavr›ndan söz
bile edilemez. 

Mazlum: Bu konuda çarp›c›
bir örnek yine Diyarbak›r’da halk›n
direniflinin ard›ndan ortaya ç›kt›.
Malum, ülkemizde y›llard›r “devle-
tin küçülmesi” gerekti¤inden söze-
dilir. AB, AB’cilerin s›k sözünü et-
ti¤i bir teoridir. Tamamen emperya-
list tekellerin empoze etti¤i, özel-
lefltirmelerin ideolojik alt yap›s›n›
oluflturmak için ileri sürülmüfl bir
slogand›. Fakat ayd›nlar buna “de-
mokratikeflme” slogan› diye sahip
ç›kt›lar. Y›llard›r biz anlatamad›k,
ama bak›n, ayd›nlar aras›nda “ay-
d›n” muamelesi gören -bize göre bu
s›fatla iliflkisi olmayan- bir Ayd›n-
l›kç› nas›l anlat›yor bunu. “Güney-

do¤u’da güçlü devlet istiyorum” di-
ye yaz›yor Gülay Göktürk, “Halk
PKK’den kurtar›lmal›” deyip flöyle
devam ediyor:

“fiimdiye kadar hemen her ya-
z›mda devletin küçülmesinden, çe-
flitli alanlardan çekilmesinden söz
eden benim gibi birinin, Diyarba-
k›r'da güçlü devletten bahsetmesini
çeliflki gibi görenler olabilir.

Oysa, bu bir çeliflki de¤il. Halk›n
can›n›, mal›n›, özgürlüklerini gü-
vence alt›na almak sözkonusu oldu-
¤unda elbette güçlü devletten yana
olaca¤›z. Devlet bu ifle yaramaya-
caksa baflka ne ifle yarar ki!”

Evet, AB’cili¤in, sözde demok-
ratl›¤›n iflas etti¤i, baflka bir deyiflle
yüzünün aç›¤a ç›kt›¤› nokta buras›-
d›r. Radikalleri yokedin, militanlar›
yokedin, silahl›lar› yokedin, ba¤›m-
s›zl›k, devrim, sosyalizm diyenleri
yokedin, meydanda sadece “›l›ml›-
lar”, “usland›r›lm›fllar”, sadece “si-
vil toplumcular”, “AB’ciler” kals›n
diyor. Bu Amerika’n›n da, Avrupa
emperyalizminin de, iflbirlikçilerin
de arzusu ve politikas›d›r ve ayd›n›n
yeri asla bu politikaya paralel ola-
maz. Ayd›nl›kç› dönek aç›k ifade et-
mifl; fakat “silah b›rak›lmal›, flidde-
tin ç›kmaz sokak oldu¤unu kabul
edilmeli” ça¤r›lar›n›n -ça¤r›c›lar›n
bir k›sm›n›n niyeti elbette öyle ol-
masa da- politik olarak tekabül etti-
¤i yer de ayn›d›r. 

Mazlum: Son olarak bir nokta-
ya daha de¤inelim: Burjuvazinin
cephesinden ça¤r›lar yapanlara, hal-
k›n yan›nda yeralmalar› gerekti¤i,
ayd›n tavr›n›n bunu zorunlu k›ld›¤›
söylendi¤inde, hemen ayd›n›n tavr›-
n›n örgütlerden beklenenlerle özdefl-
lefltirilemeyece¤inden, ayd›n özgür-
lü¤ünden ve özerkli¤inden sözedi-
lip, yukar›da da belirtildi¤i gibi “ya
bizdensin, ya onlardans›n” dayat-
malar›ndan flikayet ediliyor. 

Mesela flu bildirileri imzalayan-
lar›n önemli bir kesimi aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda samimiyetten yoksun-
dur bu izahlar. Sanatç›, ayd›n özgür-
lü¤ünden bahsedenlerin birço¤u,
burjuvazinin medyas›nda sansür ve

otosansürü itirazs›z kabul ederken,
tekelleri kendilerine sponsor ilan
ederlerken, burjuva yay›nc›n›n iste-
di¤i türde romanlar yazd›¤›nda daha
çok sataca¤›n› hesap ederken, bur-
juvazinin da¤›tt›¤› ödülleri al›rken,
sanatç›, ayd›n özgürlü¤ünü ak›llar›-
na getirmiyorlar da, soldan kendile-
rine elefltiri yöneldi¤inde oraya s›¤›-
n›yorlar. Bir ayd›n, burjuvazinin o
ödülleri bofl yere da¤›tmad›¤›n›, o
fonlar› bofl yere kurmad›¤›n›, amaç-
s›z yere sponsor olmad›klar›n› bilir.
Bilmek durumundad›r. 

Bunlardan yararlanmak için bur-
juvazinin istedi¤i romanlar› yaz›p,
oyunlar› oynad›klar›n›, filimler çe-
virdiklerini, çizgiyi aflmayan köfle
yaz›lar› yazd›klar›n› da bilirler. Bur-
juvazinin istedi¤ini verirken özgür-
lüklerinden feragat ettikleri de aç›k-
t›r. Bunlardan rahats›z olmay›p, hal-
k›n yan›nda tav›r alma durumu ile
karfl› karfl›ya kald›klar›nda, bunu
yapmay›p da elefltirildiklerinde, an-
cak o zaman ayd›n özerkli¤inden,
özgürlü¤ünden, ikilemlerden, da-
yatmalardan bahsedilmeye bafllan-
mas›, ayd›n sorumlulu¤undan ve
halktan kaçman›n kolay yoludur. 

