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‹çin Yürüyoruz

faﬂist sald›r›lara
iﬂsizli¤e
yoksullu¤a karﬂ›
HALKIN GÜCÜNÜ
GÖSTEREL‹M!

Haklar ve Özgürlükler Cephesi
Saflar›nda Birleﬂelim

HÖC Korteji
Enternasyonalizmin
Sosyalizmin
Kortejidir
“Gerçekler gösteriyor ki; insanl›k
tarihi boyunca hiçbir ideoloji Marksizm kadar, hiçbir üretim biçimi sosyalizm kadar, din, dil, ›rk, renk, milliyet, cins ayr›m› gözetmeksizin insanlar› ve halklar› kaynaﬂt›ramam›ﬂ, yarat›c› güçlerini aç›¤a ç›kartamam›ﬂt›r.
‹ﬂçileri, köylüleri, ayd›nlar›, Dört Kitap’tan insanlar›, bölünerek birbirine düﬂürülmüﬂ, horlanm›ﬂ halklar›; kültür ve dillerini özgürce zenginleﬂtirebilecekleri, kendi kaderlerini kendilerinin tayin etti¤i koﬂullarda gönüllü, ortak bir toplumsal yaﬂam
ve ideal etraf›nda toplayamam›ﬂt›r.
Hiçbir ideoloji ve toplumsal sistem... beﬂ k›tan›n insanlar›n›; ayn› ortak dava u¤runda, sömürüsüz ve ayr›cal›ks›z bir
toplum, s›n›fs›z bir dünya özlemiyle birleﬂtirememiﬂtir.” (Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Sayfa: 911- 913)

1 May›s iﬂte o büyük özlemle dünya çap›nda birleﬂmenin günüdür. 1 May›s, halklar›n kardeﬂli¤inin ete kemi¤e
büründü¤ü gündür. 36 y›ll›k tarihi boyunca, karﬂ›-devrim rüzgarlar›na, milliyetçilik rüzgarlar›na karﬂ› enternasyonalizmin ve sosyalizmin kararl› savunucusu olan
Haklar ve Özgürlükler Cephesi, her dinden, milliyetten
emekçileri, enternasyonalizm ad›na ve sosyalizm için
Cephe’nin k›z›l bayra¤› alt›nda toplanmaya ça¤›r›yor.

● ‘Yar›n Bizimdir Gecesi’nde Buluﬂal›m!
Program: Grup Yorum, Arif Sa¤, Aynur Do¤an, Erdo¤an Egemeno¤lu
(ﬁeyh Bedreddin Destan›), Yedi Yöre Halkoyunlar› Ekibi, Çocuk Korosu
Yer: Brabanthaalen / Diezkade 2, 5222 AK s'Hertogenbosch Hollanda
‹rtibat Tel: 00 31 104 622 361 - 00 31 629 048 165
Tarih: 29 Nisan 2006, Cumartesi, saat: 15.00

● ‘Bu Davet Bizim’ 1 May›s Pikni¤inde Buluﬂal›m
Tarih: 23 Nisan 2006
Yer: Mehmet Akif Ersoy Park› / Sar›yer
Program: Erdal Güney, Bayar ﬁahin, Nurettin Güleç,
Grup Yorum ve Çocuk Korosu, ‹dil Tiyatro Atölyesi

Temel Haklar Federasyonu



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

27 Nisan
3 May›s

Ça¤r›
‹lan

● Panel - Uyuﬂturucuya,
Yozlaﬂmaya ve Çeteleﬂmeye
Karﬂ›, liseliler panel düzenliyor.
Tarih: 11 May›s 2006
Saat: 15.00
Yer: Gazi Ticaret Lisesi Spor Salonu
● TAYAD’l›lar AB Önünde
AB ‹stanbul Temsilcili¤i'ne tecrite
iliﬂkin dilekçe verilecek
Tarih: 24 May›s 2006 Pazartesi
Saat: 13.00
Yer: AB ‹stanbul Temsilcili¤i/Taksim

● Boran, Haziran Yay›nlar›
TÜYAP 11. ‹zmir Kitap
Fuar›’nda

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler

Fatma Hülya TÜMGAN
19 Aral›k Katliam›’nda zulmü durdurmak
için en öne ç›kan feda savaﬂç›lar›ndan biriydi.
Ölüm orucu gönüllüsüydü.

1 May›s
2004’te, Saraçhane’de yoldaﬂlar› k›z›l bayraklar›yla Büyük
Direniﬂ’in kararSelma
l›l›¤›n› 1 May›s
alanlar›na taﬂ›rKUBAT
ken o da feda
ateﬂleriyle kat›ld› 1 May›s’a.

5 Mart 1968’de Samsun’un Vezirköprü ‹lçesi’nde do¤du. Samsun 19 May›s Üniversitesi ö¤rencisiyken DEV-GENÇ’li oldu. Üniversiteyi bitirip
bir süre ö¤retmenlik yapt›ktan sonra Mücadele
Dergisi temsilcisi olarak çal›ﬂmaya baﬂlad›.

Selma Kubat, Malatya Arguvan
Koyuncu Köyü'nde 1978'de do¤du. Lise y›llar›nda devrimcileri tan›d›. Tercihleri giderek netleﬂti ve gençlik hareketinde görev ve sorumluluklar üstlendi.

Birçok kez gözalt›na al›nd›, iki kez tutukland›, her seferinde yeniden mücadeleye koﬂtu.
1994 baﬂ›ndan bu yana tutsakt›. Ulucanlar Hapishanesi’ndeki Parti-Cepheli tutsaklar›n temsilcisiydi. 28 Nisan 2001’de ölüm orucu direniﬂçisi
olarak ölümsüzleﬂti.

F Tipleri’ne karﬂ› Armutlu'da direniﬂe destek eylemi yaparken 13 Kas›m
2001'de gözalt›na al›n›p tutukland›.
10. Ölüm Orucu Ekibi’nde yerald›. 1
May›s günü Gebze Hapishanesi’nde
bedenini tutuﬂturarak ölümsüzleﬂti.

Hasan
KARAGÖZ

Devrimci
Sol’un devrim ve
sosyalizm
mücadelesinin
militanlar›ndan
biriydi. 28 Nisan
1980’de Malatya
Taﬂtepe’de faﬂistlerin kurdu¤u bir
pusuda katledildi.

Sadettin
Emir
ÇINARO⁄LU

Mehdi
ALKAN
Tokat Zile ‹lçesi Karﬂ›yaka
Köyü’ndendi. KTÜ
ö¤rencisi ve TÖDEF’liydi. ‹stanbul’da 1 May›s
gösterilerine kat›ld›ktan sonra, 2
May›s 1993’te
Trabzon’a dönerken geçirdi¤i trafik kazas› sonucu
aram›zdan ayr›ld›.

Yüksek ö¤renim için geldi¤i
Bursa’da devrimci
mücadeleyle tan›ﬂt›. ‹ﬂçi s›n›f›n›n
mücadele günü 1
May›s 1977’de
katledildi.

Tarih: 22-30 Nisan 2006
Saat: Hergün 11.00-20.00 aras›
Yer: ‹zmir Fuar Alan›
30 Nisan 1992’de Adana’da bulunduklar› üssün polis taraf›ndan kuﬂat›lmas› karﬂ›s›nda direnerek
ﬂehit düﬂtüler.
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S›dd›k
ÖZÇEL‹K

Güven
KESK‹N

Esma
POLAT
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Selma K ubat
Sonra son bir kez çevirdi baﬂ›n›, son gücüyle son defa el sallad›. Baﬂ›n›, gövdesini, kollar›n› b›rakt› ateﬂ demetinin üzerine...
"Bütün uyuyanlar› uyand›rmak için sonsuz bir uykuya dalaca¤›m" diyordu Selma. Alanlardan yükselen “Uyan art›k
uykudan uyan, uyan esirler dünyas›” marﬂ›na eﬂlik ediyordu sesi.
Bir bahar havas› vard› d›ﬂar›da. Güneﬂli, p›r›l p›r›l bir bahar.
Dünyan›n pekçok yerinde ezilenler 1 May›s için sokaklardayd›.
Selma, ateﬂiyle bahara, meydanlar›n kalabal›¤›na kar›ﬂt›. Dünyan›n her yerindeki ezilenler içindi Selma’n›n fedas›. Herkes için
meﬂaleye döndü. 1 May›s günü yang›nlar›n, kavgalar›n, direniﬂlerin gününde "Direnme hakk›n›" ne pahas›na olursa olsun savunarak...
B‹Z KAZANDIK seninle. Ve emin ol tüm zamanlar›n 1 May›slar’›nda hep biz kazanaca¤›z.

Üçü de SDB savaﬂç›s›yd›lar. Üçü de savaﬂç› olmadan önce gecekondu semtlerinde faaliyetler yürüttüler.
1970 Çorum Mecitözü do¤umlu S›dd›k ÖZÇEL‹K, devrimci harekete 1988’de kat›ld›. 1973 Adana Kozan do¤umlu Güven KESK‹N, 1991’de SDB savaﬂç›s› oldu. 1971 Kars Sar›kam›ﬂ do¤umlu Esma POLAT, ‘86 y›l›nda
mücadeleye kat›ld›. ﬁehit düﬂerken örgütünün ismini duvara kanla yazd›.

“1 May›s benim
yeniden do¤uﬂum”

,GE:K=:G
Selma K ubat

mizdedir.
Selma Kubat

Bu sizlere son mektubum ancak son merhabam de¤il. Her son bir baﬂlang›ç ve
bugün 1 May›s 2004, benim yeniden do¤uﬂum, halk›m›n
ba¤r›na u¤urland›¤›m gün olacak.
... Zorla elimizden al›nmak istenen direnme hakk›m›z›
savunmak için kendimi feda ediyorum. 1 May›s mücadele, birlik ve dayan›ﬂma günü; bugün kendi tercihim ve
karar›m. Birlik, mücadele ve dayan›ﬂma bizim direniﬂimizle
olur. Benim fedamla güçlenir. Ben de alanlara ak›yorum eylemimle. Yoldaﬂlar›mla mücadeleden yana olanlarla bugün
omuz omuzay›m. Halaylarday›m, mutlu ve huzurluyum. Hiçbir sald›r›, zorbal›k 1 May›s alanlar›na ak›ﬂ›m›z› durduramaz. Biz feday› kuﬂanan yüreklerle ç›kt›kça zulmün karﬂ›s›na, hiçbir engel tan›may›z. Dalc›'n›n elindeki taﬂ de¤il yüre¤iydi. Ben de onun yüre¤inin yan›na kat›yorum yüre¤imi.
Biz kazanaca¤›z. Zaferimiz feday› kuﬂanan yürekleri-

1 May›s 2004,
Saat: 14.00

1 May›s
"‹ﬂçinin emekçinin bayram›"
Benim bayram›m
benim dü¤ünüm
benim son günüm
Bir bayram günü
"ayr›l›r›m" aran›zdan
... ﬁendir gönlüm benim de
ﬁen ola günleriniz
diye yan›yorum

1 May›s’ta Alanlarda
Alanlarda Haklar ve
Özgürlükler Cephesi
Saflar›nda Birleﬂelim
Ezilen, sömürülen, vatan› emperyalistlere
peﬂkeﬂ çekilen, aﬂa¤›lanan, baﬂ›n› kald›rd›¤›nda zulme u¤rayan Türkiye Halklar›!
Ezenlere, sömürenlere, vatan›m›z› ya¤ma ve talan
edenlere, ettirenlere, halka zulüm uygulayanlara karﬂ›
kavgaya ça¤›r›yoruz.
1 May›s kavga günüdür.
Sömürücü asalaklar›n, onlar›n maaﬂl› politikac›lar›n›n y›llard›r söyledi¤i gibi, 1 May›s bir “anarﬂi” günü,
“olay günü” de¤ildir. Bu kavga hakl›, meﬂru, ilkeli, ahlakl› bir kavgad›r. Yoksulun sömürene, mazlumun zalime karﬂ› kavgas›d›r.

Bir mücadele günü olarak her
1 May›s önemlidir. Ve yaﬂan›lan
döneme göre, her 1 May›s’› önemli yapan etkenler farkl› farkl›d›r. Ama hepsinde de¤iﬂmeyen bir öz vard›r: Her
1 May›s, ezilen dünya halklar›n›n talepleri için, hesap
sormak için, daha iyi bir dünya özlemi için, emperyalizm ve iﬂbirlikçi yönetimlerin karﬂ›s›na dikilmeleridir.
E¤er, bugünün dünyas›nda ve Türkiyesi’nde, gelir
da¤›l›m› adaletsizli¤i, son on y›l içindeki en tepeye ulaﬂm›ﬂsa, e¤er emperyalizmin “küreselleﬂme” ad›n› verdi¤i soygun ve talan program›yla, dünyan›n ve ülkemizin
açlar›, iﬂsizleri alabildi¤ine artm›ﬂsa, bu 1 May›s’ta ortaya koyaca¤›m›z öfkenin de en üst noktaya ulaﬂmas›
gerekmez mi?

Emperyalistler sald›r›yor. Tüm dünya halklar›n›
açl›kla, yoksullukla ve göklerden ya¤d›rd›klar› bombalarla “terbiye” edip, boyun e¤dirmek istiyorlar.

Herkesin bu soruya verece¤i cevap “evet”tir. Fakat
korkular, kayg›lar, bencillikler, demagojiler, aldat›lm›ﬂl›klar, gerici ve faﬂist ideolojilerin etkisinde olmak, halk›m›z›n az›msanmayacak bir kesimini alanlardan, mücadeleden uzak tutuyor. Korkular, kayg›lar, bugüne kadar kimseyi ne açl›ktan, iﬂsizlikten, ne düzenin zulmüne
u¤ramaktan kurtaramam›ﬂt›r. Gerici, faﬂist ideolojiler
ise bu ülkeyi 60 y›ld›r yönetenlerin ideolojisidir ve yaﬂad›¤›m›z her olumsuzlu¤un sebebi onlard›r. Devrimcilerin sesine kulak vermek, devrimcilerin çözümünü görmek için de olsa, 1 May›s alanlar›na ça¤›r›yoruz halk›m›z›n bu kesimlerini de.

Emperyalizmin iﬂbirlikçisi oligarﬂi sald›r›yor.
Efendileriyle ayn› politikay› uyguluyor. Halk›m›z› açl›kla ve polis terörüyle sindirmek istiyor. Faﬂist çeteler,

Her kesimin pek çok çeliﬂkileri olabilir; ama as›l çeliﬂki iﬂbirlikçi oligarﬂiyle ve halk aras›ndaki çeliﬂkidir.
‹ﬂte bu yüzden halk›n yeri 1 May›s alanlar›d›r.

70 milyon halk›m›z›n bu kavgada yeralmas› için say›lamayacak kadar çok sebebi var. Yüzy›ldan fazla bir
zamand›r dünya halklar› 1 May›s’›, sömüren ve zulmedenlere karﬂ› birlik, mücadele, dayan›ﬂma günü olarak
görmüﬂlerdir. 1 May›s alanlar›nda olmam›z için de say›lamayacak kadar çok sebebimiz var.
Birkaç sosyalist ülke d›ﬂ›nda, dünyan›n tüm halklar›
gibi, halk›m›z da büyük bir sald›r›yla karﬂ› karﬂ›yad›r.
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hak ve özgürlük isteyenlerin üzerine sal›n›yor. Polise, askere daha
çok öldürme, iﬂkence yapma yetkisi veren düzenlemeler yap›l›yor.
Halk›n ezici ço¤unlu¤unun karﬂ›
ç›kt›¤› “Genel Sa¤l›k Sigortas›” gibi yasalar, halk›n görüﬂleri kaale
al›nmadan ç›kar›l›yor.

1 May›s’ta Alanlarda, Alanlarda Haklar ve
Özgürlükler Cephesi Saflar›nda...

15 ARAMIZDALAR

Türkiye’yi kurana kadar sürecek

16 Umudun, Karal›l›¤›n ve ‹nanc›n ‘Ev’i

38 ‘Tecrite Son’ Kampanyas› Sürüyor

19 Kapitalist Batakl›k: Zehirli kapitalizm

40 AKP Hükümeti sadece IMF’yi dinliyor

20 ‘Terörle Mücadele Yasas› AB’cilik Oyununun

42 Hayat›n ‹çindeki Teori:

‹flas›d›r

Proletaryan›n mücadelesi üç cephededir!

24 Gençlik: YÖK’e yarg› kalkan› sürüyor

46 1 May›s; “Birleﬂik, Kitlesel, Devrimci” Olmal›d›r!

8 HÖC’lülere ve Dostlar›na!

26 Faﬂist sald›r›lar Her kesime yöneliyor

47 Gözalt›lar, Tutuklamalar, Yasaklar

9 Röportaj: ‹ﬂçiler-memurlar konuﬂuyor

29 En Büyük ﬁovenist!

12 1 MAYIS DEKLERASYONU

30 Burjuvazinin av köpekleri

48 Not Düﬂüyoruz

14 Büyük Direniﬂin gücü ve

31 Partinin öyküsü - bölüm: 5

49 Belçika Hukukun ‘Tecrit’ S›nav›

35 Yürüyüﬂümüz ba¤›ms›z demokratik

50 ﬁehit Aileleri Konuﬂuyor

6

Dalc›lar’la kazand›k 1 May›s’›

coﬂkusu alanlarda olacak

Bizi Y›ld›ramaz!

Şimdi Dalcı biziz
hepimiziz!

Bizzat polis ve faﬂist güçler taraf›ndan örgütlenen linç sald›r›lar›, “halk›n hassasiyeti”,
“vatandaﬂ tepkisi” diye meﬂrulaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›l›yor. Linççiler, “milliyetçiyiz” diyorlar ancak, ne vatan›m›z› ya¤ma ve talan edenlere, ne
ülkemizdeki iﬂbirlikçi vatan hainlerine karﬂ›
de¤il; ba¤›ms›zl›k, demokrasi için mücadele
eden devrimcilere, demokratlara, vatanseverlere sald›r›yorlar. Kürt, Türk tüm emekçiler, 1
May›s alanlar›nda birleﬂerek, hak ve özgürlük
mücadelesinde milyonlar›n yerald›¤›n› göstererek bu “linç” senaryosunu yüzlerine çarpal›m.

Al yüre¤ini
öfkeni
kuﬂan da gel
eme¤in kavgas› var
Da¤lardan tarladan
kondulardan
nehir gibi coﬂ da gel
Fabrikalardan
okullardan ç›k yola
meydanlara koﬂ da
gel

1 May›s 2006; ﬁemdinli’nin hesab›n›
sorman›n 1 May›s’› olmal›d›r.
Katliamc›lar, Susurluk’ta oldu¤u gibi suçüstü yakalanm›ﬂt› ﬁemdinli’de de. Sonras›n› hepimiz biliyoruz. Her ﬂey ortaya dökülmüﬂken katilleri koruyup halk› suçlad›lar. Kontrgerillan›n
“zirve”deki yöneticilerini koruyup gerçekleri
bir ucundan eﬂeleyen savc›n›n kellesini ald›lar.

1 May›s 2006; yeni bask› ve terör yasalar›na boyun e¤meyece¤imizin, demokratikleﬂme aldatmacalar›na kanmayaca¤›m›z›n ilan› olmal›d›r.
Yeni Terör Yasas› ç›kar›l›yor, gazeteler
“90’lara dönüﬂ”, “yeni OHAL” gibi baﬂl›klar
at›yorlar. Bu faﬂist terör dalgas›n› ancak güçlü
bir direniﬂle püskürtebiliriz. Y›llard›r “demokratikleﬂme paketleri” aç›kl›yor, AB’ye uyum yasalar› ç›kar›yorlar. Al›n paketlerinizi, al›n AB’nizi baﬂ›n›za çal›n
diyelim 1 May›s alanlar›nda.

Açl›¤a, iﬂsizli¤e, faﬂist sald›r›lara karﬂ›,
adalet isteyen, özgürlük isteyen
Türkiye halklar›!
1 May›s 2006; faﬂist teröre boyun e¤meyece¤imizin ilan› olmal›d›r.

1 May›s 2006; aç iﬂsiz b›rakan emperyalist
politikalara dur demenin 1 May›s’› olmal›d›r.

Halk›n mücadelesini resmi güçleriyle bast›ramayan
oligarﬂi, ayn› 12 Eylül öncesinde oldu¤u gibi “yard›mc›
kuvvet” olarak besleyip örgütledi¤i faﬂistleri yeniden
soka¤a sald›. MHP’li, BBP’li sivil faﬂistler sald›r›yor;
“münferit” deniyor. Gericiler sald›r›yor, “meczup” denip geçiﬂtirilmek isteniyor.

Binler, onbinler halinde iﬂten ç›karmalar sürüyor.
AKP hükümeti bu ülkenin tüm varl›klar›n› haraç mezat
satmaktan memnun, patronlar keyifli, düzen sendikac›lar› kay›ts›z. ‹ﬂçilerin, köylülerin, memurlar›n, tüm
emekçilerin direnebilece¤ini, yaln›z olmad›klar›n› göstermek için, baﬂka bir deyiﬂle kendi gücümüzü görmek
için 1 May›s alanlar›na ç›kal›m. Bu ülkeyi yönetenlere
“halka ra¤men yönetemezsiniz” diye hayk›ral›m.

MHP’li faﬂist terör örgütlenmelerinin oluﬂturuldu¤u
1960’lardan bu yana, faﬂist sald›r›lar karﬂ›s›nda sinmedik hiç. Her dönem halk›n direniﬂini örgütledik.

1 May›s 2006; hapishanelerde “Tecrite Son”
demenin 1 May›s’› olmal›d›r.

Faﬂist sald›r›n›n hedefi olan ve olabilecek tüm kesimler, anti-faﬂist mücadelenin saflar›nda olmal›d›r.
2006 1 May›s’› iﬂte bu nedenle ve bu koﬂullarda, faﬂist
sald›r›lara karﬂ› halk›n, solun anti-faﬂist birli¤inin ifadesi olmal›d›r.

F Tipi zulüm hapishanelerinin, büyük bir katliamla
aç›lmas›n›n üzerinden 6 y›l geçti. Tecrit zulmü can almaya devam ediyor. 1 May›s alanlar›ndan zalimlere bir
kez daha birlikte hayk›rmal›y›z “tecrite son” diye. Tecrit, 1 May›s alan›na ç›kan her örgütlü gücün gündeminde olmal› ve alanlardan Türkiye’nin gündemine taﬂ›nmal›d›r.

1 May›s 2006; linç sald›r›lar›na, ﬂovenizme
karﬂ› halk barikat› örmenin 1 May›s’›d›r.
4
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rekti¤i zaman “k›ﬂk›rt›l›p kullan›lacak” bir silah gibi
elinde tutuyor Kürt düﬂmanl›¤›n›. Kürt sorunu çözümsüz kal›yor. Siyasi arenaya ç›k›ﬂ›m›zdan bu yana, farkl›
milliyetlerden olan halklar üzerindeki tüm ﬂovenist, asimilasyoncu politikalara kararl›l›kla karﬂ› ç›kt›k. Bu topraklar üzerinde yaﬂayan Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkes,
Boﬂnak, Gürcü tüm milliyetlerden halk›m›z›n birlikte
mücadele etmesi, birlikte örgütlenmesi gerekti¤ini savunduk. Saflar›m›zda her milliyetten insanlar yerald›,
her milliyetten ﬂehitlerimiz oldu. 2006 1 May›s’›n› tüm
milliyetlerden, inançlardan halklar›m›z›n birli¤inin simgesi haline getirmek için saflar›m›zda birleﬂmeye ça¤›r›yoruz.

Türkiye Halklar›!
Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm için
Haklar ve Özgürlükler Cephesi
saflar›na ça¤›r›yoruz
‹ﬂçileri ve tüm ezilenleri birleﬂtirmeyen, iﬂçileri ve
tüm ezilenleri emperyalizme, faﬂizme, oligarﬂinin iktidar›na ve kapitalizme isyan etmeye ça¤›rmayan 1 May›s, 1 May›s de¤ildir.
Biz halk›m›z› emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k, faﬂizme karﬂ› demokrasi, kapitalizme karﬂ› sosyalizm için isyana, isyan›n zaferi için Haklar ve Özgürlükler Cephesi
saflar›na ça¤›r›yoruz.
1 May›s alanlar›nda Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin k›z›l bayraklar› alt›nda yürüyen kortejlerine kat›lmaya ça¤›r›yoruz.

HÖC korteji, enternasyonalizmin kortejidir.
Emperyalistler, iﬂbirlikçi rejimler, dünyan›n her yerinde, ekonomik, siyasi, askeri politikalar›nda birlikte hareket ediyorlar. Say›s›z ortak kurumlar›, örgütleri var.
Halklara birlikte sald›r›yorlar. Bu yüzden hiçbir halk
baﬂka bir halka sald›r›ld›¤›nda, buna kay›ts›z kalamaz.
Yan›baﬂ›m›zda Irak iﬂgal edildi. ‹ran’a, Suriye’ye yönelik tehditler devam ediyor. Komﬂu ve kardeﬂ halklar›n
katledilmesine ülkemizi yönetenler de ortak oluyor.
Emperyalizmin tüm sald›r›lar›na oldu¤u gibi, Irak’a yönelik sald›r›s›na da karﬂ› ç›kt›k. Dünya halklar›n›n dayan›ﬂmas›n›, direniﬂlerini birleﬂtirmesini, giderek enternasyonal örgütlerini yaratmas›n› savunuyoruz. 1 May›s
2006’da 1 May›s meydanlar›nda dünyan›n neresinde
olursa olsun direnen halklarla dayan›ﬂmam›z›, enternasyonalist ruhu somutlamak için Haklar ve Özgürlükler
Cephesi saflar›na ça¤›r›yoruz.

HÖC korteji anti-emperyalist mücadelenin
kortejidir; ne Avrupa Birli¤i masallar›na, ne ABD’nin
Ortado¤u planlar›na ortak olmad›k tarihimiz boyunca.
Tam tersine, ülkemizin ba¤›ms›z oldu¤unu iddia edenlerin karﬂ›s›nda Amerika’n›n bir yeni-sömürgesi oldu¤umuzu ortaya koyduk. AB’ye üyeli¤in “özgürlük, refah”
getirece¤i masallar›na karﬂ› gerçe¤i anlatt›k. Tüm emperyalistleri ülkemizden kovmay› temel bir politika
olarak benimsedik. Emperyalizmin ülkemizdeki ve dünyan›n baﬂka köﬂelerindeki her sald›r›s›n›n karﬂ›s›na ç›kt›k. Bunun için katledildik ama anti-emperyalist tav›r ve
mücadelemizden asla vazgeçmedik. AB’nin bir eyaleti,
ya da ABD’nin suç orta¤› olma politikalar›na karﬂ› “Ba¤›ms›zl›k” isteyen vatanseverleri, sosyalistleri, ilericileri, 36 y›ld›r dalgaland›rd›¤›m›z anti-emperyalist mücadele bayra¤›n›n alt›nda toplanmaya ça¤›r›yoruz.

HÖC korteji, umudu büyütmenin kortejidir.
Siyasi arenaya ç›k›ﬂ›m›zdan bu yana, 36 y›ld›r, emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› mücadeleden hiçbir koﬂulda
ve hiçbir nedenle vazgeçmedik. Karﬂ›-devrim rüzgarlar› eserken sosyalizmi savunmaya devam ettik. Ülkemiz
cuntalar›n karanl›¤›nda bo¤ulurken, dökülen kanlar›m›z›n içinde yüzerken, devrim iddias›ndan ve hedefinden
vazgeçmedik. Çünkü umut devrimde ve sosyalizmdeydi. Devrimi ve sosyalizmi savunma kararl›l›¤›m›zla
umudu büyüttük bugüne kadar. Türkiye Halklar›’n›n
ﬂimdi 1990 öncesinden, 1980 öncesinden, 1960’lardan
daha fazla devrime ihtiyac› var. Çünkü geçen ony›llarda
ülkemiz daha fazla ba¤›ml›, halk›m›z daha yoksul hale
gelmiﬂtir.

HÖC korteji faﬂizme karﬂ› mücadelenin ve
direniﬂ gelene¤inin kortejidir. Ülkemiz faﬂizmle
yönetilen bir ülkedir. Cuntalar, iﬂkenceler, infazlar, katliamlar, sivil faﬂist çeteler, kontrgerilla, Susurluklar, s›k›yönetimler, OHAL’ler bu yüzden hiç eksik olmad› ülkemizden. Haklar ve Özgürlükler Cephesi, hayat›n her
alan›nda faﬂizme karﬂ› direniﬂin en önünde oldu. ‹ﬂkencelere direndik, katliamlara direndik, meydanlarda estirilen polis terörüne direndik, demokratik kurumlara yönelik bask›lara direndik, hapishanelerdeki bask›lara direndik. Her türlü bedeli ödemek pahas›na demokratik
mücadelenin en önünde olduk. Faﬂist terörün resmisiyle, siviliyle t›rmand›r›ld›¤›, b›rak›n “demokratikleﬂmeyi” faﬂizmin daha da pekiﬂtirildi¤i 2006 Türkiyesi’nde,
ben faﬂizme karﬂ›y›m, ben faﬂizme karﬂ› mücadele etmek istiyorum diyenlerin yeri Haklar ve Özgürlükler
Cephesi saflar›d›r.

1 May›s 2006’da, Haklar ve Özgürlükler Cephesi
kortejlerinde, bu topraklardan devrimci düﬂüncelerin
yokedilemeyece¤ini, sosyalizm umudunun silinemeyece¤ini bir kez daha gösterece¤iz. Emperyalizmin ve faﬂizmin halk›m›za boyun e¤dirmeyi baﬂaramad›¤›n› ve
baﬂaramayaca¤›n› gösterece¤iz.

HÖC korteji halklar›n birli¤inin ve kardeﬂli¤inin kortejidir. Kürt ve Türk halk›n› birbirine düﬂür-

Haklar ve Özgürlükler Cephesi kortejlerinin ad›mlar› meydanlar› sarst›kça, umudumuz, devrim iddiam›z
daha büyüyecek.

meye çal›ﬂan tehlikeli bir oyun oynan›yor. Oligarﬂi ge5
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herkesin rengini gösteren bir turnusol gibidir.
“O zulmün ve iﬂkencenin kar etmedi¤i büyük tahammüllerini sürdüler ortaya... Ve hep bir a¤›zdan devam
ettiler türkülerine: 'Ancak Bu Böyle Gitmez, Sömürü
Devam Etmez'...
Boﬂuna söylenmiyordu türküler... Egemenler az sonra ö¤reneceklerdi boﬂuna söylenmedi¤ini... Onlar ki, 1
May›s hakk›n› almak için gelmiﬂlerdi. Onlar ki, 1 May›s hakk›n›n icazet dilenerek al›namayaca¤›n› biliyorlard›. Onlar ki zincirlerinden baﬂka kaybedecek bir
ﬂeyleri yoktu. Kavgaysa kavga dediler... Ve yürüdüler
egemenlerin üstüne.
Kap›ﬂt› kap›ﬂacakt› iki ordu... Emek ordusu kinli,
emek ordusu kararl›, emek ordusu coﬂkulu, emek ordusu korkusuz... 1 May›s hakk›n› istiyordu onlar.
Girdiler birbirlerine gö¤üs gö¤üse... Sermaye ordusu ﬂaﬂk›n... ‹srail sopalar›, joplar›, panzerleri kar etmiyor. Kol-bacak k›r›yor, joplarla da¤lan›yor emekçilerin
vücutlar› ama yürüyor emekçiler... Kurﬂun ya¤›yor dört
bir yandan. Helikopterler alçal›p yükseliyor emekçilerin üstünde. Kurﬂun sa¤ana¤›na, helikopter pikelerine
taﬂ sa¤na¤›yla karﬂ›l›k veriliyor.
Ana gövdeden kopan irili ufakl› gruplar, ara sokaklarda sürdürüyorlar savaﬂ›. Halk ba¤r›na bas›yor dire-

Dalcılar’la kazandık 1 Mayıs’ı
Dalcılar’la zaptedeceğiz alanları
Dalcılar’la geliyoruz
Taş değil yürektir elimizdeki
‹ﬂte geliyoruz yine. Binlerce, onbinlerce Mehmet
olup geliyoruz. 2006 1 May›s’›nda Dalc›’n›n cüretini ve
coﬂkusunu kuﬂanm›ﬂ binlerce yürek akacak Cephe kortejlerinde. Genç devrimci iﬂçi Mehmet Akif Dalc›, sömürüye, yoksullu¤a, cuntan›n yasaklar›na karﬂ› elinde
taﬂlarla kavgaya girip 1 May›s’› yeniden kazanman›n
ad›d›r. “Taﬂ de¤il yürekti” demiﬂtik daha o gün elindeki
için. Öyleydi. Taﬂlar de¤il, yüreklerdi o gün dö¤üﬂen.
Devrimci irade ve devrimci cüretti 1 May›s’› kazanan.
1989 1 May›s’›nda ﬁiﬂhane’de 1 May›s Alan›’n› kazanmak için dö¤üﬂürken ellerindeki taﬂlarla vurulup ﬂehit düﬂen Mehmet Akif Dalc›lar’›, bir sonraki sene, y›lmadan yorulmadan “5 bin Mehmet” olup 1 May›s Alan›’na yürüyenleri yazmayan bir 1 May›s tarihi, 1 May›s
gerçe¤ini anlatmaktan uzakt›r.
Dalc›’n›n ﬂehit düﬂtü¤ü o 1 May›s’ta kimin ne yapt›¤›, kimin nerede oldu¤u, k›z›ldan pembeye sar›ya kadar

niﬂçileri. Ayakkab›s› olmayana ayakkab›, taﬂ› olmayana
taﬂ getiriyor. Biri yandaki komﬂusuna ﬂöyle sesleniyor:
'Bunlar bizim türkülerimizi söylüyorlar kardeﬂ...”Bunlar bizim türkülerimiz kardeﬂler.
Bu türküleri alanlarda söylemenin cesaret istedi¤i
zamanlarda biz vard›k alanlarda. ﬁimdi de biz var›z.
Hep biz vard›k.

Onlar yoktular o zamanlarda!
Onlar, sar› sendikac›lar, onlar iﬂçi memur konfederasyonlar›n›n yönetimleri, onlar reformistler... 1989 1
May›s’›n›n ﬂehidi Dalc›’y› anmad›lar y›llarca. Bu basit
bir unutkanl›k de¤ildi elbette. O tarihi hat›rlamak istemiyorlard›. O tarih, onlar›n mücadele kaçk›nl›klar›n›n
belgesiydi çünkü. O tarih, 1 May›s’›n gerçek sahiplerinin hiçbir mu¤lakl›¤a, çarp›tmaya yer vermeyecek biçimde aç›kça görüldü¤ü tarihti.
6
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O tarihte, 1 May›s Alan› yine iﬂgal alt›ndayd›. Öyle
ki oligarﬂinin askeri güçleri sancak dikip iﬂgal etmiﬂti
alan›. O gün iﬂte bu iﬂgale karﬂ› çarp›ﬂt› devrimciler.
‹ﬂgallere, faﬂist kuﬂatmalara, bask› ve yasaklara direnme gelene¤i olmayanlar›n her biri bir baﬂka telden
çal›yordu. Bir grup oportünist, 1988 1 May›s’›n›n ard›ndan “89'da 1 May›s Alan›'nday›z” diye bildiri yay›nlam›ﬂlard›; ama o gün, “provakasyona gelmemek, iﬂçileri
provokasyondan korumak” ad›na 5 reformist sendika liderinin peﬂine tak›l›p Mecidiyeköy'e gittiler.
Reformizm ise, “bayram” olarak kutlayaca¤›n› aç›klam›ﬂt› 1 May›s'›; her ne demekse, bayramdan anlad›klar› nas›l bir bayramsa! Kimileri polise karanfiller atmay›, kimileriyse ayn› gün akﬂam Pera Palas'ta bir kokteyl
yapmay› planlam›ﬂlard›.
Ama olmad›, ne polise karanfil verebildiler, ne Pera
Palas’ta kadeh kald›rabildiler. Çünkü ‘77'den sonra bir
kez daha kan akm›ﬂt› 1 May›s Alan›'na. Ortada bir ﬂehit,
yüzlerce yaral›, gözalt› vard›. Genç bir iﬂçi, yi¤it bir
Devrimci Solcu DALCI, 1 May›s kavgas›n›n ﬂehidi olarak yat›yordu ﬁiﬂhane Yokuﬂu’nda.
1 May›s yasaklar›na boyun e¤enler, 1 May›slar’› salonlara hapsetmeye çal›ﬂanlar, devrimci, demokratik
güçleri, iﬂçileri bölerek sald›r›ya davetiye ç›karanlar da
sorumluydu Dalc›’n›n katledilmesinden.
Sorumluluklar›n› unutturmak içindir Dalc›’y› hat›rlamak istemeyiﬂleri.

rine, kapal› yerlere as›lmas›n› istediler. Oligarﬂi devrimcilerin alana al›nmamas›n› istedi. Bunu da kabul ettiler.
Alanlar, düzen sendikac›lar›n›n ve polisin barikatlar›yla kapat›ld›¤›nda da, yine binlerce Dalc› olup, devrimin ve sosyalizmin k›z›l bayraklar›n› dalgaland›rd›k;
bizsiz 1 May›s olamayaca¤›n›, 1 May›s’›n bizsiz yap›lamayaca¤›n› gösterdik.
Burjuvazinin ﬂiddetini gördü¤ü her yerde geri ad›m
atan bir sendikac›l›k, 1 May›s’› sahiplenebilir mi? Sadece oligarﬂinin izin verdi¤i kadar sahiplenebilir. Daha
fazlas› de¤il.
1996’da 1 May›s alan›nda katledilen üç emekçi için
“onlar iﬂçi de¤il” diyenlerin 1 May›s’› özüne uygun
kutlamas› düﬂünülemez elbette. Onun için 1996’daki 1
May›s katliam›n›n ard›ndan Abide-i Hürriyet’e s›¤›nd›lar. Oray›, devrimcilere alanlar› kapatmak için de uygun
görmüﬂlerdi. Ama yine olmad›. Baﬂaramad›lar bunu da.
‹zin vermedik. Ve nihayet 2004 1 May›s’›nda Saraçhane Mitingi’yle bu politikay› da parçalad›k.

1 May›slar’› kazanan Dalc›lar’la, 1 May›slar’›
unutturmak, salonlara hapsetmek, özünü
boﬂaltmak isteyenlerin kavgas›nda Zafer
hep Dalc›lar’›n olacak!
Dalc›, 1 May›s’›n yasaklanmas›na, salonlara hapsedilmesine, içinin boﬂalt›lmas›na izin vermeyen siyasi
iradenin ve cüretin ad›d›r. Dalc›, haklar ve özgürlükler
mücadelesinde, haklar ve özgürlüklerin nas›l kazan›laca¤›n›n pusulas›d›r. Dalc›, sömürü ve zulüm düzenine
karﬂ› aya¤a kalkan emekçilerin devrim ve sosyalizme
yürüyüﬂüdür. Dalc›, 1 May›s’ta devrimci politika demektir. Dalc›, Cepheli’dir, Dalc› Cephe’dir.
Genç iﬂçi Mehmet Akif Dalc›, bu siyasi iradeye ve
cürete can›n› katt›. Binlerce Dalc›, ayn› bedeli ödemeyi
göze alarak bu devrimci politikayla halk›n kurtuluﬂu için
alanlara akt›. Devrim mücadelesinin bir mevzisidir 1
May›s. Oligarﬂiyle halk aras›ndaki savaﬂ, her y›l 1 May›s alanlar›nda yeni bir muharebeye dönüﬂür. ‹ﬂbirlikçiler, uzlaﬂmac›lar, reformistler, herkes yerini al›r bu kavgada. Politikalar›yla, sloganlar›yla yerlerini belli ederler.
1 May›slar’› “karnavala” çevirmeye kalk›ﬂanlara karﬂ›,
1 May›slar’a “iﬂimi seviyorum” sloganlar›yla gelenlere
karﬂ›, her 1 May›s’ta, 1977’de katledilen emekçilerimizin hesab›yla ç›k›yoruz alanlara. Dalc›lar’› bayrak yap›p
ç›k›yoruz. Bayra¤›m›zda devrim ve sosyalizm yaz›yor.
Her 1 May›s devrim yürüyüﬂümüzde bir ad›m ve her 1
May›s’ta Dalc›’ya sözümüzü bir kez daha tekrarl›yoruz:
1 May›slar’›m›z›n genç ﬂehidi Dalc›, bil ki, “Taﬂlar›n kucaklar›m›zda / Bizlere ö¤retti¤in kavga / Büyüyor
omuzlar›m›zda.” Bil ki, “Aln›ndaki kurﬂun yaras› / Sönmeyen bir ateﬂ ﬂimdi / Büyüyor inatç› kavgam›z / Sar›yor halk›n yüre¤ini.” Bil ki, “Zaptetti¤imiz alanlara /
Sesini taﬂ›yaca¤›z / Kan›m›zla yaz›yoruz tarihi / HAKLIYIZ KAZANACA⁄IZ!”

1 May›slar’a hayat veren, bask›lara boyun
e¤en düzen sendikac›lar›, uzlaﬂmac›lar de¤il,
Dalc›lar’d›r!
Yasaklara, iﬂgallere, iﬂbirlikçilere, uzlaﬂmac›lara karﬂ› Dalc›lar’›n cüretiyle kazand›k 1 May›s’›. Ve yine tüm
demagojilere, yasak ve tehditlere, sendikal bürokrasisinin ayak oyunlar›na, reformizmin tasfiyecili¤ine ra¤men
Dalc›lar’la zaptetmeye devam edece¤iz alanlar›.
2006 1 May›s’› mesai gününe denk geliyor. Bu noktada 1 May›s’a as›l güç verecek olan elbette iﬂ b›rakma
eylemidir. Hiç kuﬂku yok ki meﬂrulu¤u tüm halk nezdinde tart›ﬂ›lmaz olan 1 May›s’ta böyle bir ça¤r› karﬂ›l›k bulur; bu birincisi siyasi cüret meselesidir, ikincisi,
tabandan baﬂlayarak gerçekten sab›rl›, emekçi bir faaliyet yürütme meselesidir ve ikisi de yoktur sendikalarda.
Hiçbir sendika bunu gündemine almak bir yana, akl›ndan bile geçirmiyor.
1997 1 May›s’› da “mesai” gününe denk gelmiﬂti.
MGK sendikac›lar› o zaman da iﬂ b›rakma ça¤r›s› yapmayarak, oligarﬂinin isteklerine uydular. Bir sene önceki 1 May›s’ta, 1996 1 May›s’›nda Kad›köy Alan›’nda üç
iﬂçi kurﬂunlanarak katledilmiﬂti. Oligarﬂi 1 May›s’›n
Abide-i Hürriyet’e hapsedilmesini istedi konfederasyonlardan. Kabul ettiler. Oligarﬂi 1 May›s’›n geçiﬂtirilmesini istedi. Hay›r demediler. O kadar ki, koskoca
konfederasyonlar, 10 milyonluk kentte 1 May›s için sadece birkaç bin afiﬂ bast›r›p, bunlar›n da sadece iﬂyerle7
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HÖC’lülere ve Dostlar›na!
Halk›m›z›n kurtuluﬂu için,
devrim yürüyüﬂümüz için
özel bir anlam› ve önemi
olan her gün, bizim için bir
s›nav günüdür. Bu günler
tüm birikimlerimizi, iliﬂkilerimizi, eme¤imizi ve enerjimizi, cüretimizi ve fedakarl›¤›m›z›, her zamankinden daha
fazla seferber edece¤imiz
günlerdir.

