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A‹HM: 12 Temmuz’da infaz yap›ld›!

‹nfazc›lar Yarg›lans›n!
12 Temmuz 1991’de ‹stanbul’da Devrimci Sol kadrolar›na yönelik gerçekleﬂtirilen operasyonlara iliﬂkin aç›lan davada, A‹HM Türkiye’yi tazminata mahkum etti. ‹brahim Erdo¤an, Yücel ﬁimﬂek, ‹brahim ‹lçi, Cavit Özkaya
ve Hasan Eliuygun’un aileleri taraf›ndan aç›lan davada, Türkiye’nin “yaﬂam
hakk›n› ve etkili soruﬂturma hakk›n› ihlal etti¤i” karar› verildi.
A‹HM, infaz edilen her bir devrimci için ailelerine manevi tazminat ödenmesine hükmetti. ‹nfaz, A‹HM taraf›ndan da tescillenmiﬂ oldu.

“Meﬂru Müdafaa”, ‹nfaz›n K›l›f›d›r
Davada Türkiye, “teslim ol ça¤r›s› yap›ld›¤›, ateﬂle karﬂ›l›k verilmesi
üzerine güvenlik güçlerinin meﬂru müdafaa çerçevesinde ateﬂ açt›¤›” savunmas› yapm›ﬂt›. Bütün infazlarda yap›lan bu klasik savunma, “ba¤›ms›z bir
uzman” raporu ile çürütüldü. A‹HM taraf›ndan haz›rlat›lan bu rapor; iki devrimcinin öldürüldü¤ü odada karﬂ›l›kl› çat›ﬂma yaﬂanmad›¤›n›, bir devrimcinin ise yerde yatarken öldürücü vuruﬂa maruz kald›¤›n› belgeledi. Operasyonda çok say›da soru iﬂaretinin de bulundu¤unu belirleyen A‹HM, Türkiye’deki mahkeme sürecinde de eksiklikler bulundu¤unu dile getirdi.

‹nfazc›lar›n “Gözlerinden Öpenler” Yarg›lans›n!
1990’lar boyunca yo¤unlaﬂan infaz politikas›n›n, halka karﬂ› savaﬂ›n dönüm noktas›yd› 12 Temmuz Katliam›. Bu tarihten sonra infazlar›n ard› arkas› kesilmedi ve tüm infaz davalar›nda ölüm mangalar› akland›, korundu. 12
Temmuz’da ise bu durum çok daha kaba bir ﬂekilde yap›lm›ﬂt›.
‹nfazlar›n en önemli kan›t› olan, katledilenlerin elbiseleri yokedildi, tan›klar›n beyanlar› ve Adli T›p raporu dikkate al›nmad›, avukatlar›n olay yerinde
inceleme yap›lmas› istekleri reddedildi... K›saca infazc›lar›n elleri so¤umas›n
diye hukuk yokedildi. Ve 8 ﬁubat 1995’te sona eren davada, ölüm mangas›
elemanlar› Ayhan Çark›n, ﬁefik Kul, Dursun Ali Öztürk, Ali Erﬂan, Mehmet
Baki Avc›, Ali Çetkin, Ali Bulut, ‹smail Al›c›, Yaﬂar Uzun, Abdülkadir Dilber, Yaﬂar Karaca, Yunus Y›ld›rgan ve Hac› Güngör beraat ettirildi.
‹nfazlar›n emrini veren ve Niyazi Ayd›n, ‹brahim Erdo¤an, ‹brahim ‹lçi, Yücel ﬁimﬂek, Nazmi Türkcan, Bilal Karakaya, Zeynep Eda Berk,
Cavit Özkaya, Ömer Coﬂkun›rmak ve Hasan Eliuygun’u katleden polisleri “gözlerinizden öperim” diyerek kutlayan ise, Mehmet A¤ar’dan baﬂkas›
de¤ildi. Adlar› Susurluk’ta ortaya ç›kan ölüm mangalar›, 12 Temmuz ve benzeri infaz operasyonlar›nda yerald›kça yükseldiler. Örne¤in, ﬁefik Kul bugün
‹stanbul Emniyet Müdür Yard›mc›s›’d›r.
A‹HM karar› “adaletin” kendisi de¤ildir elbette, sadece bilinen gerçe¤i teyid etmiﬂtir. Baﬂta Mehmet A¤ar olmak üzere, ölüm mangalar› ve onlara
emir verenler, ABD Baﬂkan› -baba- Bush’un huzuru için 10 devrimciyi
katledenler hesap vermeli, yarg›lanmal› ve cezaland›r›lmal›d›r.

HÖC korteji Haydarpaﬂa
Numune Hastanesi önünde
Saat: 09.00'dan itibaren toplanmaya baﬂlayacakt›r.

● Grup Yorum Kaseti Ç›kt›!
Grup YORUM'un beklenen son
kaseti "YILDIZLAR KUﬁANDIK"
ç›kt› !
Tüm Müzik Marketlerinde
Yap›m: Kalan Müzik /Hasan Salt›k

● ﬁemdinli Davas›
Tarih: 4 May›s 2006
Yer: Van Adliyesi

Haftal›k Süreli Yerel Yay›n

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler

Hüseyin Kayac› - Kayac›, 1969,
Çorum Osmanc›k ‹lçesi Mehmet Dede Obluk
Köyü do¤umludur. Alia¤a Tersaneleri’nde
Limter-‹ﬂ üyesi olarak sendikal faaliyet yürütürken, 1998’de ‹zmir’de gözalt›na al›narak
MLKP üyeli¤inden tutukland›. Bergama ve Buca hapishanelerinde kald›. 10 Aral›k 2000’de
baﬂlad›¤› süresiz açl›k grevini 3 Ocak’ta ölüm
orucuna dönüﬂtürdü. 7 May›s 2001’de ‹zmir Yeﬂilyurt Devlet Hastanesi’nde zorla t›bbi
müdahale iﬂkencesi alt›nda ﬂehit düﬂtü.

Büyük
direniﬂin 53.
ﬂehidi olarak
ölümsüzleﬂti.
Bektaﬂ, 15
ﬁ u b a t
1976’da
D
ersim’in
C. Tayyar
Pülümür ‹lçeBektaﬂ
si’nde do¤du.
Genç yaﬂta
mücadele içinde yerald›. 1997’de
TKP(ML) Davas›’ndan tutukland› ve
Ulucanlar Hapishanesi’ne konuldu.
Ulucanlar Katliam›’nda kurﬂunla yaraland›. F Tipleri sald›r›s›na karﬂ› direniﬂte Birinci Ölüm Orucu Ekibi’nde
yerald›. 7 May›s 2001’de Ankara
Numune Hastanesi’nde ﬂehit düﬂtü.

4 May›s
10 May›s

KAYIP

Serpil
YILMAZ

Ayten Yüksel
KELEﬁ
Soner GÜL

Dersim’in Pertek ‹lçesi Ard›ç Köyü
Karabay›r Mezras› yak›nlar›nda 4 May›s 1994’de Devrimci Sol gerillalar›yla jandarma ve özel tim aras›nda çat›ﬂma ç›kt›. 15 saat süren çat›ﬂmalar sonunda gerillalardan Serpil YILMAZ ve
Ayten Yüksel KELEﬁ ﬂehit düﬂtü.

Halk kurtuluﬂ savaﬂ›n›n dört yi¤it militan›, dört
SDB’li, 4 May›s 1992’de
Ankara Dikmen’de bulunduklar› evde kuﬂat›ld›lar.
Ölüm mangalar›na karﬂ›
sloganlar› ve kurﬂunlar›yla
Solmaz
direnen militanlardan SolFikri KELEﬁ Ali YILMAZ
Halil ATEﬁ
KARABULUT
maz Karabulut ve Fikri Keleﬂ burada ﬂehit düﬂerken, Halil Ateﬂ ve Ali Y›lmaz kuﬂatmay› yar›p çat›ﬂmay› sokaklarda sürdürerek ﬂehit düﬂtüler.
Halil ATEﬁ, mücadeleye 12 Eylül öncesinde kat›ld›. Son olarak Ankara SDB Komutanl›¤› görevini yürütüyordu. Solmaz KARABULUT, okul y›llar›nda baﬂlad›¤› devrimci mücadelesini memurlar içinde sürdürdü. Fikri KELEﬁ, 1989’da kat›ld›¤› mücadelede gecekondu mahallerinde çal›ﬂmalar yapt›. Ali YILMAZ, önce mahalli bölge çal›ﬂmalar› içinde yerald›.
‘91’de SDB savaﬂç›s› oldu.

Hasan
OKUT

Hüsamettin
YAMAN

Soner, Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi’nde,
Hüsamettin ise ‹.Ü.’de okuyordu. DEVGENÇ’in birçok faaliyeti içinde yerald›lar.
4 May›s 1992’de ‹stanbul’da gözalt›na
al›nd›lar ve bir daha onlardan haber al›namad›.

Renan
ER‹ﬁ

Müjdat
ÇEL‹KYAY

DEV-GENÇ saflar›nda gençli¤in anti-faﬂist mücadelesinde yeralan üç devrimciydi. 9 May›s 1978’de Y›ld›z Üniversitesi’nde
gece bölümünde birlikte okuldan ç›karlarken, faﬂistlerin kurdu¤u
pusuyla katledildiler.
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Ercan GÜNDO⁄DU - DEV-GENÇ’in yönetici kadrolar›ndan biriydi. Düzen içi bir yaﬂam de¤ildi onun istedi¤i, bu
yüzden doktorlu¤u de¤il, devrimi tercih etmiﬂti. Geliﬂip yetkinleﬂmesiyle Do¤u Karadeniz Sorumlulu¤u’na atand›. 6 May›s
1980’de Aybast›’da bir göreve giderken faﬂistlerin kurdu¤u pusuda ﬂehit düﬂtü.
Bir zamanlar yaln›zca bir sorumuz vard› insanlara; illegaliteye çekiliyor musun, çekilmiyor
musun? Böyle bir ﬂey için yap›lmas› gereken konuﬂmalar›n hiçbirine zaman›m›z yoktu. Direkt bir
soruydu.
Onun cevab› da direkt oldu, hemen kabul etti. Düﬂünün, yeni bir insan, böyle bir teklifi sevinçle, gözleri parlayarak kabul ediyor.
12 Temmuz'un ona zor geldi¤ini hat›rl›yorum. O, hiçbir ﬂey yapamaman›n öfkesiyle doluydu: "Biz dolduraca¤›z o yerleri" diyordu.
Çok aç›k bir insand›. Konuﬂurken, acaba söylemedi¤i bir ﬂey var m› diye düﬂünmezsin hiç. Neﬂeli ve espriliydi. Utangaç, hani deyim uygun dü-

“Devrimcilerin ölümüne a¤lamay›n.
Ac›n›z›
düﬂmandan baﬂka
türlü ç›kar›n.”

Halil Ateﬂ

,GE:K:=
=:BK
Ali YILMAZ
ﬂerse köy delikanl›lar› gibiydi. Ve sevimli.
Yüzüne bakt›¤›n›zda çocuk, neﬂeli ve sevimli
bir tip. Ama konuﬂtu¤unda hem dinleyen, alan,
hem de bir ﬂeyler verebilen büyüklü¤ü vard›. O,
ilk direkt sorudan bir süre sonra, bir kez daha bu
kez tüm ayr›nt›lar›yla uzun uzun konuﬂulmuﬂtu.
Cevap olarak yaln›zca gülümsemiﬂti önce... "Bunlar anlat›l›yordu, biliyordum, bunun çocuk oyunca¤› olmad›¤›n› biliyordum. Hareketimizi tam olmasa bile tan›yorum. Ve ben hareketimin insan›-

Serap ﬁ‹MﬁEK - DEV-GENÇ saflar›ndayd›. 6 May›s 1980’de ‹stanbul Haydarpaﬂa Teknik Ö¤retmen Okulu’nda 6 May›s’ta Deniz Gezmiﬂ’ler için düzenlenen anmada jandarman›n açt›¤› ateﬂ sonucu katledildi.
y›m. Evet, zor ama yoldaﬂlar›m›z baﬂard› bunu.
Ben de baﬂaraca¤›m" demiﬂti sonra da. Ondan bir
gram ﬂikayet, s›zlanma duymad›m hiç.
Paylaﬂma yan›ysa çok güzeldi. Her an yoldaﬂlar›n› düﬂünen, en ufak olana¤› yoldaﬂlar›, hareketi için de¤erlendirmeye çal›ﬂan bak›ﬂ› vard›. Örne¤in evde at›lacak s›radan bir eﬂya, onun için
önce bu aç›dan bir de¤erlendirme konusuydu.
Sorumluluk yan›, devrimci mücadele içinde yerald›¤› k›sa süreyle k›yaslanamayacak ölçüde geliﬂmiﬂti. Düﬂünüyor, dikkat ediyor, ald›¤› iﬂi en iyi
ve en güvenli biçimde yapmak için hiçbir ﬂeyi eksik b›rakm›yordu.
O, tertemiz bir devrim savaﬂç›s›n›n yal›n, mütevazi örne¤idir.

Halk› ve solu birleﬂtirerek
halk›n direniﬂini büyütelim
“Terörle mücadele” dediklerinin “halkla mücadele” oldu¤unu art›k
herkes biliyor. Halka karﬂ› savaﬂa, halk›n faﬂizme karﬂ› savaﬂ›yla
cevap verilir. Her alanda anti-faﬂist öfke ve kararl›l›¤›m›zla militanca direnmeliyiz. Faﬂizme karﬂ› mücadelede daha usta, daha büyük düﬂünen, daha iddial›, daha planl› bir tarz geliﬂtirmeliyiz. Birleﬂerek, direnerek bu sald›r›y› da püskürtece¤iz.
ligarﬂi, yeni bir savaﬂ ilan
ediyor halka, biz direnece¤iz. Oligarﬂinin halka açt›¤› savaﬂ›,
düzeni vuran bir silaha dönüﬂtürüp
devrimi geliﬂtirece¤iz. Önümüzdeki
süreç, hangi aﬂamalardan geçerse
geçsin, iniﬂli ç›k›ﬂl› da olsa, neticede böyle bir hat izleyecektir. Demokratlar için demokrasi mücadelesini, devrimciler için devrim mücadelesini geliﬂtirmek, AKP, Genelkurmay ve emperyalizmin blok halinde halka karﬂ› açt›¤› bu yeni savaﬂ› kazanmakla mümkündür.
adece üç hafta önce, 47. say›da, bu sayfadaki yaz›m›za ﬂu
cümleyle baﬂlam›ﬂt›k: “As›n, kesin,
yokedin... Günlerdir oligarﬂinin
medyas›nda, meclis kürsüsünde bir
koro böyle ba¤›r›p duruyor.” Asal›m keselim hezeyan›n›n ilk sonuçlar›, savc›n›n ihraç edilmesi, Güneydo¤u’ya askeri y›¤›nak ve yeni
TMY’nin gündeme getirilmesi ol-
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du. Bunun di¤er alanlardaki pratik
yans›malar›n› ise önümüzdeki günlerde görece¤iz.

unlar birdenbire gündeme
gelmiﬂ de¤ildir. En az›ndan
geçen y›l›n Newroz’undan bu yanaki geliﬂmeler, linç sald›r›lar›, halka
karﬂ› aç›lan bu yeni savaﬂ›n habercisiydi. Burjuva bas›nda bile kimi yorumcular›n daha aylar önceki çeﬂitli
geliﬂmeler karﬂ›s›nda “demokratikleﬂme”den umudunu kesip “dönüp
dolaﬂ›p yine baﬂa döndük” dedikleri koﬂullarda, solda kimi kesimler
bunu görmemekte ›srarl› olup, “AB
üyeli¤i”, “demokratikleﬂme süreci”
üzerine politika üretmeyi ve beklentilerini sürdürdüler. ﬁimdi faﬂizmin
halka karﬂ› açt›¤› yeni bir savaﬂla
karﬂ› karﬂ›yay›z.