Tart›flmaktan kaç›labilir, ama ta-
rihin yarg›s›ndan kaç›lamaz. Kürt
sorunu karfl›s›nda tarihsel sorumlu-
lu¤unun billincinde bir ayd›n tavr›,
Kürt halk›n›n kendi kaderini tayin
hakk›n›, Kürt halk›n›n tüm mücade-
le biçimlerine baflvurmas›n›n mefl-
rulu¤unu ve direnifl hakk›n› kay›ts›z
flarts›z tan›mal› ve sesini yaln›z ve
yaln›z emperyalizme ve oligarfliye
karfl› yükseltmelidir. 

Bu ça¤r›yla sohbetimizi burada
noktal›yoruz. fiimdilik hoflçakal›n.
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adikalleri yokedin, militanlar› yo-
kedin, silahl›lar› yokedin, ba¤›ms›z-
l›k, devrim, sosyalizm diyenleri yo-
kedin, meydanda sadece “›l›ml›lar”,
“usland›r›lm›fllar”, sadece “sivil top-
lumcular”, “AB’ciler” kals›n diyor.
Bu Amerika’n›n da, Avrupa emper-
yalizminin de, iflbirlikçilerin de ar-
zusu ve politikas›d›r ve ayd›n›n yeri
asla bu politikaya paralel olamaz.

R



fiovenizm t›rmand›r›l›yor. PKK’yi
“hedef” ilan etmekle yetinmeyen
zihniyet, DTP’yi, tüm Kürt demok-
ratik örgütlenmelerini ve soka¤a ç›-
kan tüm halk› “hedef” tahtas›na ko-
yuyor. Bütün bu geliflmelerin t›r-
mand›r›lmas›, tüm Kürtler’in “düfl-

man” gösterilece¤i bir aflamaya ev-
rilmesi, oligarfli aç›s›ndan bir karar
ve zamanlama meselesidir.  Bu ise
bir Türk-Kürt çat›flmas› demektir.  

Bu tehlike mevcuttur. 

Trabzon’daki linç sald›r›s›yla
uygulamaya konulan ve o günden
bu yana da sistemli, ›srarl› bir bi-
çimde sürdürülen sald›r›n›n muhte-
vas›, “motifleri”, hiç kimsenin üze-
rinden atlamamas› gereken önem-
dedir. Sald›r›n›n “motifi”, Kürt düfl-
manl›¤›d›r. Baflka deyiflle, sald›r›la-
r›n motivasyonu flovenizm temelin-
de sa¤lanmaktad›r. 

Aylard›r devam eden sald›r›larda
görülmüfltür ki, bu politika, oligar-
flinin çok genifl kesimlerinin deste-
¤ini sa¤lam›fl bir politikad›r. 

“Oligarfli tehlikeli bir oyun oy-
nuyor”. Bu do¤rudur; ancak oligar-
flinin sistemin bekâs› için kaç›n›l-
maz gördü¤ü noktada bu “tehlike-
yi” göze alaca¤› da bilinmelidir. Bu
klasik, böl-parçala-birbirine düflür-
yönet politikas›d›r ve dünyada da,
ülkemizde de bunun birçok örne¤i
vard›r. Oligarflinin hemen tüm ke-
simlerinin, düzenin bozulmas›ndan-
sa, “bölünmek”tense, milyonlarca
Kürt ve Türk yoksulunun kan›n›
ak›tmay› tercih edece¤inden kimse-
nin kuflkusu olmas›n. Bugüne kadar
döktükleri kan ortadad›r. 

Oligarfli böyle bir çat›flmay› ne
zaman, hangi boyutlarda ister, em-
peryalist tekeller ç›karlar› aç›s›ndan
bunu ne kadar uygun görürler, bun-
lar konjonktürel geliflmelere göre
cevaplanabilecek sorulard›r. Ama
bizim için, “HALKTAN YANA”
olan, Kürt ve Türk halk›n›n ç›karla-
r›n› savunan tüm devrimci, demok-

rat kesimler için aslolan böyle bir
tehlikenin varl›¤›n› görmek ve bu
tehlikeyi bertaraf etmek için politi-
kalar, çözümler üretmektir. 

Güncel anlamda destek ve daya-
n›flma eylemleri, çeflitli ittifak ve
eylem birlikleri bunun bir biçimidir
ve elbette hiç tereddütsüz bunlar ya-
p›lmal›d›r. Bu herkesin tart›fl›lmaz
sorumlulu¤udur(*). 

Fakat çok uluslu bir ülkenin dev-
rimcileri, halklar›n birli¤i ve kar-
deflli¤i meselesini, bu tür etkisi ve
çap› s›n›rl› destek dayan›flma ey-
lemleriyle, güç birlikleriyle s›n›rl›
göremezler. Sorun, halklar›m›z›n
mücadele birli¤ini, hedef birli¤ini,
giderek strateji ve taktiklerde birli-
¤ini, örgütsel birli¤ini sa¤lamakt›r.
Halklar›n birli¤inin ve kardeflli¤inin
en yüksek noktas› budur. 1980’lerin
ikinci yar›s›ndan beri, halk›m›z›n
mücadelesi iki ayr› kanaldan sürü-
yor; PKK önderli¤indeki ulusal mü-
cadele ve Türkiye solu önderli¤in-
deki s›n›fsal mücadele. Hiç kuflku
yok ki iki ayr› kanaldaki bu ak›fl, ni-
hai olarak halk›m›z›n kurtulufl mü-
cadelesini zay›flat›c›d›r. Bu anlam-
da da Halklar›n Birli¤i ve Kardeflli-
¤ini Güçlendirmek; “Tek yol dev-
rim” diyebilmekte birleflmektir. 