✪Hiçbir HÖC’lünün, hiçbir
Cephe dostunun 1 May›s
alanlar›na ç›kmamak için hiçbir gerekçesi, mazereti olamaz. Her HÖC’lü, HÖC’ün
dostu, o gün alanda olmal›d›r.
Fakat: 1 May›s alanlar›na
yaln›z gelen bir HÖC’lü, yaln›z gelen bir Cephe dostu,
görevini tam yerine getirmiﬂ
say›lmaz.
Eﬂinizle, anne baban›zla,
çocuklar›n›zla, akrabalar›n›z,
komﬂular›n›z, okul, iﬂyeri,
mahalle arkadaﬂlar›n›zla gelmelisiniz alanlara.
✪Bulundu¤unuz yerde, en
geniﬂ kesimlerin 1 May›s’a
kat›l›m›n› sa¤layacak komitelerde görev almaya talip olmal›, böyle komitelerin olmad›¤› yerde bunlar› kendiniz organize etmelisiniz.
✪Faﬂist sald›r›lar›n t›rmand›r›ld›¤›, ﬂovenizmin k›ﬂk›rt›ld›¤›, gericili¤in hayat›n her
alan›na sokulup yayg›nlaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› bir dönem
yaﬂad›¤›m›z hepimizin malumudur.
Bir HÖC’lünün, kendini
Cephe’nin dostu olarak görenlerin, dinci gericili¤in yayg›nlaﬂmas›ndan, “ﬂovenizmin yükseliﬂi”nden yak›nmaya, ﬂikayete hakk› yoktur.
Bizim kimli¤imiz, kültürü-

müz, bize bu gerici, karﬂ›devrimci rüzgarlar› geri püskürtme görevi yükler.
“Yükselen milliyetçili¤in”
“yükselen devrimcilik”le yer
de¤iﬂtirmesi bize ba¤l›d›r.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi kortejleri, halka düzen
partilerinin d›ﬂ›nda bir alternatifin varl›¤›n› somut olarak
gösterebilece¤imiz yerdir.
Kortejlerimizi ne kadar kitleselleﬂtirebilirsek, gericili¤in,
ﬂovenizmin karﬂ›s›ndaki gücü o kadar büyütmüﬂ oluruz.

✪Hiçbir HÖC’lü, hiçbir
Cephe dostu, ﬂu veya bu
alandaki yaln›zl›¤›n›, 1 May›s’› ve kitleleri örgütleme
görevinin önüne bir mazeret
olarak ç›karmamal›d›r. Herkesin “tek baﬂ›na” da yapabilece¤i çok ﬂey vard›r.
Kortejlerimize bir tek kiﬂiyi
bile götürmek, bir tohum ek-

mek gibidir.
“Bir tohum nedir deme
tarla tohumda sakl›d›r
Senin de yüre¤inde bir tohum yok mu
Koy bak elini yüre¤ine...”
Unutma; “Zafer, yüre¤imizdeki tohumlardan filizlenip dünyay› kuﬂatacakt›r.”
✪Unutmayal›m; biz ne kadar kalabal›ksak, umut o kadar çoktur. Biz ne kadar kalabal›ksak, özlenen gelecek o
kadar yak›nd›r.
Biz ne kadar güçlüysek,
devrim o kadar güçlüdür.
Öfke biziz, umut biziz, sevda biziz, zafer biziz...
Bizimle yüzler güler, gözler
par›ldar. 1 May›s’›n dayan›ﬂmas›na, Haklar ve Özgürlükler Cephesi kortejlerinin coﬂkusuna ne kadar çok kiﬂiyi
ortak edebilirsek, devrim düﬂü, sosyalizm umudu o kadar çok yüre¤e ekilmiﬂ demektir.

Haklar ve
Özgürlükler
Cephesi’nin
afiﬂleri, bildirileri, ülkemizin dört bir
yan›nda halk›m›z› 1 May›s’a ça¤r›yor.
Yaﬂad›¤›
kentte, kasabada, köyde,
semtte, mahallede bu afiﬂleri görmeyen, bu bildirilere rastlamayan her HÖC’lü, o afiﬂleri yaﬂad›¤› yerdeki insanlara ulaﬂt›rmay›
görev bilmeli. Yak›n çevrenizde e¤er o afiﬂleri yap›ﬂt›ran, bildirileri da¤›tan kimse yoksa, o kiﬂi siz olmal›s›n›z.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi Bülteni’ne ulaﬂarak afiﬂlerden,
bildirilerden ihtiyaç duydu¤unuz miktarda temin edebilirsiniz.
2005 1 May›s’›nda HÖC’lüler, 27 il ve ilçede meydanlarda k›z›l
bayraklar›m›z› dalgaland›rd›lar. Bu say›y› ço¤altmak, devrim rüzgar›n› ülkemizin dört bir yan›na yaymak, her il ve ilçede k›z›l bayraklar denizini büyütmek, her Cepheli’nin görevidir.
8
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‹ﬂçiler, Memurlar Konuﬂuyor:
D‹SK, KESK üyesi ve yöneticisi iﬂçiler ve Temel Haklar Federasyonu’na 1 May›s
2006’y› çeﬂitli aç›lardan nas›l de¤erlendirdiklerini sorduk. ‹ﬂte cevaplar›:

Hasan Kaﬂk›r
D‹SK / Emekli-Sen
2 No'lu ﬁube Baﬂkan›

“Bu anlay›ﬂlar
aﬂ›lacak ve s›n›f
mücadelesi gerçek
rotas›na oturacakt›r”
Bugün ülkemiz önemli bir süreçten geçiyor bir
yandan anti-demokratik
bir ﬂekilde sendikalar›m›z kapat›l›yor, milyonlarca insan›m›z›n hay›r
demesine karﬂ›n GSS
yasas› ç›kart›l›yor ve 12
y›ld›r emekliler sendika
yasas› ç›kart›lm›yor...
Tabii ki bu koﬂullarda bizim aç›m›zdan bu 1 May›s'›n bir
bayram veya bir karnaval havas›ndan ç›kart›larak bir kavga gününe
bir mücadele gününe dönüﬂtürülmesi gerekiyor.
*
Ba¤l› bulundu¤umuz konfederasyonlar›n bu güne yönelik çal›ﬂmalar›na bakt›¤›m›zda hiçte bugünün önemine uygun bir çal›ﬂma yap›lmad›¤›n› da üzülerek görüyoruz
Asl›nda konfederasyonumuzun
baﬂkanlar kurulu toplant›lar›nda 1
May›s gündemli tart›ﬂmalarda genellikle bizlerin çok aç›k iki talebi gündeme gelir. Bunun birincisi kutlama-

Arif KUDAY
D‹SK / GENEL-‹ﬁ Trakya
ﬁube Baﬂkan›

“Biraz cesaret yoksa
sendikalar bu
gidiﬂatla bitecektir”
Taksim konusunda D‹SK'in iki
y›l önce talebi olmuﬂ ancak Saraçhane'de toplanarak 1 May›s kutlan-

n›n 1 May›s alan›nda yap›lmas›,
ikincisi ise bu organizasyonun Emek
Platformu ve Türk-‹ﬂ, Hak-‹ﬂ ekseninden ç›kart›larak s›n›f›n gerçek
müttefikleri olan emek güçleri, devrimciler ve halk güçleri ile ortak kutlanmas› ﬂeklinde olur. Ama bu talepler gözard› edilerek, egemen s›n›flara
karﬂ› mücadele gününe dönüﬂtürülmesi gereken bugün ne yaz›k ki bir
yasak savma anlay›ﬂ› ile geçiﬂtirilir.
*
Sendika ﬂubelerindeki yönetimleri s›n›f mücadelesine inanan, mücadeleyi bir ad›m daha geliﬂtirmek
isteyen kadrolar›n elindeyse, gerek
1 May›s, gerekse de s›n›fa yönelik
sald›r› politikalar›na karﬂ› yap›labilecekler belli oranda tart›ﬂ›l›yor,
yoksa bugün çok aç›k bir ﬂekilde
GSS yasas›na karﬂ› sürdürülen mücadeleye bakt›¤›m›zda da bu çal›ﬂmalar›n yetersizli¤ini rahat bir ﬂekilde görürüz. Art›k mücadeleyi
temsili kat›lma anlay›ﬂ›ndan ç›kart›p gerçek anlamda sahiplenilmedi¤i müddetçe bu s›k›nt›lar› bir süre
daha yaﬂayaca¤›z.
*
12 Eylül sonras›nda, uzun süre
sendikalar›n 1 May›s'› hiç gündemlerine almamalar›n›n, gündemlerine
almak zorunda kald›klar›nda ise salonlara hapsedebilmek için nas›l çaba sarfettiklerinin üzerinden daha
çok bir zaman geçmedi. Devrimci-

ler bedel ödeyerek 1 May›s’› s›n›f›n
gündemine oturttuklar›nda, bu sefer
de sendikalar devrimcilerin olmad›¤› 1 May›slar’› hayal etmeye baﬂlad›lar. Bunun da gerçekleﬂmeyece¤ini gördüklerinde en az›ndan organizasyonun d›ﬂ›na atarak, s›ralamada
en sona b›rakarak, devrimciler alana
girmeden mitingi bitirmeye çal›ﬂarak de¤iﬂik taktikler denediler.

m›ﬂt›. Ancak D‹SK bunu geçen y›l
sürdürmedi. 2007 y›l› kesinlikle 1
May›s'ta Taksim olmal›d›r. Çünkü
o alanda bizler için mücadele eden
37 insan ﬂehit olmuﬂlard›r.
*
Türk-‹ﬂ'i bilemem ama D‹SK’in
ve KESK’in kesinlikle devrimcilere sahip ç›kmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum. Fransa'daki en son yaﬂanan eylemlilik (iﬂçi ö¤renci) bunun
en güzel örne¤idir. Ve bu iki örgüt

cezaevlerinde ve d›ﬂar›da mücadele
eden F Tipi uygulamalar›na karﬂ›
da sahiplenmeli ve bu mücadeleyi
yaln›zlaﬂt›rmamal›d›rlar.
*
Ülkemizde
bunca
olumsuzluklar yaﬂan›rken hâlâ daha sendikalar
üretimi durdurmuyorsa
düﬂünmek gerekir. Biraz
cesaret yoksa sendikalar
bu gidiﬂatla bitecektir.

9
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Art›k bir anlamda bütün bunlar›n da hayat bulamayaca¤› bir sürece giriliyor. Bunu konfederasyonlar
da görecek ve önümüzdeki y›l inan›yorum ki bu uygulamalar›n da
aﬂ›ld›¤› bir y›l olacak.
*
Sendikalar genel grev ﬂiar›n›n
tabanda bu kadar yo¤un bir ﬂekilde
dillendirildi¤i bir dönemde kendilerine olan güvensizliklerinden, sendikac›l›¤› adeta devlet memurlu¤u
gibi anlamalar›ndan ve giderek s›n›f
mücadelesinden kopmalar›ndan dolay›, b›rakal›m genel grev veya iﬂ
b›rakmay›, bu kadar koﬂullar›n uygun olmas›na ra¤men Taksim'i yani
1 May›s alan›n› bile a¤›zlar›na alam›yorlar. Tabii ki bunlar s›n›flar
mücadelesi içersinde geçici durumlard›r ve bu anlay›ﬂlar aﬂ›lacak ve
s›n›f mücadelesi gerçek rotas›na
önümüzdeki günlerde her ﬂeye ra¤men oturacakt›r, buna inan›yorum
ve inanc›m› hep diri tutuyorum.

Ak›n BALCI
KESK / Tar›m Orkam-Sen
‹stanbul ﬁube Yönetim Kurulu
Üyesi

“Memurlar, tüm
halk kesimleriyle,
devrimcilerle birlikte
olmak istiyor”
Y›l içi sürdürülen
mücadelenin düzeyi bir
ölçüde 1 May›s’›n da nas›l geçece¤inin ipucudur.
Bu ba¤lamda 2006 y›l›n›n göstergeleri pek de
iç aç›c› de¤ildir. Karamsarl›¤a kap›lal›m anlam›nda de¤il ama, 1 May›s'› daha görkemli nas›l kutlayabiliriz sorusunu sormak, çal›ﬂmalar›
bu do¤rultuda daha da yo¤unlaﬂt›rmak gerekti¤i için bugünkü durumu
ifade etmekte fayda vard›r. Bu anlamda 1 May›s ad›na uygun bir gün
olarak birlik ve dayan›ﬂma yaklaﬂ›m› ile ele al›nmal› ve onun bir mücadele günü oldu¤u kavran›rsa prati¤imizle de yüzleﬂebiliriz.
‹ktidar›n memurlara karﬂ› bask›
yasalar›na bir cevap niteli¤i taﬂ›ma-

Mehmet KARAGÖZ
D‹SK/GENEL ‹ﬁ SEND‹KASI
2 NO’LU Bölge ﬁube Baﬂkan›
Bugün iﬂçilerle, memurlar aras›nda tam anlam›yla bir birlik oldu¤unu söylemek mümkün de¤ildir.
‹ﬂçiler aras›nda bu bütünlü¤ün oldu¤unu söylemek de asl›nda do¤ru de¤ildir. Bu olumsuzluklara karﬂ› 1
May›s’› mücadelenin yükseltildi¤i
bir gün haline getirmek biz iﬂçilerin
ve emekçilerin ellerindedir. Bundan
sonraki süreç içinde haklar›m›z› ve
kazan›mlar›m›z› korumak için tüm
kurum ve kuruluﬂlar olarak ortak
bir mücadele cephesi oluﬂturmak
zorunday›z.

l› 1 May›s. Bu bilinçle yeral›nmal›.
*
KESK Merkez Yönetim düzeyinde 1 May›s görüﬂmeleri yürütülüyor. Bu ﬂubeler platformuna taﬂ›nm›ﬂ durumda de¤il. Örne¤in 17 Nisan'da yap›lan ﬂubeler platformunda
bu eleﬂtirildi. 1 May›s tart›ﬂmalar›n›n tabana yay›lmas› da ﬂubelerin
kendi inisiyatifine b›rak›lm›ﬂ durumda. Merkezi düzeyde bir zorlay›c›l›k, iradilik yoktur.
*
Giderek Taksim'in unutturulmaya çal›ﬂ›ld›¤›n›, gündeme dahi al›nmad›¤›n› görüyoruz. Taksim gündeme geldi¤inde "yer de¤il kat›l›m
önemli" diyenler var. Taksim demek
çat›ﬂma alan› demek olarak düﬂünülüyor. "1 May›s çat›ﬂma de¤il bayram olmal›" diyenler, "Taksim olursa insanlar gelmez, ürker" gibi düﬂünceler var. Bence Taksim basit bir
yer konusu de¤ildir. Taksim bir anlamda 1 May›s'›n nas›l ele al›nd›¤›n›n ifadesidir. Taksim'de ›srar, Taksim'de 1 May›s, statüleri kabul
edip etmeme, kendi meﬂrulu¤una,
gücüne güvenip güvenmeme sorunudur. Taksim'i gündemlerine
almayan, unutturmaya çal›ﬂanlar bir
anlamda devrimcilerden farkl› görünme anlay›ﬂ›yla da hareket et-

mektedirler.
*
Devrimcilerden uzak durma,
d›ﬂtalama yaklaﬂ›m› 1 May›slar'a
özgü de¤il sadece. Ülkeyi ilgilendiren her konuda bu böyledir. "Biz yap›yoruz gelen gelsin" dayatmac›l›¤›yla adeta devrimciler gelmesin,
kat›lmas›n istiyorlar. Kimi yerde
aç›ktan "bana tabi de¤ilsen gelme"
anlay›ﬂ›na dönüﬂüyor. Neden böyle
derseniz, mücadelenin genel ç›karlar›n› düﬂünme yoktur bu anlay›ﬂta.
Küçük, basit kayg›lar vard›r. Kendi
ç›karlar›, devlete, devrimcilerden
ayr› durduklar›n› gösterme hesaplar› vard›r. Bu hesap ve kayg›lar›n
sendika taban›ndaki memurlarda oldu¤u söylenemez. Tersine memur
taban›, kendini di¤er kesimlerden
tecrit etmek de¤il, tüm halk kesimlerini, devrimcileri yan›nda görmek ister. Birlikte hareket etmek
ister. Çok parçal›l›¤›n oldu¤u durumlardan ﬂikayet eder.
*
Sonuçta sorunlar›n›n çözümü
kendi d›ﬂ›nda - örne¤in AB'den bekleyen anlay›ﬂ›n elbette mücadeleyi
yükseltme, mücadeleyi tüm halk
kesimleriyle, devrimcilerle birlikte
örgütleme kayg›s› da olmuyor.

*
Ülkemizde 1 May›s alan› Taksim'dir. Bunu inkar etmek iﬂçi s›n›f›na ihanettir. Bu her y›l dillendirilir ama bir türlü kamuoyuna taﬂ›nmaz. Bu y›l yine Kad›köy Alan›’nda olacak. D‹SK Yönetim Kurulu
1977 1 May›s Katliam›’n›n 30. y›l
dönümü olmas› nedeniyle 2007 1
May›s’›n› Taksim Meydan’›nda
kutlama karar›n› alm›ﬂt›r. Karar›na
sahip ç›kmal›.

Taksim'de 37 insan›m›z katledildi. Katilleri ellerini kollar›n› sallayarak dolaﬂmaktad›rlar. Bu alanda
taleplerimizi dile getirmek, ﬂehitlerimizi anmak için, Taksim, 1 May›s
alan› olarak kazan›lmal›d›r.
*
Evet her y›l 1 May›s kutlamalar›nda demokratik kitle örgütleri d›ﬂlanmaktad›r. 1 May›s'›n özünü tam
anlam›yla kavrand›¤›n› sanm›yoruz.
Ya da 1 May›s kutlamalar›n› geçiﬂtirme olarak görmektedirler.
1 May›s iﬂçi ve emekçilerin birlik dayan›ﬂma ve mücadele günüdür. Bu tan›m evrenseldir. ‹ﬂçileri,
sendikalar temsil ediyor görünüyor
ama emekçilerin gerçek temsilcileri kimlerdir düﬂünmek gerekir.

...1 May›s günü
üretimi durdurarak
alanlara gidece¤iz.
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Edip Tarhan
(Temel Haklar Federasyonu)

Halk›m›z›n Taleplerini
ve Sorunlar›n› Alana
Taﬂ›yaca¤›z
1 May›s; ezilenler
için 1877'deki Chicagolu
emekçilerden bugünlere
taﬂ›d›¤›m›z bir kavga günüdür. Tek tek s›ralamaya san›r›m gerek yok;
askeri, siyasi, ekonomik
her alanda halklara, halk›m›za yönelik emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin sald›r›s› sözkonusu. Bu nedenle
ezilen halklar için “bu dünya bu
ülke bizim” demenin günüdür.
1 May›slar ülkemizde emekçi
halk için bir y›l içerisinde haklar› ve
özgürlükleri noktas›nda ne durumda
oldu¤unu gösterdi¤i gündür. Tabii
ayn› durum egemen s›n›flar için de
geçerli, onlar da s›n›f mücadelesinin
durumunu görüyorlar alanlarda.
2006 1 May›s'›nda oligarﬂinin
mücadelemiz ve halk›m›z üzerindeki faﬂist terörüne, iﬂsizli¤e, yoksullu¤a ve yozlaﬂmaya karﬂ› alanlarda
olaca¤›z. Halk›m›z bu üç sorun etraf›nda adeta her ﬂeyiyle yokedilmey-

Emekçilerin her zaman yan›nda
olan, onlar›n tüm taleplerini dile getiren, onlar için bedel ödeyen, her
zaman yan›m›zda olan devrimcilerin d›ﬂlanmas› kabul edilemez. 1
May›s emperyalizme, faﬂizme ve
sömürüye baﬂ kald›rma günüdür.
Emperyalizme ve faﬂizme karﬂ›
mücadele eden herkesle birlikte
alanlarda beraber kutlayaca¤›z.
*
Genel ‹ﬂ Sendikas› olarak biz
verdi¤imiz mücadelede toplu iﬂ sözleﬂmelerimizle 1 May›s'›n ücretsiz
izinli olarak kutlanmas›n› kazand›k.
Pazartesi’ye de olsa, 1 May›s günü
üretimi durdurarak alanlara gidece¤iz. Fakat bunu di¤er sendikalar
için söylemek mümkün de¤ildir.

le karﬂ› karﬂ›ya. Bu yüzden 1 May›s
alanlar›nda tüm milliyetlerden halk›m›zla beraber taleplerimizi hayk›raca¤›z. Ezilenlerin sesi olaca¤›z. 1
May›s ﬂehitlerini, Mehmet Akif
Dalc›lar'› alanlarda yaﬂataca¤›z.
Ezilenler olarak hak ve özgürlüklerimizin yokedilemeyece¤ini 1 May›s alanlar›nda hayk›r›yor, faﬂist terörünüzle linçlerinizi baﬂ›n›za çal›yoruz. Emekçi halk›m›zla Haklar ve
Özgürlükler Cephesi olarak iﬂte biz
buraday›z, terör yasalar›n›z› kabul
etmiyoruz diyece¤iz. Alanda halk›m›z›n umudu olarak yerimizi alaca¤›z.
Ayr›ca tecrit koﬂullar› alt›nda tutulan, son 6 y›ld›r a¤›r bedellerle direniﬂlerinden gerilemeyen özgür
tutsaklar›n baﬂ e¤meyen sesi de 1
May›s alanlar›nda yank›lanacakt›r.
*
1 May›s haz›rl›¤›, bu birkaç haftan›n de¤il, bir y›l›n mücadele birikiminin ürünü olacakt›r. Bu anlam-

Alanda halk›m›z›n
umudu olarak
yerimizi alaca¤›z.

Birçok sendika taban›nda 1 May›s
kutlamalar›na iliﬂkin hiçbir çal›ﬂma
yapmamaktad›r. Bunu da alanlarda
kitlesinin taﬂ›nmamas›ndan anlayabiliriz.
1 May›s'›n özüne inanmayan, iﬂçilerin emekçilerin taleplerine kulaklar›n› t›kayan, reformist sendikac›lar, tabanda güvenini kaybetmiﬂtir. ‹ﬂçilerin güvenini kaybetmiﬂ
olan bu insanlara iﬂçi güvenip üretimi durdurup alanlara gelmez.
*
1 May›s alan› iﬂçilerin emekçilerin sorunlar›n› dile getirme alan›d›r.
Bugün ülkemizde iﬂçi k›y›m› özelleﬂtirmeler, taﬂeronlaﬂt›rmalar, katliamlar, bask›lar, iﬂkenceler azg›nca
yaﬂanmaktad›r. En demokratik talep
11
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da biz 1 May›s’a haz›r›z, halk›m›za
yönelik her türlü sald›r›ya karﬂ› geçti¤imiz bir y›lda hep alanlardayd›k,
ﬂimdi yine alanda olaca¤›z. Elbette
kimi teknik haz›rl›klar söz konusu.
1 May›s pikni¤i, bildiri ve ça¤r›lar›n
da¤›t›m›, afiﬂler, konuﬂmalar, tek
tek iliﬂkiler vb. Fakat haz›rl›k denince sadece bunlar› da anlam›yoruz.
Ruhen haz›r olmak, coﬂkusu kararl›l›¤›yla haz›r olmak ve en önemlisi
de emekçi halk kitlelerini alana taﬂ›makt›r anlad›¤›m›z.
*
2006 1 May›s'›nda ellerimizdeki
pankartlarda, dövizlerde, tüm sembollerde; faﬂist teröre, yoksullu¤a,
iﬂsizli¤e ve tecrite karﬂ› sloganlar›m›z olacakt›r. Sloganlar›m›z, halk›m›z›n temel sorunlar›d›r. Emperyalizm ve iﬂbirlikçileri halk›m›za terör, yoksulluk ve iﬂsizlikten baﬂka
bir ﬂey getirmiyor. Elbette bunun
2006 1 May›s'›nda bir karﬂ›l›¤› olacak.
Tüm halk›m›z› birlik ve mücadele günü olan 1 May›s'ta alanlara ça¤›r›yoruz. Alanlar bizi bekliyor. Faﬂist teröre, yoksullu¤a ve iﬂsizli¤e
teslim olmad›¤›m›z›, 1 May›s alan›nda gösterelim.

ve istemlerini
dile getirenler,
devlet destekli
faﬂistler taraf›ndan linç giriﬂimlerine maruz kalmaktad›rlar.
Bu anti-demokratik uygulamalardan halk›m›z›n her kesimi
etkilenmektedir. Bu nedenle örgütlü
örgütsüz tüm ilerici ayd›n demokrat
devrimci insanlar›m›z› 1 May›s alan›na ça¤›r›yoruz.
1 May›s iﬂçi ve emekçilerin birlik mücadele ve dayan›ﬂma gününü
kutluyoruz. 1 May›s alan›nda görüﬂmek dile¤imizle...

DEVR‹MC‹ 1 MAYIS PLATFORMU

1 MAYIS DEKLARASYONU:
Halklar›m›za;

Sendika konfederasyonlar› dahil olmak üzere güçlü ve kitlesel bir 1 May›s'ta samimi olan tüm güçler iﬂçi ve
emekçilere güncel talepler do¤rultusunda "‹ﬂ b›rakal›m, 1 May›s alan›na
ç›kal›m!" ça¤r›s› yapmal›d›r.

b-) ‹ﬂçi s›n›f›n›n uluslararas›, birlik, mücadele ve dayan›ﬂma günü olan 1 May›s'›n resmi tatil ilan edilmesi için
sonuç al›c› bir eylem süreci örgütlenmelidir.

‹ﬂçi s›n›f›n›n uluslararas› birlik, mücadele, dayan›ﬂma
günü 1 May›s yaklaﬂmaktad›r. Özelleﬂtirmelere h›z verildi¤i, iﬂsizli¤in, açl›¤›n, yoksullu¤un kitlesel boyutlara
ulaﬂt›¤›, emperyalist sald›rganl›¤›n dizginlerinden boﬂald›¤› bir dönemde bu sald›r›lara karﬂ› tarihsel ve güncel anlam›na uygun birleﬂik, kitlesel, devrimci bir 1 May›s'›n
örgütlenmesi hayati önemdedir. Ne yaz›k ki, 1 May›s kutlamalar›n› kendi tekelinde gören sendika konfedarasyonlar› bu öneme uygun davranmamakta, gereken güçlü bir
ön haz›rl›¤› yapmamakta, kendi taban› da dahil olmak üzere d›ﬂ›ndaki kurum ve örgütlerin bu sürece kat›l›m› noktas›nda esasl› bir çaba harcamamaktad›r.

c-) '77 1 May›s'›ndan bu yana ad› 1 May›s ile özdeﬂleﬂen Taksim Meydan›’nda iﬂçi s›n›f›n›n miting yapma yasa¤›na son vermek için "Taksim'de 1 May›s yasa¤›na son
verilsin!", "'77 1 May›s'› katliamc›lar› yarg›lans›n!"
baﬂl›¤› alt›nda etkin ve yayg›n bir çal›ﬂma yap›lmal›d›r.
3- Geçmiﬂ 1 May›slar'da görülen temel sorunlardan biri de 1 May›s kürsüsünün kullan›m›d›r. Sendika bürokratlar›n›n içi boﬂ nutuklar›na art›k bir son verilmelidir. Kürsü
mücadele ça¤r›lar›n›n yükseltildi¤i bir iﬂleve sahip olmal›d›r. Bu do¤rultuda;
a-) Kürsüden konuﬂmalar› biri kad›n, biri erkek iki iﬂçi
yapmal›d›r. ‹ﬂçilerin birli¤i, halklar›n kardeﬂli¤ini vurgulamak aç›s›ndan kürsüden bir Kürt iﬂçinin konuﬂmas› da anlaml› olacakt›r.

Bu tutum 1 May›s gününe de yans›maktad›r. Sendikal
bürokrasinin hakimiyetinde geçen 1 May›s mitingi s›n›fsal
ve tarihsel anlam›na uygun gerçekleﬂmemektedir.
Nitekim 2005 1 May›s'› da bizlerin gösterdi¤i tüm çabalara ra¤men sendikal konfederasyonlar›n dayatmac› tutumlar›n› sürdürdükleri, ciddi bir ön haz›rl›k yapmad›klar›
bir süreç olarak yaﬂanm›ﬂt›r. 1 May›s alan› da s›n›fsal ve tarihsel anlam›na uygun bir eylem olarak gerçekleﬂmemiﬂtir.

b-) Geçmiﬂ 1 May›slar'da ﬂehit düﬂenlerden birinin ailesine söz hakk› verilmelidir.
c-) 1 May›s kürsüsünü en çok hak edenlerden biri de
direniﬂte olan iﬂçilerdir. Bu süreçte direniﬂte bulunan iﬂçiler kürsüyü kullanmal›, kitleye onlar seslenmelidir.

Bizler, geçen y›l Devrimci 1 May›s Platformu olarak
baﬂ›ndan itibaren güçlü ve kitlesel bir 1 May›s'›n örgütlenmesi, 1 May›s eyleminin s›n›fsal özüne uygun bir atmosferde gerçekleﬂmesi için çaba gösterdik. Çabalar›m›z› boﬂa düﬂüren sendikal bürokrasiye ra¤men alana tek bir kortej bütünlü¤ünde, devrimci coﬂkumuz ve disiplinimizle
girdik. Geçen y›l›n de¤erlendirmesini yapan bizler bu y›l
da, birleﬂik, kitlesel, devrimci bir 1 May›s için birlikte davranaca¤›m›z› ilan ediyor, 2006 1 May›s'›n›n örgütlenmesine dair düﬂüncelerimizi emekçi halklar›m›za sunuyoruz.

d-) 1 May›s örgütleme sürecinin temel bir taraf› olan
platformumuza da kürsüden söz hakk› verilmelidir.
4- 1 May›s alan›n›n program düzenlemesi 1 May›s'›n
anlam›na ve içeri¤ine uygun olmal›d›r.
a-) Miting ‘1 May›s Marﬂ›’ ile baﬂlamal›, iﬂçi s›n›f›n›n
uluslararas› marﬂ› olan ‘Enternasyonal Marﬂ›’ ile bitirilmelidir.
b-) Pankartlar ve di¤er görsellikler 1 May›s'›n s›n›fsal
içeri¤ine uygun olmal›, 1 May›s ﬂehitlerinin foto¤raflar›
muhakkak kürsü arkas›nda bulunmal›d›r.

1- 1 May›s çal›ﬂmalar› güçlü bir ön haz›rl›k sürecine
konu edilmemektedir. Vakit yitirilmeden s›n›f mücadelesi
yürüten tüm sendika, parti, kurum ve örgüt temsilcilerinin
içinde bulundu¤u 2006 1 May›s'› Örgütleme Komitesi
oluﬂturulmal›d›r. Ön haz›rl›k çal›ﬂmas› ve eylem alan› da
dahil olmak üzere haz›rl›k komitesi 1 May›s'›n örgütlenmesi sürecinde tam yetkili olmal›d›r.

c-) ‹ﬂçi ve emekçilerin mücadele marﬂlar›n› söyleyen
devrimci müzik gruplar› miting program› içerisinde yeralmal›d›r.
d-) Son kat›l›mc› kurum alana girmeden program baﬂlat›lmamal›, baﬂar›l› ve disiplinli bir eylem için bütün kurum temsilcilerinden oluﬂan bir alan komitesi seçilmelidir.
5- Konfederasyonlar tabanlar›yla, bizle ve 1 May›s'a
kat›lan di¤er güçlerle görüﬂmeden yer baﬂvurusu yapmamal›d›r. 2006 1 May›s'›n›n yeri Taksim Meydan› olmal›d›r.

2- Güçlü bir 1 May›s ancak güçlü bir ön haz›rl›k süreciyle mümkündür. Bunun için bütün kurumlar›n birlikte
örgütleyece¤i bir kampanya program› ç›kar›lmal›d›r. Platformumuz kampanyan›n temel baﬂl›klar› olarak ﬂunlar›
önermektedir:

6-) 2006 1 May›s'› aﬂa¤›daki gündemlere karﬂ› iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesinin yükseltildi¤i bir gün olmal›d›r;
a-) IMF ve Dünya Bankas› politikalar›n›n egemen s›n›flar arac›l›¤›yla uygulanmas›n›n sonucu olan özelleﬂtirmelere, iﬂçi k›y›m›na, yoksullaﬂt›rmaya ve iﬂsizli¤e, 4857

a-) 2006 1 May›s'› iﬂgününe gelmektedir. Bu koﬂullarda güçlü ve kitlesel bir 1 May›s'›n örgütlenebilmesi ancak
etkin bir iﬂ b›rakma ça¤r›s›n›n yap›lmas›yla mümkündür.
12
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yonlara, linçlere dur demek için;

say›l› kölelik yasas›na, Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasar›s›'na, sendikalaﬂman›n önündeki engelleri kald›rmayan,
sadece göz boyayan Sendikalar Yasa Tasar›s›'na, "Sosyal
Güvenlik Reformu" ad› alt›nda e¤itim ve sa¤l›k haklar›m›z›n bir avuç tekel taraf›ndan gasbedilmesine, uygulanan
tar›m politikalar›yla köylülü¤ün y›k›ma u¤rat›lmas›na dur
demek için;

h-) Demokratik hak ve özgürlüklerimize sald›r›n›n yeni halkas› olan yeni TCK'ya, CMK'ya ve TMY'ye dur demek için;
›-) Susurluk'ta bir kez daha aç›¤a ç›kan ve ﬁemdinli'de
halk taraf›ndan suçüstü yakalanan kontrgerilladan hesap
sormak için;

b-) ABD emperyalizminin, baﬂta Ortado¤u halklar› olmak üzere, ezilen tüm dünya halklar›n› köleleﬂtirmek
amac›yla gerçekleﬂtirdi¤i, ﬂimdi de ‹ran ve Suriye'ye "önleyici tedbir" ad› alt›nda yapmaya çal›ﬂt›¤› katliam ve iﬂgallere dur demek ve Irak halk›n›n direniﬂiyle dayan›ﬂmak
için;

j-) Yoksul gecekondu mahallelerinin "Kentsel dönüﬂüm" ad› alt›nda y›k›larak inﬂaat tekellerine rant sa¤lanmas›na ve yüz binlerce insan›m›z›n evsiz-barks›z b›rak›lmas›na dur demek için;
k-) Latin Amerika'da, Güney Asya'da ve Avrupa'da geliﬂen dünya halklar›n›n ve iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesiyle dayan›ﬂmay› yükseltmek için;

c-) Halklar›m›za demokrasi cilas› ile sunulan uluslararas› tekellerin birli¤i AB emperyalizmine dur demek için;

l-) Dünya çap›nda estirilen gericilik rüzgar›na karﬂ› insanl›¤›n gerçek kurtuluﬂu olan devrim ve sosyalizm bayra¤›n› yükseltmek için;

d-) Emperyalizmin savaﬂ ve terör örgütü NATO'nun,
ülkemiz topraklar›n› askeri üslerle doldurarak komﬂu
halklara bir sald›r› üssü haline getirmesine ve "Büyük Ortado¤u Projesi"ne (BOP) dur demek için;

Biz Devrimci 1 May›s Platformu olarak, 2006 1 May›s sürecini yukar›da ana hatlar› belirtilmiﬂ bir çerçevede
gerçekleﬂmesi için bütün güçleri sorumluluk almaya ça¤›r›yor, bu talepler do¤rultusunda etkin bir çal›ﬂma yürütece¤imizi, talep ve istemlerimizin takipçisi olaca¤›m›z› ilan
ediyoruz.

e-) 2006 1 May›s'›nda egemen s›n›flar›n tüm bask› ve
zor yöntemleriyle, iﬂbirlikçi ve reformist sendikac›lar›n 1
May›s'›n özünü boﬂaltma ve iﬂçi s›n›f›n›n tarih bilincini
dumura u¤ratma çabalar›na karﬂ›n, 1977 1 May›s katliamc›lar›n›n ortaya ç›kar›lmas› ve halka aç›k mahkemelerde
yarg›lanmalar› için, 1977 1 May›s'› sonras›nda ad› 1 May›s Alan› olarak an›lan Taksim Meydan›'nda iﬂçi s›n›f›n›n
miting yapma yasa¤›na art›k bir son vermek için;

Birleﬂik, kitlesel, devrimci bir 1 May›s için ileri!

Devrimci 1 May›s Platformu

f-) 121 devrimci tutsa¤›n ölümüne ve yüzlercesinde kal›c› hasara neden olan F Tipi hapishanelerdeki tecrit ve
izolasyona dur demek için;
g-) Kürt ulusuna dayat›lan imha ve inkar politikalar›na
ve t›rmand›r›lan milliyetçi-ﬂoven sald›r›lara, provokas-

(Ba¤›ms›z Devrimci S›n›f Platformu, Ça¤r›, Demokratik Haklar Platformu, Devrimci Hareket, Emekçi Hareket
Partisi, Halk Kültür Merkezleri, Halk›n Kurtuluﬂ Partisi,
Haklar ve Özgürlükler Cephesi, Kald›raç, Özgürlükler
için Mücadele Platformu, Proleter Devrimci Duruﬂ, KSD)

Ankara Devrimci 1 May›s Platformu:
“1 May›slar’› devrimci özüne uygun
kutlama görevi bizlerin omuzlar›ndad›r.”
Ankara Devrimci 1 May›s
Platformu, 15 Nisan’da Yüksel
Caddesi'nde bir aç›klama yaparak
1 May›s'a ça¤r›da bulundu.
Al›nteri, BDSP, DHP, HÖC,
HKP, Kald›raç, Partizan taraf›ndan kurulan platform ad›na Mehmet Yaﬂar’›n okudu¤u aç›klamada, burjuvazinin sald›r›lar›na karﬂ›
iﬂçi s›n›f›n›n gücünü gösterece¤i
gün olan 1 May›slar’›n sendika
konfederasyonlar› taraf›ndan tarihsel ve s›n›fsal özüne uygun kutlanmad›¤› belirtilerek ﬂöyle denil13
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di: “Sar› sendikac›lardan böyle bir
ﬂey beklemek, ölü gözünden yaﬂ
ummaya benzer. 1 May›slar’› devrimci özüne uygun kutlamak görevi
bizlerin omuzlar›ndad›r.”
Linç giriﬂimlerine, faﬂist sald›r›lara, açl›¤a, yoksullu¤a dikkat çeken dövizlerin taﬂ›nd›¤› Platform’un
eyleminde ayr›ca, düzen yanl›s› tüm
güçlere aç›k olan ama devrimci demokratik güçlere, emekçilere yasaklanan Taksim ve K›z›lay Meydan› iﬂçi s›n›f›na aç›lmal›d›r talebi
dile getirildi.
Aç›klama “insanl›¤›n gerçek
kurtuluﬂu olan Devrim ve Sosyalizm bayra¤›n› yükseltmek için tüm
halk›m›z› 1 May›s'ta alanlara ça¤›r›yoruz" davetiyle sona erdi.

Büyük Direniﬂ’in gücü ve coﬂkusu

alanlarda olacak
1 May›s 2002’de 8. Ölüm Orucu
Ekibi, 2005 1 May›s’›n›n coﬂkusuyla da 12. Ölüm Orucu Ekibi direniﬂ
mevzisine inanç yüklü bedenlerini
sürmüﬂlerdi. Alanlarda emekçi halk›n yank›lanan öfkelerini kuﬂand›lar
ölümün üzerine yürürken. Eriyen
her hücrelerinde, tutuﬂan etlerinde
tüm halka zulmeden faﬂizme isyan
vard›. Onlar dört duvar aras›ndaki
“biz” oldular. ‹ﬂçisi, memuru, köylüsü, ö¤rencisi, ev kad›n›, genci,
yaﬂl›s› ile tüm halka karﬂ› uygulanan bir politikaya, tecrite karﬂ› bedenlerini sürdüler kavgan›n en ön
saflar›na.
ﬁimdi, 1 May›s alanlar›nda biz
onlar›n sesi olaca¤›z. Dört duvar
aras›ndaki “biz”i ülkenin dört bir
yan›ndaki meydanlara taﬂ›yaca¤›z.
Al›nlar›ndaki k›z›l bant, 1 May›s
meydanlar›nda bizim elimizde dalgalanan k›z›l bayraklar olacak.
Ölerek dile getirdikleri “Tecrite

Son” hayk›r›ﬂ›n›, 6. kez 1 May›s
alanlar›na taﬂ›yaca¤›z.
Biliyoruz ki, o gün, onlar da bizimle ayn› sloganlar› hayk›racaklar
tecrit alt›nda. Birbirlerinden duvarlarla ayr›lm›ﬂ olsalar da, birbirlerini
görmeleri yasaklansa da, yokedilemeyen örgütlülükleriyle örgütleyecekler 1 May›s’›. Dikenli telleri aﬂarak ulaﬂacak sloganlar› bize, alanda
bizim sloganlar›m›zda yank›lanacak
o büyük coﬂku ve öfkeleri.
Aradaki kilometrelere, kal›n duvarlara, demir parmakl›klara ra¤men onlar da aram›zda olacaklar.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi kortejimizle biz de onlar›n küçük hücrelerinin misafiri olaca¤›z. Hücreler
bizimle kalabal›klaﬂacak, alanlar
onlarla ço¤alacak.
D›ﬂar›daki mücadeleyle hapishanelerdeki mücadelenin maddi ve
manevi olarak böylesine iç içe geçti¤i baﬂka bir örnek yok belki yeryü-

zünde. Oligarﬂinin, halk›n
muhalefetine
yönelik sald›r›lara ço¤unlukla hapishanelere yönelerek baﬂlamas›n›n alt›nda da bu gerçeklik yatar.
Biz de cevab›m›z›; tecrit ederek
seslerini k›st›klar›n› düﬂündükleri
tutsaklar›n taleplerini, sloganlar›n›
alanlara taﬂ›yarak verece¤iz.
1 May›s alanlar›na, Büyük Direniﬂ’in coﬂkusunu taﬂ›yal›m. Yenilmezli¤imizin 6 y›ll›k manifestosuna
dönüﬂen direnme savaﬂ›n›n kararl›l›¤›yla doldural›m alanlar›. Biz
alanlarda ne kadar çoksak, onlar›n
sesi o kadar gür demektir.
Tecritle, sansürle sesleri susturulmak istenen tutsaklar›n, Büyük
Direniﬂ’in ﬂehitlerinin en gür sesi
olal›m.

yap›l›rken, Tuzla
Deri-‹ﬂ Sendikas›
ad›na yap›lan konuﬂman›n ard›ndan,
platform üyeleri sloganlarla ayr›ld›lar. Daha sonra Pendik'te direniﬂte
olan Has Alüminyum iﬂçileri ziyaret edildi ve 1 May›s taleplerinin
yerald›¤› imza metinleri verilerek
ça¤r› yap›ld›.
Son olarak 212 gündür grevde
olan Serna-Seral iﬂçileri ziyaret
edildi. Fabrikaya yak›n bir mesafeden sloganlar ve pankart ile fabrika
önüne yürüyen platform üyeleri iﬂçiler taraf›ndan sloganlarla karﬂ›land›.
◆ Devrimci 1 May›s Platformu
1 May›s'›n resmi tatil olmas› ve
Taksim'de 1 May›s yasa¤›n›n kalkmas› için yürüttü¤ü çal›ﬂmalar kapsam›nda, 6000 adet afiﬂ ve 60 bin
adet bildirinin da¤›t›m›n› sürdürüyor. Platform taraf›ndan, taleplerin
yerald›¤› imza standlar› da Tak-

sim'de Metro giriﬂi ve Galatasaray
önü, Gaziosmanpaﬂa'da, 1 May›s
‹MES önünde, Maltepe'de, Kad›köy
Eminönü ‹skelesi önünde, Beﬂiktaﬂ
Barbaros Park›'nda, Bak›rköy ‹stasyon önünde, Avc›lar'da, Esenyurt'ta
olmak üzere ‹stanbul'un 12 ayr› bölgesinde aç›lm›ﬂ durumda. Platform
üyeleri bu standlarda imza toplarken, tüm emekçi ‹stanbul halk›n› 1
May›s’a hesap sormaya ça¤›r›yor.
◆ Bu arada, 2005 1 May›s'›ndan
sonra Bursa’da yaﬂanan tutuklama
operasyonlar›n›n davas› baﬂlad›.
Temel Haklar üyeleri mahkemede 1 May›s’› savunurken, adliye
önündeki
aç›klamada da
‘1 May›s
Meﬂrudur Savunaca¤›z’
pankart›
aç›ld›.