B

eni haz›rlanan Terörle Mücadele Yasas›’n›n 1991’de
ç›kar›lan Terör Yasas›’na rahmet
okutacak bir yasa oldu¤u çok aç›k-
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25 ‘Avukat kimli¤i’ ve iki anlay›ﬂ

44 Gençlik: Kameralar› meﬂrulaﬂt›rmak için

Direniﬂ, yaﬂatmak içindir
28 Hayat›n ‹çindeki Teori: ‹ﬂçi s›n›f›n› bu
sendikal anlay›ﬂa mahkum edemeyiz

10 Halk›n mücadelesini bitiremezsiniz!

32 Partinin öyküsü - bölüm: 6

12 Ayn› Coﬂkuyla 1 May›s Alanlar›na!

35 Emek: A¤an›n Devleti

15 Devrimci 1 May›s Platformu’ndan Aç›klama

on geliﬂmelerle birlikte Genelkurmay, iktidar›n› yeniden pekiﬂtirmiﬂtir. Bu olgu da,
MGK’n›n sivilleﬂti¤i, sistemdeki
“asker a¤›rl›¤›”n›n azalt›ld›¤› vb. teorilerin isabetsizli¤ini gösteriyor.
‹sabetsizlik sadece bu noktada de¤ildir elbette. Ülkemizdeki faﬂizm
gerçe¤ini yads›yan her tespit ve öngörü, isabetsizdir ve isabetsiz kalmaya mahkumdur. Türkiye halk›n›n
demokrasi mücadelesi ne “askere
karﬂ› sivillerin üstünlü¤ü” mücadelesidir, ne “içteki ﬂahinlere karﬂ›
Avrupa demokrasisini hakim k›lma”
mücadelesidir; Türkiye halk›n›n demokrasi mücadelesi faﬂizme karﬂ›

S

22 ﬁiﬂli Direniﬂ Evi’nde Ölüme Yürüyüﬂ Sürüyor

26 Tecrit, sessiz ölümdür
3

t›r. Bu yasayla, yasal, demokratik
muhalefet de “terör” olarak mahkum edilecektir. Ve “AB’ye uyum
masallar›”yla kendilerini ve halk›
kand›rmakta olanlara aylard›r anlatmaya çal›ﬂt›¤›m›z bir baﬂka gerçek,
bu yasayla bir kez daha aç›¤a ç›kmaktad›r: “Terörle mücadele” anlay›ﬂ›nda emperyalizmle iﬂbirlikçileri
ayn› zihniyete sahiptirler. Amerikan
ve Avrupa emperyalizmi, 2001’den
bu yana, ç›kard›klar› Terör Yasalar›’yla burjuva demokrasisinin klasik
hak ve özgürlüklerini ayaklar alt›na
almaktad›rlar. Emperyalizmden demokrasi bekleyenlerin en az›ndan
art›k bunu görmesi kaç›n›lmazd›r.
Bunu görmek, s›rt›n› AB’ye yaslayarak demokrasi mücadelesi verilemeyece¤ini, faﬂizme karﬂ› direnilemeyece¤ini görmektir.
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45 Yurtd›ﬂ›: Cephe: Belçika’yla örgütümüz
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50 ﬁehit Aileleri Konuﬂuyor

mücadeledir. Yeni Terör Yasas›, Güneydo¤u’ya askeri y›¤›nak, muhalif
güçlere peﬂpeﬂe aç›lan davalar, devlet deste¤indeki faﬂist sald›r›lar bize
faﬂizmle karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuzu
bir kez daha hat›rlat›yor. Faﬂizmin
AKP iktidar› arac›l›¤›yla halka karﬂ› açt›¤› savaﬂ karﬂ›s›nda, ülkemizin
tüm devrimcilerinin, demokratlar›n›n tart›ﬂaca¤› da faﬂizme karﬂ› mücadele görevidir.
ﬂte bu noktada, gerek Kürt
milliyetçili¤inin gerekse de
tüm di¤er sol kesimlerin geçmiﬂten
ç›karaca¤› dersler olmal›d›r. Devleti
tan›ma ve tan›mlama konusunda
düﬂülen yan›lg›lardan tutun da, faﬂizme karﬂ› mücadelenin muhtevas›
ve biçimlerine, faﬂizme karﬂ› birlikte mücadele konusunda yap›lan
yanl›ﬂlara kadar, önceki süreçten ç›kar›lacak dersler, faﬂizme karﬂ› mücadele görevini nas›l yerine getirebilece¤imizi de belirleyecektir. Türkiye solunun, Türkiye gerçe¤ini
yanl›ﬂ de¤erlendirmek üzerine ﬂekillenen politikalar›n› terketmek
için art›k bir anlamda son ﬂanst›r.
Herkes ne oldu¤una, hangi saflarda
nas›l mücadele edece¤ine karar vermelidir. Oligarﬂinin yumuﬂayan,
sertleﬂen politikalar› aras›nda, politikalar› gidip gelen, kâh Avrupa demokrasisine, kâh Latin Amerika’daki direniﬂlere, kah Zapatistalar’a
özenen, ama bir türlü kendi olmay›
baﬂaramayan, ayaklar› bir türlü kendi topraklar›m›z üzerine basmayan
yalpalamalara son verilmelidir.
ligarﬂinin halka karﬂ› savaﬂ›,
esas olarak hiç bitmeyen,
düzenin varl›k koﬂulu olarak kabul
edilen bir savaﬂt›r. Ancak farkl› dönem ve koﬂullarda bu savaﬂ›n ﬂiddeti artar, azal›r. Bugün halka karﬂ› savaﬂ›n t›rmand›r›ld›¤› yeni bir aﬂamayla karﬂ› karﬂ›yay›z. “Halka karﬂ› yeni bir savaﬂ aç›ld›” tespiti bu
durumu ifade etmektedir. Sald›r›n›n
ﬂiddetlendi¤i her noktada, sald›r›ya
karﬂ› direniﬂ de daha militan bir mücadeleyi gerekli k›lar. Bedeller ödemeyi gerekli k›lar. Y›llard›r olmayan bir “demokratikleﬂme” üzerine
politika oluﬂturanlar, üslubundan
eylem biçimlerine kadar her ﬂeyi

‹

O

gözden geçirmeli. “AB ﬂemsiyesi
alt›nda demokrasicilik” taktikleriyle, faﬂizme karﬂ› direniﬂin dili farkl›d›r. Faﬂizme karﬂ› direniﬂin dilini
unutanlar, o dili yeniden hat›rlamak
durumundad›rlar.
ktidar›n bu sald›r›s›n› püskürtebilmek aç›s›ndan solun muhasebesini yapmas› gereken konulardan biri de hiç kuﬂkusuz, solun
çeﬂitli kesimlerinin haklar ve özgürlükler mücadelesi noktas›nda dahi,
faﬂizme karﬂ› yanyana olmak noktas›nda dahi biraraya gelmesine engel
olan anlay›ﬂlard›r. Bu anlay›ﬂlar,
2000’lerin baﬂ›ndan beri tart›ﬂt›¤›m›z gibi, emperyalizmin ve oligarﬂinin solun çeﬂitli kesimlerini “tecrit” etme ve solun güçlerini bölme
politikas›n›n etkili olmas›n› beraberinde getirmiﬂtir. Oligarﬂinin “icazetini” esas al›p solun di¤er kesimlerine de bunu dayatmak, benmerkezci, herkesin kendisine tabi olmas›n› isteyen ittifak dayatmalar›, “terör demagojisine” prim veren yaklaﬂ›mlar, solda en geniﬂ birli¤in sa¤lanamamas›nda rol oynayan politikalard›r. Bu politikalar› terketmemek, halk›, halka aç›lan bu yeni savaﬂ karﬂ›s›nda da güçsüz b›rakmak
demektir.

‹

alka karﬂ› aç›lan bu yeni savaﬂ bütün Türkiye’yi saracak bir savaﬂt›r. Her milliyetten, çeﬂitli katmanlardan halk›n birli¤ini
sa¤lamak tüm devrimcilerin, ilericilerin omuzundaki görevdir. Bu sorumlulu¤u duyan, omuzunda bu
a¤›rl›¤› taﬂ›yan herkes, halk›n birli¤ini, solun birli¤ini engelleyecek
her ﬂeyden uzak durma sorumlulu¤unu da göstermelidir. Grupçuluktan, sol içi sald›r›lardan, ﬂiddetin
yanl›ﬂ kullan›m›ndan vazgeçilmelidir. Grupçulukta, bencillikte ›srar
edilirse, yetersizlikler de devam
edecek demektir. E¤er halk›n mücadelesi bugün istenilen ve olmas› gerekenin gerisindeyse, bunda solun
kendi eksikliklerinin pay› olmad›¤›
düﬂünülebilir mi? Kendi zaaflar›ndan, zay›fl›klar›ndan kurtulan bir
solun önderli¤inde, halk›n çok daha
geniﬂ kesimlerinin bu mücadeleye

H
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kat›laca¤›ndan herkes emin olmal›d›r.
alk›m›z ve devrimci, demokrat, ilerici tüm halk
güçleri, kendine güvenmelidir. Oligarﬂinin böyle bir sald›r›ya geçmesi, onun gücünün de¤il, güçsüzlü¤ünün ifadesidir. Yeni TMY, bölgede OHAL uygulamalar› üzerine
burjuva bas›nda “1990’lara dönüﬂ”
diye tarif edilen durum, oligarﬂinin
baﬂar›s›zl›¤›n›n ifadesidir. 1990’lar›n baﬂlar›ndan itibaren infazlar,
katliamlar, kaybetmeler, faili meçhullerle de halk›n mücadelesini bast›rmay›, bitirmeyi baﬂaramad›klar›n›n ifadesidir.

H

vet baﬂaramad›lar. Ony›llard›r halka ve sola karﬂ› faﬂizmin tüm yöntemlerine baﬂvurmalar›na ra¤men, halk›n mücadelesini
bitirmeyi ve devrimcileri yoketmeyi
baﬂaramad›lar. Yine baﬂaramayacaklar. Ama bizim bugün as›l amaçlad›¤›m›z, iktidar› baﬂar›s›z b›rakman›n ötesinde, sald›r›y›, iktidar›
vuran bir silaha dönüﬂtürmek olmal›d›r. Bunun için hayat›n her alan›nda halka karﬂ› aç›lan savaﬂa karﬂ›
direniﬂi yükseltmeliyiz. Sendikalarda, okullarda, semtlerde, ilçelerde
bu direniﬂin örgütlü biçimlerini yaratmal›y›z. Halk›n her kesiminin
memnuniyetsizli¤ini düzene karﬂ›
mücadeleye kanalize edebilmeliyiz.

E

Terörle mücadele” dediklerinin “halkla mücadele” oldu¤unu art›k herkes biliyor. Halka
karﬂ› savaﬂa, halk›n faﬂizme karﬂ›
savaﬂ›yla cevap verilir. Faﬂist sald›r›lara, linç senaryolar›na, Terörle
Mücadele Yasas›’n›n uygulamalar›na, gözalt› ve tutuklamalara karﬂ›
her alanda anti-faﬂist öfke ve kararl›l›¤›m›zla militanca direnmeliyiz.
Hak ve özgürlükleri kullanmak konusunda, engelleyen kim olursa olsun, engellemeleri protesto etmenin
ötesinde, haklar›m›z› militanca savunmal›y›z. Faﬂizme karﬂ› mücadelede daha usta, daha büyük düﬂünen, daha iddial›, daha planl› bir
tarz geliﬂtirmeliyiz. Birleﬂerek, direnerek bu sald›r›y› püskürtece¤iz.
Bu savaﬂ› da kazanaca¤›z!

“

‹ktidar Halka
Yeni Bir Savaﬂ
‹lan Etti

Geçen hafta dergimizde yer verdi¤imiz yeni Terörle Mücadele Yasa tasla¤›na, kuﬂkusuz tek baﬂ›na
bir “yasal düzenleme” olarak bak›lamaz. Bu taslak,
oligarﬂik iktidar›n kesintisiz bir ﬂekilde sürdürdü¤ü
halka karﬂ› savaﬂ›n yeni
bir aﬂamas›n›n ifadesidir.
“Terör” demagojisi ile gizlenmek istenen, yükseltilen ﬂovenizmle kitle deste¤i sa¤lanmak istenen de, bu savaﬂ›n kendisidir. Sadece son süreçte yaﬂanan geliﬂmelere bakmak; iktidar›n halka
karﬂ› yeni bir savaﬂ ilan etti¤ini, sald›r›lar›n› art›rarak halk›n hak ve özgürlüklerini yok etme, örgütlü güçlerini ezme, Kürt halk›n›n ulusal demokratik taleplerinin üzerinden
tank paletleriyle geçme amac›n›
aç›kça gösterecektir.

üneydo¤u’ya büyük
askeri y›¤›nak

G

Ordu, Güneydo¤u’ya en büyük
askeri y›¤›n›klar›ndan birini gerçekleﬂtirdi. Rakamlar üzerine muhtelif
yorumlar bulunmakla birlikte, 200
bin civar›nda askerin bölgede konuﬂland›r›ld›¤› belirtilmekte. Bir
baﬂka deyiﬂle da¤ taﬂ asker doldu.
ABD emperyalizminin Irak’›
140 bin askerle iﬂgal etti¤i düﬂünüldü¤ünde, hem y›¤›na¤›n boyutu,
hem de resmi olarak “benim topraklar›m” dedi¤i bir bölgeye “iﬂgal gücü” gibi gidildi¤i görülecektir.
Hat›rlanacakt›r; Baﬂbakan›n Diyarbak›r’a gidiﬂi de, “ziyaret edilmemesi gereken baﬂka bir ülkeye
gidiﬂ” ﬂeklinde de¤erlendirilmiﬂti.
ﬁemdinli’ye iliﬂkin rapor haz›rlayan
‹çiﬂleri Bakanl›¤› müfettiﬂlerinin ilhak’›n itiraf› niteli¤indeki ﬂu ifadeler de, ayn› iﬂgalci ruh halinin tezahürüydü. Kürt memurlardan “Bölgede birim amiri ve müdürlerinin
yerli personel eliyle yürütülmesi sorunlara yol aç›yor... Yerli kamu personeli terör örgütünün etkisi alt›nda
kal›yor.” diye söz ediliyordu:
Yüzbinlerce asker de bu mant›k-

➥ Güneydo¤u’ya büyük
askeri y›¤›nak

➥ Savaﬂa uygun yasal
düzenleme; Terörle Mücadele Yasas›

➥ ﬁemdinli'nin üstüne
sünger ve savc›ya ihraç

➥ Demokratik muhalefeti sindirmek, meﬂrulu¤unu yoketmek için
faﬂist sald›r› ve linç giriﬂimleri
la y›¤›lm›ﬂt›r. Düﬂman, Kürt halk›d›r. Susturulmak, ezilmek istenen
tüm halkt›r. Tüm bölge halk›na gözda¤› verilmektedir. Bu y›¤›nak; yeni
katliamlar, toplu mezarlar, ﬁemdinliler, iﬂkence ve infazlar anlam›na
gelmektedir. Fiili OHAL pekiﬂtirilip
kurumsallaﬂt›r›lacak, hapishaneler
doldurulacak, bütün demokratik
hak arama yollar› “güvenlik” gerekçesiyle yokedilecektir. Ki, Diyarbak›r olaylar›ndan bu yana bu durum
fiili olarak yaﬂanmaktad›r.
Askeri y›¤›nak üzerine yap›lan
de¤erlendirmelerin bir yan›n› da
“s›n›r ötesi operasyon” oluﬂturuyor
ve ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Rice’nin
ziyaretinden de bu yönde sonuçlar
ç›kar›lmaya çal›ﬂ›l›yor. Y›¤›na¤›n
Kürt halk›n›n hakl› taleplerini ezmenin yan›s›ra, buna ba¤l› olarak
s›n›r d›ﬂ› operasyon için bask› oluﬂturma amac› taﬂ›yor olmas› da güç5
30 Nisan 2006 / 50

lü bir olas›l›kt›r. Ancak
tüm bunlar›n gelip dayand›¤› yer, ABD’nin iznidir.
Bu izni koparabilmek içinse emperyalistlere yeni tavizler verilmekte ve Türkiye halk›n›n ﬂovenist propagandalar ve terör demagojisi ile bu tavizlere ses ç›karmamas› sa¤lanmaya
çal›ﬂ›lmaktad›r.
“Kürt sorununa çözüm”den sözeden AKP, Genelkurmayla resmi politikada bütünleﬂmiﬂ
ve “Kürt sorunu”nun kendisi bilinçli bir ﬂekilde “terör sorunu” ve dolay›s›yla “Kandil Da¤›’na operasyon”
sorununa indirgenmiﬂtir.
Oligarﬂi defalarca bu tür s›n›rd›ﬂ› operasyonlar› gerçekleﬂtirdi, say›s›z katliam düzenledi. Hiçbir sonuç elde edemedi ve edemez de. Bir
halk›n ulusal haklar›n›, zulüm yöntemleriyle bir süre bask› alt›nda tutabilirsiniz, ama asla yok edemezsiniz, ilelebet susturamazs›n›z. Generaller de bunu bizzat yaﬂayarak bilir.
Ancak, yeni yetkiler, operasyonlar,
y›¤›naklarla; yani Kürt halk›na karﬂ› savaﬂ› yükselterek, oligarﬂi içi iktidar çat›ﬂmas›nda da ipleri eline alma hesab› yapmaktad›rlar. Nitekim,
özellikle son aylarda yaﬂanan geliﬂmeler hep bu yöndedir.
Oligarﬂinin ony›llard›r sürdürdü¤ü inkar-imha ve asimilasyon üzerine kurulu politikan›n bugünkü tezahürüdür askeri y›¤›nak ve artan bask›lar. Demokrasicilik maskesi bir
yana at›lm›ﬂ, “yavaﬂ da olsa ilerlemeler var” denilen k›r›nt›lara aldanmayan Kürt halk›na, “o zaman
ezeriz” denilmiﬂtir.
Bir kez daha yineliyoruz ki;
Kürt halk›n› böyle sindiremezsiniz.
Kürt halk›n› kendi kaderini tayin etme hakk› vard›r ve bu hakk› katliamlarla yok edemezsiniz.

eni TMY, Halka Karﬂ›
Savaﬂ Yasas›d›r

Y

Halka karﬂ› savaﬂ›n bir boyutu
da, TBMM’de görüﬂülen yeni Terörle Mücadele Yasas›.