Bu öneri, kimi kesimler taraf›n-
dan ço¤u zaman bariz bir çarp›t-
mayla “bütün sorunlar›n çözümü
devrime mi ertelenecek?” itiraz›yla
karfl›lanmaktad›r. Hay›r! Devrim
hedefinde birleflmek, güncel talep-
ler ileri sürmeye, bu do¤rultuda mü-
cadele etmeye engel de¤ildir. Tersi-
ne, böyle bir hedefte birleflmek,
güncel taleplerle sürdürülen ekono-
mik-demokratik mücadeleyi de
güçlendirir, daha sonuç al›c› hale
getirir. 

Çeflitli milliyetlerden, inançlar-
dan halk›m›z›n mücadele birli¤i

sa¤land›kça, emperyalizmin ve oli-
garflinin “böl-yönet” politikas› üze-
rine gelifltirebilece¤i manevralar›n
alan› daral›r. Halk›m›z›n birli¤i pe-
kifltikçe, oligarflinin k›flk›rtmalar›
bofllukta kal›r. 

Türkiyelileflmek, 

devrime yönelmektir

Kürt milliyetçi hareketi, örgüt-
lenmesinin, mücadelesinin t›kan›k-
l›klarla karfl› karfl›ya kald›¤› birçok
noktada “Türkiyelileflme” hedefini
önüne koymufltur. Asl›nda sorunun
bir halkas› do¤ru yakalanm›flt›r.
Oligarflinin Kürt halk›n›n PKK ön-
derli¤indeki mücadelesini belli bi-
çimlerde lokalize edebilmesinin ne-
denlerinden biri, hareketin “milli-
yetçilik” temelinde örgütlenmifl ol-
mas›d›r. Bu, askeri, siyasal birçok
t›kan›kl›¤› beraberinde getirmifltir
ve sorunun çözümü elbette Türkiye-
lileflmektedir. Ancak Türkiyelilefl-
mek, salt bir teknik, örgütsel mese-
le de¤il, ideolojik, politik bir tercih-
tir. 

Türk, Kürt ve tüm di¤er halkla-
r›n ç›kar›, Türkiye çap›nda birlikte
örgütlenmek ve birlikte mücadele
etmektedir. Bu ise ulusal de¤il, s›-
n›fsal bir perspektifle,  düzeniçilefl-
me de¤il, düzeni de¤ifltirme hede-
fiyle mümkündür.

‹flte bundan dolay›d›r ki, Kürt
milliyetçi hareketi “Kürt sorununun
çözümünde” yüzünü burjuvaziye
de¤il, devrimcilere ve devrime dön-
melidir. Halklar›n birli¤i ve kardefl-
li¤i için yap›labilecek en büyük hiz-
met budur. 

“Yüzünüzü devrimcilere dönün”
ça¤r›s›, çok yapt›¤›m›z ve ancak
Kürt milliyetçi hareketin bugüne
kadar ki aç›klamalar›ndan bildi¤i-
miz gibi, “solun gücü ne ki?” itira-
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halk›n
Cephesi Halklar›n Birli¤i ve Kardeflli¤ini

Güçlendirmek; “Tek yol devrim”
Diyebilmekte Birleflmektir



z›yla karfl›lanan bir ça¤r›d›r. 
Gücü yaratmak mümkündür;

mesele çözümün “devrimden”

geçti¤inde hemfikir olmakt›r. Yüzü-
nü devrimcilere dönmek, ayn› za-
manda devrime dönmektir. Halkla-
r›m›z›n örgütlü güçleri, yüzünü dev-
rime döndü¤ünde, güç iflte oradad›r. 

Biz “yüzünüzü devrimcilere”
dönün derken, sadece bir “ittifak”
ça¤r›s› de¤il, ayn› zamanda politi-
kaya ça¤r› yap›yoruz. Çünkü halk-
lar›m›z›n birli¤ini, kardeflli¤ini güç-
lendirip, pekifltirecek olan da bu po-
litikad›r.   

Tam tersine olarak emperya-
lizmle ve oligarfliyle uzlaflma siya-
seti, bu politikan›n yönlendirdi¤i
Kürt halk kesimlerinin de yönünü
devrimcilere de¤il, burjuvaziye,
emperyalistlere dönmesine yolaç›-
yor. Solu küçümserken, emperyaliz-
min ve oligarflinin çeflitli kesimle-
rinden medet umar hale geliyor.

Tek bir ulusun ç›karlar›n›, tüm
halklar›n ç›karlar›n›n üzerine koyan
“milliyetçi” politikalar ise, halkla-
r›n birli¤i ve kardeflli¤i idealine de,
hedefine de onar›lmaz zararlar veri-
yor.  

Irak’ta bunun çok somut örne¤i-
ni gördük yaflad›k. Burada geliflen
“ulusal bencillik” kültürüdür.
Halklar›n birli¤i ve kardeflli¤i ide-
aline, “Biz flunlar› elde edelim de
di¤er halklar›n durumu ne olursa
olsun, emperyalizm ne kadar güçle-
nirse güçlensin” düflüncesinden da-
ha çok zarar veren ne olabilir! Bu
ulusal bencillik kültürü, mesela
Arafat’›n ölümünü “Filistin sorunu
bitiyor, Kürt sorunu  birincil hale
gelecek..” diye karfl›layabilir. Bu
kültür bir halk›n üzerine bombalar
ya¤d›r›rken “bunun Kürtler için f›r-
satlar yaratt›¤›”ndan sözedebilir.
Ve böyle düflündükçe de halklar›n
birli¤i ve kardeflli¤i düflüncesini di-
namitler.  