1 May›s’a ça¤r› eylemleri
◆ Ankara ‹dilcan Kültür Merkezi 1 May›s'a ça¤r› yapmak amac› ile
16 Nisan günü ﬁirintepe Yaﬂl›lar
Park›'nda bir etkinlik düzenledi.
"Yoksullu¤a, Yozlaﬂmaya, Y›k›mlara Karﬂ› Birleﬂelim" pankart› as›lan
etkinlikte ‹dilcan Müzik Grubu
coﬂkulu marﬂlar›n› yoksullarla birlikte söyledi. Yap›lan konuﬂmalarla
ﬁirintepe halk›, sermayenin sald›r›lar›na, yozlaﬂt›rma politikalar›na,
bask›lara karﬂ› 1 May›s'ta HÖC kortejine ça¤r›ld›. 100 kiﬂinin kat›ld›¤›
etkinlikte yerel sanatç› H›d›r Çelebi
de Kürtçe ezgileriyle yerald›.
◆ Devrimci 1 May›s Platformu
17 Nisan günü, ‹stanbul’da direniﬂte olan iﬂyerlerini ziyaret etti.
Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi'nde direniﬂte olan Dünya Deri
ziyaretinde platform ad›na konuﬂma

14
23 Nisan 2006 / 49

1 May›s 1989
Devrimci Solcu genç bir iﬂçiydi. 12 Eylül
yasaklar›n›n parçalan›p at›lmas› için 1
May›s alan›n› kazanmak için yürüyen binlerce yoldaﬂ›n›n aras›nda katledildi.

1 May›s 1977
500 bin kiﬂiydik o gün Taksim Meydan›’nda. Kontrgerillan›n kurﬂunlar›, yüzbinlerin devrim ve sosyalizm özlemini bast›rmak için s›k›ld›. Yüzlerce emekçinin kan›yla sulanan, 35 ﬂehit verdi¤imiz Taksim Meydan›, iﬂte o
günden sonra 1 May›s Alan› oldu.

Ali Sidal, Kadir Balc›, Hasan Y›ld›r›m, Hikmet
Özkürkçü, Ramazan Sar›, M. Elmas, Mültezim
Oltulu, Mahmut Atilla Özbelen, Ömer Narhan,
Bayram Ç›tak, Kahraman Alsancak, Aleksandros Konteas, Meral Cebren, Kadriye Duman,
Leyla Alt›parmak, Ahmet Gözükara, Ercüment
Gürkut, Garabet Ayhan, Sibel Aç›kalan, Nazan
Ünald›, Hatice Altun, Ali Yeﬂilgül, Niyazi Dar›,
Mehmet Ali Genç, Hacer ‹pek Saman, Bayram
Sürücü, Hüseyin K›rk›n, Nazmi Ar›, Jale Yeﬂilnil, Kenan Çatak, Rasim Elmas, Diran Nigiz,
Hamdi Toka, Ziya Baki, Bayram Eyi...

1 May›s 1988

Öztürk ACAR‹

Salih KUL

1 May›s 1993

U. Yaﬂar KILIÇ

ﬁengül YILDIRAN

Zor y›llarda
mücadeleyi sürdüren iki Devrimci Sol
militan›yd›lar. 30
Nisan ‘88’de 1 May›s haz›rl›klar› içindeyken ‹stanbul
Okmeydan›’nda
katledildiler.

‹YÖ-DER’li iki
devrimci ö¤renciydiler. Ertesi gün 1
May›s’ta taﬂ›yacaklar› pankart› yazarken, ‹stanbul Moda’da kald›klar›
evde katledildiler.

ARAMIZDALAR
ONLAR HEP ALANLARDA
B‹Z‹MLE OLACAK!
B‹Z HEP ONLARIN
YOLUNDA YÜRÜYECE⁄‹Z!

M. Akif DALCI

1 May›s’a davet, ﬂehitlerimizin ça¤r›s›d›r
1977’de katlettiler onlarcam›z›. ‘78’de yüzbinler yine
Taksim’deydi. ‘89’da Dalc›’y› katlettiler, ‘90’da beﬂ bin
Mehmet olup yürüdük. 1993’te 1 May›s’›n arifesinde
U¤ur ve ﬁengül’ü katlettiler. Ertesi gün alanda ‘U¤urlar› Katlettiniz, Umudu Asla!’ pankart› taﬂ›n›yordu.
“Halk›z biz, yeniden do¤ar›z ölümlerde!” sözünün
gerçekli¤i aﬂk›na 1 May›s’ta Alanlara!
Onbinlerce Mehmet olmal›y›z alanlarda!
1 May›s alanlar›n› k›z›llaﬂt›ran kan bizim, 40’› aﬂk›n ﬂehit verdik alanlarda. Onlar› yaﬂatmak, 1 May›s
alanlar›nda sel olup akmak, alanlar› k›z›l bayraklar›m›zla donatmakt›r.
1 May›s alanlar› yeniden kalabal›klaﬂ›yor, daha önemlisi alanlarda devrim ve sosyalizm rüzgarlar› daha güçlü esiyordu. Her
zamanki
1 May›s 1996
gibi silaha sar›ld›
oligarﬂi.
Kad›köy’deki 1
May›s
alan›n›
kana
Dursun ODABAﬁ
Yalç›n LEVENT
bulad›.
Ateﬂ
alt›nda
bir
yürüyüﬂtü
1996 ve
asl›nda
hep öyle
sürüyor.
Hasan ALBAYRAK
Ak›n RENÇBER

Art›k yolumuz
s›k s›k ﬁiﬂli'ye düﬂüyor. Yeni bir kahramanl›¤›n yaz›ld›¤› direniﬂ evindeyiz
yine. Her gün 100150 kiﬂi ziyaret ediyor. Ço¤u ilk kez
bir ölüm orucu direniﬂçisiyle bu kadar yak›ndan karﬂ›laﬂ›yor. Ziyaretçilerde heyecan, merak hakim oluyor
genellikle. Ne yapacaklar›n›, ne diyeceklerini, nas›l
davranacaklar›n› bilememe hali. Her
davran›ﬂta, her konuﬂmada, a¤›zdan
ç›kan hemen her
sözde hissedilen; sayg› oluyor. Onlar›n bu ne yapaca¤›n› bilemez hallerine refakatçiler koﬂuyor. Kap›da
karﬂ›l›yorlar her geleni. Galoﬂlar
uzat›yorlar, evin hijyeni aç›s›ndan
önemli. Sonra büyük bir salona al›yorlar. Ki burada, genellikle Behiç
Aﬂç› karﬂ›l›yor. Taze karanfil kokusuyla dolu salonda bir köﬂeye oturuyorsunuz. Refakatçiler, ziyaretçiler,
açl›k grevcileri derken bir süre sonra do¤al, s›cak bir sohbetin içinde
buluyorsunuz kendinizi. Kayboluyor çekingenlikler. Konuﬂulanlar
kal›yor sadece ak›llarda.

o gün. Bir puﬂi getirmiﬂler Fatma'ya.
Munzur'un suyundan sonra. Ve bir
de Fidan Kalﬂen'in
topra¤›ndan. Hediyelerini duygulanarak al›yor. Ziyaretçilerinden biri
elindeki k›na y›ld›z› kastederek “çok
güzel, hiç geçmemiﬂ" diyor. "O y›ld›z geçmez. Ona
ulaﬂmaya çal›ﬂ›yorum" diye cevapl›yor Fatma. Bir baﬂka
ziyaretçisiyle
‘Derdo’yu söylüyor
içli bir sesle.
Behiç Aﬂç› ve
Fatma Koyup›nar'a
‹stanbul ve Anadolu'nun de¤iﬂik
yerlerinden halk›n her kesiminden
ziyaretçiler geliyor. ﬁehit aileleri,
Devrimci Memurlar, iﬂçiler, sanatç›lar, avukatlar... En yo¤un duygular› ise kuﬂkusuz ﬂehit aileleri yaﬂ›yor. 14 Nisan günü, Hatay'dan gözalt›nda iﬂkenceci polisler taraf›ndan katledilen Yunus Güzel'in abisi,
yengesi ve Erdinç Aslan'›n abisi,
yengesi geliyor.

Umudun, Kararl›l›¤›n
ve ‹nanc›n ‘Ev’i

Bir Anan›n ‘‹ç Hesaplaﬂmas›’
13 Nisan günü direniﬂ evinin ziyaretçileri Ankara'dan. Abdi ‹pekçi'den ve ayn› zamanda Kand›ra 2
No'lu F Tipi'nde tutsak olan Mehmet Yayla'n›n annesi Zeynep Yayla,
ﬁadi Özbolat'›n annesi ve Sincan
tutsaklar›ndan Musa Kurt'un annesi
geliyor. Abdi ‹pekçi'nin, tutsaklar›n
selamlar›n› getiriyor Ankaral› tutsak
analar›. Fatma'n›n hediye olarak
gönderdi¤i gömlekleri alm›ﬂ ﬁadi
ve Mehmet. Mutlu oluyor Fatma.
Musa'n›n annesi birkaç ayd›r
kendisiyle nas›l mücadele etti¤ini,
art›k TAYAD'l› olmaya karar verdi¤ini anlat›yor Fatma'ya. “Art›k ben

350 gündür ölümle koyun
koyuna yürüyen bir Kürt
k›z›, halklara gözlerindeki
›ﬂ›lt›yla umut saçmaya, direnmenin yolunu göstermeye devam ediyor.
Bir avukat, hukukun olmad›¤› bir ülkede müvekkilerinin hakk›n› ölüme yatarak savunuyor.
Ve onlar herkesi bu direniﬂe omuz vermeye, tecrit
zulmünün karﬂ›s›nda barikat kurmaya ça¤r›yorlar.

de var›m. Önceleri anlam›yordum.
ﬁimdi art›k bir ﬂeyler yapaca¤›m"
diyor. Çevresindeki herkese Fatma'n›n gözlerini anlatt›¤›n› söylüyor. Abdi ‹pekçi'ye selam gönderiyor, analar›n ellerinden öptü¤ünü
söylüyor Fatma da. O gün rüyas›nda direniﬂ evini Bedii Cengizler'in
evi olarak gördü¤ünü ve Bedii’nin
Fatma'dan ateﬂ yakmas›n› istedi¤ini
anlat›yor Fatma...

Munzur’un Suyu ve Bir Puﬂi
Kürdistan'dan misafirleri de var
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23 Nisan 2006 / 49

Yine Gelmek ‹sterim
Yunus Güzel'in yengesi Nevin
Güzel duygular›n› ﬂöyle anlat›yor;
“Ben ilk defa bir direniﬂ evine
gidiyorum. Çok duyguland›m. Onlar› tan›d›¤›ma çok çok sevindim.
Behiç Aﬂç›'n›n avukat olmas› da beni ayr›ca çok sevindirdi, onun ölüm
orucuna baﬂlamas›na ﬂaﬂ›rm›ﬂt›m
önceleri. Fatma'y› tan›makta benim
için çok güzeldi. Dergide Fatma'n›n
foto¤raflar›n› görüyordum ama
canl›s›n› görmek daha da etkiledi.
Do¤al hali ipek yüzlülü¤ü, canl›l›¤›... 300'lü günlerini aﬂm›ﬂ ama ona
ra¤men çok canl›, bizimle ilgilendi.
Yani nas›l söyleyeyim bilmiyorum,
ama gerçekten etkileyici bir yer.
Daha da gelmek isterim. Biz Hatay'dan onlar› görmeye geldik. Onlar›n elini s›kmaya geldik. Onlar

çok güzel insanlar. Ben devrimcileri
çok seviyorum. Ama ölüm orucu yapanlar›n ayr› bir yeri var.
Fatma'y› göremeyebilirsiniz denmiﬂti, biz ﬂans›m›z› yine de denemek
istedik. Ve hiç piﬂman de¤iliz. ‹yi ki
geldik, iyi ki gördük."
Ziyaret sonras›nda görüﬂtük onlarla. Her iki ﬂehit ailesinin de duygular› çok yo¤undu. Direniﬂçileri
görmek onlar› etkilemiﬂti. Yunus
Güzel'in abisi Vahit Güzel de ﬂunlar› anlatt› bize;

Herkes Gelsin Bu Eve
"Duygular›m› nas›l ifade edece¤imi gerçekten bilmiyorum. Arkadaﬂ›m telefon açt›, Behiç Aﬂç› ölüm
orucuna baﬂl›yor haberin var m›
dedi. ‹nanmak istememiﬂtim. Hemen eﬂime söyledim. O da etkilendi,
duyguland›. Ben kardeﬂim Yunus'un
haberini ald›¤›mda bo¤az›m nas›l
dü¤ümlendiyse Behiç'in haberini
ald›¤›mda da öylesine dü¤ümlendi.
Ben Behiç Aﬂç›'n›n ölmesini asla istemiyorum. Hiç kimsenin ölmesini
istemiyorum. Ama ben Behiç Aﬂç›'da Yunus'umuzu gördüm. ‹nsanlara yaklaﬂ›m›, ilgisi bana hep kardeﬂimi ça¤r›ﬂt›rd›. Yunus’un birçok
mahkemesine kat›ld›. Bana çok yard›m› oldu, sahiplendi bizi. Bundan
dolay› çok etkilendim.
Ölüm orucuna neden girdi¤ini
sordum ve cevab›nda fedakarl›¤›n›,
sevgisini gördüm. Ben onun direniﬂinin ses getirece¤ine inan›yorum.
Ama direniﬂine ses katmazsak ölecek ve ben onun ölmesini hiç istemiyorum. Duygular›m› ifade etmem

Irakl› Avukatlardan anlaml› ziyaret

gerçekten çok zor. Behiç Aﬂç›'n›n
dedi¤i gibi, “Bazen insan kelimelere s›¤d›ram›yor", gerçekten de öyle.
Ben kelime bulam›yorum. Yeter diyorum. ‹nsanlar›m›z ölmesin art›k.
Ve tecrit kalkmazsa ölmeye devam
edecekler.
Behiç Aﬂç› ölüm orucuna baﬂlamadan önce Fatma'n›n ziyaretine
gelmeyi de düﬂünüyordum zaten.
Fatma çok samimiydi, anlaﬂ›l›r konuﬂuyordu. Geliﬂimize çok sevindi,
elimi öpmek istedi. ‹zin vermedim.
Ben elini öptüm, sonra aln›n›, band›n›. Ve a¤lamamak için gerçekten
kendimi güç tuttum. Fatma belki Yunusumuz'un elini öpmeye çal›ﬂt› ya
da beni büyü¤ü olarak gördü¤ü
için. Onun sayg›l›l›¤› beni çok etkiledi. O safl›¤›. Herkes gelsin bu safl›¤› görsün ve ders als›n diyorum.
Dergide bitkin, solgun gibi görünüyor. Ama çok güleç ve ﬂirin bir k›z›m›z. ‹nﬂallah ölmez.
Ben hükümetin ad›m atmas›n› istiyorum. ‹nsanlar›m›z›n ölmemesi
için. 121 insan yeter art›k diyorum.
Çok ciddi boyutlara ulaﬂt› bu sorun.
Behiç Aﬂç› da baﬂlad›ysa iﬂ gerçekten ciddi. ‹nsani olarak ciddi. Onun
direniﬂi beni daha çok etkiledi. Karmaﬂ›k duygular içindeyim. Duygular çok yo¤un."

Mihri Belli: Tecrite Karﬂ›
Mücadele Bir Yurtseverlik
Görevidir
Ayn› gün Kocaeli Gençlik Dernekli ö¤renciler ve K›r›klar Hapishanesi'nden Süleyman Erol'un abisi
ile kardeﬂi ziyaretçisi oluyor Fatma'n›n. Ülkenin dört bir yan›ndan
geliyor ziyaretçileri. Antakya, Mersin, Antalya, Elaz›¤, ‹zmir...
15 Nisan farkl› bir gün. Armutlu
ﬂehitlerinden Canan Kulaks›z'›n
ölüm y›ldönümü. Yoldaﬂlar›, arkadaﬂlar›, babalar› Ahmet Kulaks›z
Fatma'yla baﬂbaﬂa. Canan yerine
Fatma'y› görmeye geldi¤ini söylüyor, Ahmet Kulaks›z.
Ayn› gün y›llar›n› sosyalizm mücadelesine adam›ﬂ, yaﬂl› bir ç›nar ziyaretçisi oluyor evin. Mihri Belli eﬂi
17
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Mihri Belli: Bu direniﬂ ulusun onuru
Sevim Belli ile birlikte adaletin olmad›¤› bu ülkede direnme haklar›n›
ölümüne savunan iki direniﬂçiyi
görmeye geliyor.
Sohbetin baﬂ›nda Behiç Aﬂç›'n›n
neden ölüm orucu direniﬂine baﬂlad›¤›n› kendisinden duymak istedi¤ini söylüyor. Anlat›yor Behiç Aﬂç›.
Mihri Belli ise “gerçek vatanseverlerin, ba¤›ms›zl›k, demokrasi
mücadelesini ölümüne yürütenler”
oldu¤unu söylüyor. Ve do¤al olarak
konu ülkemiz ayd›nlar›n›n tecrite
karﬂ› mücadeledeki yerine ve tecrit
sald›r›s›n› alg›lay›ﬂ biçimlerine geliyor. Mihri Belli gerçek ayd›n›n, halk›n ayd›n›n›n nerede olmas› gerekti¤ini, direniﬂçileri ziyaret etmesiyle
gösteriyor. Ve ﬂöyle diyor;
"Türkiye için bir utanç sebebi
olurdu tecrit uyguland›¤› halde buna karﬂ› bir tepki olmasayd›. Bunun
ad› ölüm orucu ya da baﬂka bir ﬂekilde. Bu bizim ulus olarak ﬂerefimizi kurtarmakt›r. ‹kincisi böyle bir
eylemde bulunanlarla dayan›ﬂmak
çok önemli. F Tipi tecrit politikas›
emperyalist politikalardan ba¤›ms›z
de¤ildir. Genel politikalar› hiç gözden kaç›rm›yoruz ama F Tipleri'ne
karﬂ› ç›kmak da, buna karﬂ› mücadele etmek de bir yurtseverlik görevidir". Kültür Sanat Yaﬂam›nda Tav›r Dergisi'nde ç›kan ve hücrelerdeki tutsaklardan birinin yazd›¤› bir
yaz›y› örnek veriyor bir ömür boyu
sosyalist kalan Belli, “bu yaz›y›
okuyunca dedim ki, böyle yazan
böyle düﬂünen insanlar varsa gelece¤e umutla bakmamak elde de¤il."
Onlar sohbetlerini sürdürürken
ölüm orucuna destek amaçl› süresiz
açl›k grevindeki Hatice Aﬂ›k'a Fatma Koyup›nar'›n durumunu soru-

yoruz. Büyük
her Mahdi
bir hayranNAEF,
17
l›kla, “bizi
Nisan günü
inan›lmaz ﬂaziyaret ediﬂ›rt›yor. Vüyorlar direniﬂ
cudu tamaevini.
men iflas etAv. Saher
miﬂ durumMahdi NAEF
da. Ama beyTürkiye'deki
ni o kadar O’nun gelece¤i için ölüme yürüyor ölüm orucu
güçlü ki. Bidireniﬂinin
zim hat›rlayamad›¤›m›z olaylar›, kikendilerine onur ve gurur verdi¤ini
ﬂileri hat›rl›yor. Çok ﬂaﬂ›r›yoruz”
söylüyor. Behiç'e "Irak halk› gibi sidiyor. Kilosunu sordu¤umuzda "çok
zin de emperyalizme karﬂ› mücadeac› çekiyor bu yüzden tartam›yole verdi¤inizi biliyoruz. Cesur bir
ruz” diyor. Mihri Belli ve eﬂi Behiç
insans›n›z. Sizin bu onurlu direniﬂiAﬂç›'yla yapt›klar› sohbetin ard›nnizi Irakl› avukatlara anlataca¤›z"
dan Fatma Koyup›nar'› ziyaret etdiyor. Sonra Ba¤dat'a hitaben yazmek üzere kald›¤› odaya geçiyorlar.
d›¤› "S‹YAH DUVAKLI GEL‹N"
Fatma incecik bedeniyle, aln›nﬂiirini okuyor Avukat Naef.
daki ve ellerindeki y›ld›z›n ayd›n“Belki puntolarla bu kaside bir
latt›¤› yüzüyle, gülüﬂüyle çok canl›
gün canlanacak. O zaman y›llard›r
karﬂ›l›yor misafirlerini. Son günlerpaslanm›ﬂ günlerin kap›lar› aç›lade çok çabuk yorulmaya baﬂlad›¤›
cak... ‹yileﬂmemiﬂ yaralar›m›z› güiçin fazla ziyaretçi al›nam›yordu yaneﬂe açaca¤›z... Yapraklar›n h›ﬂ›rt›n›na. "Mihri Belli'yi tan›d›n m›?"
s›n› duyuyorum... Ve görüyorum ki
diye soruyoruz. "Tan›maz m›y›m?
baﬂak yavaﬂ yavaﬂ aç›l›yor, taze bir
Tabi ki tan›d›m. Mihri Belli y›llarca
çiçek gibi güneﬂe do¤ru koﬂuyor...
sosyalizm için mücadele etmiﬂ, Türkoﬂuyor...” dizelerinin de yerald›¤›,
kiye devrim tarihinde önemli bir yeac›n›n, öfkenin ve umudun Ba¤re sahip. Ve düﬂüncelerini hala kadat’›n› anlatt›¤› bu etkileyici ﬂiirden
rarl›l›kla savunan birisi. Tabi ki tasonra Behiç ve Fatma'ya "Emperyan›d›m” diyor. Bütün ziyaretçilerini
lizme karﬂ› direniﬂte siz bizim öndetan›yor Fatma. Hepsini ismiyle çarimizsiniz" sözleriyle duygular›n›
¤›r›yor. 342 gündür açl›¤›n koynundile getiriyor ve baﬂar› diliyor.
da, 342 gündür hücre hücre eriyor
K›sa k›sa sohbetlerin ard›ndan
ama unutmuyor kendisine merhaba
herkes
avucundaki, aln›ndaki y›ld›diyenleri. Mihri Belli ve eﬂi Fatz›n›
öperek
vedalaﬂ›yor onunla. Göma'n›n bu sözleriyle çok duygulan›remiyor
Fatma.
Yürüyemiyor. Hiçyorlar. Mihri Belli'nin gözlerindeki
bir
ihtiyac›n›
kendisi
göremiyor. 37
mutluluk, ›ﬂ›lt› ölümün koynunda
kilo
bir
Kürt
k›z›,
halklara
gözlerindirenen Fatma'ya duydu¤u sayg›n›n
deki
›ﬂ›lt›yla,
yüzündeki
gülüﬂle
ifadesi. Behiç Aﬂç›'yla vedalaﬂ›p evumut
saçmaya
devam
ediyor.
Biz de
den ç›k›yor Mihri Belli ve eﬂi.
hiç gitmek istemesekte ayr›l›yoruz
Fatma'n›n yan›ndan.
Emperyalizme Karﬂ› Bu

Onurlu Direniﬂinizi Irakl›
Avukatlara Anlataca¤›m
Ay›ﬂ›¤› Sanat Merkezi çal›ﬂanlar›, Tar›m Orkam-Sen Genel Baﬂkan›
Sezai Kaya, ESP çal›ﬂanlar›, ﬁair
Ruhan Mavruk, TAYAD’l› Aileler,
Grup Yorum, ‹dil Kültür Merkezi ve
Tav›r Dergisi çal›ﬂanlar› ve Irak
Arap Sosyalist Partisi'nden Av. Sa-

Ev hiç boﬂ kalm›yor gün boyu.
Günün her saatinde onlar› görmek
isteyen, onlarla konuﬂmak isteyen
birileri oluyor. Ev karanfil bahçesi.
O ev, direniﬂin kalbinin att›¤› bir karanfil bahçesi.
O evde umut yaﬂat›lmaya, fedan›n, direniﬂin, kararl›l›¤›n, inanc›n,
özverinin en güçlü örnekleri yarat›lmaya devam ediyor.
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Direniﬂçilerden Duyuru
Ölüm orucu direniﬂini sürdüren Avukat
Behiç Aﬂç› ile Fatma Koyup›nar, Direniﬂ
Evi’nde 19 Nisan günü yay›nlad›klar› 1 No’lu
aç›klama ile sa¤l›k durumlar› hakk›nda bilgi
verdiler. Neden ölüm orucu eylemine devam
ettiklerini ö¤renmek isteyenlerin Direniﬂ
Evi’ni ziyaret ederek ya da telefonla ulaﬂarak
kendilerinden ö¤renebileceklerini belirten direniﬂçilerin aç›klamas› ﬂöyle:
“DUYURU!
Ben Fatma Koyup›nar, 9 May›s 2005 tarihinden beri ölüm orucu direniﬂindeyim.
Ben Av. Behiç Aﬂç›, 5 Nisan 2006 tarihinden beri ölüm orucu direniﬂindeyim.
Tecrit 19-22 Aral›k 2000 tarihinden bu
yana devam ediyor. Bugüne kadar tecrit 121
can ald›. Bizler tecritin kald›r›lmas› ölümlerin
durdurulmas›n› istedi¤imiz için ölüm orucunday›z.
Ben Fatma KOYUPINAR bugün itibariyle
sa¤l›k durumum;
Tansiyon: 8/5 Nab›z:120-130 Ateﬂ: 37,6
Kilo:42 ölüm orucu eylemimin 346’c› günündeyim.
Ben Av. Behiç AﬁÇI bugün itibariyle sa¤l›k
durumum;
Tansiyon:11/7 Nab›z:80 Ateﬂ: 37,6 Kilo:
84 ölüm orucu eylemimin 15. günündeyim.
Bizler her geçen gün an an ölüme biraz
daha yaklaﬂ›yoruz. Bizlerin ölmemesi tecritin
kald›rmas›yla durdurulacakt›r.
Ziyaret saatlerimiz; 11.00-13.00, 14.0016.00,17.00-21.00 ziyaretimize gelmek isterseniz sizlere niçin ölüm orucu eylemi yapt›¤›m›z› anlatmak isteriz.
Fatma Koyup›nar, Av. Behiç Aﬂç›
*
Direniﬂçilere mektup/kart göndermek,
ziyaret etmek için adres:
Abide-i Hürriyet Caddesi. No:133 kat:4
Daire: 9 ﬁiﬂli –‹stanbul
Fatma Koyup›nar ile görüﬂmek için:
0090 (0) 212 343 46 33
Faks göndermek için:
0090 (0) 212 2945271
Mail: tecritiskencedir@yahoo.com

‹stanbul Tuzla’da ortaya ç›kan variller üzerine aç›klama yapan
AKP’li Bakan Osman Pepe, “aç
gözlü adam” diye ba¤›r›yordu.
“Aç gözlü adam”, halk›n sa¤l›¤›n›
hiçe sayarak varilleri topra¤a gömen fabrikatördü. Varil ç›karma
törene dönüﬂtü, olay yerinden
canl› ba¤lant› ile bakan›n ﬂovu
izletildi, varilleri gömen ilaç tekeli
belliydi ama bakan “hukuka sayg›s›ndan” dolay› aç›klamayaca¤›n› söyledi, aç›klamalar›na bak›l›rsa AKP’nin bu yaﬂananlardan ilk
kez haberi olmuﬂtu; ne Gebze’deki kuruluﬂlar›n›n yüzde
85’inin kaçak oldu¤undan haberdard›, ne bu fabrikalar›n zehirli
at›k üretti¤inden...
Bakan ne kadar çevreci olduklar› masal›n› anlat›p
valiyi, vali belediyeyi suçlad›, burjuva bas›n tümünü
birden topa tuttu ve bunun bir
“toplu cinayet” oldu¤unu duyurdu manﬂetlerinden.
Ve fakat hiçbiri, insana de¤er vermeyen zihniyetin kime ait oldu¤unu, do¤ay›, topra¤›, havay›,
suyu yokedenin kim oldu¤unu
sorgulamad›. “Aç gözlü” sadece
bir “adam” m› demedi. Çünkü orta yerde bas bas ba¤›ranlar, as›l
suçlu olan sistemin baﬂ savunucular›yd›lar. Birbirlerini suçlayanlar›n tümü kapitalizmi savunmuyor mu? Sinop’ta kurulmas› kararlaﬂt›r›lan ve bölge halk›n›n karﬂ› ç›kt›¤› nükleer santrali alk›ﬂlam›yorlar m›? Bergamal› köylülerin y›llarca karﬂ› ç›kt›¤› siyanürlü
alt›n madeninin k›l›c›n› sallamad›lar m›; hem de kendi hukuklar›n›
da hiçe sayarak...
Kim üretiyor zehirli varilleri?
Bir ilaç tekeli mi? Üç beﬂ “aç gözlü adam” m›? Olmad›¤›n› herkes
biliyor. B›rak›n iﬂbirlikçi tekelleri,
Avrupa emperyalist tekellerinin
zehirli at›klar›n›n da ülkemiz topraklar›na iktidarlar›n izniyle geti-

rildi¤inin örnekleri yaﬂand›, Karadeniz çöplü¤e dönüﬂtü.
Kapitalist tekeller, ar›tma tesisi ya
da benzeri yat›r›mlar› yapmazlar,
çünkü bunlar kâr getiren ﬂeyler
de¤ildir. T›pk›, iﬂçinin güvenlik
önlemlerine, sa¤l›¤›na yat›r›m
yapmay›, ad›na “iﬂ kazas›” dedikleri cinayetlerde, maden göçüklerinde katlettikleri gibi. Zehirli
at›klar konusunda da tüm halk›n
sa¤l›¤›n› riske edece¤ini bilerek
topra¤› zehirlerler.
Bu durum, ne “aç gözlü” üç beﬂ
tekele özgüdür ne de ülkemize
hasd›r. Hep “daha fazla kâr” üzerine kurulu kapitalizmin iﬂleyiﬂinin
ürünüdür. Amerikan emperyalizminin dünyan›n gelece¤ini tehdit
eden küresel ›s›nmaya karﬂ› Kyoto Protokolü’nü imzalamama gerekçesi ﬂuydu: “ABD'nin dünya
ekonomisinde rekabet gücünü
olumsuz etkileyece¤i için Kyoto

Kapitalizmin tarihine bak›ld›¤›nda,
“daha fazla kâr” ad›na tahrip etmedik hiçbir maddi ve manevi
de¤er b›rakmad›¤›n› görürüz. Hava, su, toprak, hormonlu yiyecekler de¤il sadece tahribatlar›.
Hayat›m›z›n her alan›ndad›r tahribat, hayat›n her alan›n› zehirlemektedir. Her ﬂeyden önce insan
unsurunu tahrip ediyor kapitalizm. ‹nsan›, insani özelliklerden
soyundurup birer tüketim nesnesi haline getiriyor. Kad›n› metalaﬂt›r›yor, gençleri uyuﬂturuyor,
kültürü, ahlak›, bilinci zehirliyor,
bilgiyi insanl›¤›n geliﬂiminin de¤il
ölümcül kârlar›n›n hizmetine sokuyorlar...
En a¤›r ﬂekilde cezaland›r›lacakm›ﬂ varilleri atan... Yalan, çünkü
yasalar›nda böyle bir ceza yok.
Kamuoyu bask›s› ile koyduklar›
madde Ekim 2006’da geçerli olacak. Çevreci kesilen Bakan, sözkonusu maddenin uygulanmas›n› “3200 belediye
baﬂkan› hapse girer” gerekçesiyle iki y›l erteleten
bakand›r. Öyle ya rantç›
belediye baﬂkanlar›n›n yan›nda
halk›n sa¤l›¤›n›n ne önemi var!
Oysa ayn› düzenin yasalar› halka
gerçekleri aç›klayan bir afiﬂi asmay› bile daha a¤›r cezaland›r›yor, mevcutlar yetmiyor “terör”
diye yeni yasa ç›kar›yor.
Temel Haklar Federasyonu’nun
zehirli varillere iliﬂkin yapt›¤› aç›klamas›nda belirtti¤i gibi, “en tehlikeli zehir, kapitalizmdir.”

Zehirli kapitalizm
prensiplerine tümüyle karﬂ›y›z.”
Dünyan›n gelece¤i de¤il, tekellerimizin kâr› bizim için daha önemlidir; söylenen bu!
Zehirli varillerde de karﬂ›m›za ç›kan bu ç›plak gerçektir. Belki o
varilleri gömen ilaç tekeli “dünya
ekonomisinde rekabet” kayg›s›yla de¤il, ama ayn› anlama gelen
ve çap›na uygun olarak daha fazla kâr için topra¤› zehirledi.
Varillerin “tehdit” oldu¤u do¤rudur, ama as›l tehdit onlar de¤ildir. Suçlu olan da ne bir fabrika,
ne AKP ya da belediye; suçlu
KAP‹TAL‹ZM’dir.
Kapitalizmin patronu, kapitalizmin
belediyesi, kapitalizmin hükümeti, kapitalizmin emrinde oldu¤u
için, halk aç›s›ndan TEHD‹T’tirler.
Çünkü kapitalizm insanl›¤› tehdit
eden en büyük tehlike ve tüm
tehlikelerin kayna¤›d›r...
Kapitalistler hem halk›m›z› sömürüyor, hem de zehirliyor. Kapitalist sistemi savunanlar, bu “cinayetin” ortaklar›, sorumlular›d›r.
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‹ﬂte bu yüzden zehirli varilleri topraktan kaz›mak aldatmacad›r,
hiçbir ﬂeydir. ﬁimdi halk ortaya
ç›kard›¤› için “çevreci” kesilen bu
iktidar dahil, tüm iktidarlar tekellerin daha fazla kâr h›rs›na göz
yummaya, zeminini haz›rlamaya
devam edeceklerdir. Bu nedenle
topraklar›m›zdan kaz›nmas›
gereken zehirli
variller de¤il,
kapitalist
sistem i n
kendisidir.

‘Terörle Mücadele Yasas›
AB’cilik Oyununun ‹flas›d›r

Yeni TMY’de;
◆ Düﬂünce yine suç
◆ Örgütlenme yine suç
◆ Demokratik eylem
yine suç
◆ ‹nançlar yine suç
◆ Ulusal, siyasal
kimlikler yine suç
◆ Bas›n özgürlü¤ü yine
yok

Ama art›k;
◆ ‹nfazlar daha özgür
◆ ‹ﬂkenceciler daha
serbest
◆ Ali Kayalar daha fazla
devlet korumas›nda

Her ﬂey, herkesin gözleri önünde
yaﬂand›, yaﬂan›yor. Mersin bayrak
provokasyonundan bu yana oligarﬂi
bir yandan ﬂovenizmi körükledi.
Ayn› süreçte en demokratik haklar
yokedildi, sald›r›ld›. Yo¤un bir ﬂekilde “bölücülük, terör” yaygaras›
yükseltildi. J‹TEM’cilerin kontra
eylemlerine sahip ç›k›l›rken bunu
protesto eden halk›n demokratik eylemleri “terör” olarak nitelendirildi.
Cenazesine sahip ç›kanlar kurﬂunland›, taﬂ atan çocuklar “terörist”
ilan edilerek katline ferman ç›kar›ld›... Polisin ve ordunun, çivisi ç›km›ﬂ “terörle mücadele” yaygaras›
ile türlü oyunlarla sahnelenen “yasalar elimizi ba¤l›yor” söylemi sürekli gündemde tutuldu.
Elbette tüm bu geliﬂmeler, hiç
aral›ks›z bir ﬂekilde süren halka
karﬂ› savaﬂ›n yans›malar›yd›. Ama
sürecin niteli¤i itibariyle bununla
s›n›rl› de¤ildi. Ayn› zamanda, Genelkurmay ve AKP kurmayl›¤›nda
kamuoyu “daha fazla bask›ya raz›
olmaya, hak ve özgürlüklerinden taviz vermeye” ikna etmek için kullan›ld› bu geliﬂmeler.
Ve nihayet bask›y› daha da art›raca¤› bugünden belli olan yeni
“Terörle Mücadele Yasas›” haz›rland›. Hükümet taraf›ndan imzalanan yasa önümüzdeki günlerde
meclise getirilecek. “Sosyal demokratl›¤›n” zerresini taﬂ›mayan ve hak
ve özgürlükleri a¤z›na almay› bir
yana b›rak›n, Genelkurmay sözcüsü
gibi hep daha fazla bask› isteyen
CHP’den de yasaya iliﬂkin herhangi
bir itiraz gelmedi.

“Terörizm” Demagojisi,
Daha Fazla Bask›n›n
Gerekçesidir
Amerikan emperyalizmi öncülü¤ünde tüm dünyada halklara karﬂ›
sürdürülen savaﬂta ﬂu gerçek art›k
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herkes taraf›ndan bilinmektedir.
“Terörizm ve teröre karﬂ› savaﬂ”,
halklar›n bask›ya, sömürüye, ba¤›ml›l›¤a karﬂ› mücadelelerini bast›rman›n, kan içinde bo¤man›n argüman›d›r. ‹çte ise hak ve özgürlükleri yoketmenin polis devletlerini
kurumlaﬂt›rman›n demagojisidir.
Ülkemizde ise y›llard›r bu politika uygulanmaktad›r. Son y›llarda
oligarﬂi emperyalizmden de güç
alarak terörizm demagojisini kullanmakta daha da cüretli davranmaktad›r. Bu yasa bir kez daha bu
gerçe¤i göstermiﬂtir.
Yasa “terör” tan›m›n› korurken,
“terör” kapsam›na sokulmad›k neredeyse hiçbir ﬂey b›rak›lm›yor. Sonuç almay› hedeflemeyen ve protestodan öteye gitmeyen “sivil toplumcu” eylemler d›ﬂ›nda (ki bunlar da
gerekti¤inde kapsama dahil edilir!)
neredeyse tüm demokratik eylemler
“suç” olarak görülüyor ve cezalar
getiriliyor. Öte yandan bütün “terör
yasalar›” gibi, halka karﬂ› savaﬂ› yürütenlerin korunmas› esas al›nm›ﬂt›r. Bir baﬂka deyiﬂle; yasa, devrimci demokratik mücadeleyi engellemek, Ali Kayalar’› serbest b›rakmak, ellerini güçlendirmek için, yeni ﬁemdinliler’i, Susurluklar’› daha
rahat örgütleyebilmek için ç›k›yor.
Yasan›n bas›na yans›yan ayr›nt›lar›, polisin ve ordunun isteklerinin büyük oranda hükümet taraf›ndan yerine getirildi¤ini göstermektedir. Peki ne istiyor ordu ve polis?
B›rak›n istedi¤imiz gibi infazlar yapal›m!
B›rak›n istedi¤imiz gibi iﬂkenceler yapal›m!
B›rak›n istedi¤imiz gibi demokratik eylemlere sald›ral›m,
demokratik kitle örgütlerini sustural›m!
“Terör” demagojisiyle üstü örtülmek istenen iﬂte bu ç›plak ger-

çektir.
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zemini haz›rlan›rken; öte yandan y›llard›r “yasad›ﬂ›” ﬂekilde hapishaneden
al›narak tetikçi olarak kullan›lan itirafç›lara, ﬂimdi bu iﬂ
yasal olarak yapt›r›lacak.
5- “Örgüte ait
amblem ya da iﬂaretlerin taﬂ›nmas›, bu
iﬂaret ve amblemin
üzerinde bulundu¤u
üniformay› and›r›r giysiler giyilmesi, gösterilerde yüzün kapat›lmas›,
örgütün amac›na yönelik afiﬂ pankart, döviz, resim, levha taﬂ›nmas›,
slogan at›lmas›, örgüte üye kazand›rmaya yönelik faaliyetlerde bulunulmas› da 5 y›ldan 15 y›la kadar
hapisle cezaland›r›labilecek.”
Tüm bu say›lanlar›n hedefi, sisteme alternatif ya da muhalif hiçbir
gücün kendisini ifade etmemesini
sa¤lamakt›r. Örne¤in, “örgütün
amac›na yönelik pankart” deniliyor. Marksist-Leninist bir örgütün
amac› nedir? Sosyalist bir Türkiye
kurmak! “Yaﬂas›n ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist Türkiye” slogan›n›
da pekala bu madde ile cezaland›rabilirsiniz! Ya da “siyah pantolon,
beyaz gömlek” giydi¤i, k›z›l bayrak
taﬂ›d›¤› için...
“Terörle mücadele” ad›na ç›kar›lan yasalar›n ortak özelli¤i, “esnek”
oluﬂlar›d›r. Her duruma yorumlanabilmesi ve devrimci demokratik
mücadeleyi bo¤ma amac›na denk
düﬂmesi, bununla yak›ndan ilgilidir.
5- Bir baﬂka düzenleme ise, son
dönemde s›kça çarp›t›larak demagojisi yap›lan “eylemci çocuklar”
konusunda yap›ld›. “Çocuklar›n›
bilerek ve isteyerek yasad›ﬂ› eylemlerde kullanan aileler cezaland›r›lacak.”
Tam da ‹srail usülü!
Feda eylemcilerinin ailelerinin
evlerini y›kan siyonistlerle ayn› zihniyetten besleniyor AKP. Oligarﬂinin, her türlü hak arama eylemini
“yasad›ﬂ›, terör eylemi” olarak adland›rd›¤› deneylerle sabit oldu¤una

Varolan› daha da
a¤›rlaﬂt›ran TMY’de
kimi maddelere özetle bakal›m.