Geçen hafta
ele ald›¤›m›z gibi
yeni TMY; varolan hak ve özgürlükleri yok etmeyi, infaz politikas›n› yasallaﬂt›rmay›, silahl› ya da silahs›z düzen muhalifi tüm güçleri
“terörist” saymay›, “terörist” dediklerinin
tüm
haklar›n› yok saymay›, iﬂkenceyi meﬂrulaﬂt›rmay›,
bas›n› susturmay›, avukatl›¤› ‘devletin ç›karlar›na’ uydurup savunma
makam›n› etkisizleﬂtirmeyi, demokratik kurumlar› iﬂlevsizleﬂtirmeyi,
itirafç›lar› tetikçi olarak kullanmay›
ve tutsaklar› yeniden iﬂkenceli sorgulara almay›... K›saca tüm ülkeyi
s›k›yönetimle yönetip, tüm halk›
zapturapt alt›na almay› amaçl›yor.
Tüm bu gerçekler çeﬂitli biçimlerde hukukçular ve demokratik kurumlar taraf›ndan dile getirildi¤i
içindir ki, AKP hükümetinin sözcüleri “özgürlüklerden geriye gidiﬂ
yok” yalan›n› durmadan tekrarl›yor.
Ancak m›zrak çuvala s›¤mad›¤› gibi, TMY’nin gayet aç›k hükümleri
de bu yalanla aç›klanam›yor.
Örne¤in yeni TMY; yerinde infaz etmeyi meﬂru hale getiriyor mu
getirmiyor mu? Getiriyor!
Örne¤in yeni TMY; infazc›lar›
ve iﬂkencecileri “terörle mücadele
eden devlet görevlisi” olarak tam
bir korumaya al›p, Ali Kayalar’›,
Manisa davas›ndaki gibi iﬂkencecileri, Birtan’›n katillerini akl›yor mu,
aklam›yor mu? Akl›yor!
Örne¤in yeni TMY; bas›na hapis
cezalar›n› ve muhalif yay›nlar› kapatmay› getiriyor mu getirmiyor
mu; getiriyor!
Örne¤in yeni TMY; yarg›y› polisin tümüyle onay kurumu yap›yor
mu yapm›yor mu; yap›yor!
Örne¤in yeni TMY; “terörist”
dedi¤i muhaliflere mevcut hukukun
d›ﬂ›nda bir hukuku dayat›yor mu
dayatm›yor mu; dayat›yor!
Örne¤in yeni TMY; Örgütlenme

Yeni TMY’ye Göre;
O, devlet ad›na
halk› katletti¤i
için “kahraman” say›l›p,
emir verenler
dahil hiçbir katil
tutuklan›p yarg›lanmayacak

O, gerçekleri
aç›klad›¤›, katillerin adresini
gösterdi¤i ve
mücadele etti¤i
için “terörist”
say›l›p cezaland›r›lacak

özgürlü¤ünü, demokratik kurumlar›
zapturapt alt›na al›yor mu alm›yor
mu; al›yor!
Örnekleri ço¤altmak mümkün.
Burjuva hukuku s›n›fsal niteli¤i
gere¤i, halk›n ç›karlar›n› de¤il burjuvazinin düzenini koruma perspektifiyle ele al›nm›ﬂt›r. Marks’tan bu
yana da bu özelli¤i eleﬂtirilmiﬂ ve
yaﬂad›¤› büyük teﬂhir ve sosyalizmin halklara getirdi¤i kazan›mlar
karﬂ›s›nda, kendi gerçe¤ini kamufle
etme amaçl› da olsa, kimi “eﬂitlikçi”
düzenlemeler yoluna gitmiﬂtir. Örne¤in, san›k haklar›n›n korunmas›
bu düzenlemelerden biridir. Bugüne
kadar, düzenin yasalar›n› uygulamakla görevli hiçbir yetkilinin “ya
ma¤dur haklar›” dedi¤i duyulmuﬂ
de¤ildir. Ortaça¤›n “k›sasa k›sas”
anlay›ﬂ›ndan beslenen ve faﬂizmin
düzen muhaliflerine düﬂmanl›¤›yla
yo¤rulan bu anlay›ﬂ, bugün AKP’de
tezahür etmektedir. TMY’yi savunan Adalet Bakan› Cemil Çiçek, hukukla hiçbir ilgisi bulunmayan bu
bak›ﬂ›n› aç›kça ortaya koymuﬂtur.
“Daha bugün bir askerimiz ﬂehit
edildi. Onun için art›k ne düﬂünce
özgürlü¤ü var, ne de di¤er özgürlükler” diyen bir anlay›ﬂ, aç›kt›r ki,
hak ve özgürlüklere düﬂmand›r ve
bunu çivisi ç›km›ﬂ bir hamasetle, terörizm demagojisiyle, ﬂovenizme
selam çakarak gizlemek istiyordur.
ﬁovenizmi, terör yaygaras›n›
ad›m ad›m yükselterek zemini haz›rlanan ve halk›n böylece tepkilerinin nötralize edilmesi amaçlanan
yeni TMY; hakk›n› arayan, düﬂünen, konuﬂan tüm kesimlerin, tüm
muhaliflerin “terörist” görülerek
6
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ezilmesinin arac›d›r. Muhalefete
düﬂmanl›k gizlenmemiﬂ, aksine her
maddede
itiraf
edilmiﬂtir. Öyle
ki, düzene muhalif iseniz, “çevre
kirlili¤i” yaratman›z bile bir “terör
eylemi” say›l›yor.
Düne kadar “silahla düzeni y›kma”
üzerinden
“terörist” yaftas› yap›ﬂt›ran oligarﬂi,
bugün “silahs›z da olsa...” kapitalist sömürü sistemini de¤iﬂtirmek
isteyen güçleri bu kapsama alm›ﬂt›r.
“Bu düzen de¤iﬂmeli” diyenlere, silahl› mücadele d›ﬂ›nda hiçbir alternatiflerinin bulunmad›¤›n› da hat›rlatan TMY, devletin kendi terörünü
meﬂrulaﬂt›rman›n arac›d›r.
Oligarﬂi, bir yandan “demokratikleﬂme”, “AB yolunda ilerleme”
gibi projelerden söz ederken, neden
böyle bir yasaya ihtiyaç duymuﬂtur?
Bunu belirleyen herﬂeyden önce,
halk›n mücadelesidir. Bu mücadelenin bugünkü düzeyi, biçimi de¤il
as›l olarak taﬂ›d›¤› potansiyeldir. Siyasi, ekonomik sald›r›lar o düzeye
ulaﬂm›ﬂ, halk›n tüm kesimlerine öylesine yönelmiﬂtir ki, bu sald›r› dalgas›n›n yarataca¤› öfkenin nerede
nas›l patlayaca¤›n› hesap edememektedir devlet. Amaç, bunun k›v›lc›m›n› çakacak bir geliﬂmenin önünü baﬂtan almakt›r. Öte yandan,
Kürt halk›n›n eylemlerle ortaya
koydu¤u talepler, oligarﬂi aç›s›ndan
büyük bir korku olmaya devam etmektedir. Çocuklar›n eylemlerinden
korkan, onlara onlarca y›la varan
cezalar isteyen, ﬁemdinli’yi bombalayanlar›n de¤il, cenazelerine sahip
ç›kanlar›n müebbetle cezaland›r›lmas› için ç›¤l›klar atan oligarﬂik düzen; bu hareketin bir ﬂekilde meﬂrulaﬂmas›n›n önüne geçmeye çal›ﬂmaktad›r. Kürt sorununun çözümünde -milliyetçi politikan›n neyi
nereye kadar götürece¤i ayr› bir konu- gerçek anlamda çözüm olamayacak haklardan dahi korkmaktad›r.
Haz›rlanan yasa öyle bir yasa ki,

1991'de ç›kar›l›p y›llarca infazlar›n,
iﬂkencelerin, kay›plar›n “yasal” dayana¤› olan eski TMY’yi bile geride b›rakacak bir faﬂist zihniyet hakimdir. Yasan›n niteli¤i konusunda
gerçekte kimsenin kuﬂkusu yok.
Destekçisi ve ç›kar›lmas› için uygun ortam›n haz›rlanmas›nda say›s›z katk›s› bulunan burjuva bas›nda
bile bu gerçe¤i dile getirmekten kaç›nam›yor kimse.
Böyle bir yasa da; aç›kt›r ki, halka karﬂ› savaﬂ›n yeni bask›lar›, yeni
yasaklar›, yeni haks›zl›klar›, hukuksuzluklar›, adaletsizlikleri demektir.

“24 Saat”, ‹ﬂkenceye
Ayr›lan 24 Saattir

O

Yeni TMY’nin maddelerinden
biri aç›k bir ﬂekilde “iﬂkenceye s›f›r
tolerans anlay›ﬂ›m›z sürüyor” sözlerini yalanl›yor. Oligarﬂinin “terörist” tan›mlamas›na göre gözalt›na
al›nan bir düzen muhalifinin avukat›ndan hukuki yard›m alma hakk›
k›s›tlan›rken, 24 saat yak›nlar›na
haber verilmesin deniyor. Gelecek
eleﬂtiriler de bilindi¤i için “bu sürede sorgulama da olmayacak” ifadeleri ekleniyor maddeye.
Peki ne yap›lacak bu sürede?
Sorgu yoksa, ne var?
Tüm maddelere “gerekçe” yazan
AKP iktidar›, ilginçtir bu maddeye
gerekçe yazamam›ﬂ. Elbette, iﬂkenceye nas›l bir gerekçe getirecek!
Polisin, avukatl›k hakk› ve yak›nlar›na haber verme konusundaki
rahats›zl›¤› s›r de¤ildir. Birçok polis
yetkilisi aç›kça belirtmiﬂtir. “Gözalt›na almad›k” diye kaybetmeler,
dizginsiz iﬂkence seanslar› için böyle bir k›l›fla zemin haz›rlan›yor. O,
ne olaca¤› belirsiz “24 saat”, iﬂkenc
saatleridir ve 24 saat ile s›n›rl› olmayan bir iﬂkencecili¤in önü aç›l›yor, iﬂkenceciler korunuyor.

ukuk Genelkurmay’›n
Önünde El Pençe!

H

ﬁemdinli, oligarﬂik iktidar›n halka karﬂ› savaﬂ›nda bir “kaza” idi.

Halk suç üstü yakalayarak, suçlulara ve
gerçek teröristin kim
oldu¤una ayna tuttu. O
aynada görünen yüz
ise, en baﬂta Genelkurmay’d›. Yani, kokuﬂmuﬂ sömürü düzenini ayakta tutan en
önemli güç. Hani ﬂu
“çok güvenilen” ordu!
‹ﬂte bu gerçe¤in
çarp›t›lmas›, aynan›n
karart›lmas› için o
günden bu yana büyük
bir kampanya yürütülüyor. Bir aﬂamadan sonra AKP iktidar›n›n da pragmatist hesaplarla eklendi¤i bu kampanyan›n son aﬂamas›, ﬁemdinli iddianamesini haz›rlayan Van Savc›s› Ferhat Sar›kaya’n›n Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu (HSYK) taraf›ndan
“meslekten men” edilmesi oldu.
Bundan önce de, ﬁemdinli’nin arkas›ndaki gücün ordu oldu¤una iﬂaret
eden, Emniyet Genel Müdürlü¤ü ‹stihbarat Daire Baﬂkan› Sabri Uzun
görevinden al›nm›ﬂt›.
Savc›n›n ihrac›, tek bir kiﬂiyle ilgili de¤ildir. Bu karar aç›kça hiçbir
gücün orduya dokunamayaca¤›n›n en üst düzeyde ilan›d›r. Düzenin
hukuku bir kez daha, kontrgerillan›n hukuku oldu¤unu itiraf etti.
Ordunun ony›llardan beridir sürdürdü¤ü kontrgerilla faaliyetlerine
“yarg› dokunulmazl›¤›” tan›nmas›, Susurluk davas›n›n ard›ndan bu
kez daha boyutlu olarak resmileﬂtirildi. Ve bu karar ayn› zamanda
AKP iktidar› ile ordunun halka karﬂ› savaﬂ konusunda tam bir uzlaﬂma
içinde oldu¤unun da göstergesidir.
Haz›rlad›¤› iddianame nedeniyle
bugüne kadar görevinden al›nan
ikinci savc›d›r Ferhat Sar›kaya. Daha önce meslekten men edilen savc›
da, 12 Eylül cuntas›n›n baﬂ› Kenan
Evren’in cezaland›r›lmas› istemiyle
iddianame haz›rlayan savc›d›r. Bu
çarp›c› durum bile, düzeninin hukukunun neyi, kimi korudu¤unu aç›kça göstermektedir.
Org. Yaﬂar Büyükan›t’›n 70 mil7
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oligarﬂinin adaleti
yonun duydu¤u ve ne anlama geldi¤i aç›k olan “Ali Kaya iyi çocuktur,
tan›r›m” sahiplenmesi, ihraç karar›yla meﬂrulaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Yar›n,
kontra elemanlar› Ali Kayalar’›n da
tahliye edilmesi kimseyi ﬂaﬂ›rtmas›n. Aksine bu sürecin do¤al sonucu
olacakt›r. Ki, avukatl›¤›n›n emekli
albaylar, askeri hakimler taraf›ndan
üstlenilmesi dahi, Genelkurmay’›n
ﬁemdinli’ye sahiplenerek meﬂrulaﬂt›rma anlay›ﬂ›n›n bir ürünüdür.
Sar›kaya'n›n ihrac›n›n nedenlerinden biri ﬂu: J‹TEM’li iliﬂkili bir
itirafç›n›n silah tiraceti yapt›¤› ve
bu konuda savc›n›n Jandarma Genel
Komutanl›¤›'ndan bilgi istemesi.
Hukukun içine düﬂtü¤ü rezalete bak›n; düzenin yasalar›nca ortada olan
bir suçu araﬂt›rmay› suç görüyor.
Ordunun itirafç›lar› kullanmas›n›
aç›kça savunuyor.
Savc›n›n görevden al›nmas›n› isteyenin Genelkurmay oldu¤u biliniyor. Örnekleri zaten oldukça fazla
olan, yarg›n›n ba¤›ms›z olmad›¤›,
oligarﬂik iktidar›n emrinde oldu¤u
gerçe¤i bir kez daha tescillenmiﬂtir.
Bu saatten sonra “yarg› ba¤›ms›zl›¤›”ndan söz edenler, bunu basit
“vicdan-cüzdan” meselesine s›k›ﬂt›r›p çarp›tanlar, büyük riyakarlard›r.
Yarg›n›n en üst kurumu; mafya-yarg›tay baﬂkan› iliﬂkileri, say›s›z yolsuzluk ve rüﬂvet gibi örneklerde
göstermedi¤i tutumu, generallerin
korunmas›nda göstermiﬂ ve kendisi
“biz ba¤›ms›z de¤iliz” diye bas bas
ba¤›rm›ﬂt›r.

Dünyan›n gözleri önünde yaﬂanan bir süreçte bu tavr› gösteren yarg›n›n, devrimcilerin söz konusu oldu¤u davalarda kimden, nas›l talimatlar ald›¤›n› san›r›z herkes tahmin
edecektir. Türkiye’de yarg› hiçbir
zaman ba¤›ms›z olmam›ﬂ, burjuva
anlamda dahi hukuk kurallar› geçerli k›l›nmam›ﬂt›r. Bu gerçekli¤in
maddi temeli ise, halka karﬂ› savaﬂt›r. Böyle bir savaﬂta k›smen de olsa
ba¤›ms›z hareket eden, hukuka uyan
bir yarg› sistemi, generallerin, kontra elemanlar›n›n, halka karﬂ› savaﬂ›
yürüten say›s›z devlet kurumu ve
görevlisinin san›k sandalyesine oturtulmas› anlam›na gelir. Bu nedenle
yarg› kurumu da, bu savaﬂ›n bir parças› olarak ele al›n›p örgütlenmiﬂtir.
AKP iktidar›n›n da bu durumdan bir
rahats›zl›¤› yoktur. O’nun yarg›ya
yönelik eleﬂtirilerinin özünde, yarg›
bizim denetimimizde olsun, anlay›ﬂ›

vard›r.