AB’ye, ABD’ye “Kürt sorununu
çözün” diye ç›kar›lan ça¤r›lar›n, flo-
venizm k›flk›rt›c›lar› için, halklar›
bölüp parçalamak isteyenler için
bulunmaz malzemeler oldu¤u gö-
rülmelidir. Biz Kürt milliyetçi hare-

ketine yüzünüzü devrime dönün
ça¤r›s› yaparken, Kürt halk›na da,
Türk halk›na da “sorunlar›m›z›n çö-
zümü devrimdedir” derken, iflte bu
zemini de yoketmek istiyoruz. Yü-
zünü devrime dönmek, emperyaliz-
me ve dolay›s›yla iflbirlikçilerine
s›rt›n› dönmektir. Genifl halk kitle-
leri oligarflinin islamc›, faflist,
AB’ci, Amerikanc›, sa¤c›, solcu gö-
rünen çeflitli kesimlerinin etkisi al-
t›nda oldu¤u sürece, halklar› birbiri-
ne düflürecek bir zeminleri her za-
man var demektir. Devrim hedefin-
de birleflmek, halklar› iflbirlikçilerin
her türlü etkisine de kapatmak de-
mektir. 

Birlikte örgütlenmek, 

birlikte mücadele etmek

büyük bir güçtür!

Devrimciler olarak, ony›llard›r
birlikte örgütlenme, birlikte müca-
dele ve birlikte devrime ça¤r› yap›-
yoruz. Bu, hem stratejik, hem taktik
anlamda, halklar› en güçlü k›lacak
yoldur. Bu yolun önerilmesinin so-
runlar›n çözümünü ertelemeyle ilgi-
si olmad›¤› gibi, “ezilen ulusun hak-
lar›n› yok saymak”la da ilgisi yok-
tur. 

36 y›ld›r, Lenin’in aç›kça for-
müle etti¤i flu anlay›fl›n savunucu-
su olduk: “Besbelli ki belirli bir
devlet içinde, hangi milliyetten
olursa olsun her toplulu¤un örgüt-
lenmesi dahil, her türlü örgütlenme
özgürlü¤ünü asla reddetmemeli-
yiz.”

Hatta bunun da ötesinde, flunu
da savunduk: “Uluslar›n istedik-
leri gibi örgütlenme haklar› var-
d›r; zararl› olsun, yararl› olsun,
hangisi olursa olsun, kendi ulusal
kurumlar›n› muhafaza etmeye
haklar› vard›r.” (Stalin)

Bu hakk› tart›flmad›k ve tart›fl-
m›yoruz da. Fakat bu hakk›n varl›-
¤›n› kabul etmek, halklar›n müca-
delesini zay›flatan, kurtuluflunu
geciktiren anlay›fllar›na karfl› mü-
cadele etmemesi demek de¤ildir.
Tüm uluslar› devrimci çizgide ör-
gütlenmeye ve mücadeleye ça¤›r-

mamas› demek de¤ildir. Tam tersi-
ne, bunu yapmak, uluslar›n irade-
sini, ezilen ulus örgütlenmelerini,
halklar›n birli¤ini güçlendirecek,
nihai kurtuluflunu yak›nlaflt›racak
tarzda etkilemek, devrimcilerin
görevidir.

‹flte halklar›n birli¤ini bozmak,
halklar› birbirine düflürmek için
oligarflinin oyunlar tezgahlad›¤›,
ezilen ulusa karfl› oligarflinin terö-
rünün t›rmand›r›ld›¤› bir aflamada
bir kez daha bu görevimizi yap›yo-
ruz. Ve diyoruz ki, halklar›n birli¤i
ve kardeflli¤ini güçlendirmek, s›-
n›rl› destek eylemlerinden, “seçim
bloklar›”ndan de¤il, “tek yol dev-

rim” fliar›nda birleflmekten geçer. 

Ayr› örgütlenme, ayr› mücadele
ezilen ulus için bir hakt›r. Ve flimdi
Türk ve Kürt halk›n›n bilincinde bu
hakk›n kullan›ld›¤› bir sürecin çok
önemli tecrübeleri vard›r. Tek devlet
örgütlenmesi içinde, oligarflinin
merkezi iktidar› taraf›ndan yönetilen
bir ülkede,  ulusal temeldeki örgüt-
lenmelerle halklar›n kurtuluflunu
sa¤lamak zor, hatta zordan öte im-
kans›zd›r. Tüm halklar birleflmeli-
yiz; hedefte, mücadelede, örgütlen-
mede. Bu oligarflinin merkezi iktida-
r›na karfl›, halk›n birli¤ini ve merke-
zilefltirilmifl, ülke çap›nda mücade-
lesini sa¤layacakt›r. Türk halk› da,
Kürt halk› da birlik, kardefllik, bir-
likte mücadele iste¤ini yükseltmeli-
dir. 

Özgürlük, eflitlik, kardefllik!

Burjuva devrimlerinin bu slogan› ar-
t›k burjuva iktidarlar›nda gerçeklefl-
meyecek bir düfltür: Art›k bu düflü
gerçeklefltirmenin tek zemini, halk›n
devrimci iktidar›d›r. ‹flte bundan do-
lay›, tüm milliyetlerden halklar ola-
rak, “tek yol devrim” fliar›nda birlefl-
meliyiz diyoruz. 