1- Suç iﬂleyen
güvenlik görevlilerinin cezaevine girmesine son veriliyor.
(Zaten istisnai ve k›sa süreliydi) “Adli
kontrol” ad› verilen
uygulama ile halka
kurﬂun s›kan, katleden, iﬂkence yapan devlet görevlileri, kontra elemanlar› deﬂifre olduklar›nda ve eskaza haklar›nda soruﬂturma aç›ld›¤›nda tutuklanmayacaklar. Bunun yerine, “her gün karakola imza vermeleri” gibi komik uygulamalar getiriliyor. Yine ölüm
mangalar› ve iﬂkencecilerin korunmas›na iliﬂkin, “Terörle mücadelede görev yapanlar›n kimliklerini
aç›klayanlara 3 y›l hapis” getiriliyor.
Bir baﬂka biçimde ifade edersek,
Ali Kayalar art›k özgür! Hiçbir
“ayk›r›” savc› öyle kafas›na göre iddianamelerle bu “iyi çocuklar›”
suçlayamayacak! “Ç›kar›lan yasalarla terörle mücadele edenlerin
elini kolunu ba¤lad›” diyenler; Susurluk’un tetikçilerinin deﬂif edilmesini, Ali Kayalar’›n tutuklanmas›n› “bir daha terörle savaﬂacak
kimseyi bulamay›z” diye hay›flanarak karﬂ›layanlar; bu maddeye en
çok sevinenler olacakt›r. Katliamlara, infazlara, iﬂkencelere maruz kalanlar›n adalet iste¤i ise dünden daha fazla boﬂlukta kalacak.
2- Yasa, kolluk görevlilerine
“tehlikeyi etkisiz hale getirecek ölçü
ve orant›da silah kullanma” yetkisi
veriyor. Bu yetki, sadece mevcut
görevlilere tan›nm›yor, “kamu görevlileri, görevlerinden ayr›lm›ﬂ olsalar dahi, terörün kendilerine ve
ailelerine sald›r›s›n› savmak için silah kullanabilecek.”
“Teslim ol ça¤r›s›na ateﬂle karﬂ›l›k verdi” gerekçesine dayal› infazlar böylece yasal güvenceye al›n›yor. “Orant›l› güç kullanma”n›n sa-

Yasa, devrimci demokratik mücadeleyi engellemek, Ali Kayalar’›n ellerini güçlendirmek için, yeni ﬁemdinliler’i, Susurluklar’›
daha rahat örgütleyebilmek için ç›kar›l›yor.
dece göstermelik oldu¤u, yaﬂanan
binlerce örnekle bilindi¤i için, bu
ayr›nt›n›n sadece kimi çevrelerin
itirazlar›n› bertaraf etmek amaçl›
konuldu¤unu belirtelim.
Sa¤ yakalama, aya¤›na ateﬂ etme
vb. gibi bir zorunlulu¤u bulunmayacak olan ölüm mangalar›n›n bu
“yetkiyi” pervas›zca kullanacaklar›ndan kimsenin kuﬂkusu olmas›n.
Demokratik eylemlerde çocuklar›
kurﬂunlayanlar, bunun yasal güvenceye al›nd›¤› yerde ne yapmazlar!
3- Bas›na “terör örgütü propagandas› yapma” gerekçesiyle yeniden hapis cezalar› geliyor. Hat›rlanaca¤› gibi, hapis cezalar› “demokratikleﬂme oyununun” bilmem kaç›nc› perdesinde kald›r›lm›ﬂ ve a¤›r
para cezalar› getirilmiﬂti. ﬁimdi para cezalar› korunurken hapis yeniden ve daha a¤›r getirildi.
4- Hükümlü ve tutuklular, sorgulama ve yer gösterme amaçl› hapishaneden ç›kar›labilecek. Bir yandan
devrimci tutsaklara iﬂkence ya da
“yer gösterirken kaçmaya teﬂebbüs
etti” gibi uydurmalarla infazlar›n
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göre, hiçbir eyleme çocuklar kat›lamaz! Kat›l›rsa ne olur! Ailesine ceza, çocu¤una kurﬂun! Baﬂbakan,
“kad›n da olsa çocuk da olsa gereken yap›lacakt›r” derken, fiili planda Diyarbak›r’da çocuklar kurﬂunlan›yordu, yasal planda da demek ki
bu maddenin haz›rl›¤› yap›l›yormuﬂ! Ne büyük demokrat ﬂu AKP!
‹srail’i saymazsan›z eﬂi yok!
Yeni TMY; propogandaya cezan›n a¤›rlaﬂt›r›lmas›, “Dernek vak›f,
siyasi parti, iﬂçi veya meslek kuruluﬂlar›” arac›l›¤›yla yap›ld›¤›nda bu
kurumlar› susturmaya yönelik cezalar gibi daha çok say›da bask›y› bar›nd›r›yor.

Demokrasicilik Oyunu ve
Türkiye Gerçe¤i
Terör yaygaras› yaparak, kurﬂunlanan çocuklar› bir yana b›rak›p
“çocuklar› kullan›yorlar” manﬂetleri
atarak bu yasaya zemin haz›rlayan
burjuva bas›n dahi eleﬂtirmek zorunda hissetmektedir. “Terör suçu
listesi uzad›” (Milliyet, 19 Nisan),

“DGM’den daha a¤›r” (Hürriyet,
19 Nisan), “Terörle mücadeleye
Ali Kaya yasas›” (Sabah, 19 Nisan)
baﬂl›klar› atanlar›n samimiyetsizlikleri bir yana, AKP iktidar›n›n “özgürlüklerden geri ad›m at›lm›yor”
yalan›yla neyi gizlemeye çal›ﬂt›¤›n›
göstermektedir.
Yasa, AB’cilik oyununun, demokratikleﬂme masallar›n›n iflas›
niteli¤indedir. AKP iktidar›n›n sözcüleri bu gerçe¤i gizlemek için telaﬂ
içinde “özgürlüklerden geri gidilmiyor, özgürlükler ile güvenlik aras›ndaki dengeye dikkat edildi” yalanlar›na baﬂvurmakta, kanal kanal
gezerek, gazetelere beyanlar vererek halka savaﬂ ilan›n› bir üst boyuta s›çratmalar›n› gizlemeye çal›ﬂmaktad›rlar. Ancak bu çaba boﬂunad›r. Art›k bir gelenek haline gelen,
“demokratikleﬂme” paketleri sonras› yeni bask› yasalar›n›n ç›kar›lmas›, tam bir sömürge tipi faﬂizm klas i ¤ i ,
Türkiye
gerçe¤i
olarak

bir kez daha tescil etmektedir.
TMY ile getirilenlere bak›n, “demokrasi geldi” diye sunulan ne kadar
hak, özgürlük varsa, yeniden ortadan
kald›r›ld›¤›n› görürsünüz. AB yasalar› diye ç›kar›lan yasalar›n ço¤u,
“demokratikleﬂtik ama uygulamada
sorunlar var” teraneleri aras›nda,
daha uygulanamadan yokedilmiﬂtir.
Demokratikleﬂme masal› bu ülkede ony›llard›r anlat›l›yor, ony›llard›r onlarca kez iflas etti bu oyun.
141. ve 142. maddeyi “büyük demokrasi hamlesi” ile kald›r›p yerine
“Terörle Mücadele Yasas›” getiren
Özal’dan bu yana tüm iktidarlar, ayn› oyunun uygulay›c›lar› oldular.
Ancak hala ders almayanlar var.
Hala ﬂu ya da bu iktidar›n demokratikleﬂmeyi sa¤layaca¤› beklentisi
içine girenler var. Ve “hayal k›r›kl›¤›” onlar›n hep “kaderi”dir. Çünkü
Türkiye’de faﬂizm gerçe¤ini tespit
etmeyenler sürekli olarak hayal k›r›kl›klar› yaﬂamaktan kurtulamazlar. Sadece kendilerinin yaﬂad›¤› bir
hayal k›r›kl›¤› olsa, neyse! Ancak

‘S›f›r
Riyakârl›¤›
AKP’nin
Haberin özeti ﬂu: AB’nin 3 milyon euro verdi¤i ‹ﬂkenceyle Mücadele Projesi’nin baﬂ›na, iﬂkence görenlere ‘sa¤lam’ raporu verdi¤i için
‘meslekten men cezas›’ alan Nur
Birgen atand›. AKP’nin iﬂkence karﬂ›s›ndaki tutumunun özeti!
AB finansmanl› projede, hakim,
savc› ve doktorlar›n iﬂkenceyi önlemek ve iﬂkenceyle mücadele konusunda e¤itilmesi öngörülüyor. Ve
AKP iktidar› bu projenin baﬂ›na Nur
Birgen gibi iﬂkenceden sab›kal›, iﬂkenceyi gizleme konusunda tescilli
birini at›yor.
Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas Kurulu Baﬂkan› da olan Nur Birgen’in
birkaç sab›kas›n› hat›rlatal›m: YDH
binas›n› iﬂgal eden devrimcilere iﬂkence yap›ld›¤›, vücutlar›ndaki izler
çok aç›k oldu¤u halde, onlar için
sa¤lam raporu vermiﬂti. Ölüm orucu sürecinde Wernicke Korsakoff

hastal›¤›na yakalanan
devrimci tutsaklara
d ü ﬂ manl›¤›yla da
sab›kal›
Nur Birgen. ‹yileﬂemeyece¤i kesin olan tutsaklara,
“iyeleﬂebilir, iyileﬂti, hapishanede
kalabilir” raporlar› verdi.

tolerans’

Nur Birgen’in e¤itece¤i doktorlar, savc›lar, hakimler ne yapar?
Yapsa yapsa, Birgen’in yapt›¤›n›!
Nur Birgen’in bu projenin baﬂ›na
atanmas›, pervas›zl›¤›n ve iktidar›n
iﬂkenceyi sürdürece¤inin aç›k ilan›d›r, ama bundan da önce böyle birinin halen görevleri aras›nda “iﬂ22
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kenceyi belgelemek” olan Adli T›p
Kurumu’nun bir bölümünün baﬂ›nda tutulmas› zaten iﬂkence savunuculu¤unun bir göstergesidir.
AKP’nin haklar ve özgürlükler
alan›ndaki en “iddial›” sloganlar›ndan biri olan “iﬂkenceye s›f›r tolerans”›n ne anlama geldi¤i bu atamada bir kez daha görülmüﬂtür. ‹ﬂkenceye “s›f›r tolerans”›n pratik bir
göstergesi yoktur, ancak iﬂkenceye
yüzde yüz onay ve iﬂkencecilere
yüzde yüz koruma politikas› ortadad›r.
Türk Tabipler Birli¤i ve Türkiye
‹nsan Haklar› Vakf›, Birgen’in projenin baﬂ›na getirilmesine tepki göstererek projeden çekildiklerini aç›klarken, yeni ç›kard›¤› TMY’de iﬂkencecileri, infazc›lar› korumak için
yeni maddeler ekleyen AKP, bu
projede de kendine yak›ﬂan› yapm›ﬂt›r.

bu kesimler halk› aldatmada, iktidarlar›n bu oyunu sürdürmelerinde
de “koltuk de¤ne¤i” rolü oynamaktad›rlar. Bu iktidar› “demokrasi
ﬂampiyonu” diye kim alk›ﬂlad›?
Kim “sosyalist” kimli¤iyle ç›k›p
“demokratik devrimin yukar›dan
aﬂa¤›ya gerçekleﬂti¤ini” söyleyerek
halk kitlelerine “devrimi boﬂ verin”
mesaj› vermeye çal›ﬂt›? Kim, “yavaﬂ da olsa ad›mlar at›l›yor” diye,
iktidar›n halk› sürekli bir beklenti
içinde tutmas›na çanak tuttu? ﬁimdi
bu kesimlerin hiçbir eleﬂtirisinin,
itirazlar›n›n anlam› yoktur.
Bu yasa ﬂu gerçe¤i bir kez daha
göstermektedir. Türkiye’de demokrasi sorunu, faﬂizmin y›k›lmas›
sorunudur. Faﬂizm; iﬂçisi, köylüsü,
memuru, gençli¤i ile bir avuç sömürücü d›ﬂ›ndaki bütün s›n›f ve taba-

kalar›n aya¤a kalkt›¤› ve halk›n iktidar›n› kurdu¤u bir devrimle mümkündür. Mevcut düzen içinde reformlar›n kal›c› olmamas› bir yana,
halk kitlelerinin mücadeleleri ile
sa¤lanmayanlar hiç kal›c› de¤ildir.

Halk›n Gücü TMY’ye
Boyun E¤meyecek
Yasa temel olarak; devrimci mücadelenin halk kitleleri ile ba¤ kurdu¤u demokratik mücadeleyi ve
Kürt halk›n›n demokratik ve ulusal
taleplerinin her alanda susturulmas›n› hedeflemektedir.
Ancak Türkiye’de, demokratikleﬂme hamleleri ile maskelenen faﬂizm gerçe¤i kadar, bir baﬂka gerçek de vard›r. O gerçek devrimci
mücadeledir.

Eyüp Beyaz’› ‹nfaz Edenlere Ceza Yok!
‹nfaz›n oligarﬂik devletin resmi
politikas› oldu¤unu gösteren çok
say›da olay yaﬂanm›ﬂt›r. Ama baz›lar› vard›r ki, demagoji denizini
tüketir ve simgesel hale gelir. Örne¤in, 1990’l› y›llarda yo¤un yaﬂanan infazlardan biri olan Ankara
Maltepe ve Küçükesat’taki operasyon böyledir. Beﬂ Devrimci
Solcu’nun infaz edildi¤i operasyonu meﬂrulaﬂt›rmak için, dönemin
koalisyon hükümetinin “sosyal demokrat” partisinden “insan haklar›ndan sorumlu” bakan olan Mehmet Kahraman ile ‹çiﬂleri Bakan›
‹smet Sezgin ve vali bizzat haz›r
bulunmuﬂlar ve ölüm mangalar›na

onay vermiﬂlerdi.
AKP hükümetinin infazc›l›¤›n›n
simgesi de kuﬂkusuz ki, ad›nda
“Adalet” olan bakanl›¤›n önünde,
kameralar›n yay›nda oldu¤u s›rada
gerçekleﬂen, Eyüp Beyaz’›n infaz
edilmesidir. Elleri arkadan kelepçeli olan Eyüp Beyaz’› do¤rudan,
hedef alarak baﬂ›ndan vuran ölüm
mangalar› bizzat hükümet yetkilileri taraf›ndan kutlanm›ﬂ, burjuva
medya taraf›ndan alk›ﬂlanm›ﬂt›.
Olaya iliﬂkin baﬂlat›lan soruﬂturmada, savc›l›k iddianamesini
haz›rlad›. 121 insan›n tecrit politikas› ile katledilmesini meﬂru görerek, devrimcilerin halk›n adaletini

Ç›kar›lan bunca bask› yasas›,
bunca terör; halk›n gücünü teslim
alamam›ﬂt›r. Her seferinde yeni yasalara ihtiyaç duymalar› bunun ürünüdür. Her seferinde daha a¤›r yasalarla Türkiye halk›n›n mücadelesini
bo¤ma hevesleri hep kursaklar›nda
kalm›ﬂt›r. Bugün dünya çap›nda estirilen gericilik rüzgar›ndan güç
alan oligarﬂik iktidar›n yeni TMY
sald›r›s›n›n akibeti de ayn› olacakt›r. Yar›n, “bu yasa da yetmiyor”
serzeniﬂleri duyarsan›z ﬂaﬂ›rmay›n.
AKP’nin “SS” yasalar› da tarihin
çöplü¤ünde yerini alacakt›r.
Çünkü, bu mücadele gücünü
sahte demokratikleﬂme yasalar›ndan de¤il, meﬂrulu¤undan, emekçi
halk kitlelerinden almaktad›r. Ve en
önemlisi her alanda büyük bedeller
ödemeyi göze almaktad›r.

uygulama
hakk›n› “terör” olarak
nitelendiren düzenin
savc›s›, Beyaz’› infaz
eden ölüm
mangalar›
hakk›nda
hiçbir ceza verilmemesini istedi.
O süreçte geçerli olan yasalarca dahi “aﬂ›r› güç kullan›m›” gibi
yasad›ﬂ›l›klar› bar›nd›rd›¤› hukukçular taraf›ndan dile getirilen olay,
ç›kar›lmak üzere olan TMY’ye göre zaten soruﬂturma konusu dahi
olmayacak! Fiili olarak devletin
korumas›nda olan ölüm mangalar›n›n eli hiç so¤utulmayacak!

DTP’yi Sindirme Operasyonlar›

Duruﬂmay› ‹zlemek ‹stedi, Tutukland›

Diyarbak›r’da devletin sald›r›s›ndan bu yana
DTP’li yöneticilere karﬂ› gerçekleﬂtirilen bask›,
tutuklama furyas› sürüyor. Gün geçmiyor ki, bir
kentin DTP il ve ilçe yöneticileri gözalt›na al›nmas›n, tutuklanmas›n. Bahaneler türlü türlü; gösterileri örgütledi, terör örgütüne yard›m yatakl›k etti,
Öcalan’a “say›n” dedi vb. vb. Son olarak Dersim
il ve ilçe baﬂkanlar› gözalt›na al›n›rken, bugüne
kadar tutuklanan DTP’li il ve ilçe yöneticisi say›s›
50’yi buldu.

DHKP-C Davas› tutsa¤› Ercan Kartal'›n duruﬂmas›n› izlemek için 12 Nisan’da ACM önüne gidenlerden biri olan
‹kitelli Temel Haklar üyesi Kemal Delen, polis taraf›ndan
keyfi bir ﬂekilde gözalt›na al›nm›ﬂt›. Delen ayn› keyfilik içinde “polise mukavemet”ten tutukland›.
Hat›rlanaca¤› gibi, duruﬂma öncesi polis Temel Haklar
üyelerinin demokratik haklar›n› engellemeye çal›ﬂm›ﬂ ve
avukatlar dahil, herkesi susturmay› kendinde hak gören bir
polis komiseri, karﬂ›s›ndakilerin yasalardan, hukuktan,
haklar›ndan sözetmeleri üzerine kalp krizi geçirmiﬂti.
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YÖK’e yarg› kalkan› sürüyor
YÖK Protestosuna Yine Tahliye Yok
7 Kas›m 2005 tarihinde YÖK’ü
protesto eden ö¤rencilere polis sald›rarak gözalt›na alm›ﬂ ve 20 kiﬂi
tutuklanm›ﬂt›. Daha sonra görülen
duruﬂmalarda 17 ö¤renci serbest b›rak›l›rken, üç ö¤rencinin tutsakl›¤›
sürdürülmüﬂtü.
YÖK’ü protestonun yarg›lanmak
istendi¤i mahkemenin 3. duruﬂmas›
13 Nisan günü Ankara 11. ACM’de
görüldü. Gençlik Federasyonu üyesi
Nurgül Acar’›n da bulundu¤u üç ö¤renciye yine tahliye karar› verilmezken, düzenin gençli¤i “potansiyel
suçlu” görme bak›ﬂ aç›s›, mahkeme
karar›na “suçu iﬂleme ihtimallerinin
yüksek olmas›” ﬂeklinde geçti. Duruﬂmay› 7 Haziran’a erteleyen mahkeme, YÖK’ü protestoya kalkan olmaya devam etti.

Ancak, arkadaﬂlar›na destek vermek için mahkeme önünde toplanan
Gençlik Federasyonu üyeleri, ne
YÖK’ü protesto etmekten ne de demokratik üniversite taleplerinden
vazgeçmeyeceklerini hayk›rd›lar.
“Ne YÖK Ne AKP Demokratik
Üniversite” pankart› ve DEV-GENÇ
logolu k›z›l flamalar› taﬂ›yan ö¤renciler “YÖK’e Hay›r Keyfi Tutuklamalara Son”, “Ö¤renciyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z”, “YÖK’e Karﬂ› Ç›kmak Suç De¤ildir” yaz›l› dövizleri
taﬂ›d›lar.
Mahkeme önünde Ebru Benek
taraf›ndan yap›lan aç›klamada,
YÖK’ü protestonun bir hak oldu¤u
hat›rlat›larak, bu hakk›n polisin gaz
bombalar› ile engellendi¤i ifade
edildi. Nurgül Acar’›n burjuva bas›n taraf›ndan “her eylemde ayn›

Soruﬂturma s›ras›
ö¤retim üyelerinde
Ö¤rencilere yönelik soruﬂturmalar› aral›ks›z
sürdüren YÖK’çü rektörler, ilerici, demokrat ö¤retim üyelerini de sindirmek için soruﬂturma silah›na baﬂvuruyor.
Mu¤la’da cuntac› Kenan Evren’in üniversiteye davet edilerek konuﬂturulmas›n› protesto
ederek, odas›n›n kap›s›na ''utan›yorum'' yaz›s›
asan Doç. Dr. Dilek Hattato¤lu hakk›nda soruﬂturma aç›ld›. Rektör ﬁener Oktik’e göre bir cuntac›y› davet etmekte ise utan›lacak bir durum yok
ki, yavuz h›rs›z misali ö¤retim üyesini suçluyor.
Bir baﬂka soruﬂturma ise, “üniversitede siyaseti bitirece¤ini” söyleyerek, ö¤rencilerin afiﬂlerini çevik kuvvetin gaz bombal› müdahaleleri ile
indiren, ‹stanbul Üniversitesi’nin devrimci demokrat ö¤rencileri üzerinde terör estiren ‹.Ü.
Rektörü Mesut Parlak taraf›ndan aç›ld›. Parlak,
afiﬂ yasa¤›n› ve polisin fakültenin koridorlar›na
kadar sokularak ö¤renciler üzerinde terör estirilmesini protesto eden, E¤itim-Sen ‹stanbul 6
No'lu Üniversiteler ﬁubesi üyesi 4 akademisyen
ile 2 genel idareci hakk›nda soruﬂturma baﬂlatt›.

k›z” ﬂeklinde hedef gösterilmesine
de de¤inen Benek, “Nurgül neden
her eylemde vard›r. Çünkü; haks›zl›klara karﬂ›d›r. YÖK’e karﬂ›d›r.
Çünkü; ba¤›ms›z, demokratik bir
Türkiye istemektedir. Çünkü; bu ülkede hukukun ve adaletin olmad›¤›n› defalarca kez dile getirmektedir”
ﬂeklinde konuﬂtu.
Gençlik Federasyonu olarak
YÖK’e karﬂ› mücadelelerinin sürece¤ini ifade eden Benek, “Bunun
için tutuklamalar, gözalt›lar, polis
sald›r›lar›, iﬂkenceler bizleri y›ld›ramaz” dedi.
Mahkeme sonunda da k›sa bir
aç›klama yapan ö¤renciler, arkadaﬂlar›n› sahiplenmeye devam edeceklerini kaydettiler. Eylem s›ras›nda
“YÖK’e Hay›r”, “Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.

Canan ve Zehralar’la
Gelece¤e Yürüyoruz
Dolayl›¤› belinde, peﬂtemal› baﬂ›ndaki k›z sen misin
Laz k›z›? / Aln›ndaki bant ne de güzel yaraﬂm›ﬂ sana / Senin de peﬂtemal›n bu mu ola? / Bu kas›rgay› daha 19 yaﬂ›nda sen mi yaratt›n? / Meydanlarda YÖK'E HAYIR diyen
sesin ç›nl›yor hala Laz k›z› / Senin ad›m att›¤›n her yerde
Karadeniz havas› / Yüre¤inin at›ﬂlar›yla sars›ld› her yer / Yaﬂamay› ö¤retiyorsun Laz k›z› / Sen kazand›n Laz k›z› / Biz kazand›k / Yalanc›lara sahtekarlara inat sen kazand›n / Bak›yoruz seni görüyoruz / O halde kim öldü gerçekte? / Seni öldürenler öldü Laz k›z›...
‹zmir Gençlik Derne¤i, Ege Üniversitesi ö¤rencisiyken,
ülkesinin hapishanelerinden yükselen ç›¤l›¤a, ölüme yat›rd›¤› bedeniyle ses olan Canan Kulaks›z’› and›.
14 Nisan günü Edebiyat Fakültesi önünden yürüyüﬂe geçen gençlik, ö¤rencilere Canan’› ve onun mücadelesini anlatt›lar. Canan Kulaks›z’›n ö¤rencisi oldu¤u Biyoloji Bölümü’ne giden ö¤renciler, giriﬂe Canan’›n resmini ve karanfiller b›rakt›lar. Canan ve Zehra Kulaks›z kardeﬂler nezdinde tüm ﬂehitler için yap›lan sayg› duruﬂunun ard›ndan sloganlarla direniﬂ hayk›r›ld› ve konuﬂmalar yap›ld›. Konuﬂmalarda bir DEVGENÇ’li olarak Canan’›n mücadelesi anlat›l›rken, etkinlik
Grup Gün›ﬂ›¤›’n›n Canan an›s›na söyledi¤i marﬂlarla bitti.
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S öz g ençlikte:

duk. Ancak konuﬂmalar›m›zdan
bunun tekil
bir olay olmad›¤› Gazi'deki tüm
liselerde
yaﬂand›¤›n›
ve ellerinden fazla
bir ﬂey gelmedi¤ini anlatt›lar. Ayr›ca okul önlerinde de çete kavgalar›n›n çok oldu¤undan ﬂikâyetçi oldular. Bizim de öncesinden gözlemledi¤imiz ﬂeylerdi birço¤u. Bunun üzerine okuldaki arkadaﬂlar›m›zla birlikte de¤erlendirdik ve sorunun aciliyetine karar vererek kampanya baﬂlatt›k.
Kampanyam›z›n temel amac›;
Gazi'deki liseli gençli¤e verilmek
istenen yaﬂam tarz›na alternatifimizle gitmek, somut çözümlerle
baﬂta birlikteli¤i, dayan›ﬂmay›
vermektir. Elbette bu bilinci sadece anlatarak veya çeﬂitli etkinliklerle s›n›rlamak de¤il amac›m›z.
Bunun somut koﬂullar›n› da yaratma peﬂindeyiz.
Bunun için okul müdürleriyle
görüﬂmelerimiz sürmektedir.
Okullar›m›zda, kütüphanelerin
koﬂullar›n› tekrar gözden geçirip
ö¤rencileri teﬂvik edici hale getirmeyi düﬂünüyoruz. Mesela ﬁair
Abay Lisesi’nde kantinde ‘lang›rt’
oyun masas› bulunmaktad›r. Bunun kald›r›lmas›n›, kültürel sosyal
faaliyetlerin aktif hale getirilmesini, düzenli olarak bu kollar›n etkinlik yapmas›n› sa¤layacak koﬂullar›n oluﬂturulmas›n› ve bütün
bu faaliyetleri denetleyecek bir
komisyon oluﬂturulmas› düﬂüncesindeyiz. Komisyonumuz okul
idaresi, ö¤renci arkadaﬂlar›m›zdan bir kiﬂi, ailelerimizden oluﬂan
bir kiﬂiyle, okulumuzda yaﬂanan
her türlü soruna müdahale edebilecek, birlikte çözüm üretecektir.
Kampanyam›z› 19 Nisan günü
bir aç›klamayla duyurduk. Kampanyam›za sadece ö¤rencileri de¤il, okul idaresi ve ailelerimizi de
katma hedefindeyiz.
Bundan sonras›nda bilgilendirme amaçl› broﬂür ve el ilanlar›m›z› her ö¤renciye ve halk›m›za
ulaﬂt›raca¤›z. 11 May›s'ta Gazi Ticaret Lisesi Spor Salonu’nda geniﬂ

Uyuﬂturucuya Yozlaﬂmaya,
Çeteleﬂmeye ‹zin Vermeyelim
12 Eylül faﬂizminin gençli¤i
sindirme, yozlaﬂt›rma politikalar›
çeﬂitli biçimlerde sürüyor. Bugün
güncel yan›yla söylersek, televizyonda, gazetelerde Deli Yürekler’in, Polat Alemdarlar’›n kahraman ilan edildi¤i, çetecili¤in ve
faﬂist kiﬂiliklerin empoze edildi¤i
bir süreci yaﬂ›yoruz. Yine ayn›
medyan›n "televole" kültürü ile
gençlik her türlü ahlaki de¤erinden soyutlan›yor, uyuﬂturucu, ahlaks›zl›k, yoz iliﬂkiler “özgürlük”
gibi sunuluyor.
Bu kültürel sald›r›lar›n en yo¤unlaﬂt›¤› yerler ise gecekondu
mahalleleri. Gecekondular›n düzen için tehlike olmas› ve nispeten kültürünü korumaya çal›ﬂmas›, düzenle çeliﬂkilerinin üst düzeyde olmas›, devrimci dinamizmin varl›¤›; bu yo¤unlaﬂman›n
baﬂl›ca nedenleridir.
Gazi Mahallesi de sayd›¤›m›z
özellikleri taﬂ›yan bir mahalle.
Devrimcilerin öncülü¤ünde birçok
haks›zl›¤a, adaletsizli¤e karﬂ› ç›km›ﬂ, düzenin siyasi, ekonomik
sald›r›lar›na karﬂ› direnmiﬂtir.
Devrimcileri ve devrimcilerin
öncülü¤ündeki mahalleleri kendisine karﬂ› tehlike olmaktan ç›karmak isteyen düzen, y›llard›r bask›ya ve ﬂiddete baﬂvurdu¤u gibi,
apolitikleﬂtirme ve dejenerasyon
politikalar›yla da sald›rmaktad›r.
Elbette ki bu politikalar› da bask›
ve ﬂiddet gibi kabul edilemezdir.
Gazi’deki liselerde kampanyam›z böyle bir ihtiyaçtan do¤du.
Ö¤renci arkadaﬂlar›m›z ve okul
idaresinin uyuﬂturucu ve artan
çete sald›r›lar›ndaki ﬂikayetleri
üzerine ald›¤›m›z bir karard›r.
ﬁair Abay Kunanbay Lisesi’nden, “okulda uyuﬂturucu kullan›ld›¤›”na dair ﬂikâyetler üzerine
biz de Lise Komisyonu olarak
okul idaresini ziyaret edip bu konuda bilgisi olup olmad›¤›n› sor-
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kat›l›ml› bir panel program›m›z
olacak. Uyuﬂturucu konusunda
uzman doktor, ö¤retmen, muhtar
ve ö¤renci temsilcilerinin konuﬂaca¤› panelin ard›ndan çeﬂitli kültürel etkinlik programlar›m›z
devreye girecek. Bu faaliyetlerimiz sürerken, madde ba¤›ml›s›
olupta tedavi olmak isteyen arkadaﬂlar›m›z›n tedavisini sa¤layaca¤›z.
Kampanyam›z› 21 May›s'ta yapaca¤›m›z liseli gençlik pikni¤iyle
sonland›raca¤›z. Ancak Gazi'de bu
çal›ﬂmalar›m›z uzun bir sürece
yay›larak devam edecek.
Lise Komisyonu olarak ﬂu an
kampanya afiﬂleri ve ça¤r›lar› ile
lise önlerinde duyurular›m›z sürüyor. Çeteleﬂme iliﬂkileri içinde
olan arkadaﬂlar›m›z› ikna etmek
için de birebir görüﬂmeler devam
ediyor. K›smen sonuç almaya da
baﬂlad›k, art›k bu arkadaﬂlar›m›z
okul önlerinde beklemiyor, özellikle ﬁair Abay ve Gazi Ticaret'te
çete sald›r›lar› önemli ölçüde engellendi, di¤er liselerde de bu
yöndeki çal›ﬂmalar›m›z sürüyor.
Ciddiyetimiz ve sonuç almam›z
sadece ö¤rencilerde de¤il, okul
idareleri ve velilerde de güveni
beraberinde getirmeye baﬂlad›.
Kuﬂkusuz bu çal›ﬂmalar›m›zdan rahats›z olanlar da vard›, her
zaman oldu¤u gibi. Polisler lise
önlerinde akreplerle beklemeye,
arkadaﬂlar›m›za gözda¤› vermeye
çal›ﬂt›lar. 9 Nisan'da Küçükköy
E.M.L önünde afiﬂ asan iki arkadaﬂ›m›z› gözalt›na ald›lar. Uyuﬂturucunun, çetecili¤in hamileri oldu¤unu gösterdiler.
Biz bu kampanyaya baﬂlarken
Gazi Mahallesi özelinde bir çal›ﬂma yürütece¤iz ancak bu dayatmalar, yozlaﬂt›rma politikas›n›n
kayna¤›n›n iﬂbirlikçi iktidarlar oldu¤unun da bilincindeyiz. Bu gerçe¤i de tüm arkadaﬂlar›m›za kavratma hedefiyle hareket ediyoruz
ve Gençlik Federasyonu Lise Komisyonu olarak liseli arkadaﬂlar›m›z ve tüm halk›m›z› yozlaﬂmaya, çeteleﬂmeye karﬂ› mücadeleye ça¤›r›yoruz.

Gençlik Federasyonu

Faﬂist terörün en baﬂtaki
hedefi her zaman devrimci
demokratlar, örgütlü güçler
olmuﬂtur. Ama tek baﬂ›na
hedef asla onlarla s›n›rl› de¤ildir. Devrimci demokratlara sald›r›rken de, hiçbir
politik niteli¤i olmayan,
kendinden olmayan kesimlere sald›r›rken de as›l amaç
ayn›d›r. Baﬂta gençlik olmak üzere tüm halk› sindirmek, tahakkümü alt›na almak.
Bu gerçekler sayfalar›m›zda s›kça dile getirilmiﬂ ve kendisi gibi düﬂünmeyen herkese düﬂman olan faﬂist terörün hedefi olan, bugün de¤ilse yar›n hedef
olabilecek bütün kesimlerin birlikte
mücadelesinin öneminin alt› çizilmiﬂtir.
Sadece son günlerde yaﬂanan gerici faﬂist sald›r›lar bu gerçe¤i bir
kez daha teyid etmiﬂtir. Birkaç›n› s›ralayaca¤›m›z sald›r›lar›n ço¤u “s›radan” diyebilece¤imiz, hiçbir politik niteli¤i olmayan, ancak faﬂistlerin denetiminde olmayan kesimleri
kaps›yor. ‹ﬂte bu niteliklerinden dolay› da, bugüne kadar devrimci
gençli¤e, hak ve özgürlükler mücadelesi yürütenlere yönelik faﬂist sald›r›lara, linç giriﬂimlerine sesi ç›kmayan, görmeyen ve göstermeyen
burjuva bas›n, faﬂist terörü yeni keﬂfetmiﬂçesine bas bas ba¤›rmaktad›r.

man›n ard›ndan, polise tan›k olarak bilgi vermek isteyen bir kiﬂi, kalabal›k bir
grup taraf›ndan linç edilmek istendi. Ayn› güruh daha sonra Bak›rköy’de kendilerince tipini be¤enmedikleri çok say›da kiﬂiye
“terörist” diye sald›rd›lar.
Her türlü uyuﬂturucunun, mafyac›l›¤›n ve kirli
iﬂin içinde olan faﬂistler
için, “bira içilmesi” gibi ﬂeyler sadece bir
bahanedir. Faﬂistler
her f›rsat› gençli¤i ve
di¤er halk kesimlerini
sindirmek ve giderek
teslim almak, kendi düﬂüncelerini ve yaﬂam tarzlar›n› dayatmak için bu tür ﬂeyleri bahane
olarak kullanmaktad›rlar.

Faﬂist sald›r›lar
Her kesime yöneliyor

aﬂist Sald›r› ‹çin Her
ﬂey Bahane

F

◆ 29 Mart günü faﬂist bir grup,
Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleﬂkesi'nde resim bölümü ö¤rencilerinin 'nü resimler' yapmas›n› bahane
ederek sat›rlar ve döner b›çaklar›yla
sald›rd›. Olayda ikisi ö¤retim üyesi
dört kiﬂi yaraland›.
◆ ‹.Ü. Hasan Ali Yücel E¤itim
Fakültesi Kantini’ni basan bir grup,
gerici 31 Mart Ayaklanmas›'n›n y›ldönümünde, ''kantindeki di¤er ö¤rencilere de zorla baﬂörtüsü takt›rd›” ve okuduklar› Kuran'› dinleme-

ye zorlad›.
◆ Ankara Gazi Üniversitesi'nde
araﬂt›rma görevlisi Remzi Altunpolat, “uzun saçl› ve küpeli” diye 7 Nisan'da okul ç›k›ﬂ›nda faﬂistlerin sald›r›s›na u¤rad›. Altunpolat’a destek
vermek için okula giden 150’ye yak›n ö¤retim üyesi de, okul yönetimi
ve polis taraf›ndan “can güvenli¤inizi almay›z” diyerek okula al›nmad›lar. Böylece sald›r›n›n uzun saç,
küpe meselesi ve üç-beﬂ faﬂistin iﬂi
de¤il, organize oldu¤u aç›kça itiraf
edilmiﬂ oldu.
◆ Ankara’daki bir baﬂka sald›r›
ise 14 Nisan günü yaﬂand›. A.Ü. Ziraat Fakültesi'nce düzenlenen '2.
Cansuyu Bayram›' kutlamalar›na
sald›ran faﬂist bir grup, sat›rlarla sa¤a sola sald›rd›, ö¤rencileri tehdit etti, birini de yaralad›. Faﬂistlerin buradaki bahanesi ise, “bira içiliyor”
ﬂeklindeydi.
◆ Adana’daki sald›r› ise, ›rkç›,
ﬂovenist bir serginin devrimci demokrat ö¤renciler taraf›ndan protesto edilmesi s›ras›nda yaﬂand›. Faﬂistler yine polis korumas›ndayd›.
◆ Bolu Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi ö¤rencileri de, Newroz kutlamalar›ndan bu yana faﬂistler taraf›ndan taciz ediliyorlar ve “kenti
terk etmeye” zorlan›yorlar.
◆ Bir baﬂka örnek ise, linç giriﬂimlerinin ulaﬂt›¤› boyutu gösterdi.
Bak›rköy’de meydana gelen patla26
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aﬂist Terörü Yeni
Keﬂfedenler!