HP’nin Halka Karﬂ›
Savaﬂtaki Yeri

C

B›rak›n sosyal demokrat bir partiyi, liberal bir parti dahi olmad›¤›,
özellikle son y›llarda izledi¤i politikalarla kan›tlanan CHP, bu savaﬂta
oligarﬂinin katliamc› güçlerinin yan›ndad›r. Diyarbak›r olaylar›ndaki
tavr›, ordunun isteklerinin sözcülü¤ünü yapmas›, Büyükan›t ve savc›
olay›nda Genelkurmay’›n yan›nda
yer almas›, dillerinden tek bir kez bile “özgürlükler” sözünün duyulmamas›.. saf›n› aç›kça ortaya koyuyor.
Yeni TMY tasla¤›nda Baykal’›n
aç›klamalar› ise, tam da faﬂist bir kafaya, provokatör bir zihniyete yakaﬂ›r düzeydedir. Daha önce TMY’nin
az bask› getirdi¤ini düﬂünerek “as-

Cephe: B‹RLEﬁEREK sald›r›y› püskürtelim
‹ktidar›n halka yeni bir savaﬂ ilan
etmesine iliﬂkin 24 Nisan tarihli bir
aç›klama yay›nlayan Devrimci Halk
Kurtuluﬂ Cephesi, tüm ülkede bir
“seferberlik” havas›n›n esti¤ine dikkat çekerek, “Peki kime karﬂ› bu seferberlik? Bu savaﬂ kime karﬂ›?” diye sordu. Savaﬂ›n, ülkemizi sömüren, ya¤malayan emperyalizme, onlar›n içerideki uzant›lar›na, vatan hainlerine, yüzbinlerce iﬂçiyi birkaç
ayda iﬂsiz b›rakan, topraklar›m›z› zehirleyen patronlara, bir y›ld›r ülkemizin onlarca yerinde “linç” sald›r›lar› düzenleyen faﬂist güruha karﬂ›
olmad›¤›n› belirten Cephe, “bu savaﬂ -hiçbir ﬂüpheye yer b›rakmayacak ﬂekilde- HALKA KARﬁIDIR!” tesbitinde bulundu.
Oligarﬂinin bu sald›r›n›n niteli¤ini çarp›tmak için “Terör”, “bölücülük” masallar›na baﬂvurmas› konusunda halk›m›z› uyaran Cephe, bu
iktidar›n, “sosyal güvenlik” aldatmacas›na hay›r diyen iﬂçileri, memurlar› da, evi için direnen gecekondu
yoksullar›n› da, dilimi konuﬂmak istiyorum diyen Kürt halk›n› da, tecrite son diyen tutsak yak›nlar›n› da,

inanç özgürlü¤ü, düﬂünce özgürlü¤ü
isteyenleri de, emperyalizme karﬂ›
“Ba¤›ms›zl›k” isteyenleri, kapitalizme karﬂ› sosyalizmi savunanlar› da,
yani muhalif her kesimi sindirmek
istedi¤ini dile getirdi.
Son süreçte yaﬂanan ve savaﬂ›n
somutlu¤unu gösteren geliﬂmelerin
özetlendi¤i aç›klamada, “Halka karﬂ› savaﬂ, halk›n birlikte direniﬂiyle
püskürtülür!” ça¤r›s› yap›ld›. Aç›klamada ﬂunlar söylendi:
Korkuya, pani¤e, telaﬂa, geri çekilmeye yer yoktur. Buna benzer sald›r›lar› çok gördük. Oligarﬂi, halka
karﬂ› savaﬂ› tüm kontra güçlerin “seferberli¤i” haline dönüﬂtürüp ilk kez
sald›rm›yor. Önceki sald›r›lar›ndan
niye sonuç alamad›ysa, yine ayn› nedenlerle sonuç alamayacakt›r.
Burjuva medya “1990'lara dönüﬂ” baﬂl›¤› at›yor. Sadece bu bile
herkesi düﬂündürmeli. E¤er 1990'l›
y›llarda baﬂvurulan infazlar, faili
meçhuller, kay›plar, köy yakmalar,
hapishaneleri doldurmak, halk›n mücadelesini bast›rmaya yetseydi, oligarﬂi bugün bir kez daha ayn› politi8
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kerin isteklerini tümüyle karﬂ›lam›yor ama k›smen destek verece¤iz.” diyen Deniz Baykal, bu kez de
“TMY Apo’ya af imkan› yarat›yor”
diyerek, TMY’ye yönelik eleﬂtirileri
tümüyle baﬂka bir yöne sapt›rd›. “Etkin piﬂmanl›¤›” düzenleyen sözkonusu madde, Baykal’›n aç›klamas›ndan saatler sonra Genelkurmay’›n iste¤iyle madde ç›kar›ld›. Ordu’nun
önce Baykal’› konuﬂturdu¤u yine
görüldü.
ﬁovenizm propagandas› ve terör
demagojisinden oy toplama hesab›
yapan Baykal, aç›k bir ﬂekilde provokatörlük yapmakta, ﬂovenist kesimleri k›ﬂk›rtmaktad›r. Kendine
“sosyal demokrat” diyen bir partinin
böyle bir yasada eleﬂtirece¤i bu mudur, yoksa “hak ve özgürlüklerin k›s›tland›¤›” m›d›r? CHP özgürlükleri
diline almad›¤› gibi, daha fazla bask› istiyorum diye ç›¤l›k at›yor.
kaya baﬂvurmak zorunda kalmazd›.
Say›s›z cuntalar›, s›k›yönetimleri,
OHAL'leri halk›n mücadelesini bitirememiﬂtir. Halka aç›lan bu yeni savaﬂ› da püskürtece¤iz.
Tüm devrimci, ilerici örgütlerden
sendikalara, odalara kadar, her kesim, halka karﬂ› savaﬂ ilan eden iktidara karﬂ›, haklar› ve özgürlükleri
için mücadeleyi yükseltmelidir. Her
zamankinden daha fazla birlikte mücadele etmelidir. Bunu baﬂard›¤›m›z
ölçüde, bu sald›r› politikas›, iktidar›
vuran bir silaha dönüﬂür.
Bu savaﬂ ilan› da halklar›n özgürlük mücadelesini engelleyemez.
Halk›n mücadelesi er geç ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm hedefine ulaﬂacakt›r. AKP ve Genelkurmay›n emperyalizmi arkalar›na alarak
baﬂlatt›¤› bu yeni sald›r› da, sonucu
de¤iﬂtirmeyecektir.
Bütün devrimci güçler, bütün sol,
demokratik güçler, bütün milliyetlerden ve inançlardan halk›m›z,
B‹RLEﬁEREK iktidar›n bu sald›r›
politikas›n› boﬂa ç›karal›m! Emperyalizme ve emperyalizmin iﬂbirlikçisi AKP iktidar›na, Genelkurmaya
karﬂ› ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesini yükseltelim.”

CHP, faﬂizmin bask› yasalar›n›n
avukatl›¤›n› yap›yor. O’nu “sol”
görme yan›lg›s›na düﬂerek oy verenler baﬂta olmak üzere, halk›n hak ve
özgürlüklerinin Ordu’nun istekleri
do¤rultusunda yokedilmesini istemektedir. Demokrasicilik oyununun
demokrat› da böyle oluyor!

ürkiye Halk› Bask› ve
Zulümle Sindirilemez!

T

Genelkurmay›, hükümeti ile oligarﬂik düzeninin halka ilan etti¤i savaﬂ›n boyutlar› burada s›ralananlarla
s›n›rl› de¤ildir. Son bir y›ld›r faﬂist
çeteler kulan›larak; üniversitelerde
gençli¤i sindirmek için, “linç” senaryolar› onlarca ﬂehirde halk›n mücadelesinin meﬂrulu¤unu ortadan
kald›rmak için örgütleniyor.
Faﬂistlerin ipleri oligarﬂik devletin elindedir. Örgütleyen devlettir.
T›pk› 12 Eylül öncesi oldu¤u gibi.
Askeri y›¤›naklar›, faﬂist yasalar›, resmi sivil tüm faﬂist güçleri ile
halka karﬂ› savaﬂan bir devletle karﬂ› karﬂ›yay›z. Halk›n ekonomik, demokratik taleplerini karﬂ›lamak yerine, yine cuntalarda, s›k›yönetimlerde, OHAL'lerde baﬂvurduklar› yöntemlere baﬂvurarak katlederek, zulmederek sindirmek istiyorlar.
Bu savaﬂ, Avrupa ve Amerikan
emperyalistlerin deste¤iyle sürmektedir. Emperyalistler ‘teröre karﬂ›
savaﬂ’ ad›na, oligarﬂinin halka karﬂ›
sald›r›s›n› teﬂvik edip desteklemektedirler. Emperyalist tekeller ve iﬂbirlikçileri aras›nda sömürü/ya¤ma
pastas›n›n nas›l paylaﬂ›laca¤› konusunda çeﬂitli çeliﬂkiler olsa da, halklar›, halk›n örgütlü güçlerini ezme ve
bast›rma konusunda yine her zamanki gibi tek bir ordu gibi hareket etmektedirler. AB’nin “insan haklar›”,
“demokrasi” riyakarl›¤›na tüm halk›m›z, aç›lan bu yeni savaﬂta bir kez
daha tan›k olacakt›r.
Ama baﬂaramayacaklar!
Türkü, Kürdü, Laz›, Arab›, Çerkezi ve tüm milliyetlerden, inançlardan Türkiye halk› olarak; bu sald›r›
politikas›n› da boﬂa ç›karaca¤›z.

Terörle Mücadele Yasas›, düzenlenen eylemlerle protesto edildi.
Temel Haklar Federasyonu taraf›ndan 24 Nisan günü Bak›rköy Özgürlük Meydan›'nda yap›lan eylemde "Terörle Mücadele Yasas› Haklar›n
Mücadelesini Engelleyemez" yaz›l› pankart aç›l›rken, "Kahrolsun TMY
Yaﬂas›n Haklar ve Özgürlükler Mücadelemiz; TMY'nin Yeri Düzenin
Tozlu Raflar›ndaki Çöplü¤üdür; TMY, TCK, CMK, C‹K HALKLARIN
MÜCADELES‹N‹ ENGELLEYEMEZ" yaz›l› dövizler de taﬂ›nd›.
Temel Haklar ad›na bir aç›klama yapan Songül Demir, "terörle mücadele ad› alt›nda yokedilmek istenen hak ve özgürlüklerimize sonuna kadar sahip ç›kmaya devam edece¤iz.” diye konuﬂtu. Bu tür yasalar›n ne ilk
ne de son olaca¤›n›n alt›n› çizen Demir, “bugüne kadar ç›kart›lan hiçbir
bask› yasas› hakl› ve meﬂru mücadelemizi engelleyemedi. Bundan sonra
da engelleyemeyecek. Çünkü biz halk›z, haklar›m›z var, Nazi yasalar› da
ç›ksa haklar›m›z ve özgürlüklerimiz için direnmeye, mücadele etmeye devam edece¤iz" dedi. Eylemde "TMY ‹ptal Edilsin, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z" sloganlar› at›ld›.
‹stanbul Barosu Ça¤daﬂ Avukatlar Grubu üyesi 120 avukat, 24 Nisan günü cüppeleri ile yürüyüﬂ düzenleyerek, savc› Sar›kaya’n›n ihrac›n›
ve yeni TMY tasla¤›n› protesto etti. Avukatlar ad›na yap›lan aç›klamada,
TMY tasar›s›, “devletin demir ökçe tasar›s›d›r. Getirilmek istenen, süresiz
OHAL’dir” ﬂeklinde de¤erlendirildi. Avukatlar daha sonra Baﬂbakan Erdo¤an’a telgraf çekti. Ayn› gün ‹zmir’de de ÇHD üyesi avukatlar Kemerald› giriﬂinde toplanarak yasa tasar›s›n› protesto ettiler.
Terörle Mücadale Yasas› Karﬂ›t› Birlik de düzenledi¤i eylemle yasay›
protesto ederken, ‹HD üyeleri “insan haklar› savunucular› susmayacak”
yaz›l› pankart açarak bir eylem düzenlediler.
Bir çok kesimin karﬂ› ç›kt›¤› yasay› protesto edenlerden biri de Mazlum-Der oldu. 20 Nisan günü Diyarbak›r ﬂubesinde bas›n aç›klamas› yapan Av. Ercan Ezgin, yasan›n bir çok temel hakk› yok etti¤ini kaydederek,
“bu tasar›, ülkenin tamam›n› deyim yerindeyse s›k›yönetim alt›na alacak,
her kesimi devlet bask›s› ile karﬂ› karﬂ›ya b›rakacak mahiyettedir” de¤erlendirmesinde bulundu.

Diyarbak›rl› çocuklara devletin 23 Nisan hediyesi!
Diyarbak›r'da 11 kiﬂinin yaﬂam›n› yitirdi¤i, yüzlerce kiﬂinin yaraland›¤› ve gözalt›na
al›nd›¤› olaylar›n ard›ndan aç›lan davada, 116 çocuktan 80'i hakk›ndaki iddianame 23 Nisan günü tamamland›. Yaﬂlar› 12 ile 18 aras›nda de¤iﬂen 80 çocuk hakk›nda "Silahl› örgüte üye olmak", "Kamuya ait tesis, bina, yer ve di¤er eﬂyalara zarar vermek", "Kamu görevlilerinin görevlerini engellemek" ve 2911 say›l› yasaya muhalefet” iddias›yla, 9.5 y›l ile 24
y›l aras›nda hapis cezas› istemiyle dava aç›ld›. Ayn› olaylar kapsam›nda 8 kiﬂi hakk›nda ise
“müebbet hapis” istendi.
Ali Kayalar’a emir veren generalleri koruyan adalet, cenazelerine sahip ç›kan halka ve
çocuklar›m›za en a¤›r cezalar› reva görüyor. Bu düzen kendini daha nas›l antalabilirdi ki!
9
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S›k›yönetimler, Cuntalar,
Takrir-i Sükun’lar
SS kararnameleri
OHAL’ler
DGM’ler
TMY’ler...

Ama ﬂu mutlaka bilinmeli ki, faﬂizm ülkemizde süreklidir. Yani bir gidip bir gelmiyor. Dönemler aras›ndaki fark, sadece faﬂizmin ﬂiddetinin boyutlar›na iliﬂkindir.
Burjuvazinin ve iﬂbirlikçilerinin kitleleri
“havuç ve sopa” politikas›yla yönetti¤i söylenir
hep. Ülkemiz tarihine bak›ld›¤›nda o “havuç”un
pek ortada görünmedi¤i, ama küçük-burjuva
diktatörlü¤ünün ve oligarﬂik diktatörlü¤ün sopay› elinden hiç eksik etmedi¤i görülür.
Ülkemiz tarihinin çok büyük bir bölümü, s›k›yönetimler, cuntalar, ola¤anüstü haller alt›nda
geçmiﬂtir. Faﬂist yasalar hiç bir zaman eksik olmam›ﬂt›r. Türk Ceza Kanunu, faﬂizm ‹talyas›ndan al›nm›ﬂ ve ony›llarca uygulanm›ﬂt›r. Onun
da halk›n mücadelesini bast›rmaya yetmedi¤i zaman, Terörle Mücadele ve benzeri yasalar ç›kar›lm›ﬂt›r. Daha en baﬂtan, Anayasas› faﬂist niteliktedir.
Nisbeten demokratik hak ve özgürlüklere yer
verilen tek anayasa 1961’de yap›ld›. Ama daha
1962’den baﬂlayarak egemen s›n›flar bu anayasan›n Türkiye halk›na “bol” geldi¤ini söylemeye
baﬂlad›lar. 12 Mart cuntas›yla 61 Anayasas›’n›n
“bol” gelen bölümleri darlaﬂt›r›ld›. 12 Eylül cuntas› ise, kalan “bolluk”lar› da al›p, halk için “deli gömle¤iyle” k›yaslanabilecek s›k›l›kta bir anayasa yapt›.
Evet, teﬂbihte hata olmaz; “deli gömle¤i” gibiydi 12
Eylül Anayasas›; Bu anayasayla, düzene baﬂkald›ramas›n diye halk›n eli kolu ba¤lanm›ﬂt›. Cuntalar, s›k›yönetimler, faﬂist yasalar, hep bunu sa¤lamaya çal›ﬂmaktad›r
zaten.

NE
KALDI
BAﬁVURMADI⁄INIZ?