(*)Ve hiç kuflku yok ki, Kürt milli-
yetçi hareket de eylem biçimlerini be-

lirlerken yukar›da iflaret edilen tehlike-
yi gözönünde bulundurmal›d›r. Bütün
bu koflullar ve bu tehlike ortadayken,

halk›n tepkisini çeken, oligarfliye mal-
zeme veren otobüs yakma, market

bombalama gibi eylem biçimlerinin
sürdürülmesi, sorumsuzluktur.
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Nepal'in güneyindeki Malangava
kentine bask›n düzenleyen NKP(ML)
gerillalar›, 21 kifliyi rehin ald›. 3 Nisan
gecesi kente giren gerillalar, hükümet
binalar›n› bombalad›, bir bölge yetkili-
si ile 20 polisi rehin ald› ve cezaevin-
deki tutsaklar› serbest b›rakt›. Katman-
du'ya 120 kilometre uzakl›ktaki Ma-
langava kentinde ordu ve polis üslerine
eylem düzenleyen gerillalar›n, 100'den
fazla tutsa¤› serbest b›rakt›¤› belirtildi.

Bask›n s›ras›nda ç›kan çat›flmada 5
polis ölürken, resmi aç›klamalara göre,
4 gerilla da flehit düfltü. 
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At›l›m’a Not:

At›l›m geçen haftaki 13. say›s›nda
da bu kez Gazi anmas›n› polemik ko-
nusu yapmaya çal›flm›fl. “Yürüyüfl

neden gerçekleri gizliyor?” gibi id-
dial› bir bafll›kla, Gazi’de iki anma
yap›ld›, niye tek anma gibi yazd›n›z
diye sormufl ve “iki anma”n›n da
“Gazi Cephe demektir” tavr› sonu-
cunda ortaya ç›kt›¤›n› ileri sürmüfl. 

K›saca belirtelim: ‹ki anma yok-
tur ama anma içinde sorunlar vard›r.
12 Mart günü yap›lan yürüyüfl prog-
ram› cemevinin, muhtarlar›n, 12
Mart Platformu’nun ve HÖC’ün ka-
t›ld›¤› toplant›larda oluflturulmufltur.
Ortak al›nan karar gere¤i yürüyüfle
kat›lacak tüm siyasetlerin s›ralamas›,
düzeni vs. cemevi yönetiminden bir
kifli taraf›ndan düzenlenmifltir. 

Anma için HÖC ayr› yerde, ken-
dilerine “12 Mart Platformu” diyen
arkadafllar ayr› yerde toplanm›flt›r. Ki
bu geçen sene de böyle olmufltur.
(ama geçen sene kimse bundan dola-
y› “iki anma” demedi.) Sonra kortej-
ler birleflmifl, birlikte cemevine ge-
linmifl, yemekten sonra cemevi
önünden yine birlikte yürüyüfle geçil-
mifltir. “12 Mart Platformu”’nun ön-
de yürüme, mezarl›¤a önce girme gi-
bi manevralar› nedeniyle mezarl›kta-
ki tören iki grup halinde yap›lm›flt›r.
Anlat›lanlar›n bundan ötesi, At›-
l›m’›n bilinen rekabetçi, grupçu hal-
leridir. 

Bu arada da güya “Gazi Cephe
demektir”i elefltirirken, çok “müteva-
zi”(!) bir flekilde Gazi Ayaklanmas›
üzerine afl›lm›fl polemikleri tekrarla-
m›fllar: “ilk andan müdahale eden,
halk› sokaklara döken, hedef karakol
slogan›yla halk› karakola yönelten,
ayaklanmay› tüm ‹stanbula yayma
perspektifini gelifltiren, bafl›ndan so-
nuna sürece yön veren MLKP’nin
dahi Gazi’yi tekeline alma hakk› yok-
tur” demifller. Bu cümledeki müteva-
zili¤e flapka ç›karmaktan baflka yap›-
lacak bir fley yok! Gazi Ayaklanma-
s›’na iliflkin iddialar›n› ise tart›flmaya
gerek yok; Gazi Ayaklanmas› daha
yak›n tarihtir, Gazi de oradad›r. ‹d-
dialar›n›n cevaplar› orada var.

Gerilladan Kent Bask›n›

1 May›s Tarihsel 
Anlam›na Yarafl›r 
Kutlanmal›

BDSP, DHP, Ça¤r›, Devrimci
Hareket, EHP, HKM, HKP, HÖC,
Kald›raç, Al›nteri ve PDD taraf›n-
dan oluflturulan “Devrimci 1 Ma-
y›s Platformu”, 31 Mart günü
ÇHD'de yapt›¤› bas›n toplant›s›y-
la, 2006 1 May›s'›n›n tarihsel an-
lam›na yarafl›r bir flekilde kutlan-
mas› gerekti¤ine vurgu yapt›. 

Geçen y›l oldu¤u gibi bu y›l da
platformun alanda olaca¤›n›n du-
yuruldu¤u aç›klamay› yapan Ci-
han Kaplan, 1 May›s'ta sendika-
lardan çok devrimcilerin, iflçilerin
kürsüde taleplerini dile getirmele-
ri gerekti¤ini söyleyerek, "kürsü-

den konuflmalar› bir kad›n, bir de
erkek iflçi yapmal›d›r. ‹flçilerin
birli¤ini, halklar›n kardeflli¤ini
vurgulamak aç›s›ndan da kürsü-
den bir Kürt iflçisinin konuflmas›
anlaml› olacakt›r" dedi. 