F

Özellikle “bira içen gençlere”
yönelik sald›r›n›n ard›ndan, burjuva
bas›nda çok say›da yazar “eli sat›rl›
milliyetçilikten”, “sopal› hassasiyet”ten sözettiler. Daha önce tüm
sald›r›larda oldu¤u gibi, herkesin
gözleri önünde sald›ran faﬂistlerin
bir tekinin dahi gözalt›na al›nmam›ﬂ
olmas›n› manﬂetlerine taﬂ›d›lar ve
sonuçta da polisin zaten bildikleri
sald›rganlar›n bir k›sm›n› yakalamas›n› sa¤lad›lar.
Faﬂist sald›r›lar özellikle üniversitelerde yeni yaﬂanm›yor. Gün geçmiyor ki, bir üniversitede devrimci
demokrat ö¤rencilere sald›r›lmas›n,
b›çaklar, sat›rlarla yaralanmas›nlar.
Ve istisnas›z tüm bu sald›r›larda faﬂistler polisin korumas›ndad›r ve
sald›r›n›n ard›ndan gözalt›na al›nanlar devrimci ö¤rencilerdir.
Bu faﬂist terörü “sa¤ sol çat›ﬂmas›” diye yans›tan ya da ço¤unlukla
görmezden gelen burjuva bas›n›n,
ve küçük-burjuva yazarlar›n faﬂist
terörün kendilerini de hedef alaca¤›n› görerek uyarmalar› aç›k bir ikiyüzlülüktür.
Onlar, devrimci ö¤rencilerin sin-

dirilmesine ve onlar›n örgütlenmelerinin da¤›t›lmas›na destek verenlerdir. Bu
nedenle, Ertu¤rul Özkök gibi burjuva yazarlar, ortada
aç›k faﬂist sald›r›lar varken,
solcu ö¤rencilerin demokratik eylemlerini de ayn› kefeye koyup vuruﬂ yapmakta
ve faﬂist terörle amaçlanan
örgütsüzleﬂtirme ve sindirmeyi istemektedir.
“Küpeli uzun saçl›” bahanesi ile
dövülen ö¤retim üyesi olay›nda
Hürriyet “O kafa iﬂ baﬂ›nda” diye
baﬂl›k at›yor. Hangi kafa oldu¤u hala s›r, hala faﬂistleri koruyor; ne de
olsa onlara bir gün iﬂi düﬂecek, de¤il
mi? Ony›llard›r izleniyor bu politika. Tekellerin düzeni ellerinin alt›nda hep faﬂistleri besleyip büyütüyor
ve ihtiyaç duyduklar›nda halk›n,
devrimcilerin üzerine sal›yorlar.
Beslemeler, kontrolleri d›ﬂ›nda ama
yine onlar›n korumas›ndan cüret alarak sald›rd›klar›nda ise panikleyip
baﬂl›yor ba¤›rmaya; o kafa!
“O kafa”; 1980’lerin ikinci yar›s›ndan itibaren hep devrimci demokrat ö¤rencilere o sallamalarla, sat›rlarla, silahlarla sald›rd›.
“O kafa”n›n arkas›nda her zaman Hürriyet’in devletinin “kahraman güvenlik güçleri” vard›. Sat›rlarla yaralanan kan revan içindeki
ö¤rencilere onlar da gaz bombalar›
ile sald›r›p gözalt›na ald›lar. Yetmedi, YÖK’çü retkörler soruﬂturmalar
aç›p okuldan att›lar.
Bunlar›n hiçbirini görmedi ve
göstermedi Hürriyet ve di¤er tekelci
medya organlar›. Hala da bu politikay› sürdürüyorlar. Ö¤renciler yaﬂad›klar› sald›r›lar› anlatmak, kamuoyuna duyurmak, duyarl›l›k sa¤lamak ve faﬂist terörün yükseliﬂine
dikkat çekmek için kap›lar›n› çald›¤›nda dönüp bakmayan, kendilerince solcu ö¤rencilerin propagandas›na “alet olmayan” burjuva yazar feveran içinde “sat›rl› milliyetçilik”ten söz ediyor. Niye ba¤r›yorsunuz; linç güruhuna “vatandaﬂ” diyen, demokratik haklar›n› kullananlar› yasad›ﬂ› gösteren sizler de¤il mi-

siniz? Oligarﬂinin gayrimeﬂru çocuklar›n› “vatandaﬂ” meﬂruiyetine
büründürmede oynad›¤›n›z rolün
özeleﬂtirisini yapmadan, hiçbir itiraz
hakk›n›z yoktur!

aﬂist Terörü Devlet
Örgütlüyor

F

Faﬂist sald›r›lar›n bir teki yoktur
ki, devletin bilgisi d›ﬂ›nda olsun.
Burjuva bas›n›n tepkisi ise, “bizim
gösterdi¤imiz hedeflerin d›ﬂ›na taﬂmay›n” tepkisidir.
Yukar›da s›ralad›klar›m›z dahil
olmak üzere, bu sald›r›lar›n hiçbiri,
oligarﬂinin resmi politikalar›ndan,
yükseltilen ﬂovenizmden ve faﬂistlere “vatandaﬂ” yaftas› yap›ﬂt›r›larak
“linç giriﬂimi” denilen faﬂist sald›r›lar›n meﬂrulaﬂt›r›lmas›ndan ba¤›ms›z de¤ildir.
Sald›r›lara bak›ld›¤›nda, faﬂist
hareketin ciddi, kitlesel bir gücünün
olmad›¤› görülecektir. Peki nereden
al›yorlar bu cüreti?
En baﬂta devletin güvenlik güçlerinden. Ama as›l önemlisi ise, onlara
yarat›lan politik, psikolojik ortamd›r. Bu yarat›lan ortamda ﬂu ya da bu
faﬂist örgütlenmenin politik hesaplar›n›n devreye girmesi de kaç›n›lmazd›r. Bu nedenle, tüm bu sald›r›lar ya
do¤rudan devletin örgütlemesidir ya
da devletin yaratt›¤› politik ortam›n
ürünüdür ki, ayn› kap›ya ç›kar.
Bak›rköy’de sa¤a sola sald›r›p,
resmen ve alenen tipini be¤enmedi¤i insanlar› linç etmek isteyen güruhu düﬂünün! Bu ortam oligarﬂinin
ﬂovenist politikalar›yla, burjuva bas›n›n da yaygaras›n› yapt›¤› terörizm
demagojisi ile sa¤lanm›ﬂt›r. Düzenin
“terörle mücadele” ad›na kendi ya27
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salar›n› dahi bir kenara b›rakmas›, sömürge tipi faﬂizmin, yani demokrasicilik
oyununun bir karakteridir.
Susurluk bunun aç›k örne¤iydi. Oligarﬂi örgütledi¤i
linç sald›r›lar›nda da kendi
yasalar›n› bir kenara b›rakmaktad›r. Toplama ve k›ﬂk›rt›lm›ﬂ güruh hedef gösterilen kitlenin her türlü demokratik hakk›n› yoketmekte,
sald›rmakta, linç etmeye kalk›ﬂmaktad›r. Devletin ve hükümetin bütün
kademelerince “vatandaﬂ tepkisi”
olarak lanse edilen bu sald›r›lar, faﬂist örgütlenmelere bir hareket alan›
sa¤lam›ﬂ ve faﬂist terör bu k›l›f alt›nda uygulan›r olmuﬂtur.
Her ne gerekçeyle olursa olsun
oligarﬂinin terörizm demagojisine
yedeklenenler; ﬂovenizmin körüklenmesine katk› sunanlar; linçleri
mazur gösterenler; devrimci gençli¤e yönelik faﬂist sald›r›lara tav›r almayanlar; oligarﬂinin bu politikas›ne hizmet edenlerdir.

aﬂizme Karﬂ› Omuz
Omuza

F

Faﬂist sald›r›lar ve linç giriﬂimleri tüm halk› sindirmeyi hedef al›yor.
Tüm gençlerimiz devrimci gençli¤e
kulak vermeli, onlar›n öncülü¤ünde
faﬂist teröre karﬂ› mücadele etmelidir. Sadece gençlik de¤il, halk›n tüm
kesimleri faﬂist sald›r›lar ve linç giriﬂimlerinin karﬂ›s›nda olmad›¤›nda

Dekan›n piﬂkinli¤i!
A.Ü. Ziraat Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Cemal Talu¤, faﬂist sald›r›y› “demek ki ö¤rencilerin k›zl› erkekli halay çekmesi, dans etmesinden rahats›z
olanlar varm›ﬂ” diye de¤erlendirmiﬂ.
Halay çeken ö¤rencilerden rahats›z olan sadece
faﬂistler mi? YÖK’çü rektörlerin “ideolojik halay
çektiler” diye kaç devrimci demokrat ö¤renciye
soruﬂturma açt›¤›n›, cezalar verdi¤ini bilmiyor mu
dekan? Biliyor elbette, faﬂistler de “hocalar›ndan”
ö¤reniyorlar. YÖK, benim istedi¤im tipte ö¤renciler olacaks›n›z diye ceza silah›yla sald›r›yor, faﬂistler de ayn› ﬂeyi sat›rlarla yapmaya çal›ﬂ›yor.

bu terörün bir gün kendisine
de yönelece¤ini bilmelidir.
Bu arada faﬂist sald›r›lar,
‹stanbul, Adana ve Eskiﬂehir’de düzenlenen eylemlerle protesto edildi.
15 Nisan günü ‹stanbul
Taksim Tramvay Dura¤›’nda toplanan Haklar ve
Özgürlükler Cephesi (HÖC)
üyeleri, son günlerde yaﬂanan linç
sald›r›lar›n› ve yeni “Terörle Mücadele Yasas›”n› protesto etti. Çorum’dan Maraﬂ’a, Sivas’tan Trabzon’a faﬂist katliamlar ve linç sald›r›lar›n›n resimlerinin taﬂ›nd›¤› eylemde, “Linç Sald›r›lar›na, Terör
Yasalar›na Boyun E¤meyece¤iz”
pankart› ve dövizler aç›ld›.
Aç›klamada, linç giriﬂimlerinin
faﬂist terörün bugün karﬂ›m›za ç›kan
biçimi oldu¤una dikkat çekilirken,
daha sonra Galatasaray Lisesi’ne
do¤ru yürüyüﬂe geçildi. 110 kiﬂi ile
baﬂlayan yürüyüﬂ, kat›l›mlarla
150’yi bulurken, polisin pankarts›z
yürüme dayatmas›na prim verilmedi. HÖC’lüler, “3 yaﬂ›ndaki Fatih’in
6 yaﬂ›ndaki Enes’in, 8 yaﬂ›ndaki ‹smail’in, 9 yaﬂ›ndaki Abdullah’›n katili Tayyip Erdo¤an’d›r” dövizleriyle, baﬂbakan›n “çocuk da olsa gereken yap›lacakt›r” sözlerini teﬂhir ettiler.
Bursa’da da TAYAD’l›lar 14 Nisan günü Santral Garaj’da yapt›klar›
eylemde, linç sald›r›lar›n›n Türkiye

halk›n›n de¤il, faﬂizmin kültürü oldu¤una dikkat çektiler. Kürt halk›
üzerindeki bask›lar›n, faﬂist sald›r›lar›n protesto edildi¤i eylemde,
“provokasyonlar›, linçleri tertipleyenler; bizleri açl›¤a, yoksullu¤a,
onursuzlu¤a mahkum edenlerdir.
Linçlerle, provokasyonlar, faﬂist sald›r›larla bizleri asla y›ld›ramayacaks›n›z” denildi.
Adana Çukurova Üniversitesi’nde ve di¤er kentlerde yaﬂanan faﬂist sald›r›lar, 12 Nisan günü ‹nönü
Park›’nda protesto edildi. Adana
Gençlik Derne¤i’nin de yerald›¤›
gençlik örgütlenmeleri taraf›ndan
yap›lan eylemde konuﬂan Özcan
H›r, linç giriﬂimleri, faﬂist sald›r›lar,
derneklerinin kundaklanmas› gibi
olaylara at›f yaparak, üniversitede
aç›lmak istenen ﬂovenist serginin
protesto edilmesi s›ras›nda yaﬂanan
faﬂist sald›r›n›n da bunlardan ba¤›ms›z olmad›¤›n› dile getirdi. H›r, “sald›r›n›n tek sorumlusu serginin aç›lmas›na izin veren, sivil faﬂistleri
okula alan üniversite yönetimi ve fa-

ﬂistlerle birlikte haraket
eden emniyet müdürlü¤üdür. Bu bir sa¤-sol çat›ﬂmas› de¤il, faﬂist sald›r›d›r”
diye konuﬂtu. Eylemde,
“Faﬂizme Karﬂ› Omuz
Omuza” slogan› at›ld›.
Gençlik örgütleri ertesi
günü de, Ç.Ü. R–1 kantininin önünde aç›klama yaparak, bir kez daha faﬂizme
karﬂ› birlikte mücadele ça¤r›s›nda
bulundular. Sald›ranlar›n Ceyhan
Ülkü Ocaklar›’na mensup faﬂistler
oldu¤u ifade edilen aç›klamada,
“Bizler sosyalizme ait de¤erleri ne
pahas›na olursa olsun koruyacak,
her türlü bedeli ödemeye de haz›r›z”
denildi. Ö¤renciler, çevik kuvvet
polislerinin E¤itim Fakültesi’ni kuﬂatmas› üzerine, polis okulu terkedene kadar oturma eylemi yapt›lar.
Eskiﬂehir’de ise, 15 Nisan günü
BDSP, DGH, DPG, EHP, ESP,
Gençlik Federasyonu, Halkevi, SDP,
SGD taraf›ndan düzenlenen ve
TKP’nin de destek sundu¤u eylemde, “Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza”
pankart› taﬂ›nd›. Vardar ‹ﬂ Merkezi’nden Adalar Migros önüne yürüyen grup, burada yapt›¤› aç›klamada; Kürt halk›na yönelik sald›r›lar›,
linç giriﬂimlerini ve faﬂist terörü lanetlediler. Aç›klaman›n ard›ndan bir
müzik dinletisi verilirken, “Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz,
Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i” sloganlar› at›ld›.

Sürgün karar›na ra¤men duruﬂmay› kitlesel olarak
izlemeye gelen TAYAD’l›lar, duruﬂma ç›k›ﬂ›nda bir
aç›klama yapt›lar. “Linç giriﬂimlerinden, provokasyonlardan AKP sorumludur. Adalet istiyoruz” pankart› açan
TAYAD’l›lar ad›na konuﬂan Emrah Bak›r, “Yarg›lanmas› gereken biz de¤il, linç sald›r›lar›n› örgütleyen ve uygulayanlard›r” dedi. Trabzon Davas›’n›n sürgün edilmesine de¤inen Bak›r, “Buradan baﬂka bir yere sürülürse
oraya da gidece¤iz. Ama adalet istemekten asla vazgeçmeyece¤iz" diye konuﬂtu.
Avukat Ebru Timtik ise, davan›n sürgün edilmesini
eleﬂtirdi. Eylemde “Linçe, Provokasyonlara Son", "TAYAD'l›lar De¤il, Linççiler Yarg›lans›n" sloganlar› at›l›rken, TAYAD’l›lar›n kentten ayr›l›ﬂ› s›ras›nda faﬂist bir
grup devletin valilik binas› önünde provokasyon yaratma giriﬂiminde bulundu ancak baﬂar›l› olamad›lar.

Trabzon “Linç Davas›”
Trabzon’da yaﬂanan linç giriﬂiminin ard›ndan aç›lan
ve Adalet Bakanl›¤›’n›n iste¤iyle Erzurum’a sürgün edilen davan›n duruﬂmas›, 18 Nisan günü görüldü. Linç giriﬂimine maruz kalan 5 TAYAD’l› ile göstermelik olarak
haklar›nda dava aç›lan 11 kiﬂinin dosyas›, Trabzon’da
görülen duruﬂmalarda birleﬂtirilmiﬂti.
Erzurum 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde devam edilen
duruﬂmaya, baﬂka davalardan tutuklu bulunduklar› için
Zeynep Erdu¤rul, Nurgül Acar kat›lamazken, Emrah
Bak›r ve Çetin Güven haz›r bulundular. Duruﬂma 15
Haziran tarihine ertelenirken, Bak›r ve Güven, kendilerinin linç giriﬂimine maruz kald›klar›n› söyleyerek as›l
suçlular›n yarg›lanmas›n› istediler.
28
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En Büyük ﬁovenist!
“Tunceli Erdo¤an’› ba¤r›na
bast›”... Burjuva ve islamc› medya,
Tayyip Erdo¤an’›n Dersim’de partisinin kongresine kat›lmas›n› bu baﬂl›klarla duyurdu. Peki ony›llard›r
bask›ya, zulme maruz kalan Dersim
halk›, “çocuklar› da kad›nlar› da vurun” içerikli talimatlar ya¤d›ran
baﬂbakan› ba¤r›na m› basm›ﬂt›?
Elbette de¤il. Bir avuç ç›karc›ya,
düﬂküne seslenen Tayyip’in konuﬂmas›nda ortaya ç›kan gerçek kafa
yap›s› bu ﬂiﬂirmelerle gizlenmeye
çal›ﬂ›lmaktad›r. Tayyip’in Dersim
konuﬂmas›, ﬂovenizmin bütün argümanlar›yla süslenmiﬂ ve “gerçek
AKP”yi ortaya koymaktad›r. ﬁovenizmin bayraktarl›¤›na soyunan
CHP’nin Erdo¤an’› “köﬂeye s›k›ﬂt›rmak” için yöneltti¤i ne kadar
eleﬂtiri varsa, bunlara uyum sa¤lad›.
Erdo¤an’›n özetle söyledikleri
ﬂunlar:
- “Kürt kökenli vatandaﬂlar›m
devletine sahip ç›ks›n, devletin ayr›mc›l›k yapmad›¤›na inans›n.”
- “Tek bayrak Türk Bayra¤›, tek
millet Türk milleti, tek vatan Türk
vatan›d›r.”
- “Türkiye'de her etnik unsurun
sorunu oldu¤u gibi Kürt kökenli vatandaﬂlar›m›n da sorunu oldu¤unu
söyledim. Bu sorunlar›n ciddi bir
k›sm›n› çözdük, çözmeye devam ediyoruz. Ama ayn› ﬂekilde di¤er etnik
unsurlar›n da kendi sorunlar› var.
Marmara, Trakya, Ege ve Akdeniz'in sorunlar› yok mu?”
AKP’nin “Kürt sorunu” alg›lamas› ile Marmara Bölgesi’nin “geliﬂmiﬂlik” sorunu ayn›! Ulusal bir
sorun ancak böyle çarp›t›labilir, bir
halk ancak böyle aldat›lmak istenir.
Üstelik “Kürt sorununu” büyük
oranda çözmüﬂ; o zaman geriye kalan “terör sorunu!” Onun çözümünü
de “kad›n da olsa çocuk da olsa gerekenin yap›laca¤›n›” söyleyerek,
yeni “Terörle Mücadele Kanunu”
ile her ﬂeyi “terör” kapsam›na ala-

rak çözüyor!
Ekonomi gibi, hak ve özgürlükle, ulusal sorun da tamam demektir!
Tüm bu demagojilerle kimseyi
aldatamaz AKP. Kilit cümle ﬂudur,
gerisi laft›r: “Tek bayrak Türk Bayra¤›, tek millet Türk milleti, tek vatan Türk vatan›.” Kürt halk›n›n ulusal taleplerinin, kimli¤inin inkar›
anlam›na gelen bu sözün sahibi ne
derse desin; bu ülkede yaﬂayan herkesin “Türk” oldu¤unu dayatan resmi ﬂovenist politikan›n savunucusudur. Suçunu bildi¤i için de, “devlete
sahip ç›k›n” ça¤r›lar› yapmaktad›r.
Peki Kürt halk›, Dersimliler hangi
devlete sahip ç›kacaklar?
OHAL yasalar›n› fiili olarak uygulamaya devam eden; demokrat
memurlar› sürgün eden, yasalara
göre kurulmuﬂ DKÖ’leri çal›ﬂamaz
duruma getirmek için arkas› kesilmeyen bir bask› kampanyas› sürdüren; özel timlerinin sokaklarda terör
estirdi¤i, ‘38’den bu yana kan›n›
döken devlete!
CHP’nin “alt kimlik-üst kimlik”
tart›ﬂmalar› konusunda yöneltti¤i
“baﬂbakan hiç Türk demiyor, Türkiyelilik diyor” sözlerine cevaben, sürekli olarak “Türk” vurgusu yapan
Erdo¤an’›n ne siyasi, ne kültürel
olarak Kürt halk›na verebilece¤i
hiçbir ﬂeyin olmad›¤› birkez daha
görülmektedir. Bu gerçe¤in daha
ayan beyan hale gelmemesi için de
durmadan “çark” etmekte, bir “Kürt
sorunu” demekte, ertesi günü “tek
millet”ten sözetmektedir. Hem oy
kayg›s› vb. nedenlerle ﬂovenist yüzünü göstermekte, hem de “özgürlükçü” maskesini yüzünde tutmaya
çal›ﬂmaktad›r.
AKP için art›k bu takiyyenin sonu
gelmiﬂtir. Baﬂta Kürt halk› olmak üzere, AKP’den “çözüm” bekleyenler,
her geçen gün bu iktidar›n geleneksel
inkar-imha-asimilasyon politikas›n›n sürdürücüsü oldu¤unu görmeye devam edeceklerdir.
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Tayyip Bask›yla Geldi
Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’›n
Dersim’e geliﬂi yeni gözalt›lar›n
da gerekçesi oldu.
14 Nisan günü kongreyi izlemeye giden dergimiz muhabiri ve
Dersim Temel Haklar çal›ﬂan› Sinan Tökü gözalt›na al›nd›. Tökü’yü salona almayan polis, daha
sonra keyfi olarak kimlik kontrolü
dayatt›. Bindi¤i araç durdurularak
gözalt›na al›nan Tökü, Erdo¤an
Dersim’den gidene kadar 6.5 saat
boyunca gözalt›nda tutuldu.
Öte yandan Dersim Temel
Haklar’›n bas›lmas›n›n ard›ndan
dernek üyelerine yönelik bask›lar
devam ediyor. Dernek üyesi Serdar Aral, yolda yürürken üç sivil
araç taraf›ndan önü kesilerek keyfi ﬂekilde kimlik kontrolü yap›lmak istendi. Aral’›n yasal hakk›n›
kullanarak sivil polislere kimlik
sormas› üzerine ise, ald›¤› cevap
yasad›ﬂ› oldu. Polisler, “sen bizim
kim oldu¤umuzu bilirsin” dediler.
Do¤al olarak dernek üyesi de “siz
de benim kim oldu¤umu biliyorsunuz, neden keyfi olarak kimlik soruyorsunuz” cevab› verdi. Bunun
üzerine gerçek yüzlerini gösteren
polisler, Serdar Aral’› gözalt›na almaya çal›ﬂt›lar. Aral’›n slogan atmas› üzerine teﬂhir olmaktan korkan polisler bundan vazgeçerken
tartaklayarak “seninle görüﬂece¤iz” tehditleri savurdular.
Konuya iliﬂkin aç›klama yapan
Temel Haklar, “Defalarca gözalt›na al›nd›k, tutukland›k, derne¤imiz bas›ld›, milyarlarca lira para
cezas› yedik ama hiçbir ﬂey hakl›
meﬂru mücadelemizi durduramad›
ve durduramayacak” dedi.

Burjuvazinin
av köpekleri

Burjuva
bas›n Fehriye
Erdal’› yak›n
takipte... Ceza
verildi diye ne
kadar da sevindiler. Fakat
Fehriye Erdal’›n bileklerine kelepçe
vurulamamas› nedeniyle sevinçleri
kursaklar›nda kald›. Bir yakalansa,
bir de Türkiye’ye iade edilse, bayram yapacaklar, k›na yakacaklar.

Fehriye Erdal’la ilgili en pespaye senaryolar›, büyük bir hevesle ve
büyük baﬂl›klarla haberleﬂtiriyorlar.
Önce Hollanda’da, sonra Fransa’da oldu¤unu yazd›lar. Sonra Güney K›br›s’ta görülmüﬂ! Kimine
göre Suriye’ye oradan da Lübnan’a gitmiﬂ... Son haber Fethullah’›n Zaman’›nda yay›nland›: Ürdün’de imiﬂ!

Kontrgerilla politikalar›n›n burjuva medyadaki “amiral gemisi”,
Hürriyet’in baﬂyazar›, geçti¤imiz
günlerde katliamc›l›¤› nas›l mazur
ve meﬂru gösteriyordu hat›rlatal›m:
“Ben, bugüne kadar hep sorunun... bar›ﬂ içinde halledilmesini
savundum. Ne yaz›k ki ‘vural›m, k›ral›m’ taraftarlar› kazand›.

Baﬂka? Biz yard›mc› olal›m.
Güney Kutbu’nda veya Kuzey
Kutbu’nda da olabilir. Muhabirlerinizi oralara da gönderin. Haber
merkezlerinizde –e¤er hâlâ kurmam›ﬂsan›z– bir “Fehriye Masas›” kurun. “Av”› daha sistemli sürdürün.
Hiç kimse bu konudaki yay›nlar›n› gazetecilikle aç›klayamaz. Fehriye Erdal’la ilgili “haber” ve “köﬂe
yaz›lar›”n›n gazetecilikle ilgisi yoktur. Çünkü hemen hepsi, infazc› bir
polis ﬂefinin kafas› ve ruhuyla kaleme al›nm›ﬂt›r. Gazetecilik ilkelerine
uyuldu¤u görülmez bu haberlerde.
Çünkü habere konu olan “taraf”lardan birinin konuya iliﬂkin aç›klamalar›, hemen hemen hiç yer bulmaz
onlar›n sütunlar›nda. Fehriye Erdal’›n hukuki durumu bile gözönünde bulundurulmaz; “hukuk da neymiﬂ, verin asal›m, keselim” havas›ndad›rlar. “Nas›l olsa ceza alaca¤› belliydi”, mahkeme karar›ndan
önce “niye tutuklamad›n›z” diye
Belçika’y› suçlayan kafada hukukun zerresine yer yoktur elbette.
Fehriye Erdal’la ilgili yay›nlar
gazetecilik de¤il, tekeller ad›na “intikam alma” duygusuyla yap›lan yay›nlard›r. Bu nedenle bizim onlara
“Siz gazetecili¤i b›rak›p “insan avc›l›¤› yap›n” dememizde hiçbir

katliamc› politikalar›n da “amiral
gemisi” Hürriyet’tir.) ﬁu kültüre bak›n. ﬁu veya bu ﬂekilde bir ideal için
mücadele eden, bu u¤urda her ﬂeylerini feda etmeye haz›r devrimciler,
yurtseverler, onlar için vurulup öldürülecek bir “AV” olarak görülüyor. Devrimcileri, yurtseverleri “avlanacak mahluklar” olarak gören
kafa, “av köpe¤i” s›fat›n› kendi kendine veriyor zaten. Devrimcilerin
ölüm mangalar› taraf›ndan infaz
edilmelerini “lay›klar›n› buldular”
baﬂl›klar›yla veren de bu “av köpe¤i” ruh halidir.

Art›k hepimize düﬂen Türkiye
Cumhuriyeti’nin bu savaﬂ› yine kazanmas›d›r.” (Ertu¤rul Özkök)

abeslik yoktur. Ki o durumda da
“meslek”lerini de¤iﬂtirmiﬂ olmayacaklard›r. Çünkü o zaman da tekellere çal›ﬂm›ﬂ olacaklar, ﬂimdi de zaten onlara çal›ﬂ›yorlar...
Fehriye Erdal’la ilgili tarifsiz bir
tahammülsüzlük, efendilerinin vurulmuﬂ olmas›n›n kuyruk ac›s› ve s›n›f kiniyle yapt›klar› “yay›nc›l›k”,
onlar›n hukuksuzluklar›n›n, katliamc›l›klar›n›n bir aynas› gibidir. Ve
iﬂte tam bu noktada sahipleri ad›na
“avlar›n” peﬂine düﬂen “av köpekleri”ne benziyorlar.
Bu “avc›” ruh hali, öylesine yerleﬂmiﬂtir ki, bir subay›n “17 teröristi etkisiz hale getirdik” sözünü bile
“17’sini avlad›k” diye de¤iﬂtirebilmektedir. (Bu de¤iﬂikli¤i yapan,
Do¤an Medya’n›n oldu¤u kadar
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Asl›nda o bar›ﬂtan yanaym›ﬂ,
ama... Ama madem ki katliamc›lar
a¤›r bast›, o zaman onlar› var gücümüzle destekleyelim diyen bu kafada bir nebze gazetecilik, bir nebze
demokratl›k oldu¤undan sözedilebilir mi?
Demokrat olma gibi bir ölçüleri
yoktur. AB’ye uyumsa uyum, katliamsa katliam, iﬂkenceyse iﬂkence, infazsa infaz... Yeter ki, devrimciler, vatanseverler, “bu ça¤da” ba¤›ms›zl›k, sosyalizm diyenler
yokedilsin.
Dikkat çekicidir; Fethullah’›n
Zaman ve Bugün Gazeteleri, ayn›
zihniyetteki Vakit de bu Fehriye Erdal “av”›nda baﬂ› çekiyorlard›. Kendilerini Sabanc›lar’la özdeﬂleﬂtirmekte hayli mesafe katetmiﬂler anlaﬂ›lan, zaten hastal›k derecesinde
olan devrimci düﬂmanl›klar› iyice
t›rmanm›ﬂ. “Laik” Ertu¤rul Özkök’le birlikte nas›l da ayn› ahlâkla
“av”a ç›k›yorlar!

Bölüm

⑤

Bu bir tarih anlat›m›d›r
arti’nin Öyküsü’nde beﬂinci bölümdeyiz. Zaferler
ve yenilgilerin, yükseliﬂ ve
düﬂüﬂün birbirini takip etti¤i bir dönemin öyküsü bu. Bu bölümde anlat›lacaklar, hem ‘80 öncesinin yükseliﬂini, hem ‘80 sonras›n›n gerileyiﬂini içeriyor. Bu dönemin kadrolar›,
f›rt›nalar yaratan güçlü bir devrimci
ak›ﬂa da, kitlelerin devlet terörü alt›nda geri çekiliﬂine de tan›k oldular.
Devrimci hareketin kadrolar›, yükseliﬂte de, gerileyiﬂte de Partileﬂme görevini hiç unutmad›lar. Fakat o devrimci ak›ﬂ›n güçlü oldu¤u dönemde
oluﬂum ve geliﬂimini tamamlamam›ﬂ
ve ortal›kta bolca bulunan “biçimsel,
bürokratik” bir parti kurmak gibi bir
acelecilik ve yan›lg›ya düﬂmedikleri
gibi, ardarda örgütsel darbelerin yenildi¤i, halk›n mücadelesinin alabildi¤ine geriledi¤i dönemlerde de bu
hedeften vazgeçmediler.
Gerçekten de ‘80 öncesinde ortada birçok “parti” vard›. Daha do¤rusu, kendisinin “parti” oldu¤unu iddia
eden örgütler, gruplar vard›. Ve hepsi de “proletaryan›n partisi” olmak
iddias›ndayd›lar. Parti olgusu alabildi¤ine karikatürize edilmiﬂ, üç beﬂ
kadronun bir program-tüzük yazmas›na indirgenmiﬂti. Dolay›s›yla, ortada pek çok parti vard› ama proletaryan›n partisi rolünü üstlenebilecek
hiçbir örgütlenme de yoktu.
4’ten bu yana süregelen tart›ﬂmalardan, ayr›ﬂmalardan
sonra nihayet Parti-Cephe’yi savunan bir hareket “Partiyi
yeniden yaratma” hedefini önüne
somut olarak koymuﬂ, THKP-C teorisine, tabiri caizse suland›rmadan,
sa¤a sola sapt›rmadan, devrimci
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muhtevas›yla sahip ç›k›yordu.
Denilebilirdi ki; “Partileﬂme süreci” Devrimci Sol kadrolar› için sürecin esas›n› ifade eden kavramd›.
Fakat bu sürecin hiç de kolay olmayaca¤› aç›kt›.
Devrimci Sol’un siyasi arenaya
ç›kt›¤› ortam; sivil faﬂist terörün hayat›n her alan›na yay›ld›¤›, okullar›,
semtleri iﬂgal politikas›n›n yürürlükte oldu¤u bir dönemdi. Faﬂist terörün
planlar›n› bozman›n yolu, faﬂist terörün karﬂ›s›na devrimci ﬂiddeti ç›karmaktan geçiyordu. Ama bu nas›l olacakt›, hangi örgütle yap›lacakt›?
Örgütlenmeyi oluﬂturan kadrolar›n birço¤unda, Devrimci Yol dönemindeki “kendili¤indencili¤in” etkileri sürüyordu. Hareketin kuruluﬂundan k›sa süre sonra da s›k›yönetim ilan edilmiﬂti ve bu da geliﬂme
imkanlar›n› k›s›tlayan bir baﬂka faktördü.
Mevcut kadrolarla bir Parti organizasyonuna gidelim demek mümkün de¤ildi. Partileﬂmek ayn› zamanda kadrolaﬂmak demekti. Öte
yandan, prati¤in d›ﬂ›nda bir kadrolaﬂma, partileﬂme de mümkün de¤ildi. Bu noktada aç›kt› ki; Parti’yi yeniden yaratmaya aday bir örgüt, yetersizliklerine karﬂ›n, faﬂizme karﬂ›
savaﬂmak zorundayd›; Cephe çizgisini ve geleneklerini yaﬂat›p geliﬂtirecek kadrolar ve Parti de ancak böyle bir savaﬂ›n içinde yarat›labilirdi.
Mevcut kadrolar›n yeni bir anlay›ﬂla yeniden ﬂekillendirilmesi ve
genç insanlara güven, kadro politikas›n›n temelini oluﬂtururken faﬂist teröre karﬂ› da cüretli bir siyasi çizgi
izlendi. Bu politikan›n do¤rulu¤unun
ve bu politikada kararl›l›k ve baﬂar›n›n sonucundad›r ki, tasfiyeci
DY’nin sald›r›lar›na, s›k›yönetim
bask›lar›na, faﬂist teröre karﬂ›, Devrimci Sol k›sa sürede dostun düﬂman›n kabul etti¤i bir hareket haline
geldi.
Örgüt, savaﬂ›n içinde piﬂerken,
kendi içinde de ar›nacakt› kaç›n›lmaz olarak. Çünkü kendili¤indencili¤in belirleyici oldu¤u bir dönemin
ard›ndan bunun yaﬂanmas› kaç›n›lmazd›. Devrimci Yol döneminin
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“tasfiyecili¤i”nin sonuçlar›ndan biri
de, örgütlenme “yatay” anlamda alabildi¤ine yayg›nlaﬂ›rken, tasfiyeci
yönetimin “dikey örgütlenme”den,
baﬂka deyiﬂle “merkezileﬂme”den
kaç›nmas›yd›. Devrimci Sol, '78 Aral›k toplant›s›ndan itibaren merkezi
bir organizasyon oluﬂturmay› ﬂart
gördü ve bu do¤rultuda h›zl› ad›mlar
at›ld›.
Örgütsel ve ideolojik anlamda
bütün bunlar yaﬂan›rken, 1979 sonlar›na do¤ru, ayr›l›k sürecinde Devrimci Sol’dan yana tutum tak›nm›ﬂ,
baz›lar› sorumluluklar da üstlenmiﬂ
baz› kadrolar “ayr›l›klar›n›” ilan ettiler. Ayr›l›klar›n›n nedeni basit ve yal›nd›: “Kendili¤indenci dönemin
özelliklerinin bir ürünü olarak ortaya ç›kan zaafl› unsurlar, kendi zaaflar›n›n, konumlar›n›n sürdü¤ü bir
örgütlülük istiyorlard›.”(1)
Devrimci Sol’da bunu bulamayacaklar›, bulamad›klar› aç›kt›. Her ﬂey
–yeni kadrolar›n geliﬂimi, cüretli bir
anti-faﬂist mücadele, merkezileﬂmenin gere¤i olarak hiyerarﬂi ve disiplinin hakim k›l›nmas› vb.– eski kadrolar›n statülerini alt üst ediyordu.
Bu yaﬂananlar hiç kuﬂku yok ki
“Partileﬂme Süreci”nin do¤as›na uygun oland›; çünkü bu süreç “ideolojik birlik” sa¤lama süreciydi. Merkezileﬂmeydi. Parti-Cephe ideolojisini savunamayanlar, uygulayamayanlar, gerçek bir örgüt ve giderek
Parti olman›n gereklerini yerine getiremeyenler, sürecin d›ﬂ›na düﬂeceklerdi. Kendilerine “Platformcular”
ad›n› verenlerin ak›beti de böyle oldu. Devrimci Sol’a ayak uyduramay›ﬂlar›na “ideolojik” bir k›l›f olmas›
için ortaya att›klar› düﬂünce,
“THKP-C kökenli gruplar›n kendilerini la¤vedip birleﬂmeleri” gibi ideolojik, politik, pratik hiçbir anlam›
olmayan bir düﬂünceydi. “THKP-C
kökenli” olmaktan baﬂka hiçbir ortak
özellikleri olmayan DY, KSD ve
Devrimci Sol’un birleﬂmesini istemek, ‘74’ten beri yaﬂanan ayr›ﬂmalar›, tart›ﬂmalar›, mücadeleyi yoksaymakt›. “Olmayacak duaya amin diyen” bu grupta yeralanlar›n kimi
DY’ye, kimi KSD’ye kimi de düze-

yasi cürettir. Devrimci hareketin partileﬂme süreci de iﬂte bu
siyasi cüretle ﬂekillenmiﬂtir.

ne yani ait olduklar› yerlere
dönerken devrimci hareket partileﬂme yolunda daha büyük ve
sa¤lam ad›mlarla yürümeye devam etti.
HKP-C’nin sol yorumcular›, nüanslarda farkl› ﬂeyler söyleseler de partileﬂme görevini reddeden (“parti zaten var, kurmaya gerek
yok”!) bir tutum içindeyken, sa¤ yorumcular ise, bu görevi aç›ktan reddetmeyip belirsizli¤e b›rakm›ﬂlard›.
THKP-C çizgisindeki sa¤ ve sol sapmaya karﬂ› ideolojik mücadele içinde ﬂekillenen Devrimci Sol ise bu sürecin pratik, somut ad›mlar›n› devam
ettirirken, 1970 öncesi koﬂullarla o
günkü ‘78-’79’lardaki koﬂullar›n
farkl›l›¤›n› gözönünde bulundurmak
zorundayd›.

T

THKP-C’nin partileﬂme süreci,
yaﬂan›lan partileﬂme süreci aç›s›ndan
birebir uygulanabilecek bir örnek
oluﬂturabilir miydi? Dogmatik bak›ﬂ
aç›s› bu soruya “evet” cevab› veriyordu.
Devrimci Sol, partileﬂme sürecini
geliﬂtirmek için üç alanda belirleyici
ad›mlar atm›ﬂt›: Bir; örgütsel aç›dan
merkezileﬂme sa¤lanmaya çal›ﬂ›l›yordu. ‹ki, ideolojik mücadele alan›nda çeﬂitli yay›nlarla THKP-C çizgisinin aç›l›m›n› yap›p sa¤ ve sol sapmayla ideolojik mücadele yürütüyordu. Üç, askeri alanda örgütlenmeye
belli bir nitelik kazand›rma do¤rultusunda FTKSME'ler ve SDB'lerin (Faﬂist Teröre Karﬂ› Silahl› Mücadele
Komiteleri ve Silahl› Devrimci Birlikler) oluﬂturulmas› gündeme getirilmiﬂti.
Partileﬂme sürecinin neden böyle
ﬂekillendi¤inin cevab›, hareketin yay›n organ›nda ﬂöyle aç›klan›yordu: “
'71 öncesi objektif ve subjektif bu
ﬂartlar›n bugün geçerlili¤i iddia edilemez.
“... Bugün partileﬂme sürecindeki
ideolojik mücadelenin odak noktas›n›
‘71 öncesinden farkl› olarak Devrim
Yolunun belirlenmesi de¤il, THKP-C
görüﬂlerinin bugünkü ﬂartlarda nas›l
hayata geçirilece¤i ve örgütlenece¤i
tart›ﬂmalar› alm›ﬂt›r.”