Halkın
mücadelesini
bitiremezsiniz!
Yukar›daki resim, 12 Mart cuntas› döneminde çekilmiﬂtir. Yollar bomboﬂtur, daha do¤rusu yollar, koca bir
ﬂehir, “halktan ar›nd›r›lm›ﬂ”t›r. ﬁehirde sadece askeri
cemselerin hakimiyeti vard›r. Soka¤a ç›kma yasa¤›n›n
ilan edildi¤i bir dönemi anlat›r yukar›daki resim. Ama
resim sadece bir dönemin de¤il, oligarﬂinin ülkeyi nas›l
görmek istedi¤inin de resmidir.
Terörle Mücadele Yasas›’n›n yeni haline bakanlar,
ister istemez “bu yasaya göre kimse hiç bir ﬂeyi eleﬂtiremez, hiç bir ﬂeye muhalefet edemez” diyorlar. Do¤ru.
Yasa öyle diyor. Yasay› yapanlar da öyle istiyor. Bu istek, onlar›n sadece bu güne özgü istekleri de¤ildir. Her
zamanki istekleridir. Ancak demokrasicilik oyununu da
sürdürmek zorunda olmalar›, onlar› zaman zaman “demokratl›k” maskesiyle ç›kar›r halk›n karﬂ›s›na.
Gün gelir, maske düﬂer, faﬂizmin ve faﬂist politikac›n›n gerçek yüzü ç›kar ortaya. ﬁimdi maskenin bir kez
daha düﬂtü¤ü günlerdeyiz. Son 4-5 y›ld›r fazlas›yla
“AB’ye uyum” masallar›n›n etkisi alt›nda yaﬂayan ülkemiz, ölüm mangalar›na infaz özgürlü¤ü verip onlara
“dokunulmazl›k” sa¤layan, her türlü düﬂünceyi, muhalif
eylemi, hatta renkleri “terör suçu” kapsam›na sokan,
hak ve özgürlükleri tamamen kullan›llamaz hale getiren
yeni Terörle Mücadele Yasas›’yla, da¤larda kimyasal silahlarla sürdürülen katliamlar ve yüzbinlerce askerin
katliam haz›rl›¤›yla, “ne hukuku ulan!” dercesine bir
savc›n›n meslekten ihraç ediliﬂiyle, bir kez daha faﬂizm
gerçe¤ini ç›plak halde görmeye baﬂl›yor.

Bu tarih ‘demokrasi’ tarihi mi?
4 Mart 1925; Takrir-i Sükun Kanunu ç›kar›ld›.
Ad› s›k›yönetim de¤ildi ama S›k›yönetim uygulamas›n›n ilk biçimiydi ülkemizde. Her türlü muhalefeti yoketmek üzere ç›kar›lm›ﬂ bir kanundu. Orduya s›n›rs›z yetki
tan›nd›. S›k›yönetim Mahkemeleri’nin, DGM’lerin esin
kayna¤› olan ‹stiklal Mahkemeleri kuruldu.
Aral›k 1930; Menemen, Manisa ve Bal›kesir’de
olaylar nedeniyle S›k›yönetim ilan edildi. S›k›yönetim
mahkemesi kararlar›yla 34 kiﬂi idam edildi.
4 Temmuz 1934; Trakya’daki olaylar nedeniyle S›k›yönetim ilan edildi.
20 Kas›m 1940; 2. Emperyalist paylaﬂ›m savaﬂ› gerekçe gösterilerek S›k›yönetim ilan edildi. Savaﬂ dönemi boyunca ilerici kuruluﬂlar›n üzerinde s›k›yönetimin
bask› ve terörü sürdü. Savaﬂ 1944’de bitmesine ra¤men
S›k›yönetim 1947’nin sonuna kadar sürdürüldü.
7 Eylül 1955; M‹T’in düzenledi¤i 6-7 Eylül olaylar›
nedeniyle S›k›yönetim ilan edildi. ‹stanbul’da 2 ay gece soka¤a ç›kma yasa¤› uyguland›. 6-7 Eylül’deki katli10
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am ve talan› gerçekleﬂtirenler faﬂist ve dinci yobazlar
hiç bir zaman oligarﬂi için esas olmam›ﬂt›r. Oligarﬂi için
olmas›na karﬂ›n, S›k›yönetim, ilericilere yöneldi.
bu kurumlar ço¤u zaman göstermelik konumlarda tutulmuﬂ, sistemin yasama, yarg›, yürütme iﬂlevi, parlamen28 Nisan 1960; Gençli¤in demokratik mücadelesine
ter sistemin denetimi d›ﬂ›ndaki daha farkl› kurumlaﬂmakarﬂ› Menderes taraf›ndan S›k›yönetim ilan edildi.
lar arac›l›¤›yla üstlenilmiﬂtir. Bunun için sistemin
27 May›s 1960; Milli Birlik Komitesi ad›n› alan
MGK’s›, Gizli Anayasas›, Susurluk’u, J‹TEM’i, Kriz
cunta, yönetime el koydu.
Merkezleri, Psikolojik Hareket merkezleri vard›r.
21 May›s 1963; Albay Talat Aydemir’in darbe giriBu “s›k›yönetimler” tarihi ve bu “parlamenter rejim”
ﬂiminin boﬂa ç›kart›lmas›n›n ard›ndan S›k›yönetim ilan
d›ﬂ›ndaki
kurumlaﬂma, ayn› zamanda, oligarﬂinin halkedildi. S›k›yönetim, darbeyle hiç ilgisi olmayan ilerici,
lar›n
mücadelesi
karﬂ›s›ndaki çaresizli¤inin ve güçsüzsosyalist dergi ve gazeteleri kapatt›.
lü¤ünün tarihidir.
16 Haziran 1970: 15-16 Haziran iﬂçi direniﬂine karDevrimcilerin eylemleri karﬂ›s›nda “son ç›rp›n›ﬂlaﬂ› S›k›yönetim ilan edildi.
r›” derler hep. “Kökünü kaz›ma” operasyonlar› yaparlar
26 Nisan 1971; 12 Mart cuntas› taraf›ndan S›k›yödurmaks›z›n. Katleder “beyinlerini da¤›t›r”, “bellerini
netim ilan edildi. Kitlesel tutuklamalar, infazlar, devk›rarlar”. Oligarﬂinin aç›klamalar› do¤ru olsayd›, Türrimci, demokratik örgütlerin kapat›lmas› birbirini izledi.
kiye’de ﬂimdiye kadar ne tek bir devrimci, ne de bir di20 Temmuz 1974; “K›br›s müdahalesi” nedeniyle
reniﬂ kalmamas› laz›md›.
S›k›yönetim ilan edildi.
Devletin “dev gibi güçlü, y›k›lmaz oldu¤u” düﬂünce24 Aral›k 1978; Faﬂist sald›r›lar›n kan gölüne çevirsini beyinlere kanla, katliamla ve yalanla kaz›maya çadi¤i ülkede, Maraﬂ katliam› üzerine 13 ilde S›k›yönetim
l›ﬂ›rlar. Ama art›k o aﬂama büyük ölçüde geçmiﬂtir. Tekilan edildi. S›k›yönetimin bask› ve terörünün hedefi farar tekrar s›k›yönetimlere, cuntalara, Terör Yasalar›na,
ﬂistler de¤il, yine devrimciler ve ilerici kuruluﬂlar oldu.
DGM’lere, F Tipleri’ne ihtiyaç duymalar› bunun kan›t›12 Eylül 1980: Silahl› kuvvetler yönetime el koyd›r. Bitirdik yokettik dedikleri her seferinde, çok geçmedu. Tüm ülkede s›k›yönetim ilan edildi.
den görülmüﬂtür ki, devrim mücadelesi yine karﬂ›lar›ndad›r. Halk teslim al›namam›ﬂt›r ve ﬂu veya bu biçimlerBelki okumaktan yoruldunuz. Ama oligarﬂi s›k›yöde mücadelesine devam etnetimler ilan etmekten yomektedir.
rulmad›.
Bu tarih ayn› zamanda,
12 Eylül cuntas›n›n
Bu tarih, oligarﬂinin halk›
oligarﬂinin halklar›n müilan etti¤i s›k›yönetim tam
yenemeyece¤inin tarihidir.
cadelesi karﬂ›s›ndaki ça5 y›l kesintisiz sürdü. S›k›resizli¤inin ve güçsüzlüyönetim 1985’in Kas›ﬁimdi bu tabloya bak›p so¤ünün tarihidir.
m’›nda kald›r›ld› ancak
rulmas› gereken ﬂudur; bu
yerine Ola¤anüstü Hal
‹ﬂte bunun için oligarﬂi
ilan edildi.
durmadan yeni bask› yasanas›l bir ülke ki, “ola¤anüslar› ç›kar›yor, durmaks›z›n
“Örfi idare” kavram›
tü” yöntemlere baﬂvurmafaﬂizmi pekiﬂtiriyor. “Dehalk›n haf›zas›n›n derindan yönetemiyor?
mokratikleﬂme” bir aldatliklerine boﬂuna kaz›nmamacad›r. Hem de halk› apm›ﬂt›r. Genç okurlar›m›z
tal yerine koyan bir aldatiçin belirtelim; “Örfi idamacad›r. Halk› bu oyuna inanmaya, ortak olmaya ça¤›re” s›k›yönetimin eski ad›d›r. Ve adeta ülkemizdeki
ranlar ise, aptal›n dik alas›d›rlar. Düﬂünün, DGM’leri
“ola¤an” yönetim biçimidir.
kald›r›yor ve herkesle alay eder gibi yerine ismi farkl›
Bu tarih, oligarﬂinin
kendisi ayn› mahkemeler kuruyorlar. Terörle Mücadele
Yasas›’n›n sadece ve sadece 8. maddesinin kald›r›lmas›
halk› yenemeyece¤inin tarihidir
bile bu ülkede büyük bir devrimmiﬂ, dev bir demokrasi
ad›m›ym›ﬂ gibi sunuldu. Al›n iﬂte size, dört baﬂ› mamur
ﬁimdi bu tabloya bak›p sorulmas› gereken ﬂudur; bu
yeni bir Terör Yasas›.
nas›l bir ülke ki, “ola¤anüstü” yöntemlere baﬂvurmadan
yönetemiyor? Cunta yönetimini kurumsallaﬂt›ran, ç›karGörülmesi gereken ﬂudur; Bu, bitmek bilmeyen ve
d›¤› yasalar ve kurdu¤u kurumlarla bask›y› iyice yerleﬂdevrime kadar da bitmeyecek bir sald›r›d›r. Oligarﬂi
tirmiﬂ olan 12 Eylül yönetimi, bunlarla yetinmeyip, yapbaﬂka türlü yönetemez. Oligarﬂi demokrasiyle yönetet›rd›¤› anayasada halâ 4 ola¤anüstü yönetim biçimini
mez. Oligarﬂi, demokrasicilik oyunuyla da olsa faﬂizmi
öngörüyordu: Ola¤anüstü hal, S›k›yönetim, Seferbersürdürecektir. Ama bugüne kadar oldu¤u gibi, bundan
lik, Savaﬂ hali.
sonras› içinde hiç bir s›k›yönetim, hiç bir yasa, oligarﬂinin derdine çare olmayacak, halk›n mücadelesi geliﬂeSistem bizzat demokrasinin kendisini de bir “tehlicek, devrime yürüyecektir.
ke” olarak gördü¤ü için, parlamenter rejimin kurumlar›,
11
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1 May›s Pikniklerinde Coﬂku ve Kararl›l›k

Ayn› Coﬂkuyla 1 May›s Alanlar›na!
1 May›s’ta alanlara yans›yacak
olan coﬂku ve kararl›l›k; gerek yap›lan çal›ﬂmalarda, gerekse Haklar ve
Özgürlükler Cephesi taraf›ndan düzenlenen haz›rl›k pikniklerinde kendisini gösteriyor. ‹stanbul’dan Ankara’ya, Uﬂak’tan ‹zmir’e düzenlenen pikniklerde, faﬂist sald›r›lara iﬂsizli¤e yoksullu¤a karﬂ› 1 May›s
alan›nda Haklar ve Özgürlükler
Cephesi saflar›na ça¤r›lar yap›ld›.
Bir çok yerde yaﬂanan gözalt›lara,
iﬂkencelere karﬂ›n HÖC’ün 1 May›s
afiﬂleri yayg›n ﬂekilde halka ça¤r›y›
ulaﬂt›rmaya devam ederken, bildiriler gruplar halinde konuﬂmalar yap›larak da¤›t›l›yor.

1 May›s’ta Kad›köy’deyiz
‹stanbul’da Temel Haklar Federasyonu taraf›ndan 23 Nisan’da Sar›yer M. Akif Ersoy Piknik Alan›'nda düzenlenen pikni¤e kat›lan 5
bin kiﬂi, omuz omuza halaya durdu,
s›k›l› yumruklarla emperyalizme ve

faﬂizme karﬂ› öfkesini hayk›rd›.
Alana gelenleri, “Bu Davet Bizim 1 May›s Pikni¤ine Hoﬂgeldiniz”
yaz›l› pankart karﬂ›lad›. Sahnenin
önünde de “1 May›s'ta Faﬂist Sald›r›lara ‹ﬂsizli¤e Yoksullu¤a Karﬂ› Haklar ve Özgürlükler Cephesi
Saflar›nda Birleﬂelim” yaz›l› oldu¤u pankart as›l›yd›. Program Eylül
‹ﬂcan’›n konuﬂmas›yla baﬂlad›. Ard›ndan, alanlarda “Biz de var›z” diyen çocuklar›n oluﬂturdu¤u ‹dil Çocuk Korosu sahneye ç›kt›. Çocuklar›n söyledi¤i türkü ve marﬂlar kitle
taraf›ndan yo¤un alk›ﬂla karﬂ›lan›rken, Nurettin Güleç’in türküleri
hüznü ve coﬂkuyu bir arada yaﬂatt›.
Güleç'in ard›ndan Temel Haklar
Federasyonu Temsilcisi Süleyman
Matur konuﬂtu. “Birli¤imizden,
dayan›ﬂmam›zdan güç al›yoruz.”
diyen Matur, bu birli¤i yok etmek
isteyenlere karﬂ› daha da ço¤almak,
dayan›ﬂmay› alanlara yans›tmak gerekti¤ini ifade etti. Son süreçte halka yönelik sald›r›lara konuﬂmas›nda
12
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yer veren Matur, “Bizi hapsedenlere karﬂ›, yeni terör yasalar›na karﬂ›,
evlerimizi y›kanlara karﬂ› gücümüzü göstermeliyiz. Coﬂkumuzu enerjimizi 1 May›s'a taﬂ›mal›y›z" dedi.
Yemek aras›nda HÖC’ün 1 May›s’a ça¤r› bildirisi davul zurna eﬂli¤inde okundu ve da¤›t›ld›.
Aradan sonra Grup Yorum’un
sahneye ç›kmas› kitlenin coﬂkusunu
en üst boyuta ç›kard›. K›sa bir konuﬂma yapan Cihan Keﬂkek, kavgan›n de¤erleri ve “Behiç Aﬂç› ile Fatma Koyup›nar'›n coﬂkusuyla, direnciyle 1 May›s alan›nda buluﬂal›m"
ça¤r›s› yapt›. Keﬂkek'in konuﬂmas›
binlerce kiﬂi taraf›ndan “Fatma Koyup›nar Onurumuzdur, Behiç Aﬂç›
Onurumuzdur, Yaﬂas›n Ölüm Orucu
Direniﬂimiz" sloganlar›yla ve coﬂkulu alk›ﬂlarla karﬂ›land›. Grup Yorum 1 May›s marﬂ›yla baﬂlad›¤›
program›n›, yeni albümünden söyledi¤i parçalar ve sevilen marﬂlar›
ile sürdürdü. Yorum’un alk›ﬂlarla
yerini terk etti¤i Erdal Güney’in

türküleri de be¤eniyle dinlendi. Çeﬂitli yar›ﬂmalar›n
düzenlendi¤i
pikni¤in
önemli bir parças› da, alan›n bir köﬂesindeki direniﬂ
çad›r›yd›. K›z›l bayraklarla
süslenmiﬂ çad›r› piknik boyunca yüzlerce insan ziyaret etti. Çad›rda ölüm orucu direniﬂçisi Behiç Aﬂç›
ve Fatma Koyup›nar'›n görüntülerinden oluﬂan tecriti ve direniﬂi anlatan film gösterimi, resimler
yer ald›.
‹dil Tiyatro Atölyesi 1 May›s'› ve
Mehmet Akif Dalc›'y› canland›ran
bir oyun sergilerken, HÖC ad›na
Eyüp Baﬂ, “Mahir Hüseyin Ulaﬂ
Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, Kurtuluﬂ
Kavgada Zafer Cephede” sloganlar›
aras›nda konuﬂtu. Baﬂ, 1 May›s kutlamalar›ndaki bölünme konusunda
kitleye bilgi verdi ve sendikalar›
eleﬂtirdi. Eyüp Baﬂ, “Biz bu y›l Kad›köy Meydan›'nday›z. Ama coﬂkumuzla, k›z›l bayraklar›m›zla, cüretimizle orada olaca¤›z. Ve diyece¤iz
ki sendika bürokratlar›na; 1 May›s
bizimdir, Dalc›lar'›nd›r, ‘77 Katliam›'nda ﬂehit düﬂenlerindir, 96 Katliam›'nda ﬂehit düﬂenlerindir” diye
konuﬂtu ve herkese HÖC korteji alt›nda birleﬂme ça¤r›s›nda bulundu.
Alanda binlerce insan temsili askeri yürüyüﬂ yaparken, Sultanbeyli
Cemevi ad›na yap›lan konuﬂmada,
Cemevi yap›m›nda Temel Haklar
Federasyonu'na katk›s›ndan dolay›
teﬂekkür edildi. Yeniden sahneye ç›kan Grup Yorum’un türküleriyle halaya duran binler, Hakl›y›z Kazanaca¤›z marﬂ›n› hep birlikte yumruklar› s›k›l› ﬂekilde söyledi. Piknik,
Bayar ﬁahin’in Karadeniz türküleri
ve horonlarla son buldu.