1 May›s'›n resmi tatil günü
ilan edilmesi gerekti¤ini de sözle-
rine ekleyen Kaplan, “1 May›s'›n
yeri  Taksim olmal›d›r. Taksim
Meydan›'nda iflçi s›n›f›n›n miting
yapma yasa¤›na art›k bir son ve-
rilmelidir” diye konufltu. Aç›kla-
mada; F Tipi cezaevlerine karfl›
ç›kmak için,  yoksullu¤a karfl›
ç›kmak için, kontrgerillaya hay›r
demek için herkes 1 May›s'ta
alanlara ça¤›r›ld›.

Devrimci 1 May›s Platformu:

Devrimciler; Sar›yer Derbent Mahallesi’nde
yaflanan y›k›m›n ve halk›n üzerinde estirilen terö-
rün hesab›n› soruyor. Dergimize yap›lan üstlen-
meye göre; bu amaçla, Cepheliler 4 Nisan günü,
y›k›mlar› protesto amaçl› olarak, Bayramtepe Al-
t›nflehir'de Büyükflehir Belediyesi'ne ait y›k›m
arac›n› yakarak tahrip ettiler. 

Ayr›ca, 5 Nisan’da da, Alt›nflehir fiahintepe'de
Cepheliler taraf›ndan “K›z›ldere Yolunda fiehitle-
rimizi Selaml›yor, Umudu Büyütüyoruz DHKC"
yaz›l› bombal› pankart as›ld›¤› bilgisi verildi. 

Cephe, 
Y›k›lan 
Kondular›n 
Hesab›n› 
Soruyor

Chavez yönetimindeki
Venezuella hükümeti; petrol
tekellerinin kontrolünü s›n›r-
lama amaçl› olarak ç›kard›¤›;
yabanc› flirketlerin devlet
petrol flirketi ile ortakl›¤a git-
mesini zorunlu k›lan yasaya
uymayan, Frans›z Total ve
‹talyan ENI tekellerinin iki
petrol yata¤›na el koydu¤unu
aç›klad›. 

Chavez Tekellerin 
Petrol Kuyular›na 
El Koydu



◆◆ Nisan 1997- Haklar ve

Özgürlükler Platformu taraf›ndan
haz›rlanan “Halk Anayasas› Tas-
la¤›” kamuoyuna aç›kland›. 

◆◆ 1 Nisan 1993 -Der-

sim’de Kepenk Kapatma; ara-
ma ve talanlar›n, da¤lar›n bom-
balan›p yak›lmas›n›n ard›ndan 5
gerillan›n cesetlerinin panzerler-
le flehir içinde sürüklenip halka
gözda¤› verilmeye çal›fl›lmas›na
karfl›, Dersim esnaf› kepenk ka-
patt›.

◆◆   14 Nisan 1987 - Gençli¤in

Nisan Direnifli: Yemek boykotla-
r›yla bafllayan ve giderek yükselen,
yay›lan direnifl, ‹stanbul'da DEV-
GENÇ’in önerisi ve önderli¤iyle
gerçeklefltirilen 14 Nisan yürüyü-
flüyle 12 Eylül sonras›n›n ilk büyük
kitlesel gösterisine dönüfltü. 

◆◆ 26 Nisan 1991 - Özal'la-

r›n Dü¤ününe Bomba; halktan
çald›klar›yla padiflahlara özgü bir
dü¤ün yapan Özal ailesinin dü-
¤ün yapt›¤› Swissotel'in salonuna
ve yerleflim alan›na Devrimci Sol
taraf›ndan 4 adet bomba yerlefl-
tirildi. Devrimci Sol bu eylemiyle
can kayb›n› hedeflemedi¤i için,
bombalar yerlefltirildikten bir
müddet sonra bildirilerek salo-
nun boflalt›lmas› istendi.

◆◆ 28 Nisan 1993 - Ümrani-

ye'de “Çöp Facias›”; çöplük
alan›ndaki patlamada 40 yoksul
gecekondu emekçisi de hayat›n›
kaybetti.

◆◆ 28 Nisan 1993 - “Grizu

Katliam›”; Zonguldak-Kozlu ‹h-
saniye'de meydana gelen grizu
patlamas›nda 55 madenci hayat›-
n› kaybetti.

◆◆ 28 Nisan 1996 - Kufltepe

Karakolu'na Sald›r›; ‹stanbul-
Kufltepe Karakolu’na, Muharrem
Karakufl ve Mustafa Bektafl'›n
katledilmesine misilleme olarak
Hüseyin Aslan Silahl› Propagan-
da Birli¤i taraf›ndan sald›r› dü-
zenlendi.

2 Nisan 1948 - Yazar
Sabahattin Ali, dönemin

gizli polis örgütü Milli Emniyet
taraf›ndan Trakya s›n›r›nda gö-
zalt›na al›narak katledildi.

8 Nisan 1991 - 12 Mart fa-
flizminin iflkence ve katliamlar›n-
dan sorumlu, THKP-C’lilere yö-
nelik operasyonlar› yöneten
kontrgerilla fleflerinden Emekli
General Memduh Ünlütürk
Devrimci Sol taraf›ndan öldürül-
dü.