“Pratik olarak 71 öncesi... nispi
de olsa bar›ﬂç›l mücadele ﬂartlar›
varken ... bugün sivil faﬂist terör ve
devlet terörü halk kitlelerini her
alanda tedirgin etmekte, katliamlar
düzenlemektedir.” (2)
K›sacas›, hem ideolojik mücadele, hem prati¤in ﬂekilleniﬂi aç›s›ndan
‘70 öncesinden farkl›yd› süreç. Türkiye devriminin yolunun netleﬂtirilmesi gibi bir sorun yoktu art›k; sorun, bu çizgiyi günün ﬂartlar›na uygun örgütlemekte ve yine ‘70 öncesinde olmayan faﬂist teröre karﬂ› mücadele içinde kadrolaﬂmaktayd›.
Sürecin 1 May›s ‘77’den Maraﬂ’a
uzanan katliamlar ve faﬂist terör dönemi oldu¤u hat›rlan›rsa, bu tespitlerin önemi ve do¤rulu¤u daha iyi anlaﬂ›lacakt›r.
S›k›yönetim ve devlet terörüyle
birlikte, solun bir k›sm›nda “geri çekilme” e¤ilimleri görülmeye baﬂlanm›ﬂt›. Kimi “kitle mücadelesi” teorisiyle, kimileri “örgütü koruma” gerekçeleriyle, sivil ve resmi faﬂist terörün karﬂ›s›na gerekti¤i ﬂekilde ç›km›yordu. Devrimci hareket, o koﬂullarda görevlerini –yine partileﬂme
göreviyle ba¤lant›s› içinde– ﬂöyle ortaya koydu:
“Süratle, tüm 'yasal' çal›ﬂma biçimlerinin ve olanaklar›n›n ortadan
kalkt›¤› bir dönemdeyiz. Yeni ﬂartlara uyup s›k›yönetime ve faﬂist teröre
karﬂ› savaﬂ›lmal› ve proletaryan›n
savaﬂç› partisini yaratmal›y›z. S›k›yönetimin geliﬂi, partileﬂme sürecinin tamamlanmas›n› ve faﬂist teröre
karﬂ› devrimci ﬂiddetin uygulanmas›n› erteleyemez, aksine dünkünden
daha fazla gereklidir.” (3)
artileﬂmeyi, öncü savaﬂ›n›, uzun süreli halk savaﬂ›n› içeren bir devrim
stratejisini hayata geçirmeyi amaçlamak, hiç kuﬂku yok ki büyük bir si-
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Devrimci hareketin siyasi
arenaya ç›k›ﬂ›n›n hemen ard›ndan gerçekleﬂtirilen Gültepe
Bask›n› (ki bu bask›n, çok kalabal›k bir savaﬂç› grubuyla faﬂist iﬂgal
alt›ndaki bir semtte birçok faﬂist hedefin ayn› anda vurulmas› ﬂeklinde
gerçekleﬂtirilmiﬂ ve Türkiye solunda
bir ilk oluﬂturuyordu), Gün Sazak,
Nihat Erim gibi faﬂist hareketin ve
devletin yönetim kademelerine vurulmas›, emperyalist ﬂirketlere, karakollara düzenlenen bask›nlar, bu siyasi cüretin baz› örnekleriydiler.
Yeni bir hareket olman›n objektif
ve subjektif yetersizliklerine ra¤men, Maraﬂ Katliam›’na, S›k›yönetime Devrimci Sol önderli¤inde al›nan
tav›r, faﬂist teröre karﬂ› misilleme
politikas› ve faﬂist iﬂgalleri k›rma baﬂar›s›, devlet terörü karﬂ›s›nda mücadele eden tek hareket olmas›, sola
hakim olan anti-MHP bak›ﬂ aç›s›n›n
yerine devlete karﬂ› ve iktidar hedefli bir bak›ﬂ aç›s›n› hakim k›lmaya çal›ﬂan politikalar›, devrimci hareketin
“umut” olmaya aday oldu¤unun ilk
önemli göstergelerindendir.
Devrimci Sol o dönem “silahl›
propaganda” m› yap›yordu, öncü savaﬂ› m› veriyordu? Hay›r. Fakat partili dönemle partisiz dönem aras›ndaki örgütlenme ve mücadele biçimleri
aras›na “Çin Seddi” koyan bir anlay›ﬂ da yanl›ﬂt›. Devrimci hareket, henüz bir parti de¤ildi, fakat prati¤in
yükledi¤i görevleri omuzlamaktan
da kaç›namazd›. Teoriye “dogma”
olarak bakanlar›n o zaman çokça tart›ﬂt›¤› bir konuydu bu. Marksist-Leninistler’in bu konudaki yaklaﬂ›m›
ise aç›kt›.
Prati¤in, baﬂka türlü olmas›n›n
imkans›zl›¤›n› gösterdi¤i gibi; önüne
baﬂat görev olarak partinin yarat›lmas›n› koyan bir hareket, bu amac›-

na varmak için de koﬂullara uygun
PASS (Politikleﬂmiﬂ Askeri Savaﬂ
Stratejisi) perspektifinde örgütlenmek ve mücadele etmek zorundad›r.
Yani baﬂka türlü ﬂöyle de ifade edilebilir: Partileﬂme sürecindeki bir hareket, PASS’yi uygulayamaz, ama
PASS perspektifiyle hareket eder.
1978-80 aras› devrimci hareket mücadeleyi bu bak›ﬂ aç›s›yla örgütledi.
O zamanlar devrimci hareketin geliﬂimine, mücadelesini üst boyutta sürdürmeye baﬂlamas›na bakarak kimileri “siz niye kendinize parti demiyorsunuz?” sorusunu soruyorlard›.
Marksist-Leninistler, partinin idealleﬂtirilmesine de, karikatürize edilmesine de karﬂ›yd›lar. Kendilerine
bir ç›rp›da parti diyenlerden veya
partileﬂmeyi belirsizli¤e erteleyenlerden farklar› da buydu.
evrimci hareketin partileﬂme yolunda önemli
mesafeler katetti¤i bu süreç, 1980’de 12 Eylül Cuntas›’yla
kesintiye u¤rad›. Sivil faﬂist terörle,
ard›ndan devreye soktuklar› devlet
terörü ve s›k›yönetimle de halk›n
devrimci mücadelesinin geliﬂimini
önleyemeyen emperyalizm ve oligarﬂi, sonunda bir cunta yönetimine,
aç›k faﬂizme geçti.
12 Eylül Cuntas›’n›n görevi, devrimci örgütleri ezmek, halk›n mücadelesini bast›rmak, örgütsüzleﬂtirmek ve bunlar› baﬂarabildi¤i ölçüde
de emperyalizmin ekonomik sömürü, talan program›n› hayata geçirmekti.
12 Eylül’le birlikte süreç birçok
aç›dan farkl›laﬂm›ﬂt›. Devrimci ak›ﬂ›n oldukça güçlü oldu¤u ‘80 öncesinde, en pasifist, legalizm içindeki
gruplar bile keskinli¤i kimseye b›rakm›yordu. Herkes, stratejisine göre, Halk Savaﬂ›’ndan, Ayaklanma’dan, Barikat Savaﬂlar›’ndan, Direniﬂ Komiteleri’nden sözediyordu.
ﬁimdi, her örgüt ideolojisiyle, politikalar›yla, kadrolar›yla, kültürüyle bu
zor sürecin s›nav›ndan geçecekti. Nitekim geçti de; ne var ki, Türkiye Solu’nun bu s›navdan büyük birço¤un-
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lu¤u itibariyle geçemedi¤ini söylemeliyiz. Keskinlikler unutuldu, stratejiler unutuldu, merkezi, kararl› bir
direniﬂ çizgisi bile ortaya konulamad›. Çok k›sa süreli ve daha çok kendili¤inden k›smen mücadeleyi sürdürme tav›rlar› görülse de, k›sa bir
süre sonra görüldü ki, arenada merkezi olarak, kendi stratejisine, çizgisine uygun olarak mücadeleyi sürdürmeye çal›ﬂan sadece Devrimci
Sol kalm›ﬂt›r.
Amerikanc› faﬂist cunta ile birlikte, sivil faﬂist terör sahneden çekildi,
yerini aç›k faﬂizmin devlet terörü ald›. Devrimci hareket, kimilerinin
alelacele ricat kararlar› ald›¤›, kimilerinin cunta generalleri içinde “ilerici kanat”lar arad›¤›, kimilerinin Selimiye’de teslimiyet kuyru¤una girdi¤i koﬂullarda tereddüt etmeksizin
cuntaya karﬂ› mücadele ça¤r›s› yapt›.
Ça¤r›yla birlikte “Amerikanc› Faﬂist Cunta 45 Milyon Halk› Rehin
Alamayacak” kampanyas› baﬂlat›ld›. Yenilen ilk darbelerin ard›ndan
yeni merkezi yap› oluﬂturuldu. Niyazi Ayd›n’›n, Ahmet Faz›l Ercüment
Özdemir’in de içinde yerald›¤› yeni
Merkez Komite öncülü¤ünde 6 ay
kadar cuntaya karﬂ› silahl› mücadele
sürdürüldü.
eklenece¤i gibi bu süreçte
devrimci hareket yo¤un
bir sald›r›ya da maruz kald› ve birçok önder kadrosu bu sald›r›larda tutukland›. Bunun sonucunda
mücadelenin boyutlar› oldukça alt
seviyelere indi. Örgütsel olarak toparlanma faaliyetleri, yeni operasyonlarla kesintiye u¤ruyor ve bu
adeta bir k›s›r döngü yarat›yordu. Fakat toparlanman›n da direniﬂ ve mücadele içinde sa¤lanabilece¤i bilinciyle cuntaya karﬂ› mücadele alt düzeyde de olsa sürdürüldü.
Sürecin bir “Partileﬂme süreci”
olmas› esprisi devam ediyordu. Ancak partileﬂme do¤rultusunda ad›mlar atmaktan çok daha öncelikli görevler ve zorunluluklar vard›. Partileﬂme düﬂüncesi hiçbir dönem rafa
kald›r›lan bir düﬂünce olmasa da, o
do¤rultuda ad›m atmak, planlar geliﬂtirmek nesnel duruma uygun de-
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¤ildi. Nitekim 1983 baﬂlar›nda yay›nlanan ve geçmiﬂ sürece iliﬂkin
merkezi de¤erlendirmeyi içeren
“Hareketimizin Geliﬂimi ve Devrimci Mücadele” baﬂl›kl› broﬂürde de
“nas›l bir parti?” sorunu yine gündemdeydi.
Bu de¤erlendirme yaﬂan›lan süreç aç›s›ndan birkaç aç›dan önemliydi. Birincisi, hareketin d›ﬂar›daki ve
hapishanedeki kadro ve taraftarlar›n›n sorular›na cevap veriyordu. ‹kincisi ise, solda cuntadan sonra yap›lm›ﬂ ilk merkezi de¤erlendirme olma
özelli¤i taﬂ›yordu. Bu dönemde hemen tüm örgütler, de¤erlendirme ve
hesaplaﬂmalar› sürekli gelece¤e erteleme e¤ilimindeydiler.
Hatalar›, eksiklikleri karﬂ›s›ndaki
tutum ise bir hareketin ciddiyetinin
ve iddias›n›n en önemli göstergelerinden biridir. Yapt›klar›n› ve yapamad›klar›n› de¤erlendirmeyen, muhasebe yapmayan, kadrolar›na ve
halka hesap vermeyen bir hareket, en
baﬂta iddias›zlaﬂm›ﬂ demektir. Broﬂür her ﬂeyden önce iddian›n ve taktik, stratejik hedefler do¤rultusunda
yürüme kararl›l›¤›n›n ifadesiydi.
Bu merkezi de¤erlendirmede
oturmuﬂ bir yeralt› örgütünün yarat›lamamas› ve örgütsel ﬂekillenmedeki, kadrolar›n politik ve askeri e¤itimindeki yetersizlikler, düﬂman› küçümseme, alternatif yönetimin yarat›lmas›nda dayat›c› olmama gibi eksiklikler saptan›rken, Parti konusunda da ﬂu söyleniyordu:
“Biz her zaman, partileﬂme sürecindeki bir hareketin mücadelesi ile
partinin mücadelesinin ve siyasi hatt›n›n farkl› olmas› gerekti¤ini savunduk. ... Bizim de¤inmek istedi¤imiz,
PASS-SP ve parti olgusunun birkaç
düﬂük seviyede silahl› hareketle dondurulmas› ve karikatürize edilmesidir.
Tart›ﬂt›¤›m›z konunun özü partisiz bir hareketin iktidar alternatifi
olamayaca¤›d›r. Çünkü biz iktidardan sadece politik iktidar›n ele geçirilmesini anlam›yoruz. Bu yüzden
partiden, iktidar› ele al›p anti-emperyalist, anti-oligarﬂik halk devrimini kesintisiz devrim stratejisi ile

s›n›fs›z topluma kadar götürebilen
bir yap›y›, Marksist-Leninist teoriyle
donanm›ﬂ, kitlelere her ﬂart alt›nda
önderlik edebilecek ve sosyal dönüﬂümleri sa¤layabilecek bir örgütü
anl›yoruz.”
urada ortaya konulan Parti
anlay›ﬂ› ve tarifi, Marksist-Leninistler’in s›n›fs›z
topluma kadar uzanan stratejik çizgilerini de içeren bir tan›m ve tariftir.
Bu tarif gösterir ki; Parti, sadece bir
örgütlenme formu de¤ildir; sadece
belli konjoktürel ihtiyaçlara cevap
veren bir örgütlenme de de¤ildir. O
proletaryan›n k›lavuzu, mücadelenin
kalbi, kurmay› olarak, çok çok uzun
soluklu bir yürüyüﬂün örgütüdür. Bu
yürüyüﬂ devrime, sosyalizmin inﬂas›na ve komünizme kadar sürecek bir
yürüyüﬂtür ve Parti olgusu nihai hedefe var›ncaya kadar sürecin önderi
olmaya devam edecektir. Yani o hem
bir savaﬂa, hem sosyalizmin inﬂas›na,
hem o s›n›flar›n ortadan kald›r›lmas›na önderlik edecektir. Marksist-Leninist bir partiden anlaﬂ›lmas› gereken
budur.

B

1983’te bu de¤erlendirmenin yap›l›ﬂ›ndan 1990’lara kadar geçen süreç, esas olarak hareketin toparlanmas›, hapishanelerde bedeller ödeme
pahas›na hayata geçirilen direniﬂ çizgisinin d›ﬂar›ya yans›t›lmas›, K›z›ldere’den ölüm oruçlar›na uzanan direniﬂ gelene¤i ve siyasi cüret üzerinde yeniden örgütlenme süreci oldu.
Ve bu geliﬂmenin belli bir aﬂamas›nda yap›lan merkezi de¤erlendirmede
“yolun neresindeyiz?” diye sorulacak ve bu soruya oda¤›nda yine partileﬂme sürecinin olaca¤› bir cevap
verilecekti.
(1) “Küçük Burjuva E¤ilimlere Ve Tasfiyeci Hizipçilere Karﬂ› Hareketimizi Savunal›m, Saflar›m›z› Sa¤lamlaﬂt›ral›m” adl›
broﬂürden. 1979 Aral›k.
(2) DEV-GENÇ, Say›: 4, 6 Eylül 1979,
“Partileﬂme Süreci, De¤iﬂen ﬁartlar Ve Faﬂizme Karﬂ› Mücadele” baﬂl›kl› yaz›dan.
(3) DEV-GENÇ, Say›:3, Syf.:3

-devam edecek-

Gülsuyu’nda Seminer:
K›z›ldere’den Bugüne
Umudun Tarihi
Gülsuyu Temel Haklar’da 14
Nisan akﬂam› yap›lan seminere
yaklaﬂ›k 100 kiﬂi kat›l›rken, 36 y›ll›k görkemli tarihin coﬂkusu ve bilgisi paylaﬂ›ld›.
Seminer devrimci hareketin
geçmiﬂten günümüze tarihini anlatan sinevizyon gösterimi ile baﬂlad›. Seminerin yap›ld›¤› salonda
Mahir Çayan'›n, 12 Temmuz, 16-17
Nisan'da ölümsüzleﬂen önder kadrolar›n resimlerinin yerald›¤› pankartlar as›l›yd›.
Sinevizyonun ard›ndan Adal›
adl› ﬂiir okunurken Temel Haklar
Federasyonu Baﬂkan› Asuman Özcan Mahirler'in THKP-C'yi kurduklar› dönemle ﬂehit düﬂtükleri ana

30 Mart Mesajlar›
ﬁAN OLSUN KIZILDERE’ YE
ﬁAN OLSUN UMUDUMUZUN
12. YILINA
Umut olduk K›z›ldere'de...
Umut olduk 30 Mart 1994'te...
Bedreddinler’den Pir Sultanlar’a,
Seyit R›zalar’dan K›z›ldere'ye, oradan da 30 Mart 1994'e Anadolu halklar›n›n UMUDU ﬂimdi daha büyüyor.
En zor koﬂullarda yolumuzdan bir
milim bile sapmay›p, baﬂ›n›n dik ve
onurlu bizi bugünlere getiren önderli¤e selam olsun...
Selamlar olsun bu tarihi var eden
ﬁehitlerimize...
Selam olsun UMUDUMUZUN
12. YILINA...
Selam olsun KIZILDERE’ YE...
Sizleri Umudumuzun s›cakl›¤›yla
kucakl›yoruz.
Sevgilerimizle...

Bolu Hapishanesi
Özgür Tutsaklar›
34
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kadar olan süreci anlatt›. Seminerin
ikinci bölümünde ise tarih anlat›m›
bugüne kadar getirilirken, geleneklere vurgu yap›ld›. Özcan semineri
"Mahirler feda ruhuyla direnmiﬂlerdir. Bizler bugün direnme gelene¤ini onlardan al›yoruz Günümüzde sürdürdü¤ümüz ba¤›ms›zl›k demokrasi mücadelesini sürdürürken
12 Temmuzlar, 16-17 Nisanlar, 19
Aral›k katliamlar›yla karﬂ›laﬂt›k.
Ama boyun e¤medik teslim olmayaca¤›z. Geçmiﬂten günümüze gelen
direnme gelene¤ini bizler ileriye taﬂ›yaca¤›z" diyerek bitirdi.
MERHABA!
"Devrim yolu sarp, engebeli ve
dolambaçl›d›r" demiﬂti Mahir Anadolu ‹htilalinin rotas›n› çizdi¤inde.
Bu sarp, engebeli ve dolambaçl› yolu
36 y›ld›r yürüyen Mahir yürekliler bu
topraklar› hiç UMUT'suz koymad›.
UMUT; K›z›ldere'de kank›z›l rengiyle bayraklaﬂt›.
UMUT; Apolar’la k›z›l karanfil
olup açt› yüreklerde.
UMUT; "Sosyalizm öldü.." sald›r›lar›na karﬂ› 12 Temmuz, 16-17 Nisanlar’da cesaretle sosyalizm savunularak büyütüldü.
Karanl›¤›n zebanileri; tüm halk›
teslim alaca¤›z, umudu yokedece¤iz
dedi¤inde "ölürüz ama asla teslim
olmay›z" dedi UMUT yürekliler.
"Ve 2006 30 Mart’›nda sosyalizm
inanc›m›z, direnme kararl›l›¤›m›zla
umudumuzun kurtuluﬂumuzun 12.
y›l›n› kutluyoruz kahraman ﬂehitlerimizi sayg›yla an›yoruz.
Sizleri; umudumuzun coﬂkusuyla
kahramanlar›m›z›n s›cakl›¤›yla kucakl›yorum.
Nursel Demirdö¤ücü / Sivas E Tipi

30 Mart - 17 Nisan Devrim ﬁehitlerini Anma ve Umudun Kuruluﬂunu Kutlama Günleri etkinlikleri
sürerken, Gazi Mahallesi bir kez daha umudun sloganlar›yla yank›land›. Geceyi tutuﬂturan meﬂalelerimizle gelece¤in yolunu ayd›nlat›
Gazi’nin Cepheli gençleri.
16 Nisan akﬂam› düzenlenen anma program› akﬂam saatlerinde baﬂlad›. Gazi Temel Haklar önünden
yürüyüﬂe geçen 600 kiﬂi “Yaﬂas›n
Ölüm Orucu Direniﬂimiz, Devrim
ﬁehitleri Ölümsüzdür, Yaﬂas›n Feda
Ruhuyla Direnen Cephe, Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ,
Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede”
sloganlar›yla Gazi sokaklar›n› inletti. Dörtyol eski halk pazar› meydan›na ilerleyen yürüyüﬂte, en önde
meﬂalelerle temsili milisler yeral›rken, sancaklar sosyalizm idealimizin simgesi olarak dalgaland›.
Yürüyüﬂ güzergah› boyunca kitlenin her iki taraf›n› da kapsayan 40
metre uzunlu¤unda K›z›ldere’den
bugüne devrim ﬂehitlerinin resminin oldu¤u ve üzerinde “Devrim
Yürüyüﬂümüz Sürüyor” yaz›l› pankart taﬂ›nd›. Yürüyüﬂün kararl›l›k ve
coﬂkusu ile pankartta yaz›lanlar ve
bu yürüyüﬂün yarat›c›s› ﬂehitlerin

resimleri bütünlük arz ediyordu.
Meydanda “K›z›ldere Yolunda
ﬁehitlerimizi Selaml›yoruz Umudu
Büyütüyoruz” pankart› ile Sabahat
Karataﬂ, Sinan Kukul, Niyazi Ayd›n’›n, Mahir Çayan’›n resimleri
as›larak etkinlik baﬂlad›. Yürüyüﬂte
kat›l›mlarla kitlenin say›s› da 1000’i
geçmiﬂti. TAYAD Baﬂkan› Mehmet
Güvel’in aç›l›ﬂ konuﬂmas›yla baﬂlayan etkinlikte, K›z›ldere’den bugüne devrim yürüyüﬂümüzün köﬂe taﬂlar› anlat›ld›.
Katliamlara, kuﬂatmalara teslim
olmayan bu tarihi yürüyüﬂ kitlenin
coﬂkulu sloganlar›yla selamlan›rken, Fatma Koyup›nar ve Behiç Aﬂç›’n›n mesajlar› coﬂkuyu daha da art›rd›. ﬁiirlerin okunmas›yla süren
anma ve kutlama program›, Grup
Yorum’un marﬂlar› ile sürdü. Marﬂlar›n birço¤u yumruklar havada
hep birlikte söylenirken, devrimci
hareketin tarihini anlatan sinevizyon gösterimi s›ras›nda da alk›ﬂ ve
sloganlar hiç dinmedi.
Meﬂalelerin ayd›nlatt›¤› meydanda ateﬂ yak›l›rken, yüksek bir
duvar›n üzerinde dalgalanan k›z›l
bayraklar›n aras›ndaki Cephe bayra¤›, bir kez daha umudun sesini
Gazi halk›na taﬂ›yordu. Program,
35
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umudun kuruluﬂunun havai fiﬂeklerle selamlanmas› ile son buldu.
*
‹stanbul’da da 17 Nisan sabah›
birçok yerde ayn› saatte pankartlar
as›ld›. HÖC imzal› pankartlarda “30
Mart/16-17 Nisanlar’la ﬁehitlerimizi Selaml›yor Umudu Büyütüyoruz” slogan› yaz›l›yd›. Elimize ulaﬂan bilgilere göre pankartlar›n as›ld›¤› yerlerin baz›lar› ﬂöyle:
Bahçelievler So¤anl› Meydan›;
Kocasinan Mahmutbey yolu; Yenibosna’da Dereyolu, Zafer Mahallesi
Pazar Yolu ve Taﬂyol Meydan›;
Esenyurt Bal›kyolu; Esenler’de Terazidere Metro ‹stasyonu, Yeni Mahalle Park›, Y›ld›z Teknik Üniversitesi; Karabay›r'da üç ayr› yere ve
Yeni Mahalle Park›’na; Ba¤c›lar'da
Meydan, Papaz Köprüsü, Göztepe'de üç ayr› yere; ‹kitelli'de Mehmet Akif, Parseller, ‹kitelli Köy ,
Halkal› ve Alt›nﬂehir Bayramtepe
Mahallesi’nin çeﬂitli yerlerine toplam on pankart as›ld›.

Kurtuluﬂ Kavgada
Zafer Cephede
Anma ve kutlama etkinlikleri sadece ‹stanbul’da de¤ildi.

‹zmir HÖC Temsilcili¤i; 14 Nisan günü Karﬂ›yaka Onur Mahallesi’nde meﬂaleli bir yürüyüﬂle ﬂehitleri selamlarken, 16 Nisan günü de
yine Onur Mahallesi'nde Yamanlar
Temel Haklar binas›nda bir anma
program› gerçekleﬂtirildi.
Meﬂaleli yürüyüﬂte en önde Türkiye devriminin önderi Mahir Çayan’›n, hemen arkas›nda 12 Temmuz ve 16-17 Nisan’da ﬂehit düﬂen
önder kadrolar›n resimleri taﬂ›nd›.
“K›z›ldere Yolunda ﬁehitlerimizi
Selaml›yor Umudu Büyütüyoruz”
pankart› arkas›nda yürüyen HÖC
üyeleri s›k s›k sloganlarla yoksul
gecekondu halk›na kurtuluﬂun yolunu gösterdiler.
Mahalle halk›n›n balkonlara ç›karak, yolun etraf›nda toplanarak ilgiyle izledi¤i yürüyüﬂ s›ras›nda megafonla konuﬂmalar yap›ld›. Yaklaﬂ›k bir kilometrelik yürüyüﬂün ard›ndan Pazar Meydan›’nda bir dinleti verildi. Dinleti öncesi yap›lan
konuﬂmada, “K›z›ldere ruhuyla en
a¤›r kuﬂatmalarda, katliamlarda,
iﬂkencehanelerde ve hapishanelerde
barikatlarda, ölüm oruçlar›nda direnerek umudun asla yok edilemeyece¤ini, K›z›ldere’de dalgaland›r›lan bayra¤› dalgaland›rarak kan›tlad›k. K›z›ldere’de yarat›lan feda
ruhunun asla yok edilemeyece¤ini
binlerce kez bu ülkenin bereketli
topraklar›na düﬂüp, k›z›l karanfiller
gibi açarak tüm beyinlere kaz›d›k.
K›z›ldere yolunda yürüyüﬂümüz sürecek” denildi.
Daha sonra Grup Gün Iﬂ›¤›
marﬂlar›n› “K›z›ldere Son De¤il Sa-

vaﬂ Sürüyor”, “Mahir, Hüseyin Ulaﬂ
Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ”, “Kurtuluﬂ
Kavgada Zafer Cephede” sloganlar›
aras›nda söyledi. Mahalle halk›n›n
meydanda yo¤un olarak toplanmas›yla, polislerin karakol önüne çekildi¤i görüldü. 150 kiﬂinin kat›ld›¤› anma, meﬂalelerin ›ﬂ›¤›nda k›z›l
bayrakl›lar›n askeri yürüyüﬂü eﬂli¤inde Hakl›y›z Kazanaca¤›z marﬂ›n›n söylenmesiyle sona erdi.
Yamanlar Temel Haklar’da gerçekleﬂtirilen etkinlikte de K›z›ldere’den bugüne devrimci hareketin
tarihi anlat›ld›, sinevizyon gösterimi sunuldu. Programda ayr›ca tiyatro gösterimi, ﬂiirler ve Grup Gün
Iﬂ›¤›’n›n dinletisi yerald›.
Ad›yaman HÖC üyeleri 9 Nisan
günü Temel Haklar Derne¤i’nde düzenledikleri etkinlikte, “ﬂehitlik vatan›, halk› u¤runa can›n› vermek,
feda etmektir. Onlar›n an›s›n› mücadelemizi daha da geliﬂtirerek yaﬂatmaya devam edece¤iz” denildi
ve Fatma Koyup›nar'›n konuﬂmas›n›n yerald›¤› video izlendi.
Ayn› gün Malatya’da da Temel
Haklar binas›nda bir etkinlik yap›ld›. Yürüyüﬂümüzün önderlerinin resimlerinin as›ld›¤› etkinlikte, “Mahirler’in yolunda umudu büyütmeye
devam ediyoruz. ﬁehitlerimizden ald›¤›m›z gelenekle bugün baﬂ›m›z dik
bir ﬂekilde ilerliyoruz” kararl›l›¤›
ifade edildi. Malatya’da bir baﬂka
etkinlik de Mehmet Büçkün’ün mezar›n›n ziyaret edilmesi oldu. 16 Nisan’da mezar› baﬂ›nda toplanan
HÖC’lüler, Büçkün'ün mücadele
yaﬂam›n› anlatarak marﬂlar söyledi36
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ler ve O’nun nezdinde devrim ﬂehitlerine, özlemleri olan Türkiye’yi
kurma sözü verdiler. Ard›ndan ayn›
mezarl›kta bulunan Ayhan Pektaﬂ'›n
da mezar›na karanfiller b›rak›ld›.
Elaz›¤ Y›ld›zba¤lar› Mahallesi'ni 16 Nisan günü meﬂaleleri ile
ayd›nlatan HÖC’lüler, "Kurtuluﬂa
Kadar Savaﬂ" pankart› ve Mahir’in
resimleri ile yürüdüler. Mahalle halk›n›n kat›ld›¤› ve alk›ﬂlarla desteklendi¤i yürüyüﬂte “Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede, Umudu Selaml›yoruz" sloganlar› at›ld›.
Zonguldak HÖC üyeleri, 17 Nisan günü ölüm orucu ﬂehidi Ali
Koç’un mezar› baﬂ›nda düzenledikleri anmada, “Yolumuz Çayanlar’›n
Yoludur” ﬂiar›yla ölümsüzleﬂen tüm
ﬂehitleri selamlad›lar.
Hatay HÖC üyeleri 17 Nisan
günü Ulus Meydan›’nda yapt›klar›
eylemde Akdeniz Bölgesi’nde ﬂehit
düﬂenlerin resimlerini taﬂ›d›lar. Eylemde “Yolumuz Çayanlar’›n Yoludur, Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz” sloganlar› at›ld›.
Mersin'de HÖC'lüler "K›z›ldere
Yolunda ﬁehitlerimizi Selaml›yor
Umudu Büyütüyoruz" baﬂl›kl› bildiriler 16 Nisan günü Demirtaﬂ
Halk Pazar›’nda da¤›t›larak ﬂehitler
selamland›, umudun kuruluﬂu kutland›. Bursa’n›n Tophane Surlar›’na “K›z›ldere Yolunda ﬁehitlerimizi Selaml›yoruz Umudu Büyütüyoruz” yaz›l› pankart as›l›rken, ayn›
pankart Gemlik Ticaret Lisesi yan›na da as›ld›.
Antalya'da HÖC üyeleri Sivas
da¤lar›nda kahramanca çat›ﬂarak
ﬂehit düﬂen Cephe Gerillas› Tevfik
Durdemir'in mezar› baﬂ›ndayd›lar.
15 Nisan günü yap›lan anmada Tevfik Durdemir’in mücadele yaﬂam›
anlat›l›rken, anman›n ard›ndan ailesi ziyaret edildi. Ertesi günü ise,
E¤itim-Sen'de devrim ﬂehitlerini
anma ve umudun kuruluﬂunu kutlama etkinli¤i gerçekleﬂtirildi. Etkinlikte K›z›ldere ve 17 Nisan’›n anlam› üzerine konuﬂmalar yap›ld› ve
Grup Sesleniﬂ marﬂlar söyledi.
Ordu ve Samsun HÖC üyeleri
ise, 17 Nisan günü Turgut ‹çp›-

nar’›n Ünye’deki mezar› baﬂ›nda
anma yapt›lar. Yurtd›ﬂ›nda hayat›n›
kaybeden ‹çp›nar’›n yaﬂam› anlat›l›rken, “K›z›ldere yolunda kesintisiz süren devrim yürüyüﬂümüz, ﬂehitlerimizle ayd›nlanacak” denildi.
Dersim’de Cepheliler’in ast›¤›,
Mahir Çayan resminin oldu¤u ve
üzerinde “Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ”
yaz›l› bomba süsü verilmiﬂ pankart,
bir buçuk saat as›l› kald›.

Yurtd›ﬂ›nda
Anma ve Kutlamalar
Devrim ﬂehitlerini anma, umudun kuruluﬂunu kutlama günlerinde
yurtd›ﬂ›nda da Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi Avrupa Temsilcili¤i
taraf›ndan çeﬂitli etkinlikler gerçekleﬂtirilmeye devam ediliyor.
Almanya: Frankfurt, Darmstadt, Rüsselsheim, Köln, Berlin,
Duisburg, Nürnberg, Krefeld, Hamburg, Aachen ﬂehirlerinin merkezi
yerlerinde; “ﬁehitlerimize Ba¤›ms›z, Demokratik Bir Türkiye Sözümüz Var, Cephenin 13. Kuruluﬂ Y›l›n› Selaml›yoruz, Tek Yol Devrim”
yaz›l› çok say›da pankart as›ld›.
Almanya’da ayr›ca gerçekleﬂtirilen anmalarda da umudun kesintisiz yürüyüﬂünün coﬂkusu vard›.
Hamburg Anadolu-Der’de 16
Nisan günü yap›lan etkinlikte “K›z›ldere ve tüm devrimcilerin bize b›rakt›¤› mirasa lay›k olman›n önemi” vurguland›. Ayn› gün Köln Kültür Evi'nde ise, Büyük Direniﬂi anlatan "Umut Ya¤muru" filmi izlen-

di. Baﬂkent Berlin’deki ‹KAD’da
ise 17 Nisan günü, devrimci hareketin yaratt›¤› gelenekler üzerinde duruldu. Ayn› gün Stuttgart Anadolu
Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen
etkinlikte Karanfil ﬁiir Grubu dinleti sundu ve ﬂehitlere ba¤l›l›k ifade
edildi. Dortmund Kültür Merkezi´inde de 16 Nisan günü anma ve
kutlama etkinli¤i vard›. K›z›ldere’den ölüm orucuna faﬂizme karﬂ›
direniﬂ kültürü ele al›nd›. Duisburg
Anadolu E¤itim Kültür Merkezi’ndeki etkinlikte de “Adal›lar niçin savaﬂ›yor” sorusunun cevapland›¤› bir konuﬂma yap›ld› ve ‘Umuda
Yürüyüﬂ’ Grubu marﬂlar›yla selamlad› tüm ﬂehitleri. Ayr›ca Nürnberg`de de devrim ﬂehitleri an›ld›.
‹sviçre: Basel’de “Kuruluﬂunun
12. Y›l›nda DHKP-C`yi Selaml›yoruz” yaz›l› pankart as›ld›.
Fransa: Paris Anadolu Kültür
ve Dayan›ﬂma Derne¤i’nde 15 Nisan günü gerçekleﬂtirilen etkinlik
K›z›ldere ve tüm devrim ﬂehitleri
için sayg› duruﬂu ile baﬂlad›. Marﬂlar›n söylendi¤i ve ﬂiirlerin okundu¤u etkinlikte yap›lan konuﬂmada,
“K›z›ldere’yi savunman›n, K›z›ldere gibi bir direniﬂin ruhunu ve siyasal anlay›ﬂ›n› bugün yaﬂatmak oldu¤u” vurguland›.
Avusturya: Viyana’da dört ayr›
yere as›lan pankartlarla Parti’nin
kuruluﬂu selamland›. 16 Nisan günü
ise Viyana ve Innsbruck kentlerinde anma ve kutlama etkinlikleri gerçekleﬂtirildi.
Viyana’daki etkinlikte salon ﬂe-

Cephe’den Eylemler:

‹zmir
hitlerin resimleri ve pankartlarla donat›l›rken, sinevizyon gösterimi yap›ld› ve Avukat Behiç Aﬂç› ile canl›
telefon ba¤lant›s› gerçekleﬂtirildi.
Aﬂç›’n›n konuﬂmas› “Yaﬂas›n Ölüm
Orucu Direniﬂimiz” slogan› ve alk›ﬂlarla karﬂ›land›. Innsbruck Anadolu Kültür Merkezi’nde de, Viyana’da oldu¤u gibi, ﬂehitlerimize
devrim sözünü yerine getirme kararl›l›¤› konuﬂmalara ve söylenen
marﬂlara yans›d›.
Belçika: Brüksel’de 11 Nisan’da ‘DHKP’nin 12. Kuruluﬂ Y›lDönümünü Selaml›yoruz’ yaz›l›
pankart as›l›rken, ertesi günü ise
Anvers ﬁehri’nde Türkiyeliler’in
yaﬂad›¤› Hoboken ve Berchem
semtlerine ‘Tek Yol Devrim’ pankartlar› as›ld›. Liege ﬁehri’ndeki
BAHKEM’de ise anma etkinli¤i
gerçekleﬂtirildi.
Hollanda: Rotterdam’da bulunan Anadolu Kültür ve Sanat Derne¤i’nde 9 Nisan günü anma etkinli¤i düzenlenirken; 14 Nisan’da ise,
Rotterdam, Utrecht, Den Haag ve
Amsterdam kentlerinde pankartlarla
umudun kuruluﬂu selamland›.

tarak gösteri yapan Cepheliler, umudu selamlad›lar.
Cephe taraf›ndan üstlenilen di¤er iki eylem ise ﬂu
ﬂekilde:
◆ 17 Nisan akﬂam saat 23.00 s›ralar›nda Sefaköy
AKP binas› ve önündeki polislere yönelik silahl› sald›r›n›n, “Büyük direniﬂe destek ve tecriti devam ettirenlerden hesap sormak” amac›yla gerçekleﬂtirildi¤i dile
getirildi. Üstlenmede, tecrite son verilmedikçe, hesap
sormaya devam edilece¤i kaydedildi.
◆ 18 Nisan günü de Ba¤c›lar Adliyesi, bir sivil oto
ve savc› araçlar›n›n tarand›¤› eylemi üstlenen DHKC,
eylemin 16-17 Nisan ﬂehitlerini selamlamak amac›yla
gerçekleﬂtirildi¤ini belirtti.

Cepheliler düzenledikleri gösteriler ve silahl› eylemlerle umudun kuruluﬂunu ve kahraman ﬂehitleri selamlad›lar. Dergimize yap›lan üstlenmelere göre gerçekleﬂtirilen eylemler ﬂu ﬂekilde:
◆ Cepheliler taraf›ndan 10 Nisan günü ÜmraniyeMand›ra’da Dereyolu molotoflarla trafi¤e kapat›larak
"K›z›ldere Yolunda ﬁehitlerimizi Selaml›yor umudu
Büyütüyoruz-DHKC" pankart› as›ld›. Eylemde ayr›ca
ses bombas› patlat›ld›. 17 Nisan’da ise, sabah saatlerinde Ümraniye Dudullu Kemerdere Mevki’nde gösteri
düzenlendi. Ayr›ca Osmanbey’de de yolu trafi¤e kapa37
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‘Tecrite Son’ Kampanyas› Sürüyor

m›n› yapt›lar.
Tecritin halk›n
tüm kesimlerine yönelik uyguland›¤›n› örneklerle anlatan Cihan Güler, “Açl›¤›n yoksullu¤un ve ölümlerin olmayaca¤› bir ülke için tecrite karﬂ› ç›kal›m, tecrite
son diyelim” ﬂeklinde konuﬂtu. TAYAD’l›lar daha sonra kitab›n sat›ﬂ ve
tan›t›m›n› konuﬂmalar yaparak Enteller Caddesi’nde gerçekleﬂtirdiler.
Mersin TAYAD’l› Aileler 17 Nisan günü de her pazartesi yapt›klar›
oturma eylemini yine Taﬂ Bina
önünde gerçekleﬂtirdiler. Eyleme
DHP de destek verirken, Hasan Biber de ﬂiirleri ile direniﬂin sesi oldu.

Tecrit Kalkana Kadar Meydanlarday›z
TAYAD'›n “Tecrite Son” ﬂiar› ile
baﬂlatt›¤› kampanya kapsam›nda
oturma eylemleri, afiﬂ ve bildiriler,
bas›n aç›klamalar› ile halka tecrit
gerçe¤i anlat›lmaya devam ediliyor.

“Tecrite Son” Ça¤r›s› Yay›l›yor
Her hafta oldu¤u gibi oturma eylemlerinde tutsak mektuplar›n›n
okunmas›, afiﬂleme ve bildiriler
baﬂta ‹stanbul olmak üzere birçok
kentte sürdü.

❖ ‹stanbul Sultanahmet’te 6.
haftas›na giren eylemde, ölüm orucuna baﬂlayan Av. Behiç Aﬂç›'n›n,
ÇHD Genel Merkezi’ne
yazd›¤› ve devrimci demokrat hukukçular›n sorumluluklar›na iﬂaret etti¤i mektubu okundu. Mektup Emekli-Sen 2 No'lu
ﬁube Baﬂkan› Hasan Kaﬂk›r taraf›ndan okunurken,
“Tecrit'e Son” ve “Sana
Tecriti Anlatmak ‹stiyorum/Tecrit Öldürüyor"
pankartlar› ve Fatma Koyup›nar ile Behiç Aﬂç›’n›n resimleri taﬂ›nd›.
❖ ‹zmir’de ise 5 haftad›r süren eylem, yine cumartesi
günü 15 Nisan’da Kemeralt› giriﬂinde gerçekleﬂtirildi. “F Tipi Hapishanelerde Tecrite Son” pankart›
açan TAYAD’l›lara, ESP, ‹C‹, Partizan, Mücadele Birli¤i ve ÖMP’nin
de bulundu¤u çeﬂitli kurumlar da
destek verdiler. Tecrit gerçe¤ini dile
getiren ve içeride d›ﬂar›da süren direniﬂe destek ça¤r›s› yapan dövizlerin taﬂ›nd›¤›, sloganlar›n at›ld›¤› eylemde konuﬂan Bayram ‹çlek, “Ne
bask›lar, ne gözalt›lar, ne tutuklamalar, ne de devletin yok sayma politikas› bizi bu gerçe¤i anlatmaktan
al›koyamayacak. Her koﬂulda ve
her zaman tecriti anlatmaya devam
edece¤iz” diye konuﬂtu.

Aç›klama s›ras›nda esnafa ve
al›ﬂveriﬂe gelen halka k›r çiçekleri
da¤›tarak “Fatma Koyup›nar’›n Ölmesine izin Vermeyelim” ça¤r›s›
yap›l›rken, beﬂ dakikal›k oturma eylemi gerçekleﬂtirildi ve Behiç Aﬂç›’n›n mektubu okundu.
Öte yandan ‹zmir TAYAD’l›lar
“Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum”
dinletilerinin ikincisini 12 Nisan
günü Karﬂ›yaka Do¤ançay Mahallesi’nde, üçüncüsünü ise 19 Nisan günü Limontepe Mahallesi’nde gerçekleﬂtirdiler. Etkinliklerde halka
tecrit anlat›l›rken, Grup Gün Iﬂ›¤›

türküleri, marﬂlar› ile direniﬂin havas›n› taﬂ›d›.
❖ Samsun’da da 15 Nisan günü oturma eylemi vard›. Süleymaniye Geçidi’nde yap›lan eylemde, “F
Tipi Hapishanelerde Tecrite Son”
pankart› aç›l›rken, Hasan To¤an taraf›ndan, Kand›ra F Tipi Hapishanesi’ndeki devrimci tutsaklardan
Ümit ‹lter’in mektubu okundu. “Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde, Fatma
Koyup›nar’›n resmi de taﬂ›nd›.
❖ Mersin TAYAD’l› Aileler 14
Nisan günü Taﬂ Bina önünde yapt›klar› aç›klamada tecrite son verilmesini isterken, tutsaklar taraf›ndan
haz›rlanan “tecrit” kitab›n›n tan›t›38
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❖ Hatay TAYAD’l› Aileler’in
6. haftas›na giren oturma eylemi, bu
hafta da Ulus Meydan›’nda gerçekleﬂtirildi.
“Sana Tecriti Anlatmak
‹stiyorum–Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun”
pankart› ile Fatma Koyup›nar ve Behiç Aﬂç›’n›n
foto¤raflar›n›n taﬂ›nd›¤›
eylemde konuﬂan Hasan
Kutlu, Av. Behiç Aﬂç›’n›n
neden ölüm orucuna baﬂlad›¤›n›, kendi aç›klamaAnkara s›ndan okudu. Sloganlar›n at›lmas›n›n ard›ndan
esnafa ve cuma namaz›ndan ç›kan
halka bildiriler da¤›t›larak tecrit anlat›lmaya devam edildi.
❖ Ankara Abdi ‹pekçi Park›’ndaki TAYAD’l› Aileler de 15
Nisan günü tutsak mektubu okuma
eylemine devam ettiler. Direniﬂlerinin 946. gününde olan TAYAD’l›lar, “Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum/ Tecrit Öldürüyor” ve “Tecrite
Son” pankartlar› açt›lar. Bayram
ﬁahin taraf›ndan yap›lan konuﬂman›n ard›ndan, temsili hücre içine giren Ayﬂe Arapgirli, Tekirda¤ F Tipi’nden Celal Yayla’n›n mektubunu
okudu.
❖ Adana’da halk›n yo¤un ilgisi alt›nda süren oturma eylemi, 17

Nisan günü ‹nönü Park›’nda tekrarland›. "Tecrit'e Son" pankart› arkas›nda toplanan TAYAD’l›lar, “Biz F
Tipi cezaevlerinde 122. tabutun ç›kmamas› için buraday›z ve tecrit kalk›ncaya kadar da mücadelemiz sürecektir" diye konuﬂtular. Halka tecriti anlatan konuﬂmalar›n yap›ld›¤›
eylemde, direniﬂ evi ile iletiﬂim kurulacak bilgilerin da¤›t›lmas›n›n ard›ndan, beﬂ dakika sonra bir kiﬂinin
Av. Behiç Aﬂç›’y› aramas› ve ard›ndan oturma eylemine kat›lmas› dikkat çekti. Yine bir baﬂka grup genç
de “tecrite karﬂ› neler yapabilecekleri” konusunda bilgi istedi.

Öte yandan Adana’da engellemelere karﬂ›n afiﬂleme çal›ﬂmalar›
da devam ediyor. 15 Nisan günü de
Kocavezir Mevkii’nden Meydan
Mahallesi’ne kadar yüzlerce afiﬂle
halka tecrite karﬂ› mücadele ça¤r›s›
ulaﬂt›r›ld›.

❖ Oturma eyleminin baﬂlat›ld›¤› yerlerden biri olan Uﬂak’ta da 16
Nisan günü Tirito¤lu Park›’nda tutsak mektubu okundu. Sivas Hapishanesi’nde bulunan Nursel Demirdö¤ücü'nün tecriti anlatan mektubunu okuyan TAYAD’l›lar, “gelece¤imizin hücre duvarlar›yla, tecrit politikas›yla yok edilmesine izin vermeyelim" dediler.

Adana

❖ Geçen hafta yapt›klar›
oturma eyleminde bir grup
faﬂistin sald›r›s›na maruz kalan Antalya TAYAD’l›lar yine meydandayd›lar. 17 Nisan
günü K›ﬂlahan Meydan›’nda
yap›lan eyleme, çok say›da
sendika, DKÖ ve siyasi grubun temsilcisi de destek vererek “Provokasyonlara Hay›r, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” pankart› açt›lar ve TAYAD’l› Aileler’in yan›nda

Günaslan,
“ÇHD Genel
Merkez Yöneticisi Behiç
Aﬂç›'n›n ölmemesi ve daha baﬂkalar›n›n bedenini ölüme yat›rmamas› için tüm
kamuoyu ve yetkililerini duyarl› olmaya ça¤›r›yoruz” diye konuﬂtu.
Aç›klamaya 60 avukat kat›ld›.
Adana ÇHD ﬁubesi üyeleri de
13 Nisan günü Adana Adliyesi
önünde yapt›klar› aç›klamada, Behiç Aﬂç›’n›n ‘Dünya Avukatlar Günü’nde ölüm orucuna baﬂlad›¤›n›
hat›rlatarak, bunu duyurmak için
Cemil Çiçek’in kat›ld›¤› toplant›da
söz almak isteyen Avukat Taylan
Tanay’a yönelik sald›r› protesto
edildi. ﬁube Baﬂkan› Avukat Hüseyin K›l›nç, Adalet Bakan›’n› baﬂta
Av. Tanay olmak üzere tüm avukatlardan özür dilemeye ça¤›rd›.

olduklar›n› dile
getirdiler. TAYAD’l›lar ise,
9 Nisan günü
gerçekleﬂen faﬂist sald›r›y›
hat›rlatarak,
“Bizler yap›lan
tüm sald›r›lara, linç giriﬂimlerine karﬂ›
bu alanlarda
tecride karﬂ›
eylemlere devam edece¤iz”
dediler. Daha
sonra
Bekir
ﬁimﬂek’in
Edirne F Tipi Hapishanesi’nden
yazd›¤› mektup okundu.