Gençlik Derne¤i üyeleri,
coﬂkuyu 1 May›s alan›na
taﬂ›yacaklar›n› ifade ettiler.
Hatay HÖC’lülerin 23
Nisan günü Sinanl› Köyü’nde düzenledikleri 1
May›s pikni¤inde öne ç›kan mesaj ise, zalime karﬂ›
birleﬂen halklar›n kazana‹zmir
ca¤› oldu. 1 May›s’›n anlam› üzerine Hasan Kutlu bir
kortejine ça¤r› yap›ld›.
konuﬂma yaparken, zalim Fira‹zmir’de ayn› gün Ege Temel
vun’un halka yapt›¤› zulüm ve buHaklar taraf›ndan Sarn›ç Belediyesi
nun sonucunda birleﬂen halk›n Firapiknik alan›nda yap›lan pikni¤e 130
vun’a karﬂ› kazand›¤› zafer tiyatro
kiﬂi kat›ld›. Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yaolarak sergilendi. Coﬂkulu halaylapan Dernek Baﬂkan› Nurhan Y›lr›n çekildi¤i pikni¤e 70 kiﬂi kat›ld›.
maz, 1 May›s›n hak ve özgürlükler
Mersin HÖC’lüler, 23 Nisan
mücadelesinde ayr› bir yeri ve önegünü polisin bütün engellemelerine
mi oldu¤una vurgu yaparken, tüm
karﬂ›n pikniklerini yapt›lar. Ayn› zaemekçilerin Türkiye halklar›n›n
manda Devrim ﬁehitlerini Anma ve
hakl› taleplerini, ba¤›ms›z demokUmudun Kuruluﬂunu kutlama etratik bir ülke özlemini dillendirdi¤i
kinlikleri çerçevesinde gerçekleﬂitien önemli alan olan 1 May›s alanlarilen piknikte konuﬂan Mehmet Taﬂ,
r›nda HÖC kortejinde buluﬂmaya
“Hepinizi 1 May›s’ta HÖC saflar›nça¤›rd›. Çeﬂitli kültürel etkinliklerin
da linç giriﬂimlerine, açl›¤a, iﬂsizlidüzenlendi¤i
piknikte,
Grup
¤e ve tecride karﬂ› sesimizi yükseltGün›ﬂ›¤› 1 May›s coﬂkusu ve kararmeye davet ediyoruz” dedi. Piknik,
l›l›¤›n› türküleri ve marﬂlar›na yanHasan Biber’in ﬂiir dinletisi ve
s›tt›.
Grup Berdan’›n türküleri ve halayMalatya Temel Haklar taraf›nlarla sürdü.
dan 23 Nisan günü düzenlenen pikAdana Temel Haklar’›n 23 Ninikte de dayan›ﬂma ve direniﬂin
san günü düzenledi¤i piknikte ise
coﬂkusu hakimdi. Feride Tiyatro
250 kiﬂi bir araya geldi. Piknikte yaGrubu'nun "1 May›s" içerikli tiyatp›lan konuﬂmalar›n yan›s›ra, Adana
rosu ilgiyle izlenirken, 1 May›s
Gençlik Derne¤i Müzik Grubu türmarﬂ› hep bir a¤›zdan söylendi, Teküler söyledi.
mel Haklar müzik gurubu Grup DiDiyarbak›r’da Dicle Gençlik
ren’in türküleriyle halaya duruldu.
Dernekli ö¤renciler, 23 Nisan günü
23 Nisan günü piknik yap›lan
düzenledikleri 1 May›s pikni¤inde
yerlerden biri de Uﬂak’t›. Uﬂak
Kürçe ve Türkçe marﬂlar ve halaylarla 1 May›s’a haz›r olduklar›n›
gösterdiler.
Haklar ve Özgürlükler

Cephesi; ‹stanbul’da Kad›köy Meydan›’nda olacak.
Anadolu 1 May›s’a Haz›r! Kad›köy Haydarpaﬂa NuAnkara’daki 1 May›s pikni¤i de
mune Hastanesi önünde
23 Nisan günü Sincan Yenikent Kasabah 09.00’dan itibaren
y› köyünde gerçekleﬂtirildi. Ankara
toplanacak olan HÖC korHÖC Temsilcili¤inin ça¤r›s› ile bir
araya gelen 250’den fazla insan,
tejine; Faﬂist Sald›r›lara
‹dilcan Müzik Grubu’nun türküleri
‹ﬂsizli¤e Yoksullu¤a Karﬂ›
ile halaya durdu. Coﬂkunun dorukta
oldu¤u piknikte, 1 May›s’a, HÖC
tüm halk›m›z› ça¤r›yoruz
13
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Devrimci 1 May›s
Platformu ﬁehitleri And›
Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin de içinde yer ald›¤› Devrimci
1 May›s Platformu, 1977, 1989 ve
1996 1 May›slar›nda ﬂehit düﬂen
emekçileri, 22 May›s günü, ﬂehit
düﬂdükleri yerlerde and›. Anmalarda “Devrimci 1 May›s Platformu”
ve “1 May›s ﬁehitleri Ölümsüzdür”

yaz›l› pankartlar ile, 1 May›s ﬂehitlerinin resimleri taﬂ›nd›.
1989 1 May›s’›nda Mehmet Akif
Dalc›’n›n ﬂehit düﬂtü¤ü yerde topla-

Engelleyemezsiniz!
◆ Devrimci 1 May›s Platformu’nun
Ümraniye ‹GDAﬁ önündeki imza stand›na 27
Nisan günü faﬂistler polis denetiminde sald›rd›. Her faﬂist sald›r›da oldu¤u gibi, gözalt›na
al›nan sald›r›ya u¤rayan devrimciler oldu.
◆ Mersin’de; Tarsus ve Mersin’den pikni¤e giden araçlar, jandarma ve polis taraf›ndan ayr› ayr› durdurularak araçlara ceza kesildi, kimlik kontrolleri yap›ld›. Jandarma
Mehmet Y›lmaz’› “aran›yor” diyerek gözalt›na al›p dövdükten sonra b›rakt›. O’nun durumunu ö¤renmek için karakola giden Gülbeyaz Karaer de jandarma taraf›ndan yerlerde
sürüklenerek bir süre gözalt›na al›nd›.
◆ Mersin’de; 24 Nisan günü Demirtaﬂ
Mahallesi'nde afiﬂ asan Cihan Güler ve Özkan

nan Platform üyeleri, “Mehmet Akif
D a l c ›
Ölümsüzdür, Yaﬂas›n 1 May›s
Ya ﬂ a s › n
Sosyalizm,
1 May›s’ta
Düﬂenler Kavgam›zda Yaﬂ›yor” sloganlar› att›lar. 100 kiﬂinin kat›ld›¤›
eylemde, Grup Yorum üyesi Selma
K›l ﬂiir okurken, Platform ad›na konuﬂmay› Veysel ﬁahin yapt›. ﬁahin,
Dalc›’n›n vuruldu¤u günü hat›rlatarak ﬂunlar› söyledi:
“Polisin sald›r›s›na karﬂ› 5 bin
kiﬂi tekrar Taksim'e do¤ru yürüyüﬂe
geçti¤inde, polis silahlarla ateﬂ açt›. Kitle bu sald›r›ya karﬂ› taﬂ ve sopa ile direniyordu. Mehmet Akif
Dalc› 5 bin kiﬂiden biriydi ve polisin açt›¤› ateﬂle herkesin gözleri
önünde aln›ndan vurularak katledildi. 17 y›l geçti katliam›n üzerinden, unutturulmaya, yoksay›lmaya
çal›ﬂ›ld› direnenler. ‹ﬂçilerin emekçilerin sesleri kesilmeye, nefesleri
bo¤ulmaya çal›ﬂ›ld›. Ama baﬂaramad›lar. Hiçbir zaman da baﬂaramayacaklar."
Ard›ndan Dalc›’n›n ﬂehit düﬂtü-

Kay›kç› polis taraf›ndan engellendi, afiﬂler söküldü. Polisin mahalle halk›ndan “ﬂikayetçi”
birilerini aramas› iﬂe yaramazken, ertesi günü de kent merkezde afiﬂ yapan Mehmet Taﬂ
ve Özkan Kay›kç› gözalt›na al›nd›.
◆ ‹stanbul’da 25 Nisan günü ﬁirinevler
civar›nda HÖC'ün 1 May›s afiﬂlerini asan Aliﬂan Gül, Sad›k Demirdöven, Engin Ateﬂ, Köse
Kahraman, Tuncay Palab›y›k, Güven Güzeller
ve Cem Koyup›nar dövülerek gözalt›na al›n›p
gözalt›nda yo¤un iﬂkenceye maruz kald›lar.
◆ ‹zmir Yamanlar’da, HÖC afiﬂleri asan
Dursun Göktaﬂ ve Seyit ﬁehirli, polislerce dövülerek gözalt›na al›nd›. HÖC’lüler keyfi gözalt›na sloganlarla direnirken, zehirli variller
ülkesinin adaleti, 1 May›s afiﬂlerinde “çevre
kirlili¤ini” hat›rlad› ve para cezas› kesildi.
◆ Adana’da Cem Ercan, Arzu Seçen ve
14
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¤ü yere karanfiller b›rak›ld›.
‘77 1 May›s›na yönelik kontrgerilla katliam›nda ﬂehit düﬂenler içinse, Kazanc› Yokuﬂu’nda anma gerçekleﬂtirildi. 110 kiﬂinin kat›ld›¤›
anmada karanfiller b›rak›l›rken, 1
May›s 1977’de 37 emekçinin katledildi¤i hat›rlat›larak ﬂöyle denildi:
“29 y›l önce binlerce iﬂçi, emekçi Taksim Meydan›’nda kavga günlerini kutlamak için gelmiﬂlerdi. ‹ktidar›n tüm tehditlerine ra¤men 500
bin emekçi alanda toplanm›ﬂt›. 500
bin kiﬂi Taksim Meydan›’n› 1 May›s
sloganlar›yla iﬂ, ekmek, eﬂitlik, adalet, özgürlük isteyenlerin sesleriyle
ç›nl›yordu.”
Platformun ﬂehitlerini and›¤›
yerlerden biri de Kad›köy’dü. 1996
1 May›s’›nda yaﬂam›n› yitirenler
için sayg› duruﬂunda bulunmas›n›n
ard›ndan Platform ad›na Neslihan
Türkan bir konuﬂma yapt›. Türkan,
1 May›s alan›nda olma ça¤r›s› yaparken, üç emekçinin ﬂehit düﬂtü¤ü
yere karanfiller b›rak›ld›.
Türk-‹ﬂ, D‹SK ve KESK yetkilileri de 26 Nisan günü, 1 May›s ﬂehitleri için anmalar yapt›lar.
Ayr›ca Devrimci 1 May›s Platformu, kentin de¤iﬂik yerlerinde açt›¤› imza standlar› ile, ‹stanbul halk›na 1 May›s ça¤r›lar›n› ulaﬂt›rd›.

Emrah... adl› Temel Haklar çal›ﬂanlar› afiﬂ yaparken gözalt›na al›nd›lar.
◆ Malatya’da polis; Çi¤dem Da¤deviren,
Nurcan Hanbayat, Erhan Yavuz’› ayn› nedenle döverek gözalt›na ald›. Polis, “bunlar vatan
haini, Amerikan uﬂa¤›” diyerek halk› k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂt›. HÖC’lüler ise halka, gerçek iﬂbirlikçilerin, vatan› satanlar›n kimler oldu¤unu
anlatt›lar. Gerçekler karﬂ›s›nda çaresiz kalan
polisin, en iyi bildi¤i yönteme baﬂvurarak “sizi linç etmek laz›m” demesi ise, linçleri örgütleyenlerin kimler oldu¤unu gösterdi. Sokakta
baﬂlayan iﬂkence karakolda da sürdü.

memiﬂtir. Devrimci 1 May›s Platformu’nun
sendikalara yapt›¤› "Birleﬂik, kitlesel, devrimci bir 1 May›s’› gelin birlikte örgütleyelim!" ça¤r›s› bürokratlar taraf›ndan "dayatma" olarak adland›r›lm›ﬂt›r. Oysa her y›l bizlere "Biz de sizin gibi düﬂünüyoruz ama gelin görün ki biz Hak-‹ﬂ ve Türk-‹ﬂ’e bunlar›
kabul ettiremeyiz" diyen D‹SK ve KESK bürokratlar›,
bu y›l böyle bir bahaneleri kalmad›¤› için, Devrimci 1
May›s Platformu’nun tüm öneri ve taleplerini "dayatma" ﬂeklinde tan›mlam›ﬂ, kaba bir çarp›tma ve demagoji konusu yapm›ﬂlard›r.
Her y›l 1 May›s’a birkaç gün kala üye toplant›lar› yaparak tabanlar›n› teknik olarak bilgilendiren, yine birkaç gün kala afiﬂ ve bildiri da¤›t›m› yaparak 1 May›s’a
teknik olarak haz›rlanan sendika bürokratlar› Devrimci
1 May›s Platformu’nun "Birleﬂik, kitlesel ve devrimci
bir 1 May›s" için önerdi¤i bütünlüklü bir program› "anlamamakta" ›srar etmiﬂlerdir.
Bu yan›yla sendika bürokratlar› 1 May›s’›n tarihsel
ve s›n›fsal anlam ve önemine uygun bir ön haz›rl›k yapmayarak 1 May›s’›n içeri¤ini boﬂaltmaktad›rlar.
Bizler Devrimci 1 May›s Platformu olarak tertip komitesinde yeralan D‹SK ve KESK bürokratlar› ile parti,
kurum, DKÖ vb. temsilcileriyle yap›lan ortak toplant›larda ve ikili görüﬂmelerde çok aç›k ve net olarak ﬂunlar› söyledik, "Biz 1 May›s’› birlikte örgütlemek istiyoruz. Bunun her sene tekrar eden ve özünde hiçbir iﬂlevi olmayan ‘alan ya da eylem komitesi’ne indirgenmemesi gerekti¤ini düﬂünüyoruz. Biz, 1 May›s’a kat›lan
emekten yana her bileﬂenin içinde yeralabilece¤i bir
örgütlenme komitesi oluﬂturulmas›, ön haz›rl›k çal›ﬂmas› ve eylem alan› da dahil olmak üzere bu komitenin 1 May›s’›n örgütlenme sürecinde ve alanda tam
yetkili olmas› gerekti¤ini düﬂünüyoruz" dedik. 1 May›s’›n birleﬂik, kitlesel ve sa¤l›kl› bir zeminde ancak bu
ﬂekilde örgütlenebilece¤ini ifade ettik.
Ancak bizim "birleﬂik ve kitlesel bir 1 May›s" için
gösterdi¤imiz bu türden iyi niyetli çaba ve önerilerimiz
D‹SK büroklar› taraf›ndan "dayatma", KESK bürokratlar› taraf›ndan ise "irademizi ipotek alt›na al›yorsunuz"
söylemi ile karﬂ›land›.
Her y›l 7 kiﬂilik yönetim kurullar›yla biraraya gelerek,
bir masa etraf›nda ald›klar› kararlar› baﬂta kendi tabanlar› olmak üzere bütün bir 1 May›s’› örgütleyen güçlere, özellikle ise devrimcilere dayatan bürokratlar›n bu
tavr› bizim için kabul edilemezdir.
Biz sendika bürokratlar›na ›srarla "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" dedikçe D‹SK ve
KESK bürokratlar› bize ›srarla "iyi ama size de nas›l
söz hakk› verelim, bak›n kaç tane bileﬂen var" ya da
"alanda nerede yürümek istiyorsunuz" diyerek öncesi
ve sonras›yla birlikte bütünlüklü olarak sundu¤umuz
toplam bir program› anlamamazl›ktan gelmekte ›srar
etmiﬂlerdir.
Devrimci 1 May›s Platformu olarak bizler hem sendikalarla hem de d›ﬂ›m›zdaki güçlerle yapt›¤›m›z görüﬂme ve toplant›larda iﬂ gününe gelen 2006 1 Ma-

Devrimci1 May›s Platformu’ndan Aç›klama:

“HALKLARIMIZA”
Bizler Devrimci 1 May›s Platformu olarak özelleﬂtirmelere h›z verildi¤i, iﬂsizli¤in, açl›¤›n, yoksullu¤un kitlesel boyutlara ulaﬂt›¤›, emperyalist sald›rganl›¤›n dizginlerinden boﬂald›¤› bu süreçte sald›r›lara karﬂ› tarihsel ve güncel anlam›na uygun "Birleﬂik, kitlesel, devrimci bir 1 May›s"›n örgütlenmesi amac›yla bu y›l da
Mart ay›n›n baﬂ›ndan itibaren biraraya geldik. Bizler bu
do¤rultuda hem kendimize, hem de d›ﬂ›m›zdaki güçlere bir tak›m görev ve sorumluluk alanlar› tan›mlad›k.
Politik tutumumuzu buna göre belirledik ve bugüne
kadar da buna uygun bir çaba ve pratik içinde olduk.
Bizler biraraya gelirken öncelikle 1 May›s’› bir süreç
olarak kurgulad›k. Birleﬂik, kitlesel, devrimci bir 1 May›s’› aç›¤a ç›karmak için 1 May›s’›n siyasal gündeminden ön çal›ﬂmas›na, miting alan›n›n belirlenmesinden
alan›n kullan›m›na kadar asgari görüﬂ ve önerilerimizin
yerald›¤› bir deklarasyon metni haz›rlad›k.
1 May›s’›n güçlü ve kitlesel geçmesinin ön koﬂulunun güçlü bir ön çal›ﬂmayla mümkün oldu¤unu ifade
ettik. Buna uygun bir pratik çaba içerisinde olduk.
Afiﬂlerimizle, bildirilerimizle, gazete ilanlar›m›zla, imza
standlar›m›zla, anmalar›m›zla, bas›n aç›klamalar›m›zla
iﬂçi ve emekçi halklar› dünyada ve Türkiye’de yaﬂanan
siyasal geliﬂmelere karﬂ› tutum almaya, mücadeleyi
yükseltmeye ça¤›rd›k.
1 May›s çal›ﬂmalar›n› güçlü bir ön haz›rl›k sürecine
konu edebilmek için bir yandan kendi üzerimize düﬂen
görev ve sorumluluklar› yerine getirmeye çal›ﬂt›k. Di¤er
yandan s›n›f mücadelesi yürüten tüm sendika, parti,
kurum ve örgüt temsilcileriyle bu süreci birlikte örgütlemeyi hedefledik. Bu do¤rultuda öncelikle siyasal unsurlara bir toplant› ça¤r›s› yapt›k. Bu toplant›larda deklarasyon metnimizi siyasal güçlere ulaﬂt›rd›k. Amaçlar›m›z›, ilkelerimizi, yaklaﬂ›mlar›m›z› anlatt›k. 1 May›s’›
birlikte örgütleme ça¤r›s› yapt›k. Çeﬂitli ve bizden kaynaklanmayan nedenlerden dolay› ve tüm çabam›za
ra¤men d›ﬂ›m›zdaki sol güçlerle ortaklaﬂamad›k.
Devrimci 1 May›s Platformu olarak defalarca d›ﬂ›m›zdaki güçlerle ortaklaﬂmaya, 1 May›s’› birlikte örgütlemeye çal›ﬂmam›za ra¤men bunu gerçekleﬂtiremedik.
Bu noktada sendika konfederasyonlar›n›n tutumunu ayr›ca ele alaca¤›z.
Bilindi¤i gibi sendika konfederasyonlar› y›llard›r 1
May›s kutlamalar›n› kendi tekellerinde görmektedirler.
Bu tutum öncesinde oldu¤u gibi 1 May›s günü de alana yans›maktad›r. Sendikal konfederasyonlar b›rakal›m 1 May›s’›n temel bileﬂenlerinden olan devrimci, ilerici, demokrat güçlerle ortaklaﬂmay› kendi tabanlar›yla
dahi 1 May›s’› tart›ﬂmamakta, tart›ﬂt›rmamaktad›rlar.
Ortak bir irade aç›¤a ç›karmak yerine "benim belirledi¤im çerçevede, benim istedi¤im gibi olacak" dayatmas›nda bulunmaktad›rlar.
Sendika bürokratlar›n›n bu tutumu bu y›l da de¤iﬂ15
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y›s’›n›n ancak etkin bir iﬂ b›rakma ça¤r›s› yap›lmas›yla
güçlü ve kitlesel geçebilece¤ini ifade ettik. Bu do¤rultuda baﬂta sendika konfederasyonlar› olmak üzere
tüm siyasal unsurlar›, kurumlar›, güçlü ve kitlesel bir 1
May›s’ta samimi olan tüm güçleri iﬂçi ve emekçilere
güncel talepler do¤rultusunda "‹ﬂ b›rakal›m, 1 May›s
alan›na ç›kal›m!" ça¤r›s› yapmaya ça¤›rd›k.
Biz bu ça¤r›m›z› bir gazete ilan› ﬂeklinde pratik olarak da somutlad›k. Konfederasyonlara, sendika ve ﬂubelere de götürdük. Ancak D‹SK bürokratlar› taraf›ndan "‹ﬂ b›rakma iﬂi olmas›n ben bu metnin alt›na imza
atar›m. Ona da atar›m ama benim samimiyetim tart›ﬂ›l›r bir noktaya gelir. Sormazlar m› D‹SK’in Genel Sekreteri’ne sen bu metnin alt›na imza att›n da, böyle bir
ça¤r› yapt›n m› diye" yan›t›yla karﬂ›laﬂt›k. KESK bürokratlar› da benzer bir tutum içerisine girdiler. Onlar da
"‹ﬂ b›rakma ça¤r›s› bugün için sendika yönetimleri taraf›ndan gerçekleﬂebilir bulunmayan bir talep" yan›t›n›
verdiler. S›n›f örgütü olmas› gereken sendikalar›n yöneticileri iﬂçi ve emekçilerin uluslararas› birlik, mücadele ve dayan›ﬂma günü olan böylesi bir günde, "iﬂ b›rakma ça¤r›s›"n›n gereklerini yerine nas›l getiririm diye
tart›ﬂaca¤› yerde bizlere "ben bunu nas›l yapay›m" diyerek görev ve sorumluluklar›ndan uzak durmuﬂlard›r.
Bizler Devrimci 1 May›s Platformu olarak sendika
bürokratlar›yla yapt›¤›m›z görüﬂme ve toplant›larda iﬂçilerin, emekçi halklar›n taleplerini alanda özgürce ifade edebilmeleri için 1 May›s’›n resmi tatil ilan edilmesi
talebiyle sonuç al›c› bir eylem süreci örgütlemeyi önerdik. Bunun için Platformumuzun yayg›n bir imza kampanyas› örgütledi¤ini anlatt›k. 12 noktada aç›lan
standlar›m›zdan bahsettik. "Gelin 1 May›s’›n resmi tatil ilan edilmesi için birlikte bir ﬂey yapal›m" dedik. Bu
talebin kendi gündemleri de oldu¤unu söyleyen D‹SK
bürokratlar›n›n yan›t› ise "bize dayatmada bulunmay›n,
zaten siz bir program ç›karm›ﬂs›n›z, buyrun yap›n" oldu.
Önümüzdeki y›l ‘77 1 May›s’›n›n 30. y›l› olmas› vesilesiyle Taksim üzerindeki yasa¤›n gündemleri oldu¤unu söyleyen D‹SK bürokratlar›, "Taksim’deki 1 May›s yasa¤›na son verilmesi" için ne yapacaks›n›z sorumuza sessizlikle yan›t verdiler. "Taksim’de 1 May›s yasa¤›na son verilmesi" talebinin bizim de gündemimiz
oldu¤unu, bunun için idari mahkemeye dava açt›¤›m›z›, birlikte daha etkin bir kampanya örgütleyebilece¤imizi söylememize ra¤men "bu yapt›¤›n›z deklarasyonunuzu bize dayatmakt›r" yan›t›yla karﬂ›laﬂt›k.
Sendika bürokratlar› ile yapt›¤›m›z tüm görüﬂme ve
toplant›larda kendilerine "birleﬂik, kitlesel, devrimci bir
1 May›s’› gelin birlikte örgütleyelim, bunun için bir örgütlenme komitesi oluﬂtural›m ve bir program ç›karal›m" dememize ra¤men onlar tüm taleplerimizi deklarasyon metnimizde bütünlüklü bir ﬂekilde yeralan 1
May›s alan›na yönelik taleplerimize s›k›ﬂt›rarak söylediklerimizi çarp›tmaya devam ettiler.
Bu s›n›rlarda dahi olsa deklarasyon metnimizde yeralan kürsüye yönelik taleplerimizi de ›srarla reddettiler. "Sendika bürokratlar›n›n içi boﬂ nutuklar›na bir son
verilmelidir. Kürsü mücadele ça¤r›lar›n›n yükseltildi¤i
bir iﬂleve sahip olmal›d›r. Bu do¤rultuda: Kürsüden ko-

nuﬂmalar› 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" talebimizi dahi ›srarla "mümkün de¤il", "hem
bize bürokrat diyorsunuz hem bizimle iﬂ yapmak istiyorsunuz", "madem kad›n konuﬂmac› diyorsunuz o
zaman konfederasyonlar ad›na bir kad›n konuﬂmac›
olabilir" türünden yan›tlarla bo¤maya çal›ﬂt›lar. 1 May›s kürsüsünü gerçek sahiplerine yani iﬂçi ve emekçilere vermek istemediler.
Sendika bürokratlar› bir yandan "Sizin dedikleriniz
mümkün de¤il" derken, di¤er yandan da "Biz de ayn›
ﬂeyi söylüyoruz, gelin birlikte örgütleyelim diyoruz, bunun için tertip komitesinin yan›s›ra bir alan komitesi
oluﬂtural›m diyoruz. Burada nerede yürüyece¤inizi,
nerede toplanaca¤›n›z› tart›ﬂabiliriz" dediler. D‹SK ve
KESK bürokratlar›n›n tüm toplant› ve görüﬂmelerde
"birleﬂik ve kitlesel bir 1 May›s’› birlikte örgütleyelim"
talebimize yönelik söylediklerinin özü ve özeti ﬂudur,
"1 May›s benim tekelimdedir. 1 May›s’a kat›lmak istiyorsan›z benim belirledi¤im çerçevede, benim belirledi¤im alanda, benim belirledi¤im s›n›rlarda gelir kat›l›rs›n›z."
Bizler Devrimci 1 May›s Platformu olarak tüm bu
görüﬂme ve toplant›larda sendika bürokratlar›n›n 1
May›s’› kendi tekelinde gören, içini boﬂaltan, tarihsel
ve s›n›fsal anlam›n› karartan dayatmac› tutumlar›na
sessiz kalmayaca¤›m›z›, bu tablonun bir parças› olmayaca¤›m›z› söyledik.
Ancak ne yaz›k ki sendika bürokratlar›n›n toplanma
yerini, yürüyüﬂün ve mitingin yeri ve saatini, biçim ve
içeri¤ini belirledi¤i, Kad›köy’e baﬂvuru yapt›¤›n› deklare etti¤i toplant›da d›ﬂ›m›zdaki tüm sol güçler sendika
bürokrasisinin bu dayatmac› tutumuna gerekli tepkiyi
göstermeyerek, hatta bir k›sm› "ortak komite"ye girerek sendika bürokratlar›n›n 1 May›s’›n içini boﬂaltan
tutumunun bir parças› olmuﬂtur.
Tüm bu sürecin sonucunda ortaya iki ayr› politik tutum, iki ayr› irade ç›km›ﬂt›r. Biri sendikal bürokrasinin
tarihsel ve s›n›fsal özünden uzak, içi boﬂ, günü geçiﬂtiren dayatmac› tutumudur. Di¤eri sürecin baﬂ›ndan
beri Devrimci 1 May›s Platformu’nun göstermiﬂ oldu¤u, 1 May›s’› tarihsel anlam›na, s›n›fsal özüne, devrimci içeri¤ine uygun kutlamak için gösterdi¤i çaba ve iradedir. Bu çaba ve irade kendisini baﬂtan beri "Birleﬂik,
kitlesel, devrimci 1 May›s için ileri!" ﬂiar›nda somutlam›ﬂt›r.
Gelinen noktada bizler "Birleﬂik, kitlesel, devrimci 1
May›s için ileri!" ﬂiar›m›z›n ve bu yönde göstermiﬂ oldu¤umuz çabam›z›n bir gere¤i olarak;
‹MF 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 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
gaspedilmesine, uygulanan tar›m politikalar›yla köylülü¤ün y›k›ma u¤rat›lmas›na dur demek için;
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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;
Halklar›m›za demokrasi cilas› ile sunulan uluslararas› tekellerin birli¤i AB emperyalizmine dur demek
için;
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;
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;
121 devrimci tutsa¤›n ölümüne ve yüzlercesinde
kal›c› hasara neden olan F tipi hapishanelerdeki tecrit
ve izolasyona dur demek için;
Kürt ulusuna dayat›lan imha ve inkar politikalar›na
ve t›rmand›r›lan milliyetçi-ﬂoven sald›r›lara, provokasyonlara, linçlere dur demek için;
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;
Yoksul gecekondu mahallelerinin "kentsel dönüﬂüm" ad› alt›nda y›k›larak inﬂaat tekellerine rant sa¤lanmas›na ve yüzbinlerce insan›m›z›n evsiz-barks›z b›rak›lmas›na dur demek için;
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;
Dünya çap›nda estirilen gericilik rüzgar›na karﬂ› insanl›¤›n gerçek kurtuluﬂu olan devrim ve sosyalizm
bayra¤›n› yükseltmek için;
Devrimci 1 May›s Platformu olarak 1 May›s günü
devrimci disiplinimiz, coﬂkumuz, sloganlar›m›z ve pankartlar›m›zla, kendi çizdi¤imiz çerçevede ve buna uygun program›m›zla Kad›köy alan›nda olaca¤›z.
Tüm iﬂçi ve emekçileri, ilerici güçleri, devrimcileri,
demokratlar›, sendika ve kitle örgütlerini, partileri Devrimci 1 May›s Platformu’nun yan›nda olmaya ça¤›r›yoruz.
26 Nisan 2006
DEVR‹MC‹ 1 MAYIS PLATFORMU
(Al›nteri, Ba¤›ms›z Devrimci S›n›f Platformu, Demokratik Haklar Platformu, Devrimci Komünistler,
Emekçi Hareket Partisi, Haklar ve Özgürlükler Cephesi, Halk Kültür Merkezleri, Kald›raç, Kurtuluﬂ Sosyalist
Dergi, Proleter Devrimci Duruﬂ, Yeni Dünya ‹çin Ça¤r›)

YTÜ Ö¤rencileri: Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz

Generalleri protesto eden
ö¤rencilere soruﬂturma

Y›ld›z Teknik Üniversitesi Devrimci Demokrat Ö¤rencileri, rektörlü¤ün, polisin ve ÖGB'lerin sald›r›lar›n›
26 Nisan günü protesto etti. "Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz"
yaz›l› pankart açan ö¤renciler “Katil Polis Üniversiteden Defol” sloganlar› att›lar. Yap›lan aç›klamada,
ÖGB’lerin kimlik kontrolü bahanesiyle terör estirdi¤i,
faﬂistlerin buna ra¤men sat›rlarla okula girdikleri hat›rlat›ld›. Rektörün okula bombal›, silahl› polisleri afiﬂ indirmek için ça¤›rmas›n› da eleﬂtiren ö¤renciler, “y›lmayacaklar›n›” kaydettiler.

- Üniversite yönetimi darbecilerin avukat› m›?
- Protesto demokratik hak de¤il mi?
Ege Üniversitesi’nde emekli Orgeneraller Hurﬂit Tolon ve Aytaç Yalman'› protesto eden 24 ö¤renciye soruﬂturma aç›ld›.
EÜ Kampüs Kültür Merkezi'nde 9-10 Mart’ta düzenlenen konferansta, darbeci katliamc› generallerin
konuﬂmas›, ö¤renciler taraf›ndan protesto edilmiﬂti.
Ö¤rencilerin demokratik bir hakk›n› kullanmas›na
ama esas olarak da darbecilerin protesto edilmesine tahammül edemeyen üniversite yönetimi, “derhal” harekete geçerek EÜ Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Mustafa
Metin'in baﬂkanl›¤›nda bir Soruﬂturma Kurulu oluﬂturup ö¤rencilerin ifadesini almaya baﬂlad›. Protesto gösterisine kat›lmayan ö¤rencilere de soruﬂturma aç›l›rken,
ö¤renciler, soruﬂturmaya tepki göstererek "Darbeci generaller ve protesto s›ras›nda bize sald›ran Özel Güvenlik Birimi yarg›lanmas› gerekirken bizler yarg›lan›yoruz" dediler.