9 Nisan - 25 May›s - Özgür
Derliler’in Kürt halk›yla dayan›fl-
ma kampanyas›.

10 Nisan 1969 - Amerikal›-
lar’a ait 7 ‹flyerinde Grev;
Harb-‹fl Sendikas›’'n›n ald›¤› ka-
rarla, Amerikal›lar’a ait 7 iflyerin-
de greve baflland›.

10 Nisan 1995 - ‹çlerinde T‹-
YAD'l›lar›n da bulundu¤u kay›p
aileleri, Ankara'ya giderek, ka-
y›plar› protesto etmek için dönü-
flümlü olarak açl›k grevine baflla-
d›lar.

11 Nisan 1980 - Yazar Ümit
Kaftanc›o¤lu faflistler taraf›ndan
katledildi.

12 Nisan 1997 - Okmeydan›
Halk Meclisi Kuruldu.

17 Nisan 1978 - Malatya Be-
lediye Baflkan› Hamit Fendo¤lu,
bir bombal› suikastta öldürüldü,
Malatya'da üç gün boyunca faflist
ve gerici sald›r›lar yafland›.

17 Nisan 1995 - Dört Dev-
rimci Sol gerillas›n› ihbar ederek
katlettiren Sivas'›n Zara ilçesi
Kanl›çay›r Köyü Muhtar› Ali Ars-
lan, ‹stanbul Gaziosmanpafla'da
öldürüldü.

20 Nisan 1995 - Kamu
emekçileri ülke genelinde greve
ç›karak taleplerini dile getirdiler. 

21 Nisan 1997 - Bergama'n›n
17 köyünden binlerce köylü, Eu-
rogold Firmas›’n›n Siyanürlü al-
t›n ç›karma çal›flmalar›n› durdur-
mak için Eurogold bölgesini ifl-
gal etti.

◆◆

5 Nisan 1994 -

5 N‹SAN SOYGUN 

PAKET‹

‹ktidara gelmeden önce vaade-
dilmedik bir fley b›rakmam›fl olan
DYP-SHP hükümetinin iktidarda-
ki ilk ifllerinden biri "5 Nisan

Soygun Paketi"ni aç›klamak oldu.
Bu paketle birlikte iflten at›lmalar,
zamlar ve sömürü yo¤unlaflt›.  

Devrimci Sol Güçler soygun
paketine karfl› tepkileri örgütleye-
rek Nisan'dan Haziran'›n sonuna
kadar sürecek olan "Açl›¤a ve

Zulme Karfl› Aya¤a Kalk" kam-
panyas›n› bafllatt›. 

◆◆   11 Nisan 1984 - Metris Ha-

pishanesi’ndeki 14 devrimci tut-
sak, süresiz açl›k grevine baflla-
d›klar›n› aç›klayarak, 1984 Ölüm
Orucu'nun bafllang›c›n› ilan etti-
ler. Haziran'da ölüm orucuna
çevrilecek olan 12 Eylül y›llar›n›n
bu destans› direnifli, oligarflinin
tüm vahfletine, oportünizmin düfl-
man› cesaretlendiren tav›rlar›na
ra¤men, 70'li günlere uzayacak ve
dört flehitle zaferi kucaklayacakt›. 

◆◆   22 Nisan 1997 - Peru’da Ja-

pon Büyükelçili¤i iflgal edildi. 17

Aral›k 1996'da MRTA gerillalar›
Japon Büyükelçili¤i’ni iflgal ede-
rek çeflitli ülkelerin bakan, elçilik
düzeyinde yetkililerinin de bulun-
du¤u çok say›da görevliyi rehin
ald›lar. Gerillalar›n tutsak yoldafl-
lar›n› kurtarmak için girifltikleri
ve 4 ay› aflk›n süren devrimci ey-
lem, Fujimori hükümetinin ger-
çeklefltirdi¤i katliamla sona erdi. 

49

9 Nisan 2006 / 47

tarihte 
bu ay

Nisan



50

9 Nisan 2006 / 47

Erol’un Büyük Hayali  
Devrimdi

(‹stanbul Hasköy’de infaz edilen Erol Yal-
ç›n’›n ablas› Kevser Karakafl)

26 Kas›m 1993 y›l›nda kardeflimi
yarg›s›z infaz sonucu flehit verdim.
Aradan y›llar geçti. Birgün Ümrani-
ye Hapishanesi'nden mektup geldi.
“Ben kardeflinizin efliyim. Sizinle ta-
n›flmak istiyorum. Ziyaretime gelin"
diyordu Gülay (Kavak). 

Kadriye ana ile ziyaretine gittim.
Çok tatl› bir k›zd›. Keflke onu d›flar›-
da tan›sayd›m. O zamana kadar
Erol'un efli oldu¤unu bilmiyordum.
“Gemileri yakt›k, geri dönüfl yok”
demiflti Gülay. Ben vazgeçmesini,
onlar›n çok de¤erli insanlar oldukla-
r›n›, ölmelerini istemedi¤imi söyle-
dim. “Abla seni k›rmak istemiyo-
rum. Son bir kifli kalmay›ncaya ka-
dar, haklar›m›z› al›ncaya kadar de-
vam edece¤im" demiflti Gülay. Ya-
r›m günde çok güzel bir k›z› tan›d›m
orada. Erol'umu gördüm Gülay'da.
Hepsi de güzel insanlard›. “Abla
onursuz yaflamaktansa onurumla
ölürüm. Erol'la, benimle gurur duy-
mal›s›n. Ben de flehit düfltü¤ümde
a¤lama. Alanlara, sokaklara, mey-
danlara ç›k. Sloganlar›n› düflman›n
yüzünde patlat. Erol benim hem ho-
cam hem de eflimdi. Bu benim için,
Erol için çok önemli” demiflti. Sonra
Erol'dan, neden ölüm orucunda oldu-
¤undan bahsettik.