❖ Polisin yo¤un sald›r› ve engellemelerine karﬂ› Bursa HÖC’lüler “Tecrite Son” yaz›l› afiﬂleri yapmaya devam ettiler ve ayn› içerikte
yaz›lamalar yapt›lar.
❖ Bu arada yurtd›ﬂ›nda da, Almanya’n›n Nürnberg kentinde bulunan Halk Kültür Evi’nde, Behiç Aﬂç›
ve Fatma Koyup›nar ile dayan›ﬂma
amaçl› bir hafta açl›k grevi baﬂlat›ld›.

ÇHD’den Behiç Aﬂç›’n›n Ölmemesi ‹çin
Tecriti Kald›r›n Ça¤r›s›
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i ‹stanbul ﬁube üyeleri, Sultanahmet
Adliyesi önünde yapt›klar› eylemle, tecrite son verilmesini isteyerek,
“Adalet Bakanl›¤›'n› bir kez daha
uyar›yoruz! Meslektaﬂ›m›z›n yaﬂayaca¤› olumsuzlu¤un tecritin de sorumlusu olarak bu duyars›zl›¤›ndan vazgeçmelisiniz" dediler.
Av. Behiç Aﬂç›’n›n neden ölüm
orucuna baﬂlad›¤›n› hat›rlatan aç›klamay› okuyan ﬁube Sekreteri Avukat Hakan Günaslan, hapishanelerdeki tecrite dikkat çekerek avukatlar›n da tecrit politikas›ndan savunma haklar›n›n k›s›tlanarak pay›na
düﬂeni ald›¤›n› dile getirdi. Fatma
Koyup›nar ve Serpil Cabadan’›n
ölümün eﬂi¤ine geldi¤ini hat›rlatan

39
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ESP’den Protesto
Ezilenlerin Sosyalist Platformu
(ESP) üyeleri 15 Nisan günü Taksim Tramvay Dura¤›’nda yapt›klar› eylemde, tecrit politikas›n› protesto ederek, ölüm orucunu sürdürenlere desteklerini ifade ettiler.
"Tecrit Zulmüne Son" pankart›n›
açan ve "Üç Kilit Üç Kap› Aç›ls›n" sloganlar› atan ESP’liler, eylemin ard›ndan Fatma Koyup›nar
ve Behiç Aﬂç›’n›n bulundu¤u direniﬂ evini ziyaret ettiler.

AKP Hükümeti Sadece IMF’yi Dinliyor
GSS ‘jet h›z›yla’ yasalaﬂt›
Emekçilerin itirazlar›, yasan›n
sa¤l›k, sigorta sistemini halk›n aleyhine tahrip edece¤inin dile getirilmesi, fiili olarak gerçekleﬂtirilen referandumda emekçilerin ezici ço¤unlu¤unun yasaya “hay›r” denmesi; hiçbir ﬂey AKP iktidar›n›n umurunda olmad›. Koltu¤a oturdu¤u
günden bu yana ekonomi politikalar›nda sadece IMF ve Dünya Bankas›’n› dinleyen AKP iktidar›, yine
öyle yapt›. IMF taraf›ndan koﬂul
olarak konulan Sosyal Sigortalar ve
Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa Tasar›s›, jet h›z›yla meclis gündemine geldi ve geldi¤i gibi de yasalaﬂt›.
AKP iktidar›n›n, burjuva muhalefetin dahi eleﬂtirilerinin önünü keserek “Temel Yasa” kategorisine sokup, tek tek maddelerin görüﬂülmesi yerine “elleri kald›r indir” usulü
ç›kard›¤› yasalar, emekçilere yönelik en büyük sald›r›lardan biri olarak bu iktidar›n siciline yaz›ld›.

AKP, IMF Yasas›n›
Yalanla Savunuyor
AKP ‹ktidar›, bütün icraatlar›nda
oldu¤u gibi, bu düzenlemeleri de
emekçilerin, halk›n lehine gibi gösterip “reform” diye sundu. AKP’ye
göre; yasa do¤uﬂtan itibaren herkesi
sigorta kapsam›na al›yor, sa¤l›k
hakk› herkese hem de “eﬂit” ﬂekilde
sunuluyor, emeklilik yaﬂ›n›n yükseltilmesine, maaﬂlar›n›n düﬂürülmesine ise, bugün itiraz edilmesinin
zaten anlam› yok. Çünkü bu 30 y›l
sonra yürürlü¤e giriyor! Bugünkü
emekliler, yar›n emekli olacaklar ne
diye itiraz ediyorlar ki!
Demagoji, yalan ve çarp›tma!
IMF yasalar›n›n baﬂka türlü savunulabildi¤i nerede görülmüﬂ. Yasan›n
kimi noktalar›na de¤inmeden,
IMF’nin kim oldu¤unu hat›rlamak
bile, iktidar›n yalan söyledi¤ini an-

lamak için yeterlidir.
Uluslararas› sermayenin,
emperyalist tekellerin
kuruluﬂu olan IMF, kimin ç›karlar›na düzenlemeler ister? Elbette temsil etti¤i kesimlerin. Mesele bu kadar basittir.
Erdo¤an’›n “tüm halk›n yarar›na” diye pazarlad›¤› GSS
ne getiriyor?
1- Emeklilik yaﬂ› 65’e ç›k›yor.
Prim ödeme gün say›s› 7 binden 9
bine ç›k›yor. Bunun anlam› en baﬂta
geçici iﬂçilerin asla emekli olamayacaklar›d›r. Elbette bu düzenleme
tüm emekçilere ek yük getiriyor.
2- Emekli maaﬂlar›, yüzde 33
oran›nda, memurlar›n maaﬂlar› yüzde 5 oran›nda düﬂecek.
3- Son 6 y›lda 14 kat artan prim
tavan› yüzde 33 daha yükseltiliyor.
4- Sosyal güvenlik kurumlar›n›n
tek çat› alt›nda birleﬂtirilmesi kazan›m de¤il aksine emekçiler için kay›p anlam›na geliyor. Beﬂ y›ll›k sigortal›l›k üzerinden yap›lan SSK ve
Ba¤-Kur’da yüzde 2.6, Emekli Sand›¤›’nda ise yüzde 3 olan y›ll›k maaﬂ ba¤lama oran› tüm emekçiler için
kademeli ﬂekilde önce yüzde 2.5’e
ard›ndan yüzde 2’ye düﬂüyor. Böylece henüz emekli olmayan herkes
yasan›n darbesini yiyor.
5- Sa¤l›¤›n 18 yaﬂa kadar ücretsiz olaca¤› yalan. Zira, bütün emekçiler ve Yeﬂil Kart sahiplerinin çocuklar› zaten prim ödemeden sa¤l›k
hakk›nda yararlanmaktad›rlar, bir
kazan›m yoktur. Birçok sa¤l›k harcamas›nda ise “katk› pay›” ödeme
zorunlulu¤u getirilmektedir.
6- Say›lar› milyonlar› bulan iﬂsizler ve kay›td›ﬂ› çal›ﬂt›r›lan emekçiler, esnaflar, köylüler emeklilik
hakk›ndan yoksun b›rak›ld›klar› gibi prim ödemedikleri koﬂulda (ki en
yoksul kesimlerden sözediyoruz)
40
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sa¤l›k hakk›ndan da yararlanamayacaklar. Yani GSS’nin tüm halk› kapsad›¤› yalan. Ki, primini ödeyemeyen esnaf›n ve çiftçinin mallar›na el
koyma uygulamas›n›n yasa ile hükme ba¤lanmas›, halk›n aleyhine düzenlemelerden bir baﬂkas›d›r.
7- Sa¤l›k alan› tümden özelleﬂtirilerek, “paran kadar sa¤l›k hizmeti” alenileﬂecek.
Birkaç maddesine yer verdi¤imiz
tasar›, görülece¤i gibi tümüyle sermayenin ç›karlar› esas al›narak düzenlenmiﬂtir. Baﬂta emeklilik olmak
üzere, emekçilerin kazan›lm›ﬂ haklar›n› her zaman yük olarak gören
sermaye, isteklerini AKP arac›l›¤›yla halka dayatmakta, takiyyeci iktidar da halk›n olas› tepkisini yalanlarla nötralize etmektedir. “Emeklilik yaﬂ› 2006’da yükselecek size
ne” diyen bir zihniyet var karﬂ›m›zda. Her alanda özelleﬂtirme, sermayeye peﬂkeﬂ icraat›n temel felsefesidir.

GSS Protestolar› ve
IMF Polisinin Sald›r›lar›
Türk-‹ﬂ’in uykuya yatarak izledi¤i IMF yasalar›, KESK, D‹SK,
TTB, TMMOB taraf›ndan düzenlenen eylemlerle protesto edildi.
Sendikalar ve HÖC’lülerin de
yerald›¤› DKÖ’ler 13 Nisan günü
TBMM’ye yürüdü. Polisin barikat
kurarak önünü kesti¤i emekçiler,
“Çetecilere K›yak Emekçiye Barikat, Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca-

¤›z” sloganlar› att›lar. Yürüyüﬂe devam edilerek meclis önünde yap›lan
aç›klamada, yasan›n IMF emri oldu¤una dikkat çekilerek, “AKP, halk›n iradesini hiçe sayarak gelece¤imizi ve yaﬂam hakk›m›z› uluslararas› sermaye ve iﬂbirlikçilerinin kar
h›rs›na terkediyor” denildi.
‹zmir, Malatya, Bursa, Bolu, Antalya, Hakkari, Van, Sivas, ‹stanbul,
Adana, Kocaeli ve daha birçok
kentte meydanlara ç›kan, AKP binalar› önünde toplanan emekçiler,
"Meclise ça¤r›; Sosyal Güvenlik
Yasas›'na Yüzde 99.4 Hay›r. Halktan Geçmeyen Yasa Meclis'ten Geçer Mi? IMF ‹radesi De¤il, Halk
‹radesi", “Sa¤l›kl› ve Güvenli Gelecek ‹stiyoruz”, “E¤itim ve Sa¤l›k
Hakt›r Sat›lamaz” pankartlar› taﬂ›d›lar, yasa aleyhine sloganlar att›lar.
‹zmir gibi illerde ise, toplanan yüz-

binlerce imza meclise gönderildi.
Kocaeli’de 15 Nisan’da düzenlenen eyleme sald›ran polis, onlarca
emekçiyi yaralarken alt› kiﬂiyi gözalt›na ald›. Gözalt›lar ve sald›r›
protesto edilirken, eyleme Gençlik
Derne¤i üyeleri de kat›ld›lar.
Yasan›n görüﬂüldü¤ü 18 Nisan
günü ise, IMF yasalar›n›n yap›c›s›
TBMM “düﬂman iﬂgaline karﬂ›” korumaya al›nm›ﬂt›. Yaklaﬂ›k 1500 kiﬂi "IMF Emeklilik ve Sa¤l›k Hakk›m›z› Gasp Ediyor" pankart› arkas›nda meclise yürüyerek yasan›n derhal geri çekilmesini, halk›n iradesine kulak verilmesini istedi. Eyleme
kat›lan Halkevleri üyelerine sald›ran polisler silahlar›na davranarak
havaya ateﬂ açarken, TBMM bahçesinde de askerlerin “sipere” yatt›klar› görüldü. Oligarﬂik düzeninin niteli¤ine yak›ﬂan bir görüntüydü bu.

Emekçiler emperyalist tekellerin
istedi¤i bir yasaya karﬂ› ç›k›yor. Bu
yasalar› yapan meclisin önünde silahlar, gaz bombalar› ile durduruluyorlar. Emperyalistlerin cirit att›¤›,
IMF talimatlar›n›n yasa hükmünde
geçerli oldu¤u ülkenin meclisi ise,
emekçilere karﬂ› tam siper korumaya al›n›yor; ne güzel demokrasi!
Nitekim “demokratik hukuk
devleti”nin polislerinin ço¤unlukla
faﬂist çetelere yapt›rd›klar› türden
sald›r›lar› bizzat kendilerinin gerçekleﬂtirdikleri de görüldü. GSS
protestosuna kat›lan Halkevleri
üyeleri, ayn› günün akﬂam› derneklerinden ç›kt›klar›nda polislerin sopal› sald›r›s›na u¤rad›lar. Yani ortada bir eylem vb. yoktu, tam çetevari ﬂekilde gerçekleﬂtirilen sald›r› dakikalarca sürdü ve çok say›da Halkevi üyesi yaraland›.

G›da-‹ﬂ’e Kapatma Karar›

Belediye ‹ﬂçilerinden Eylem
Genel-‹ﬂ üyesi Taﬂdelen Belediyesi iﬂçileri, iﬂten
at›lmalar›n›n ard›ndan alacaklar›n›n ödenmemesini
protesto etmek için 17 Nisan günü Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü’nde eylem yapt›lar. Belediye seçimlerini ANAP’›n kazanmas›n›n ard›ndan iﬂçiler
sendikadan istifaya zorlanm›ﬂ, örgütlenme haklar›ndan vazgeçmedikleri için de hukuksuz bir ﬂekilde
iﬂten at›lm›ﬂlard›.

AKP hükümeti, sendikal örgütlenmeye yönelik sald›r›lar›na bir yenisi ekledi. D‹SK’e ba¤l› G›da-‹ﬂ Sendikas›n›n, “yönetim kurulu üyelerinin 10 y›ll›k fiili çal›ﬂma süreleri bulunmad›¤›” gerekçesiyle kapat›lmas› istendi. Bak›rköy 2. ‹ﬂ Mahkemesi de 6 Nisan 2006 tarihinde G›da‹ﬂ Sendikas› hakk›nda kapatma karar› ald›. Sendika karar›
Yarg›tay’a götürürken, D‹SK Baﬂkan› Süleyman Çelebi,
yap›lan›n hukuksuz oldu¤unu ifade etti.

Almanya’da emekçi eylemleri

Sinanl› Köylüleri Ankara’da
Topraklar› Köy A¤as› Cengiz Sinanl› taraf›ndan
gasbedilen, Diyarbak›r’›n Bismil ‹lçesi’ne ba¤l› Sinan
Köylüleri, 15 Nisan günü Ankara’dayd›. Abdi ‹pekçi
Park›’nda sendikalar ve DKÖ’lerin deste¤iyle eylem
yapan köylüler, a¤ay› devletin destekledi¤ini söylediler. Köylüler Yüksel Caddesi’nde de stant açarak imza toplad›.
Parkta yap›lan aç›klaman›n ard›ndan yürüyüﬂ
yapan köylüler, “Topra¤›m›z› Geri ‹stiyoruz, Toprak
Reformu Anayasal Hakt›r, Meclis kap›s›n› Çalmaya
Geldik Topraklar›m›z› Almaya Geldik, Köylüye Toprak Halklara Hürriyet, A¤alar Köylüye Hesap Verecek, A¤alar Mecliste Köylüler
Sokakta”
pankartlar›
taﬂ›y›p sloganlar att›lar.

Sermayenin sald›r›lar›n›n en yo¤un oldu¤u Almanya’da emekçilerin eylemleri durmuyor. Grev karar› al›nmas› beklenen Metal sektörü iﬂçileri, patronlar›n yüzde 2’lik zam önerisi karﬂ›s›nda yüzde 5’te
›srar ediyorlar. Uyar› grevleri 18 Nisan günü de devam etti.
Rosttock’da bulunan Aker Wornorw, Neptun Tersaneleri ve Caterpillar motorlar›n›n üretildi¤i firmada çal›ﬂan iﬂçiler 19 Nisan günü
yüzde beﬂ zam talebiyle uyar› grevi yapt›lar. Ayn› gün Hamburg Belediyesi’nde çal›ﬂan› Ver.di üyesi 2 bin kiﬂi özelleﬂtirmeyi protesto etti. Doktorlar ise yine sokaktayd›lar. Çal›ﬂma koﬂullar›n›n düzeltilmesi ve yüzde 30 zam talepleri için uzun süredir eylemler yapan doktorlar›n Leipzig’de düzenledikleri yürüyüﬂe 4 bin kiﬂi kat›ld›.
Duisburg Hastanesi’nde iﬂten at›lan 5 sa¤l›k emekçisinin hastane
önünde çad›r kurarak gerçekleﬂtirdikleri direniﬂ sürüyor. Baﬂ›ndan
bu yana emekçilere destek veren Anadolu Federasyonu Duisburg
Temsilcili¤i, 14 Nisan günü de hastane önündeydi. ‹ﬂçileri ziyaret
eden Federasyon üyeleri, "Grev Çad›r›na Bir Çiçek de Sen Getir" slogan›yla iﬂçilere destek için kampanya baﬂlatt›.
41
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hayat›n
içindeki

teori
Sendikal Mücadele
ve Sendikac›l›k - 1
1 May›s’›n coﬂkusuyla Merhaba!
1 May›s haz›rl›klar›nda, tart›ﬂmalar›nda do¤rudan veya dolayl› olarak
yeralan sendikalar ve sendikac›lar
üzerine sohbet edece¤iz bugünkü
çal›ﬂmam›zda. Bir anlamda da geçen haftaki sohbetimizin devam›
olacak. Konumuz yine 1 May›s’la
ilgili olsun istedik. Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi’nden Güler arkadaﬂ›m›z da
yine sohbetimizin konu¤u.
Sendikal mücadele ve sendikac›l›k konusunda üzerinde durulmas›
gereken belli baﬂl› noktalar› önce
baﬂl›klar halinde özetleyelim: Birincisi: Sendikal mücadeleyle, iﬂçi s›n›f› mücadelesi aras›nda –kapsam,
biçim, örgütlülük aç›s›ndan– nas›l
bir ba¤ vard›r; bunu ele alal›m. ‹ﬂçi
s›n›f› mücadelesiyle sendikal mücadelenin özdeﬂleﬂtirilmesi, bu konuda ülkemizde gerek reformist, gerekse de oportünist kesimler taraf›ndan çarp›t›lan en temel noktalardan
biridir. ‹kinci olarak, sendikac›l›k
nedir, devrimci sendikac› kimdir,
bunu ele alal›m. Ki bu da biraz önce
sözünü etti¤im çarp›k anlay›ﬂlar›n
sonucu olarak büyük bir bozulman›n yaﬂand›¤› bir noktad›r... Sözü ilk
olarak Güler arkadaﬂa veriyorum.

Güler: Ben sözümün baﬂ›nda
sendikal mücadelenin iﬂçi s›n›f› mücadelesi aç›s›ndan nereye oturdu¤unu, Mahir Çayan’dan bir al›nt›yla
anlatmak istiyorum. 1 May›s’a iliﬂkin güncel tart›ﬂmalardan da girebilirdik konuya, ama bunu k›smen geçen hafta yapt›¤›m›z için Kemal arkadaﬂ›n ortaya koydu¤u soruyu,
böyle ad›m ad›m netleﬂtirerek ilerlememiz daha uygun olacakt›r san›r›m. Yeni iﬂçi arkadaﬂlarla yapt›¤›m›z e¤itim çal›ﬂmalar›n›n pek ço¤unda baﬂtan üzerinde durdu¤umuz
bir konudur bu. Biz iﬂçiye s›n›f bi-

Proletaryan›n mücadelesi
üç cephededir!
lincini kazand›rmak istiyoruz. Dolay›s›yla sendikalar› ne küçümsemeli,
ne de gözünde büyütmemelidir.
Evet, sorunun en k›sa cevab› ﬂudur: Sendikal mücadeleyle, iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesi ayn› ﬂeyler de¤ildir. Kapsam, biçim ve örgütlülük
bak›m›ndan farkl›d›rlar. Mahir bunlar›n muhtevas›n› ﬂöyle aç›kl›yor:
“Proletaryan›n s›n›f savaﬂ› ideolojik, ekonomik ve politik olmak
üzere üç cephede birden cereyan
eder. Burjuva ideolojisine ve sapt›rmalar›na karﬂ›, proletaryan›n devrimci savaﬂ› ideolojik bir savaﬂt›r.
‹ﬂçi ve emekçi s›n›flar›n›n hayat ve
çal›ﬂma ﬂartlar›n› düzeltme ﬂeklindeki günlük mücadelesi ekonomik
mücadeledir. Direkt gerici s›n›flar›n
yönetimini hedef alan mücadeleler
ise politik savaﬂt›r.
Politik mücadele, devrimci yay›nla yap›lan politik propagandadan, politik nitelikteki kitle gösterilerinden politik grevlere ve de gerilla savaﬂ›na kadar çeﬂitli biçimlerde
cereyan eder.” (Bütün Yaz›lar, syf.
446, Boran Yay›nlar›)
Sendikalar, proletaryan›n “ekonomik cephede”ki mücadelesinin,
baﬂka deyiﬂle mevcut düzen s›n›rlar› içinde yaﬂam› iyileﬂtirme mücadelesinin bir arac›d›rlar. Dolay›s›yla, sendikal mücadele iﬂçi s›n›f›n›n
mücadelesinin ancak bir bölümü ve
bir biçimidir.
Ayr›ca belirtmemiz gerekir ki,
ekonomik mücadelenin tek arac› da
sendikalar de¤ildir, sendikalar d›ﬂ›nda da iﬂçi s›n›f› ekonomik mücadelesini yürütür.

Mazlum: Tesadüf, ben de Mahir’den ayn› al›nt›y› aktarmay› düﬂünüyordum. Çünkü daha Marks’tan
beri yap›lm›ﬂ bir ayr›md›r ve Mahir
çok net özetlemiﬂtir. Güler arkadaﬂ›n aktard›¤› bölümün baﬂ›nda ve
sonunda yeralan iki cümle var, bunlar da çok çarp›c›d›r. O formülasyo42
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nu aktarmadan önce diyor ki Mahir:
“Oportünist ve revizyonistler taraf›ndan karmakar›ﬂ›k hale getirilen
bu stratejik çizgi üzerinde biraz
durmak gerekiyor.”
Daha sonra Güler’in aktard›¤›
sözleri söyledikten sonra da ﬂöyle
bitiriyor: “Dünya devrimci prati¤i,
soldaki bütün sap›tmalar›n s›n›f mücadelesinin üç cephesinin bir veya
iki kesimini ihmal etmek veya önemsememekten do¤du¤unu göstermektedir.”
Bu üç cephedeki mücadele meselesi, halen de oportünizm ve revizyonizm taraf›ndan karmakar›ﬂ›k
bir halde ele al›nmaktad›r. ‹ﬂçi s›n›f› üzerine teorilerine, güncel politikalar›na, literatürlerine bak›ld›¤›nda
da görülür zaten, tam bir kafa kar›ﬂ›kl›¤› vard›r bu konuda.
Sendikalar iﬂçi s›n›f› taraf›ndan
mücadelenin bir arac› olarak kurulal› neredeyse 200 y›l oluyor. Diyeceksiniz ki bu nas›l bir kafa kar›ﬂ›kl›¤› ki, 200 y›ld›r sürüyor.
Asl›nda bir kafa kar›ﬂ›kl›¤›ndan
çok, kendi reformist, ekonomist tercihleri nedeniyle, iﬂçi s›n›f›n›n gerçek kurtuluﬂ mücadelesinden kaç›ﬂlar›n› gizlemek için bilinçli bir
“karmaﬂ›kl›k” yaratmaktan sözetmek daha do¤rudur. De¤ilse, neredeyse 200 y›la yaklaﬂan sendikal
pratik içinde, sendikalar›n ne yap›p
yapamayaca¤›, nas›l bir rol oynay›p
oynayamayacaklar› çok net görülmüﬂtür. Gerek Marks, gerek Lenin
bunun teorik çerçevesini de çok net
çizmiﬂler ve o günlerden bu yana da
sendikal mücadele alan›ndaki her
geliﬂme her ﬂey bu teorik çerçeveyi
kan›tlam›ﬂt›r. Marks, daha o zamanlar, sendikalar›n ortaya ç›k›ﬂ› ve geliﬂimi üzerine ﬂöyle diyor mesela:
“‹ﬂçilerin tek toplumsal gücü say›lar›d›r. Ne var ki say› gücü, aralar›ndaki rekabet nedeniyle azal›r. ‹ﬂçi sendikalar›, ilkin, bu rekabeti ortadan kald›rmak ya da en az›ndan

1 MAYIS’TA
onun önünü almak için iﬂçilerin
kendili¤inden gayretiyle do¤muﬂtur.
Bundan ötürü iﬂçi sendikalar›n›n ilk
amaçlar›, do¤al olarak, günlük gereksinimlerini çözümlemek ve kapitalizmin sald›r›lar›ndan korunmak sorunlar›yla (k›sacas›, ücretler
ve çal›ﬂma saatleri sorunlar›yla) s›n›rl›yd›.”
Bunlar› belirttikten sonra da ﬂöyle devam ediyor Marks: “Günümüzde emekçi sendikalar›, kapitalizm
karﬂ›s›nda günlük savaﬂ›ma çok fazla dald›klar›ndan ücret köleli¤i sistemine karﬂ› eylem güçlerini henüz
tümüyle kavram›ﬂ de¤illerdir. Bundan ötürü de genel toplumsal ve siyasal hareketlerden uzak durmaktad›r. Oysa ilk amaçlar›n›n yan›s›ra,
iﬂçi s›n›f›n›n tam kurtuluﬂuna yönelik eylemde bulunmay› ö¤renmelidirler. Bu yöndeki tüm toplumsal
ve siyasal hareketlere kat›lmal›d›rlar... Çabalar›n›n, ayaklar alt›nda
ezilen milyonlar›n kurtuluﬂunu
amaçlad›¤›n›, bütün dünyaya göstermelidirler.”
ﬁimdi sendikalar›n ilk ortaya
ç›kt›klar› haline ve Marks’›n “ﬂöyle
olmas› gerekir” dedi¤i noktalardan
hareketle, bugün ülkemizdeki sendikalara bakal›m. Ne görüyoruz?
Marks’›n iﬂaret etti¤i daha o ilk ortaya ç›kt›klar› halindedirler adeta.
‹ﬂçi s›n›f› bilincinin ve ideolojisinin
çok gerisinde bir sendikac›l›kt›r bu.

Güler: Evet, en önemli ayr›m
noktas›na geldik burada. Sendikalar›n iﬂçi s›n›f›n›n ekonomik mücadele ayg›tlar› olmas›yla, kendilerini
ekonomizmle s›n›rlamalar› farkl›
ﬂeylerdir. Kar›ﬂ›kl›¤›n veya Mazlum
arkadaﬂ›n deyiﬂiyle bilinçli “kar›ﬂt›rma”n›n ortaya ç›kt›¤› konulardan
biri budur.
Sendika, iﬂçilerin ekonomik-demokratik mücadele arac›d›r ama iﬂçi s›n›f›n›n kurtuluﬂunu hedefleyen
devrimci anlay›ﬂ›n sendikal alandaki mücadele ve örgütlenme anlay›ﬂ›,
sadece iﬂçi s›n›f›n›n ekonomik-demokratik mücadelesini vermekle s›n›rl› de¤ildir. Çünkü sendikalar ayn›
zamanda bir s›n›f örgütü’dür. Bu
anlamda burjuvaziye karﬂ› ideolojik

ve politik mücadeleye de çeﬂitli örgütsel ve siyasal biçimler içinde kat›l›rlar. Marks’›n dedi¤i gibi, tüm
toplumsal ve siyasal hareketlerde
yeral›rlar. ‹ﬂçilerin gelece¤i, yani
sömürü ve zulüm düzeninden kurtulman›n yolu sosyalizmde oldu¤una göre, s›n›f örgütü olan sendikalar›n da iﬂçi s›n›f›n› sosyalist bilinçle
donatmalar› ve sosyalizm mücadelesine kat›lmalar›, onun s›n›f tabiat›na uygun oland›r. Bu tarihsel misyonundan uzaklaﬂt›r›lm›ﬂ her sendika, bir biçimde burjuvazinin veya
onun iﬂçi s›n›f›n›n içindeki uzant›lar›n›n etkisi, yönlendirmesi alt›na
girmiﬂ sendikalard›r.
Sendikal mücadeleyi “ekonomik
haklar” mücadelesiyle s›n›rlayan
ekonomizm ad› verilen ak›m da ayn› rolü oynar.
Burjuvazinin çizdi¤i s›n›rlar
içindeki bir sendikac›l›¤›n temsilcisi olan Uluslararas› Hür ‹ﬂçi Sendikalar› Konfederasyonu (ICFTU) eski baﬂkanlar›ndan Vetter, sendikalar›n rolü ne olmal› sorusuna ﬂu karﬂ›l›¤› veriyordu: "Sendikalar sistemi
eleﬂtirmemelidir. Sendikalar›n görevi emekçilerin ç›karlar› do¤rultusunda pratik çözümler aramakt›r."
Bu sözler asl›nda bize, sendikalar›n rolünün ne olmamas› gerekti¤ini gösterir.

Özlem: “Tüm toplumsal ve siyasal hareketlerde yeral›rlar” deyiﬂi,
bana yak›n zamanda sendikalarla,
ve bu sendikalar›n yönetimindeki
reformist ÖDP’li, EMEP’li sendikac›larla yap›lan tart›ﬂmalar› hat›rlatt›.
Mesela NATO Zirvesi’ne karﬂ› halk›m›z›n anti-emperyalist protestolar›nda pek görememiﬂtik sendikalar›;
“iﬂçiler Nato’dan çok Çin mallar›n›
tart›ﬂ›yor” deniyordu o zaman.
Irak’›n iﬂgaline karﬂ› mücadelede de
ciddi bir rol üstlenmediler. Keza F
Tipleri konusunda da. “‹ﬂçilerin
gündemi de¤il” deniyordu. Oysa
bunlar, iﬂçilerin, sendikalar›n kat›lmas› gereken toplumsal siyasal hareketlerdi. Tabii bu noktada bunlar›
söyleyen sendikac›lara “bu konular
iﬂçilerin gündeminde de¤ilse, sen o
gündemleri onlara maletmek için ne
43
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Sendikalar›n iﬂçi s›n›f›n›n ekonomik mücadele ayg›tlar› olmas›yla,
kendilerini ekonomizmle s›n›rlamalar› farkl› ﬂeylerdir... Sendikalar (da)
burjuvaziye karﬂ› ideolojik ve politik
mücadeleye de çeﬂitli örgütsel ve siyasal biçimler içinde kat›l›rlar.
Marks’›n dedi¤i gibi, tüm toplumsal
ve siyasal hareketlerde yeral›rlar.

yapt›n” diye sormak gerekiyor. Ki
burada tart›ﬂt›¤›m›z da asl›nda bu.
Mesele iﬂçilerin kavray›ﬂ›ndan çok,
sendikal alanda onlara önderlik yapma iddias›ndakilerin sendikal mücadeleyi, politik mücadeleyi, yani o
üç cephedeki mücadeleyi kavray›ﬂ›
san›r›m.

Kemal: Burada, konunun daha
net anlaﬂ›lmas› için ﬂunu ekleyim.
Mahir’in yapt›¤› ayr›ma dönersek;
üç cephedeki mücadeleden ekonomik mücadelenin ayg›t› (ayg›tlar›ndan biri) sendikalard›r. Peki proletaryan›n politik cephede yürüttü¤ü
mücadelenin ayg›t› nedir? Sendikalar politikleﬂerek, devrimcileﬂerek
bu görevi de yerine mi getirecekler?
Hay›r. Proletaryan›n politik cephedeki mücadelesinin örgütü, proletaryan›n partisidir. Sendikalar politikleﬂse de, devrimcileﬂse de niteli¤i
itibar›yla politik mücadelenin as›l
yürütücüsü olamazlar. Politik mücadele bildi¤imiz gibi, iktidar mücadelesidir. ‹ktidar mücadelesi ise, sendikalar arac›l›¤›yla de¤il, ancak proletaryan›n politik partisi arac›l›¤›yla
yürütülür. Reformizmin bugün sendikalarda kelimenin tam anlam›yla
ekonomizme batmas›, adeta sar›
sendikac›l›¤a tabi olmas›nda esas›nda politik mücadeleden, yani iktidar
mücadelesinden vazgeçmiﬂ olmalar›n›n rolü vard›r. Proletaryan›n üç
cephedeki mücadelesinden “politik
mücadele”den vazgeçmiﬂ olanlar,
zaten di¤er iki cephedeki mücadeleyi de devrimci anlamda, iﬂçi s›n›f›n›n ideolojisine ve kurtuluﬂuna hizmet edecek tarzda yürütemezler. Ki,
sözü edilen üç cephedeki mücadeleden temel olan elbette politik mücadeledir ve di¤erleri ona tabidir.

Özlem: San›r›m burada yine
bir baﬂka tart›ﬂma konusuna gelinmiﬂ oluyor. Proletaryan›n politik
partisi nedir, nas›l kurulur, kimler
kurar? Proletaryan›n politik partisi
denilince, iﬂçilerin kurdu¤u bir partiyi mi anlayaca¤›z?

Kemal: Bu soruyu da Mazlum
arkadaﬂ›m›z cevaplas›n.

Mazlum: Bu konu elbette geniﬂ bir konu, tüm yanlar›yla ele almaya kalkarsak, bu sohbet için tespit etti¤imiz konuyu biraz aﬂm›ﬂ
oluruz. Ama Özlem’in iﬂaret etti¤i
tart›ﬂma noktas› aç›s›ndan k›saca
ﬂöyle cevaplayay›m. Proletaryan›n
partisi, Marksizm-Leninizm’i savunan, devrim için proletaryay› ve
tüm ezilenleri kendi bayra¤› alt›nda
örgütleyip birleﬂtiren ve savaﬂt›ran,
proletaryan›n iktidar›n›/diktatörlü¤ünü kurmay› ve o iktidar arac›l›¤›yla sosyalizmi inﬂa etmeyi amaç
edinen partidir. O partiyi kuranlar›n
iﬂçi olup olmamas› veya o partinin
üyelerinin ço¤unlu¤unun iﬂçi olup
olmamas›, ta Menﬂevikler-Bolﬂevikler ayr›ﬂmas› döneminde yap›lan
eski tart›ﬂmalard›r. Proletaryan›n
partisi öncülü¤ünde gerçekleﬂtirilen
o kadar devrim deneyiminden sonra, hala bunu tart›ﬂmak, Menﬂevizme yap›ﬂ›p kalmaktan baﬂka bir ﬂey
de¤ildir. Esas olan proletaryan›n
partisi oldu¤u iddias›ndaki örgütün
tarihsel ve siyasal olarak o pro¤rama sahip olup o misyonu fiilen üstlenebilmesidir. Partinin kurucular›n›n s›n›f kökeni de¤il, bu belirleyicidir. Parti içinde iﬂçilerin hangi
oranda olaca¤› da yine her ülkenin
kendi sosyo-ekonomik yap›s› ve
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Bir devrimci hareket için “iﬂçi s›n›f› mücadelesini ihmal etmek” diye bir ﬂey sözkonusu
olamaz. Çünkü zaten yürüttü¤ümüz mücadelenin tümü iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesidir. Yürüttü¤ümüz mücadenin öncüsü, proletaryad›r ve bu ideolojik öncülük zaten devrimci harekette somutlanmaktad›r.

mücadelesinin geliﬂim özellikleriyle belirlenir.
Pek çok ülkede, hemen her zaman iﬂçi s›n›f›n›n temsilcisi, proletaryan›n öz örgütü oldu¤u iddias›nda
pek çok örgüt ortaya ç›km›ﬂt›r. Menﬂevizme yap›ﬂ›p kalanlar, proletaryan›n öz örgütü olduklar› iddias›n›
saflar›ndaki “iﬂçilerin oran›n›n çoklu¤una” dayand›rm›ﬂlard›r. Dedi¤im
gibi iﬂçi s›n›f›n›n temsilcisi, öz örgütü olmak, ne kadar iﬂçi üyeye sahip olundu¤uyla de¤il, iﬂçi s›n›f›n›n
ideolojisinin gereklerinin ne kadar
yerine getirilebildi¤iyle ilgilidir.

Güler: Burada 1 May›s’a iliﬂkin bir anlay›ﬂa ve tart›ﬂmaya de¤inebiliriz san›r›m.
Revizyonistler, oportünistler
halk savaﬂ›n› savunan devrimci örgütleri hep “iﬂçi s›n›f› mücadelesini
ihmal etmek”le eleﬂtiriler. Bu eleﬂtirinin pratikte bir karﬂ›l›¤› yoktur asl›nda; yani onlar iﬂçi s›n›f› içinde
çok örgütlüdür de, halk savaﬂ›n› savunanlar örgütsüzdür diye bir durum yok. Tersine, hemen hiçbirinin
iﬂçi s›n›f› içinde ciddi bir gücü, iﬂçi
s›n›f› mücadelesinde ciddi bir direniﬂ gelene¤i, yaratt›¤› bir ﬂey yoktur. Eleﬂtirdikleri devrimci hareket,
bu alanda da yetersiz de olsa, her
zaman örgütlü olmuﬂ, çeﬂitli direniﬂlere öncülük etmiﬂtir. Ama bu
eleﬂtirilerinin pratik karﬂ›l›¤›n›n olmamas› da bir yana, eleﬂtirinin kendisi asl›nda anlams›zd›r; bir devrimci hareket için “iﬂçi s›n›f› mücadelesini ihmal etmek” diye bir ﬂey sözkonusu olamaz. Çünkü zaten yürüttü¤ümüz mücadelenin tümü iﬂçi
s›n›f›n›n mücadelesidir. Yürüttü¤ümüz mücadenin öncüsü, proletaryad›r ve bu ideolojik öncülük zaten
devrimci harekette somutlanmaktad›r. Di¤er devrimci örgütler de benzer iddiadad›r. Ama revizyonizmin
oportünizmin bu ve benzeri deyiﬂleri bile, asl›nda reformizmin, oportünizmin literatüründe iﬂçi s›n›f› mücadelesiyle sendikal mücadelenin
ne kadar özdeﬂleﬂmiﬂ oldu¤unu, “iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesi”nin ideolojik içeri¤inin neredeyse unutulmuﬂ
oldu¤unu gösterir.
44
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Bunun 1 May›s tart›ﬂmalar›yla
ba¤lant›s›na gelince; 1 May›s, tüm
emekçileri, ezilenleri iﬂçi s›n›f›n›n
ideolojisi etraf›nda birleﬂtirme günüdür. Yani bizim 1 May›slar’da
yapt›¤›m›z ve yapaca¤›m›z da, iﬂçi
s›n›f›na kendi s›n›f bilincini kazand›rmak ve en geniﬂ kitlelere iﬂçi s›n›f›n›n ideolojisini taﬂ›makt›r. Bunu
yapacak olan da sendikalar -hele
günümüzdeki sendikalar- de¤il, iﬂçi
s›n›f›n›n ideolojisini, kurtuluﬂunu,
iktidar›n› savunan devrimci örgütlerdir. 1 May›slar’› yüzy›l› aﬂk›n süredir yaﬂatan, sahip ç›kan da tüm
dünyada esas olarak sendikalar de¤il, proletaryan›n politik örgütleri,
partileridir. Ülkemizde de 1 May›slar’a can verilmesinin, yasaklanan
y›llar›n ard›ndan yeniden kutlan›r
hale getirilmesinin önderli¤inin
sendikalar de¤il, devrimci örgütler
taraf›ndan yap›lmas› tesadüfi de¤ildir, bunun sonucudur.
Devrimciler, politik anlamda iﬂçi
s›n›f›n›n öncüleridirler. ‹ﬂçi s›n›f›
ideolojisinin en kararl› savunucular›d›rlar. Bu görülmedi¤inde, politik
yap›lar›n sonuçta ezilenlerin politik
temsilcisi olmaya çal›ﬂan yap›lar oldu¤u yok say›ld›¤›nda, sendikalar
“iﬂçi s›n›f›n›n temsilcisi” olarak kabul edilirler. Ki ekonomizm, reformizmin yapt›¤› tam da budur.
Böyle bak›ld›¤›nda, yar›n biri de
ç›kar –ki ekonomizmin mant›¤›na
uygundur– 1 May›s’a sadece iﬂçiler
kat›ls›n der. 1 May›s’› sendikalar›n
tekeline almaya çal›ﬂan, devrimci
örgütleri 1 May›slar’dan d›ﬂtalamaya, buna güçleri yetmedi¤inde etkisizleﬂtirmeye, sanki 1 May›s’›n
“ikinci dereceden kat›l›mc›lar›”
muamelesi yapmaya çal›ﬂanlar›n
mant›¤› da bu ekonomist mant›kt›r.
Devrimci örgütler kim? ‹ﬂçi s›n›f›n›n ideolojisi do¤rultusunda, iﬂçi s›n›f›n›n iktidar› do¤rultusunda mücadele edenler de¤il sanki! (Bu iddiada bulunanlar›n buna ne kadar
uygun hareket etti¤i ayr› bir tart›ﬂma konusudur elbette. Ama bu iddia
ve çaba nesnel bir durumdur.) Bu
unutturulup “iﬂçi s›n›f› demek biz
demektir” tavr›na giriyorlar.
Tabii bu durum, reformistler,

kendilerine komünist, sosyalist diyen ekonomistler taraf›ndan da
meﬂrulaﬂt›r›lmaktad›r. 1 May›slar’da sendikalar›n tahakkümüne boyun
e¤enler de ayn› anlay›ﬂ› savunuyorlar çünkü. ‹ﬂçi s›n›f› mücadelesi deyince sendikal mücadeleyi anl›yorlar. ‹ﬂçi s›n›f› içinde örgütlenmekten
sadece üç beﬂ sendika bürokrat›n›
kafalamay› anl›yorlar. Tabii reformist, bürokratik, düzen sendikac›l›¤›yla bu noktada uyuﬂarak, 1 May›slar’›n içinin boﬂalt›lmas›na, iﬂçi
s›n›f›n›n düzen sendikac›l›¤› anlay›ﬂ›na, “emek platformlar›”na mahkum edilmesine ortak oluyorlar.