Erol bizim en küçü¤ümüzdü. Ben
mücadelenin ne oldu¤unu ondan ö¤-
rendim. Kendini rahatl›kla feda ede-

bilecek bir insand›. ‹nsanlar› çok se-
verdi Erol. Büyük küçük ay›rt et-
mezdi. Herkesin sorunlar›yla ilgile-
nir, çözerdi, yar›na b›rakmazd›. Ya-
flam›, insanlar›, kavgas›n›, yoldaflla-
r›n› çok seviyordu. 

Erol'la ilgili anlatacak o kadar
çok fley var ki... Birgün bana, “Abla
benim öyle büyük bir dü¤ünüm ola-
cak ki, göreceksin, halaylar çekile-
cek. Ucu buca¤› olmayan bir ovada,
alanda, ucu buca¤› olmayan halay-
lar kurulacak" demiflti. Ne demek is-
tiyor anlamam›flt›m o zaman. "Yafla-
yarak göreceksin" demiflti sordu-
¤umda. Sonradan anlad›m, ucu buca-
¤› olmayan halay›n anlam›n›. Dev-
rimdi bahsetti¤i. Böyle büyük bir ha-
yali vard›. Devrimde ucu buca¤› bel-
li olmayan halaylar kurulacak.
Erol'um orda olacak. Ve o halay bu-
gün sürüyor. Yoldafllar› bayra¤› el-
den ele devrederek halay› sürdürü-
yorlar. Bayrak devrime kadar elden
ele devredilmeye devam edecek, bu-
nu biliyor, inan›yorum.

Onlar inançlar› için yaflamlar›n›
feda ettiler. Bu büyük bir erdem

Sistem kendisine alternatif gör-
dü¤ü her fleyi yoketmek istiyor. Her
düflünceyi yoketmek istiyor. Köle bir
halk istiyor. Buna karfl› olan devrim-
cileri yoketmek için de F Tipleri'ni
yapt›lar. Gerçe¤in sistemin yüzüne
hayk›r›lmas› onlar› korkutuyor. Ra-
hats›z ediyor bu onlar›. Gücün, ikti-
dar›n ellerinden al›nmas›ndan korku-
yorlar. Rahats›zl›k duyuyorlard› bun-
dan. IMF politikalar›n› uygulayabil-
mek için yapt›lar F Tipleri'ni. Ecevit
bile söyledi zaman›nda
bunu. IMF'nin, Ameri-
ka'n›n ufla¤› bunlar. Bun-
lar› söylüyorum diye bizi
de mi F Tipi'ne atacaklar.
Ats›nlar. Korkumuz yok.
Ölümden öte köy mü var.
Ats›nlar. Allah belalar›n›
versin. Bunlar emek düfl-
man›. Halk düflman›. Ba-
flaramayacaklar!

Bugün tecrit sadece F
Tipleri'nde uygulanm›yor.
Hayat›n her alan›nda var

tecrit. Ben bunu hissediyorum. fiu
yaflad›¤›m›z küçücük evin içinde, ça-
l›flt›¤›m›z iflyerinde, sokakta, mahal-
lede, flu apartmanlarda her yerde var.
‹çerideki çocuklar›m›z bunu bize ö¤-
rettiler. Yaflad›¤›m her alanda F Ti-
pi'ni hissediyorum. Herkesi birbirin-
den tecrit etmeye çal›fl›yorlar. ‹nsan-
lar birbirlerinin sorunlar›na duyar-
s›zlar, ilgisizler. Çocuklar›m›z bunu
anlatt›lar bizlere. Ben gelinimden,
onun arkadafllar›ndan ö¤rendim bu-
nu. Buna karfl› ç›kt›klar› için flehit
düfltü o insanlar. 

Ben o 121 insan›n çok güzel in-
sanlar olduklar›n› biliyorum. Keflke
ölmeselerdi. Ama onlar düflünceleri,
de¤erleri, inançlar› için yaflamlar›n›
feda ettiler. Bu büyük bir erdemdir.
Kendi yaflamlar›n› feda ediyorlar bu
gerçe¤i anlatmak için. 

Ben gelinimi, tan›d›¤›m o gence-
cik insanlar› yitirdi¤imde çok büyük
üzüntü yaflad›m. Günlerce üzerim-
den atamad›m etkisini. Cenazesine
yetiflemedim. Ailesi kaç›rm›flt›. Poli-
sin bask›s›yla yapm›flt› bunu. Çok
kötü günlerdi. 

Ama hayat›n gerçekli¤i bu. Ko-
yun gibi yaflamaktansa atlar gibi
dimdik ayakta ölmek ye¤dir. Böyle
diyordu çocuklar›m›z. Öyle de yapt›-
lar. Herkes bunu bilmeli. Ben insan-
lara flunu diyorum. Ya onursuz bir
yaflam› seçeceksin ya da onurlu.

Çocuklar›m›z büyük bir direnifl
yaratt›lar. Buna karfl› ölüm orucuna
bafllay›p bu u¤urda bedel ödemek bir
zaferdir. Bu yüzden ben inan›yorum
ki zaferi çocuklar›m›z kazanacak.
Halk kazanacak. 

Erol YYalç›n Kevser KKarakafl