Özlem: Anlatt›klar›n›zdan bir
sonuç daha ç›kar›yorum. Kat›ld›¤›m
baz› 1 May›s tart›ﬂmalar›ndan biliyorum: Özellikle D‹SK, KESK’ten
yöneticiler, devrimcilere karﬂ› al›nan bu tav›rlar›, ço¤u zaman Türk‹ﬂ’in, Hak-‹ﬂ’in varl›¤›n› gerekçe
göstererek aç›klarlard›. Ama bu y›l,
Türk-‹ﬂ’in çekildi¤i noktada da ayn›
anlay›ﬂlar› sürdürdüklerini görüyoruz. Bu durum, daha önce Türk-‹ﬂ’i
kendilerine ﬂemsiye yapt›klar›n›
gösteriyor. “Biz asl›nda ﬂundan yanay›z ama Türk-‹ﬂ’e, Hak-‹ﬂ’e kabul
ettiremeyiz” gerekçelerinin basit bir
hedef sapt›rmaca ve kendi düﬂüncelerini gizleme oldu¤unu gösteriyor.
ﬁimdi daha net aç›¤a ç›kt›. “‹ﬂçi s›n›f› biziz, 1 May›s bizden sorulur”
diye dayat›yorlar devrimcilere.
Kemal: Bu iddialar› tart›ﬂmaya
bile de¤mez. Sorar›z o zaman, soruyoruz da; 1 May›s sizden sorulurdu
da, yasakland›¤› zamanlar, iﬂçisi,
memuru, gecekondulusuyla halk
devrimcilerin önderli¤inde 1 May›s
alanlar›n› kazanmak için bedel ödedi¤i zamanlar nerdeydiniz? Asl›nda
bir yan›yla da iﬂçi s›n›f›n›n ç›karlar›n› savunmaktan ne kadar uzaklaﬂt›klar›n› gizlemek için 1 May›s üzerinde tekel kurmakta bu kadar ›srarl›lar. Evet, ekonomizm, kendi alt›n›
oyan, giderek kendini tüketen bir
sendikal anlay›ﬂt›r. Bak›n Avrupa’dan ülkemizdekilere kadar bu
anlay›ﬂ›n hakim oldu¤u her yerde
sendikal mücadele geriliyor, sendi-

kalar eriyor.

Güler: Ama ﬂunu ekleyelim;
bu konuya iliﬂkin sohbetlerde s›k
s›k “sendikac›l›k öldü” sözünü duyar›z. Hay›r, buna itiraz ediyoruz.
Demokrasicilik oyunu bir ﬂekilde
sürdü¤ü müddetçe sendikal mücadele her zaman için kitle çal›ﬂmas›n›n bir parças› olarak önemini koruyacakt›r. Evet, ölen bir ﬂey var; sar›
sendikac›l›k, reformist sendikac›l›k
tarz› ölmüﬂtür ülkemizde. Art›k hemen hiçbir geliﬂme ﬂans› yoktur.
Geliﬂme imkan›n›n olup olmamas›ndan ziyade, zaten bir anlamda
“intihar” etmiﬂ bir sendikac›l›k tarz›ndan sözediyoruz.
Sendikac›l›¤›n bugünkü durumunun aç›klamas›, düzenin bask›lar›, yasaklamalar›, örgütsüzleﬂtirme
politikas› de¤ildir. Bunlar etkendir,
ama esas olarak bu sonu getiren
sendikal anlay›ﬂtaki sapmalar olmuﬂtur. ‹ﬂçi s›n›f› yine devrimcilerin önderli¤inde onlar› aﬂacak, ekonomik-demokratik mücadelesini
devrimci tarzda yürütece¤i daha
güçlü örgütlenmeler yaratacakt›r.
Sendikac›l›¤›, belirtti¤im çerçevede bitiren nedir? Ekonomizmdir.
Sivil toplumculuktur. Devletçi,
MGK’c› siyasi tutumlar›d›r. AB’cilikleridir. Düzen partileriyle bütünleﬂmeleridir. Patronlar›n, oligarﬂinin
bask›lar› karﬂ›s›nda direnmeme çizgisidir. Emperyalizme ba¤›ml›l›¤a
ve onlar›n dikte ettirdi¤i ekonomik
programlara karﬂ› ç›kamamalar›d›r.
‹ﬂte bütün bunlar›n sonucunda,
iﬂçilerin örgütsüzleﬂtirilmesi, sendikas›zlaﬂt›r›lmas› sürecini adeta seyrettiler. Hatta sendikalar›n –D‹SK
içindeki sendikalar›n bile– faﬂistler
taraf›ndan ele geçirilmesini bile
seyrettiler. Devrimci iﬂçileri tasfiye
etmek için adeta seferberlik ilan
eden sendikac›lar, bu olgunun üzerinde ciddiyetle durmad›lar bile. Faﬂist bir sendika yönetimi iﬂçiye ne
verebilir, ne vadedebilir? Ayn› soru
gerici, dinci sendikalar için de geçerli. Fakat bu soru önemini kaybediyor; çünkü ﬂu sorunun cevab›
olumsuz: ‹lerici, devrimci sendikac›lar –öyle olduklar›n› iddia eden45
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ler– ne veriyor iﬂçiye, ne vadedebiliyor? Farkl› bir ﬂey vermeyince,
aradaki fark siliniyor ve iktidara
yaslanan, iktidarlar›n has adamlar›
güç kazan›yor.
Bir sendikac›n›n çarp›c› bir deyiﬂi vard› y›llar önce, “koltuk h›rs›yla
verilen ödünler, bir gün hepimizi
koltuksuz b›rakabilir.” ﬁimdi o noktadalar. Üretimi durdurma karar›
alamayan bir sendikac›l›k olur mu?
1 May›s’a iliﬂkin böyle bir ça¤r›
yapamay›z dediler bildi¤iniz gibi.
Ama sorun dönemsel de¤il. Tam 15
y›ld›r böyle bir ça¤r› yapam›yorlar
ve her geçen gün de böyle bir ça¤r›
yapabilecek durumdan uzaklaﬂ›yorlar. Yani geçen süre onlar için güç
toplama anlam›na da gelmiyor, sürekli güç kaybediyorlar. Üretimden
gelen gücünü kullanamayan bir sendikac›l›k asl›nda ekonomik anlamda
bile esas iﬂlevinden uzaklaﬂm›ﬂ demektir. Çünkü sendikay› patronlar
karﬂ›s›nda bir güç yapan belirleyici
etken, onun üretimden gelen gücüdür. Üretimden gelen gücü kullanamayaca¤› aﬂikar olan bir sendikac›l›k patronlar ve iktidarlar taraf›ndan
kaale al›nmayacakt›r. Olan da budur
zaten. O sendika art›k iﬂçilerin günlük gereksinimlerini karﬂ›lama arac›
olmaktan da ç›km›ﬂt›r.

Kemal: Konu geniﬂ, daha de¤inmemiz gereken yanlar var. Haftaya bu konumuza devam edece¤iz.
Sevgili okurlar›m›z, içinde bulundu¤umuz haftan›n 1 May›s’› devrimcileﬂtirmek, kitleselleﬂtirmek
için gecemizi gündüzümüze katmam›z gereken bir hafta olmas› gerekti¤ini hat›rlatarak ﬂimdilik hoﬂçakal›n diyoruz.
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1 May›s sizden sorulurdu da, yasakland›¤› zamanlar, iﬂçisi, memuru, gecekondulusuyla halk devrimcilerin önderli¤inde 1 May›s alanlar›n› kazanmak için bedel ödedi¤i zamanlar nerdeydiniz?
‹ﬂçi s›n›f› onlar› aﬂacak, mücadelesini
devrimci tarzda yürütece¤i daha güçlü
örgütlenmeler yaratacakt›r!

1 May›s; “Birleﬂik, Kitlesel, Devrimci” Olmal›d›r!
Bunun Önünde Engel Olan Herkes Bölünmelerin Sorumlusudur
2004’te, ‹stanbul’daki 1 May›s
mitingi bölündü; Türk-‹ﬂ ve beraberindekiler Abide-i Hürriyet kapan›nda ›srar ederken, devrimcilerin
zorlad›¤› bir sürecin sonunda KESK
ve D‹SK’in de kat›l›m›yla Saraçhane’de bir baﬂka miting yap›ld›. Bu
ayr›ﬂma bir statükonun parçalanmas›, düzen sendikac›l›¤›n›n dayatmalar›n›n k›r›lmas› aç›s›ndan olumluydu. Nitekim 2004’te 1 May›s’› bölen Türk-‹ﬂ ve Hak-‹ﬂ, 2005’te buna
cesaret edemediler. Ne var ki, y›llard›r yapt›klar› gibi, 1 May›slar’›n
içini boﬂaltma taktik ve politikalar›ndan hiç vazgeçmediklerini bu sene tekrar gördük.
Saraçhane’de art›k ”bizi yapay
olarak birleﬂtirenlerle de¤il, emek
dostlar›yla, s›n›ftan yana olanlarla
yürüyece¤iz” diyen D‹SK, 2006’da
devrimcilerin karﬂ›s›na yine bu sözlerini unutarak ç›kt›. Yine “yapay
birlikleri” esas alan politika geçerliydi. Hak-‹ﬂ tamamen, Türk-‹ﬂ yönetimi ise büyük ölçüde 1 May›s’tan çekilmiﬂ olmalar›na karﬂ›n,
1 May›s’› örgütleme konusunda de¤iﬂen bir ﬂey yoktu.
Devrimcilere karﬂ› getirilen tüm
dayatmalar, k›s›tlamalar, D‹SK ve
KESK taraf›ndan “tek 1 May›s” gerekçesiyle savunulmaktayd›. Oysa
tablo aç›k; Hak-‹ﬂ’in, Türk-‹ﬂ’in
tavr›yla birlikte onlar›n kastetti¤i
anlamda bir “tek 1 May›s” yoktur.
Bir di¤er bölünme ise, geçen y›l
Kad›köy’de ayr› miting yapan
TKP’nin bu sene de Kartal’da miting yapacak olmas›d›r. Sonuç, birli¤i sa¤lanmam›ﬂ bir 1 May›s tablosudur.
TKP, ayr› miting konusunda hatal›d›r. E¤er bir bölünme olacaksa,
bu devrimci, demokratik güçlerin
ortak iradesiyle olmal›d›r; TKP ise,
kendi grup ç›karlar›n› esas alarak
davranmaktad›r. TKP’nin eleﬂtirisi
ayr› bir konudur, fakat burada üze-

rinde durmak istedi¤imiz sorunun
di¤er yan›d›r; bu bölünmenin tek
suçlusu TKP mi? 1 May›slar’›, kürsüleri tekeline alan, daha devrimciler girmeden alelacele 1 May›s
program›n› bitirip alan› boﬂaltan,
devrimcileri d›ﬂtalamak, etkisizleﬂtirmek için ellerinden geleni yapan
sendikac›lar suçsuz mu?
*

l› konfederasyonlar›n kortejlerinin
c›l›zl›¤›n› herkes biliyor.
Dayatmac›l›klar›yla, birli¤i giderek imkans›z hale getiren konfederasyon yönetimleridir! 1 May›s’›n aﬂa¤›dan yukar›ya tart›ﬂ›l›p
örgütlenmesine engel olmalar›yla
kitleselli¤i daraltan konfederasyon
yönetimleridir!
*

1 May›s sorumlulu¤u, “birleﬂtirici” olmay› gerektirir. Konfederasyon yönetimleri ise böyle bir sorumlulu¤u üstlenmekten uzakt›rlar;
“Biz böyle yap›yoruz gelen gelir”
dayatmas›yla, bölünmelerin zeminini yaratmakta ve ihtimal ki, kimileri kendi politikalar› gere¤i bunu istemektedirler.
Herkes bilmektedir ki, bu dayatmalar ya oligarﬂinin icazetinin d›ﬂ›na ç›kmamak için izlenen politikalar›n devam›d›r ya da zaman zaman
do¤rudan oligarﬂinin, polisin empoze etti¤i politikalard›r.
Bilmeliler ki bu oyun, bu dayatmac›l›k sonuna gelmiﬂtir art›k.
Sendikalar bu tav›rlar›na devam
ederse, 1 May›slar daha da bölünecektir ve bunun sorumlusu, sadece
ve sadece onlar olacakt›r.
*
1 May›s ortak örgütlenmelidir.
1 May›s, 1 May›s’a sahip ç›kan
herkesindir.
Kimse 1 May›s alanlar›, kürsüleri üzerinde tekel kuramaz, tek baﬂ›na hak iddia edemez. Sendikalar neye dayanarak “1 May›s’›n sahibi
biziz” havas›nda tekel kurmaya kalkabilirler?
1 May›s mücadelelerine mi? 1
May›slar’›n tarihine bak›n; bunu iddia edebilirler mi? “Kitlelerine” mi
güveniyorlar? Devrimci örgütlerin
sendikalardan daha büyük bir kitlesellikle alanda yerald›¤›n›, anl› ﬂan46
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Tüm devrimci demokrat güçlerin, halk örgütlülüklerinin birli¤ini
sa¤lamak bugün kimsenin tart›ﬂamayaca¤›, reddedemeyece¤i bir görevdir. Ama bu kimseye suistimal
hakk› vermez.
Devrimcilerin, birleﬂik bir 1 May›s için gösterdikleri hassasiyetin
suistimal edilmesinin devam etmesi halinde, sonuçlar›ndan sendikac›lar sorumlu olacaklard›r.
Çok aç›kça ortaya koydu¤umuz
gibi, bizim için 1 May›s’›n birleﬂik
olmas› kadar kitlesel olmas› ve
devrimci bir muhtevada olmas› ayn› derecede önemlidir.
*
Yap›lmas› gerekenler aç›kt›r:
1 May›s, 1 May›s’› sahiplenen
tüm güçlerin yerald›¤› bir organizasyon taraf›ndan örgütlenmelidir.
Kürsünün devrimcilere, direnen
güçlere kapat›lmas›na son verilmelidir. 1 May›s kürsüsü, direnenlerin
sesinin tüm ülkeye duyuruldu¤u yer
olmal›d›r.
Devrimciler alana girmeden
program› baﬂlatma ve bir an önce
bitirme gibi küçük, basit, ucuz manevralara son verilmelidir.
Tüm devrimci demokratik güçler, 1 May›s üzerinde tekel kurma,
hak iddia etme hesaplar›ndan uzak,
1 May›s’› halk›m›z›n birlik ve mücadele günü yapmay› amaçlad›¤›nda, zaten tüm suni sorunlar, dayatmalar ortadan kalkacakt›r.

Gözalt›lar, Tutuklamalar,
Yasaklar Bizi Y›ldaramaz!
➧ Erzincan’da polisin aç›k destek ve örgütlemesi ile 8 Nisan’da ve
ertesi günü gerçekleﬂen faﬂist sald›r›n›n ard›ndan bask›lar sürüyor.
Gençlik Derne¤i süreci de¤erlendirerek, faﬂist teröre meydanlar›
boﬂ b›rakmama, birlikte mücadele
etme yönünde demokratik kurumlarla görüﬂmeler gerçekleﬂtirdi. Bu
görüﬂmelerde genel hava, “ﬂimdilik
bir süre böyle gidelim, ortam zaten
gergin, 1 May›s'a kadar bekleyelim
ondan sonra bir bakal›m" ﬂeklinde
oldu. Bu anlay›ﬂ›n faﬂist terörü geriletmeyece¤i, bask›n›n yo¤unlaﬂmas›na neden olaca¤› uyar›s› yapan
Gençlik Derne¤i, tüm demokratik
kurumlar›n birlikte pratik örgütlemesi ça¤r›s›nda bulundu.
K›sa sürede, bu ça¤r›n›n yerinde
oldu¤u ortaya ç›kt›. Valilik devlet
taraf›ndan örgütlenen faﬂist sald›r›y›, demokratik haklar› yasaklamak
için bahane yapt›.
Erzincan’da bas›n aç›klamas›
yapmak, merkezde stand açmak,
bildiri da¤›tmak vb. pek çok demokratik eylem, "halk›n huzur ve
güvenli¤ini sa¤lamak ve korumak”
demagojisiyle 13 Nisan tarihli valilik karar›yla yasakland›. ﬁovenizmi
ve “terör” yaygaras›n› yükselterek
yeni bask› yasalar› ç›karan oligarﬂinin valisi de, kendi polisinin örgütledi¤i sald›r›y› ayn› ﬂekilde kullanarak, AKP’ye yak›ﬂt›¤›n› gösterdi.
Bu arada, Gençlik Federasyonu’ndan bir heyet, faﬂist sald›r›n›n
ard›ndan dayan›ﬂma amac›yla Erzincan’a geldi. Heyetin bulundu¤u
günlerde Tayyip Erdo¤an’›n da Erzincan’da bulunmas› nedeniyle
Gençlik Derne¤i üyelerinin yo¤un
bask›ya, takip ve tacize maruz kald›klar›
ö¤renildi.
1 9
Nisan

günü Erzurum'da görülen Trabzon linç
davas›n›n
ard›ndan
Erzincan'a gelen TAYAD'l›lar›n da
kat›l›m› ile, faﬂist sald›r› ve linç giriﬂimine iliﬂkin suç duyurusunda
bulunuldu. Adliye önünde "Provakasyonlara ve Linç Giriﬂimlerine
Son” pankart›yla yap›lan aç›klamada, “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar› at›ld›. Aç›klamaya Tuncelililer Derne¤i ve Partizan da destek
verdi.
➧ Dersim Temel Haklar üyesi
Cemal Duta¤ac›, Ali Demir ve Özcan Do¤an 18 Nisan’da Malatya'da
gözalt›na al›narak, getirildikleri
Dersim’de ‘Polise mukavemetten’
tutukland›lar. Birlikte gözalt›na al›nan Ali Akkurt ise serbest b›rak›ld›.
➧ Malatya E Tipi Hapishanesi’ndeki kardeﬂi Elif Akkurt’u ziyarete
giden Songül Çak›r 12 Nisan’da gözalt›na al›nd›. Gerekçesinin, daha
önce Erdo¤an Kaldi örne¤inde oldu¤u gibi, Örgür Kalkan isminde
bir kiﬂiye imzalatt›r›lan ifadeler oldu¤u ö¤renildi. Songül Çak›r, olay›
komplo kurulmaya çal›ﬂ›l›yor ﬂeklinde de¤erlendirilirken, ç›kar›ld›¤›
savc›l›ktan serbest b›rak›ld›.
➧ Küçükarmutlu halk›n› sindirme, örgütlülüklerini yoketme amaçl› ev bask›nlar› ve gözalt›lar devam
ediyor. Son alarak 19 Nisan sabaha
karﬂ› 05.30 s›ralar›nda üç ayr› ev
polisler taraf›ndan bas›ld›. Yap›lan
bask›nlar sonucu Armutlu-Der üyesi Kadife Y›lmaz'la Hüseyin Özcan
ve Hakk› Akbulut'un gözalt›na al›nd›klar› ö¤renildi. Bask›nlardan iki
saat sonra ise bu kez Armutlu- Der'e
“arama” gerekçesiyle polis bask›n›
gerçekleﬂti.
Gecekondu emekçilerini ve
özelde Armutlu halk›n› düﬂman gören, sindirmek, teslim almak ve örgütsüzleﬂtirmek isteyen AKP iktidar›, bu bask›lardan hiçbir sonuç alamayacak! Armutlu halk›n›n tarihi,
bunun kan›t›d›r.
47
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Y›k›ma Direnece¤iz
Kentsel Dönüﬂüm Projesi’nin hedefi olan Maltepe Baﬂ›büyük Mahallesi halk› y›k›ma direnme kararl›l›¤›n› ifade ediyor. Mahallede y›k›mlara iliﬂkin çal›ﬂmalar› yürütmek
amac›yla kurulan komisyon halk toplant›lar› düzenliyor. Bunlardan ilki
geçen hafta gerçekleﬂtirildi ve 500
insan kat›ld›. Bu toplant›da al›nan karar do¤rultusunda, belediye baﬂkan›
ile görüﬂmeler gerçekleﬂtirildi.
Buradan sonuç alamayan Komisyon bu hafta ikinci kez topland›. Toplant›ya; Temel Haklar Federasyonu’ndan Süleyman Matur, HHB’den
Av. Oya Aslan, Alibeyköy Halk Meclisi'nden ﬁevket Avc›, Gülsuyu Temel
Haklar Derne¤i'nden Hüseyin Sarak,
Baﬂ›büyük Mahallesi Muhtar›, Maltepe Belediye Meclis Üyesi Turan
Akgün, komisyon üyeleri ve çok say›da mahalle halk› kat›ld›.
Belediye meclis üyesi ve muhtar›n projeyi savunmas› tepki toplarken, bundan sonra neler yap›lmas›
gerekti¤ine iliﬂkin kararlar hep birlikte al›nd›. Toplant›da sözalan Matur, Aslan ve ﬁevket Avc›, di¤er gecekondu mahallelerinde yaﬂanan örnekleri anlatarak, ç›kar›lan derslerle
y›k›mlar› engellemek için örgütlenmenin önemine dikkat çektiler. Komisyon, mahalle halk›ndan toplayaca¤› imzalar› önümüzdeki günlerde
partilere ve büyükﬂehir belediyesine
iletecek.

Fuhuﬂa, Uyuﬂturucuya,
Çetelere Hay›r!
Adana Temel Haklar Belediye
Evleri Mahalle Komisyonu’nun çal›ﬂmalar› sürüyor. Komisyon “Uyuﬂturucuya, Fuhuﬂa, Çeteleﬂmeye Hay›r” baﬂl›kl› el ilan› da¤›t›m›n› 15 ve
18 Nisan günlerinde evleri tek tek
dolaﬂarak yapt› ve komisyon üyeleri
halk› bilgilendirdi. Esnaflar çal›ﬂmaya destek verirken, halk›n zaman zaman bildiri da¤›tan komisyon üyelerini alk›ﬂlad›klar› görüldü.

not düﬂüyoruz

Devrimci Demokrasi
Muhabiri Aktaﬂ
Hayat›n› Kaybetti

✔ ‹HD Filistin’i “K›nad›!”
‹srail'in günlerdir süren katliamlar›na “misilleme” olarak yap›ld›¤› aç›klanan “intihar sald›r›s›”n› k›nad›¤›n›
aç›klayan ‹nsan Haklar› Derne¤i ‹stanbul ﬁubesi, 19
Nisan günü de, eylemi "Meﬂru Müdafaa" olarak de¤erlendiren Filistin Yönetimi’ni k›namak amac›yla Filistin Büyükelçili¤i'ne bir protesto mektubu gönderdi.
Eksik kal›rd›n›z!
Emperyalistler Küba’y› yalana dayal› kampanyalarla
“insan haklar›” aldatmacas› çerçevesinde suçlad›klar›nda da ‹HD hemen yerini alm›ﬂt›. Peki ‹HD; Filistin
halk› HAMAS’› seçti diye cezaland›rma karar› alan,
ambargolarla açl›¤› dayatan ve böylece “açl›kla terbiye etme” gibi en barbarca ﬂiddeti uygulayan Avrupa
ve Amerikan emperyalizmine, Japonya’ya ve Birleﬂmiﬂ Milletler’e de “protesto mektubu” gönderdi mi?
Soruyoruz ve cevap bekliyoruz!

Diyarbak›r’da cenazesini sahiplenen halka kurﬂunlar, bombalarla müdahale eden AKP polisinin cinayetlerine bir yenisi
daha eklendi.
Olaylar› izleyen Devrimci
Demokrasi Dergisi Diyarbak›r
Muhabiri ‹lyas Aktaﬂ hayat›n›
kaybetti. 40 saat boyunca sedyede bekletilerek hastaneye kald›r›lmayan ve bir süre önce polisler taraf›ndan
tehdit edildi¤i ö¤renilen Aktaﬂ, olaylar›n yaﬂand›¤› günden bu yana bitkisel hayattayd›.
‹lyas Aktaﬂ’›n cenazesine kat›lmak üzere 15 Nisan
günü Diyarbak›r’›n Dicle ‹lçesi’ne gitmek isteyen ve
aralar›nda Gençlik Derne¤i üyelerinin de bulundu¤u
grubun ilçeye giriﬂi engellendi.
Devrimci Demokrasi taraf›ndan yap›lan aç›klamada,
“Aktaﬂ’›n bu ülkede katledilen ilk gazeteci olmad›¤›” hat›rlat›larak, “nice yurtsever bas›n çal›ﬂan›n› katletme politikas›n›n devam›” oldu¤u ifade edildi ve “bizler devrimci gazeteci olma sorumlulu¤umuzu, can›m›z pahas›na da olsa yerine getirmeye devam edece¤iz. ‹lyas Aktaﬂlar’›n yolunda yürüyece¤imize söz veriyoruz” denildi.

✔ AKP ﬁemdinli’nin Hamisidir
AKP iktidar› Genelkurmay’a verdi¤i sözü tutmaya,
ﬁemdinli’de halk›n üzerine at›lan bombalara sahip
ç›kmaya devam ediyor. Org. Yaﬂar Büyükan›t ve “iyi
çocuk” Ali Kaya ile bölgedeki komutanlar›n› suçlayan
iddianame haz›rlayan Van Savc›s› Ferhat Sar›kaya
MESLEKTEN ‹HRAÇ ED‹LD‹. Türkiye’de hukukun
resmi! Sadece gerçeklerin bir bölümünü ifade etti¤i,
kontrgerilla sald›r›lar›n›n komutanlar›n bilgisi d›ﬂ›nda
olmayaca¤›na dikkat çekti¤i için verilebilecek en a¤›r
ceza verildi. Genelkurmay’›n Büyükan›t’›n suçlanmas›n›n “sorumlular›n›n cezaland›r›lmas›” emri böylece
yerine getirilmiﬂ oldu. Baﬂtan beri söyledi¤imiz; Susurluk AKP ile Sürüyor, ﬁemdinli’nin Hesab›n› Vermelidir” slogan›nda gösterdi¤imiz hedefin isabetlili¤ini
de kan›tlad› AKP.

Yürüyüﬂ Esentepe’de
Dergimiz gecekondu emekçilerine
ulaﬂmaya devam ediyor. 17 Nisan günü
Gazi Esentepe Mahallesi'nde yap›lan sat›ﬂta “Yürüyüﬂ” önlükleri giyerek kat›lan
okurlar›m›z, dergide yeralan yaz›lardan
spotlar okuyarak bir saat içinde 80’den
fazla dergi sat›ﬂ› gerçekleﬂtirdiler. Da¤›t›ma 15 okurumuz kat›ld›.

✔ “Irak’›n Gelece¤i” Belli Oldu!
85 Irakl› subay NATO karargah›nda “liderlik e¤itimi”nden geçiriliyor. Bir grup Irakl› subaya ise TSK taraf›ndan “terörle mücadele e¤itimi” veriliyor.
Direniﬂi, çeﬂitli kesimler aras›ndaki çeliﬂki ve çat›ﬂmalar›, yok sayal›m ve Irak’›n “gelece¤i”ni düﬂünelim.
NATO’nun “lider” aday› olarak e¤itti¤i bu subaylar ordu üst kademelerinde kime hizmet edecekler? NATO, Irak halk›na hizmet etsinler diye, yani “hay›r” olsun diye e¤itmedi¤ine göre, kime hizmet edecekleri
de aç›k. Yaﬂanan örnekleri de var. TSK’n›n subaylar›
ald›klar› Amerikan e¤itimi ile ony›llard›r Amerikan emperyalizmine hizmet etmektedirler.
Öte yandan, kulak kesen, köyleri yakan ve boﬂaltan,
kimsayal silahlar kullanan, tüm halk› düﬂman gören
TSK’n›n e¤ittiklerinin “terörle mücadelesi”nin ne olaca¤›n› görmek içinse kahin olmaya gerek yok!

Gazi’de Anma Yeme¤i
8 Nisan 2005’te faﬂistler taraf›ndan b›çaklanarak
katledilen Esat Atmaca için 16 Nisan günü ailesi taraf›ndan yemek verildi. Yeme¤e Gazi Temel Haklar üyelerinin de yerald›¤› 300 kiﬂi kat›ld›.
Bir gün önce de, ﬂehit babas› Hasan Özbak›r için 40
yeme¤i verildi. Gazi Cemevi'ndeki yeme¤e kat›lan TAYAD’l›lar, Hasan Özbak›r’›n TAYAD’›n tecrite karﬂ›
eylemlerinde yerald›¤›n› ve onurlu, namuslu bir insan
olarak yaﬂay›p öldü¤ünü ifade ettiler. Yeme¤e yaklaﬂ›k
300 kiﬂi kat›ld›.
48
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Mahkeme karar›na ra¤men tecrit kald›r›lm›yor

Belçika Hukukunun ‘Tecrit’ S›nav›
Bruges Hapishanesi’nde tutuklu
bulunan Musa Aso¤lu, ﬁükriye
Akar Özordulu ve Kaya Saz üzerindeki a¤›r tecrit uygulamas›n›n, 7 Nisan’da görülen duruﬂma ile Brüksel
Mahkemesi taraf›ndan kald›r›ld›¤›n›n haberine sayfalar›m›zda yer vermiﬂtik. Mahkeme, “terörist damgas›n›n tecrit için yeterli neden olmad›¤›” belirtilerek, tecrit uygulamas›na son verilmesine karar vermiﬂti.
Ancak, Türkiye faﬂizminin uygulamalar›n› and›r›r ﬂekilde, hapishane idaresi taraf›ndan bu yarg› karar› dikkate al›nmad› ve a¤›r tecriti
sürdürme karar› verildi. Tutsaklar
bu karar› da mahkemeye götürdüler.
Bruges Hapishane ‹daresi’nin
a¤›r tecrite gösterdi¤i gerekçeler
ise, temelsiz, hukuk d›ﬂ› ve “istihbaratç›” kafas›yla kaleme al›nm›ﬂ. Üç
DHKC davas› tutsa¤› için ayr› ayr›
haz›rlanan gerekçeler özü itibariyle
ayn›. Tek fark, ortada kesinleﬂmiﬂ
bir hüküm bulunmamas›na karﬂ›n
Aso¤lu için “lider”, Saz ve Özordulu için “üye” tan›mlar› yap›lmas›.
‹darenin gerekçeli karar› ﬂöyle;
“Söz konusu kiﬂi, aç›kça terör
faaliyetinde bulunmuﬂ, kiﬂi ve kurumlara ﬂiddet eylemi yapan bir organizasyonun lideri ve üyeleri. Her
an harekete geçebilecek potansiyelleri var. D›ﬂar› ile olan irtibat söz
konusu kiﬂiye eylem, faaliyet, örgütleme imkân› sa¤layacakt›r. Bu suçlardan dolay› hüküm giymiﬂtir zaten... Kaçma durumunda personele
ﬂiddet kullanabilir.”
‹ﬂte bu ve benzeri mesnetsiz iddialarla a¤›r tecrit rejiminin nas›l
uygulanmas› gerekti¤ini de maddeliyor idare. Buna
göre,
Musa
Aso¤lu, ﬁükriye
Akar, Kaya Saz;
“Hücrede kalacak, baﬂka tutuklu ile görüﬂmeyecek... Sadece caml› bölme-

de görüﬂ yapabilecek... Çal›ﬂma,
sosyal etkinlikten yararlanmas› yasak, çünkü baﬂka tutsaklar› görebilir... Ziyaret ve telefon görüﬂmesi
için kan ba¤› belgesi olmal› ve idare taraf›ndan kabul edilmeli. D›ﬂar›
ile ba¤› mümkün oldukça dar tutulmal›... 30 dakikada bir hücre kontrolü yap›lmal›... Hücreden ç›kt›¤›nda giysileri ç›kararak aranmal›...”
Guantanamo’ya özenen idarenin, kendi dilinde yaz›ﬂamama gibi
keyfi yasaklar›n› da ekledi¤imizde,
karﬂ›m›za kendine “demokratik hukuk devleti” diyen bir ülkenin hapishanelerinin, askeri diktatörlükle
yönetilen ülkelerden hiçbir fark›n›n
olmad›¤› gerçe¤i ç›kar. Ki, tecritin
anavatan› Avrupa’d›r ve Nazilerce
geliﬂtirilen tecrit politikas› tüm Avrupa ülkelerinde devrimcilere karﬂ›
uygulanm›ﬂt›r. Belçika, ayn› gelene¤i sürdürmekte ›srar ediyor.
Belçika devleti, faﬂist Türkiye
devletinin bask› ve terörizm yaygaralar› karﬂ›s›nda ne yapaca¤›n› ﬂaﬂ›rm›ﬂ durumdad›r. Faﬂizmle iﬂbirli¤i yapanlar›n ondan fark›n›n kalmayaca¤›, kendi hukukunu ayaklar alt›na alaca¤› da bir baﬂka gerçektir.
Belçika’da hiçbir ﬂiddet eylemi
olmayan, haklar›ndaki mahkeme
karar› kesinleﬂmeyen tutsaklar›n
mahkemeye getiriliﬂleri de bilinçli
bir “terörizm” havas› yaratmaya yönelik. Kelepçe bele ba¤l› kal›n bir
kemere sabitleniyor, ayaklara zincir, yüze maske tak›l›yor. Araç içinde bir kafese konularak getirilen
tutsaklar burada da, t›pk› hapishane
ç›k›ﬂ›nda oldu¤u gibi, iki kez aramadan geçiriliyor.
Kendi hukukunun vermiﬂ oldu¤u
karar› dinlemeyen hapishane idaresi, kimden emir al›yor; Türkiye ya
da ABD elçili¤i mi? Yoksa, tek suçlar› faﬂizme karﬂ› mücadele etmek
olan devrimcileri “terörizm” demagojisiyle gündemde tutarak politik
rant elde etmeye çal›ﬂan sa¤c›, ›rkç›
Belçika muhalefetinden mi?
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Attac’dan Destek
Attac-Bruxelles 20 Nisan günü “TerörizmDemokrasi“ temas›yla bir etkinlik gerçekleﬂtiriyor. DHKC davas›na iliﬂkin destek amaçl› yap›lacak etkinli¤e iliﬂkin aç›klamada bulunan
Attac yetkilisi Jean Flinker, ç›kar›lan “terör yasas›”n›n ilk kez DHKC davas›nda uyguland›¤›n›
hat›rlatarak, “Bu yasa ve uygulamalar›, düﬂünce ve örgütlenme özgürlü¤ünü tehlikeye
sokuyor. Amerika’dan kopya edilmiﬂ bu yasalar tüm muhalif siyasi hareketleri tehdit ediyor” dedi.
Küreselleﬂme politikalar›na karﬂ› eylemleri ile tan›nan ve birçok ülkede örgütlenmeleri
bulunan Attac, etkinlik kapsam›nda, “silahl› direniﬂ ile terörizm” üzerine düﬂündürmeyi
amaçlayan film gösterimi, DHKC davas› avukat› Jan Fermon ile DHKC Brüksel Enformasyon Bürosu Sözcüsü Bahar Kimyongür ve Sosyolog Jean-Claude Paye’nin kat›laca¤› tart›ﬂma platformu örgütlüyor.

Filistin K›z›l Ay’a Destek
15 Nisan günü, Belçika’n›n baﬂkenti
Brüksel’de Filistin K›z›l Ay’a destek etkinli¤i
gerçekleﬂtirildi.
Filistin K›z›l Ay’a Destek Komitesi taraf›ndan düzenlenen etkinli¤e AB Filistin Büyükelçisi Leila Shahid, Nablus Filistin K›z›l Ay yetkilisi Doktor Maher ve Gazze Üniversitesi’nde
bir profesör de konuﬂmalar yapt›lar. 150 kiﬂinin izledi¤i etkinlikte Filistin gerçe¤i anlat›l›rken, siyonizmin ambulanslar› dahi vuran terörüne ve sa¤l›kç›lar› tutuklamalar›na dikkat
çekildi. Avrupa Birli¤i’nin ambargo karar›n›n
ve siyonist terörü sadece uyarmakla yetinmesinin eleﬂtirildi¤i etkinlikte, BAHKEM Müzik
Grubu da türkülerini, “dillerimiz ayn› olmasa
da yüre¤imiz ve ac›lar›m›z birdir” diyerek Filistin halk› için söyledi.

Belçika’da hukukun ‘h’si varsa,
siyasi iktidar, cezaevlerinden sorumlu bakanl›k; mahkeme taraf›ndan verilen karara uymal› ve bilim
adamlar›nca “insan bedenine yap›lacak en a¤›r iﬂkencelerden biri”
olarak kabul edilen tecrite son vermeli, faﬂizmle iﬂbirli¤i sicilini daha
da kabartmamal›d›r.

Çocuklar›m›z
Düﬂünceleri ‹çin Ölüyor
(Dersim’de DHKC gerillas› olarak ﬂehit düﬂen
Kenan Gürz ve Cihan Gürz’ün annesi)

Besime Gürz: Biz y›llard›r a¤l›yoruz. Baﬂka anneler a¤lamas›n.
Devlet insanlar› katlediyor. Devlet
bunu insanlara nas›l reva görüyor. Bizim yaﬂad›klar›m›z çok zor. Tam 1112 senedir a¤lamaktan gözyaﬂlar›m
kurudu. Art›k devletten öyle nefret
ediyorum ki, elimden gelse ortadan
kald›r›r›m. ‹ki çocu¤umu katlettiler.
Kolay de¤il.
Bu gençlerin düﬂünceleri çok güzel. Bizler için iyiyi güzeli düﬂünüyorlar ve biz aileleri olarak onlarla
gurur duymal›y›z. Devrimciler ne
ölüme tap›yorlar ne de hayattan b›km›ﬂlar, onlar aksine yaﬂamay› bizden
çok daha fazla istiyorlar. Ama günü
geliyor ölmek gerekiyor onlar da ölü-

yorlar. Ölümleri ile insanlara bir ﬂey
anlatmak zorunda kal›yorlar. Devletin çocuklar›m›z› öldürmesi ise daha
farkl›. Hapishanelerde göz göre göre
öldürüyor.
Devlet bugün herkesi o kadar korkutmuﬂ ki kimse haks›zl›¤a karﬂ› gelmiyor. Herkes kendi çocu¤unun derdine düﬂmüﬂ, hapishaneye girmesini
istemiyorlar. Herkes bir ﬂekliyle haks›zl›¤a u¤ruyor. Haks›zl›¤a karﬂ› gelmek hapishaneye düﬂmekse, girmek
gerekiyor. Bugün benim baﬂ›ma gelenler yar›n onlar›n baﬂlar›na gelecek.
O yüzden duyars›zl›¤a bir yerden son
verilmeli. Fark›nda olan insanlar›n
korkmas›na ise bir anlam veremiyorum.
Tam 6 y›ld›r çocuklar›m›n arkadaﬂlar› devletin tecrit uygulamas› yüzünden ölüyorlar. Devletin art›k tecriti kald›rmas› gerekiyor. Tutsaklar
çok ﬂey istemiyorlar. Kimsenin bu insanlar› öldürmeye hakk› yok. Biz
b›kt›k art›k hapishanelerden cenaze
taﬂ›maya. Yetkililer ellerini vicdanlar›na koyup biraz düﬂünsün. Bizler çocuklar›m›z› çok seviyoruz. Onlar bizim can›m›z, kan›m›zd›r.
Tutsaklardan bugün düﬂüncelerini
inançlar›n› de¤iﬂtirmesini istiyorlar.
Çocuklar›m›z düﬂünceleri için ölüyorlar. Biz insanlar›n düﬂünceleriyle
yaﬂayabilecek bir ülke istiyoruz. 6
y›ld›r süren bir direniﬂ var. Devlet bir
gün biter diyor belki. Son insan›m›z
kalana kadar devam edecek. Hakk›m›z› vermedikçe çocuklar›m›z dire-

Adalet Yoksa, Huzur Da Olmaz!

necek ve kazanacaklar, kazanaca¤›m›za da inan›yorum.
Kendilerine devrimci, demokrat,
ayd›n diyen insanlar da destek vermeli. Bizi yaln›z b›rakt›lar. ‹çerde direnmiyorsan d›ﬂar›da nas›l direneceksin ki. Önemli olan düﬂüncelerini
düﬂman karﬂ›s›nda da savunman. Bunu yapam›yorsan kendine ne dersen
de hiçbir ﬂey de olmaz. Biz köydeyken devlet evlerimizi yakt›¤›nda insanlar› her gün karakola götürüyorlard›. Askerler diyordu ki "evlerinize
gerilla geliyor mu, hangi tarafa gittiler", biz de cevap vermiyorduk. O zaman askerler çocuklar›m›z› ve kocalar›m›z› döverek yatalak ediyorlard›.
E¤er gerillan›n hangi tarafa gitti¤ini
söyleseydik gençler ﬂehit düﬂerdi. Bu
da buna denk düﬂüyor. Ha a¤z›nla
söylemiﬂsin ha ellerinle göstermiﬂsin.
Direniﬂ bize çok ﬂey ö¤retti. Destek
istiyoruz. Yeterince destek görmedik,
ölümlerin artmamas› için halk›n birleﬂmesi gerekiyor. Bu sorun herkesin.
Biz analar olarak çocuklar›m›za daha
fazla destek vermemiz laz›m.

Besime Gürz

Cihan Gürz

da¤lara da gömseniz, kaybetseniz de,
cenaze cenazedir; onun ac›s› ve ah›
her yerdedir. “Huzur”u bozan, cenazelerin nereye ve nas›l gömüldü¤ü de¤il, bizzat halk› için mücadele edenlerin cenazelerinin olmas›d›r. Huzur, oligarﬂinin bask›s›yla, terörüyle bozulmuﬂtur. ‹ktidarlar›n korudu¤u tek
bir huzur vard›r: O ne “ﬂehirlerin” huzurudur, ne de halk›n huzuru! Onlar sadece egemen s›n›flar›n “huzuru”nu
korumaya çal›ﬂ›yorlar.
Halk›n huzurunu bozanlar›n huzuru bozulur. Bu bir
“do¤a kanunu” gibidir. Zalimlerin tarih boyunca tüm
güç ve kuvvetlerine, hapishanelerine, kendileri için
yapt›klar› güvenlikli kalelerine, ﬂatolar›na, villalar›na,
sitelerine ra¤men hiçbir zaman gerçek bir huzura kavuﬂamamalar›, bu kanunun her zaman iﬂledi¤ini gösterir.

Halka ve halk›n de¤erlerine sayg›s›z, ölüsüne bile
sayg›s›z bir politika daha yürürlü¤e sokuluyor. Art›k
cenazelerimiz verilmeyecekmiﬂ; ﬂöyle yaz›yorlar:
“17 PKK’li ﬂehre getirilmeden gömüldü. ﬁ›rnak k›rsal›nda katledilen 17 PKK’linin cenaze tespitleri ve
ölüm tutanaklar›, çat›ﬂma yerine götürülen savc›lar taraf›ndan yap›ld›. Cenazeler güvenlik birimlerinin belirledi¤i yere gömüldü. Uygulamayla cenazelerin kald›r›lmas› s›ras›nda ﬂehirlerde huzurun bozulmamas› hedefleniyor.” (Bas›ndan)
Devletin katletme politikas›n›n oldu¤u yerde, halk›n,
devrimcilerin, vatanseverlerin cenazelerinin oldu¤u yerde huzur yoktur zaten. Cenazeleri ﬂehre de getirseniz,
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