‹.Ü’de Boykot
‹.Ü. Yemekhanesi’nin özelleﬂtirilmek istenmesine
karﬂ› yemek boykotu baﬂlat›ld›. 26 Nisan günü baﬂlayan
eylemde Beyaz›t Merkez Kampüs’te, Edebiyat ve Fen
Fakültesi yemekhaneleri’nde, Cerrahpaﬂa, Çapa, Avc›lar ve Orman Fakültesi Yemekhaneleri’nde gerçekleﬂti
ve yemekhanelere "bu yemekhanede boykot var” pankartlar› as›ld›. Ö¤renciler 3 May›s günü iﬂçilerle beraber
alanda özelleﬂtirmeyi protesto edeceklerini duyurdular.
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‹ran Halk› Yaln›z De¤ildir
ABD’nin baﬂ›n› çekti¤i emperyalist cephenin ‹ran’a yönelik kuﬂatmas› ve sald›r› haz›rl›klar› ‹stanbul’da protesto edildi. HÖC’ün de
bileﬂenlerinden oldu¤u Irak’ta ‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu ile BDSP,
TKP, KP, Divri¤i Kültür Derne¤i ve
PSAKD taraf›ndan oluﬂturulan ‹ran
Eylem Birli¤i taraf›ndan ‹ngiliz
Konsoloslu¤u önünde düzenlenen
eyleme 180 kiﬂi kat›ld›.
21 Nisan günü düzenlenen eylemde, “Afganistan, Irak, s›rada
‹ran... Emperyalist Sald›rganl›¤a
Geçit Vermeyece¤iz” yaz›l› pankart
taﬂ›nd›. ‘Katil ABD Ortado¤u’dan
Defol, Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak!, Irak, ‹ran,
Suriye ve Filistin Halklar› Yaln›z
De¤ildir’ sloganlar› atan devrimci
gruplar ad›na ortak aç›klamay› oku-

yan Eyüp Baﬂ, ABD ve AB emperyalistlerinin sald›r› haz›rl›klar›n› hat›rlatarak, “Emperyalizm dünyan›n
her yerinde halklara sald›rmaya,
suç iﬂlemeye devam ediyor” dedi.
Irak için kullan›lan propagandalar›n ‹ran için tekrarland›¤›n› belirten Baﬂ, iﬂbirlikçi Türkiye iktidar›n›n da BOP’da üzerine düﬂeni canh›raﬂ yerine getirmeye çal›ﬂt›¤›n›n
alt›n› çizdi. Limanlar üzerine pazarl›klar›n sürdü¤ü hat›rlat›lan aç›klamada, emperyalist sald›r› yasalar›, F
Tipleri, Kürt halk›na sald›r›lar gibi
geliﬂmelerin de bu süreçten ba¤›ms›z olmad›¤› kaydedildi.
Baﬂ sözlerini ﬂöyle sürdürdü:
“Tarihimiz tan›kt›r, dün oldu¤u
gibi bugünde emperyalist sald›rganl›¤a karﬂ› direnecek, boyun e¤meyece¤iz.”

- ‹ran’a yönelik olas› bir sald›r›ya asla sessiz kalmayacak, topraklar›m›z› kardeﬂ halklar›n katledilmesinde kulland›rtmayaca¤›z.
- ABD ve NATO üslerinin kald›r›lmas›, yenilerinin
yap›lmamas› için mücadelemizi yükseltece¤iz.
- BM dünya bar›ﬂ›n›n de¤il, emperyalizmin dünya
hakimiyetinin platformudur.
- Emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerin ezilen dünya
halklar›na yönelik tüm sald›r› politikalar›na karﬂ› ç›kacak, ezilen dünya halklar› ile dayan›ﬂma
içinde bunlara karﬂ› mücadelemizi yükseltece¤iz.
Tüm anti-emperyalist, yurtsever, devrimci, demokrat, ilerici tüm kurum ve kiﬂileri emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› ortak bir mücadele
hatt› örmeye, anti-emperyalist mücadeleyi yükseltmeye ça¤›r›yoruz.”

Tuzla'da ve daha birçok yerde ortaya ç›kan zehirli variller, sermayenin ve onun iktidar›n›n kâr u¤runa
halk› zehirledi¤inin çarp›c› bir örne¤i olmuﬂtu.
Halk›n bütün sorunlar›na sahip ç›kan Temel Haklar Fedarasyonu, 26 Nisan günü Tuzla AKP binas› önünde yapt›¤› eylemle, iktidar› ve kapitalistleri protesto etti.
“Sermaye ony›llard›r devletin izni ile halk› zehirliyor, devlet halka sa¤l›k de¤il ölüm getiriyor, devlet sermaye iﬂbirli¤i ile halk› öldürüyor" dövizleri de taﬂ›yan Temel Haklar Federasyonu ad›na aç›klama yapan Tuncay Pat›r, iktidar›n ﬂovlarla sorumluluktan kurtulamayaca¤›n› hat›rlatarak, “Zehirli varillerin sahibi olan emperyalizme,
kapitalistlere ve iﬂbirlikçilerine dur demeliyiz. Vatan›m›z› kirletenler
halk›n sa¤l›¤› ve yaﬂama hakk›yla oynayanlar suçludurlar halka hesap vermelidirler” diye konuﬂtu.

Zehirli Varillere Protesto

Temel
Haklar
Federasyonu
Gerçekleri
Aç›kl›yor
Mücadeleye
Ça¤›r›yor

✪ Karadeniz Temel Haklar: AKP iktidar›n›n tekellerin iste¤i olan Nükleer Santral’› kurma karar› ald›¤› Sinop halk› santrala karﬂ› ç›k›yor. Bu amaçla 29 Nisan günü kentte bir miting gerçekleﬂtirilmesi karar› al›n›rken, Karadeniz Temel Haklar, miting öncesi bir bas›n toplant›s› düzenleyerek, düzenin halk›n sa¤l›¤›n› hiçe
sayd›¤›n› kaydetti ve tüm Karadeniz halk›n› Sinop halk›n›n yan›nda olmaya ça¤›rd›.

✪ Temel Haklar Federasyonu: Bahçelievler'de küçük bir k›za tecavüz edenin Yüzbaﬂ› Bülent A. ç›kmas› ve Antalya'da bayan komiser Serap Y›lmaz’›n fuhuﬂ organizatörü oldu¤unun anlaﬂ›lmas› üzerine yap›lan
aç›klamada, tecavüzcü yüzbaﬂ› ve fuhuﬂ organizatörü polisin bu düzenin aynas› oldu¤u belirtildi. Federasyon,
herkesi bu asalak Susurlukçu düzene ve onlar›n iktidar›na karﬂ› mücadeleye ça¤›rd›.

✪ Temel Haklar Federasyonu: “Ülkemizdeki onlarca ABD üssüne bir yenisi daha eklenmek isteniyor. Hakkari'nin Yüksekova ‹lçesi’ne yeni bir ABD üssü kurulmas›na giriﬂiliyor. Bu üslerin dünyan›n her yan›nda ülkelerin ba¤›ms›zl›klar›na ve halklar›n özgürlüklerine karﬂ› kuruldu¤u biliniyor... ‹ran'›n hemen yan› baﬂ›nda bir ABD üssünün kurulmas› buna haz›rl›ktan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Ba¤›ms›zl›k ve demokrasiyi savunanlar
olarak ‹ran halk›na topraklar›m›zdan sald›r›ya izin vermeyelim.”
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AKP’nin Polisi DKÖ’lere Karﬂ› Savaﬂ›yor
AKP Polisi: “‹ﬂbirli¤i yapmazsan öldürürüz,
ç›plak foto¤raf›n› internette yay›nlar›z...”
Antalya Temel Haklar’a gidip
gelen, Akdeniz Üniversitesi Teknik
Bilimler Yüksek Okulu Elektrik
Bölümü ö¤rencisi Mehmet Alg›n,
sivil polisler taraf›ndan 17 Nisan
günü kaç›r›larak ajanl›k teklif edildi. Alg›n’›n kafas›na silah dayayan,
k›r›lm›ﬂ cam ﬂiﬂeyi bo¤az›na dayayarak ve soyarak foto¤raf›n› çeken
sivil polisler, iﬂbirli¤i yapmamas›
durumunda ç›plak foto¤raf›n› internette yay›nlayacaklar›, öldürecekleri tehditlerinde bulundular.
Dergimize konuﬂan Mehmet Alg›n, polisin kendisini “elektrik iﬂi
var” diyerek 0537 5848631 numaral› Turkcell cep telefonundan arad›¤›n› ve üniversite giriﬂinde beyaz
renkli, ﬂahin marka ve 07 DL 401
plakal› bir araçla ald›¤›n› söyledi.
Araçta 4 kiﬂi oldu¤unu söyleyen Alg›n, Kepez üstünde ormanl›k alana
götürüldükten sonra, kendisine baz›
resimler gösterildi¤ini ve tan›y›p ta-

n›mad›¤› soruldu¤unu dile getirdi.
Antalya Temel Haklar’da kendileri için ajanl›k yapmas› teklifinde
bulunulan Alg›n ﬂunlar› anlatt›:
“Biz devlet adam›y›z, art›k bizim için çal›ﬂacaks›n, dediler. E¤er
istedi¤imizi yaparsan abi, kardeﬂ gibi oluruz. Korktu¤um için tamam
dedim. 18 Nisan günü derne¤e gitmedim. Saat 14.00’te beni arayarak
‘derne¤e niye gitmedin. Sen böyle
yaparsan seni öldürürüz’ diye tehdit
ettiler. Yine ayn› 4 kiﬂi bu sefer
Migros kavﬂa¤›ndan ald›lar ve ayn›
yere götürdüler. Söylediklerimizi
yapmazsan seni öldürürüz, devletle
ﬂaka olmaz, diyerek hakaretler edip
küfür ettiler. Beni rahat b›rak›n dedi¤imde bir tanesi, bir ﬂiﬂeyi k›r›p
bo¤az›ma dayad› ve keseyim mi
ﬂimdi ﬂah damar›n› dedi. Aralar›nda ‘öldürüp atal›m buraya annesi
babas› duymaz bile’ diye konuﬂuyorlard›. Yere çökmemi söyledi ve

Armutlu’da polis terörüne protesto
Küçükarmutlu halk›na yönelik polis bask›lar›, polisin komplo kurma çabalar› ile devam ediyor. Küçükarmutlu halk›n› sindirmek ve örgütlülüklerini yoketmek isteyen iktidar›n polisleri son olarak 19 Nisan sabah› çeﬂitli evlere bask›nlar düzenlemiﬂ ve gözalt›lar gerçekleﬂtirmiﬂti.
Gözalt›na al›nanlardan Fadik Ad›yaman keyfi ﬂekilde tutuklan›rken, bask›lar Armutlu-Der taraf›ndan protesto edildi. 21 Nisan günü yapt›klar› eylemde “Armutlu'da Polis Provokasyonuna Son" pankart› ve "Polis Bask›s›na Boyun E¤me Yalan ‹fade Verme” dövizleri taﬂ›yan Armutlu halk›, bask›lar›n AKP’nin gecekondular› y›kma politikas›yla ilgili oldu¤unun alt›n› çizdiler. Aç›klamay› yapan U¤ur Deve, Armutlu halk›n›n baﬂta bar›nma hakk›
olmak üzere tüm hak ve özgürlüklerini savunaca¤›n› kaydederek, “Polisin,
bu amaçla kurdu¤umuz derne¤imizi terörize etme
çabalar›na izin vermeyece¤iz. Derne¤imiz
Armutlu halk›n›n kendisidir, örgütlü gücüdür" diye konuﬂtu.
Eylemde ‘Armutlu Bizimdir Bizim Kalacak, Yaﬂas›n Örgütlü Mücadelemiz, Y›k›mlara Karﬂ› Gücümüz Birli¤imizdir, Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z’ sloganlar› at›ld›.
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baﬂ›ma silah dayayarak seni öldürece¤im dedi ve teti¤i çekti. Tetik sesini duydum ama tabanca boﬂ oldu¤undan bir ﬂey olmad›. ‘Bu sefer
ﬂansl›yd›n, bir daha ki sefere mermi olacak’ dedi. Soyunmam› söylediler, üzerimdekileri ç›kar›p birisi
arkama geçti ve o esnada di¤eri foto¤raflar›m›z› çekti. ‘Dediklerimizi
yapmazsan bu foto¤raflar› ‘ibne’
diye internette yay›nlar›m rezil
olursun’ dedi. Çok korktu¤umdan
tamam, yapaca¤›m dedim…
“19 Nisan günü saat 09.30’da
derne¤e gittim. Cep telefonumdan
aray›p ‘Kepezdeki hayvanat bahçesinin orada ol’ dediler. Korkudan
dediklerini yapt›m. Bu defa Çak›rlar’da bulunan Pazaryeri’ne götürdüler. Aferin iﬂte böyle ol biz seni
kollar›z, sen devletten yana ol, devlet sana merhametini gösterir diyerek gözleme ›smarlad›lar. Sonra yar›n 11.00’de derne¤e git dediler. Cuma günü seni arar›z dediler. Bu
olaylar›n ard›ndan cesaretimi toplay›p savc›l›¤a baﬂvurmaya karar verdim. ﬁikâyetçiyim. Cezaland›r›lmalar›n› istiyorum, baﬂ›ma geleceklerden onlar sorumludur.”
Mehmet Alg›n’›n büyük suçu,
bu düzenin yasalar›na göre kurulmuﬂ bir derne¤in faaliyetlerine zaman zaman kat›lan bir demokrat ö¤renci olmas›. ‹çiﬂleri Bakan› Aksu’nun, “Art›k devletimiz; dernekleri, takip ve kontrol edilmesi gereken
kuruluﬂlar de¤il, teﬂvik edilmesi,
geliﬂtirilmesi ve güvenilmesi gereken, demokrasimizin vazgeçilmez
aktörleri olarak görmektedir” sözlerinin nas›l bir yalan oldu¤u bir kez
daha ortaya ç›k›yor.
Bu polis bir de “Terörle mücadelede daha fazla yetki” istiyor. Bu
yetkileri veren yasa daha ç›kmadan
yaﬂan›yor bunlar. Bir de resmi olarak dokunulmazl›k kazand›klar›nda
yaﬂanacaklar› düﬂünün! AKP, “terörle mücadele” diye, hak ve özgürlükler mücadelesine karﬂ› savaﬂ›yor.
Hem de en aﬂa¤›l›k yöntemlerle...

Kazanl›’da Provokasyon Giriﬂimi

“TAYAD’l›lardan ve Kazanl›
halk›m›zdan özür diliyorum”
Mersin TAYAD'l› Aileler’in,
'Tecrite Son' afiﬂlerini yapmak için
gittikleri Kazanl› Beldesi'nde, 8 Nisan günü Camiﬂerif Mahallesi Muhtar›’n›n baﬂ›n› çekti¤i bir sald›r› yaﬂanm›ﬂt›. Konuya iliﬂkin Adana, ﬁakirpaﬂa ve Mersin Temel Haklar
Derne¤i’nce oluﬂturulan ‘Provokasyon Giriﬂimini Araﬂt›rma Komisyonu’, araﬂt›rmalar›n› sonuçland›rarak, 22 Nisan’da bir rapor yay›nlad›. Raporda geliﬂmeler aktar›l›rken, Muhtar ‹brahim Koca’n›n
özeleﬂtirisine de yer verildi.
Oligarﬂinin k›ﬂk›rtt›¤› ve örgütledi¤i provokasyonlar›n, linç giriﬂimlerinin giderek yay›ld›¤› bir ortamda, komisyonun raporu da bir
örnek teﬂkil ediyor.
Komisyonun raporunda, Kazanl›
halk› ve sald›r›ya u¤rayan TAYAD’l›larla görüﬂüldü¤ü bilgisi verilerek, muhtar›n daha önce de bildiri da¤›tan TAYAD’l›lara karﬂ› küçük çapta yönelimleri oldu¤unun,
ayr›ca muhtarl›¤›n önünde 2 Kürt
gencini dövdü¤ünün ö¤renildi¤inin
alt› çiziliyor.
Yine polisle içli d›ﬂl› oldu¤u ve
tüm bunlardan dolay› Kazanl› halk›
taraf›ndan sevilmedi¤inin de kaydedildi¤i raporda, olay günü halk›n
TAYAD’l›lar› sahiplenmesi ve olay
sonras› muhtarla halk›n selamlaﬂmay› dahi kesmesi, somut örnekler
olarak sunuluyor. Raporda ﬂu ifadeler yeral›yor:

“Halk›n sahiplenmesini ve kendisine al›nan tavr› gören muhtar
korku ve tedirginlikle araya ‘adamlar’ koyarak ‘bu olay›n büyütülmemesi, çok piﬂman oldu¤u, bir daha
asla böyle bir ﬂey olmayaca¤›, kendisinin de demokrat oldu¤u, sald›rd›klar›n›n TAYAD’l› oldu¤unu bilmedi¤i’ tarz›nda haberler göndermiﬂtir. Bizler heyet olarak muhtarla
birinci olay›n hemen ertesinde bir
görüﬂme yapt›k. Yukar›daki sözlerin
benzeri ﬂeyler söyledi. Hatta iﬂi
kendisine hakaret ve küfürlere kadar vard›rd›. Biz bu görüﬂmede
olaylar› araﬂt›r›p tekrar gelece¤imizi söyleyip ayr›lm›ﬂt›k.
21 Nisan’da ikinci görüﬂmemizi
gerçekleﬂtirdik. Bu görüﬂmede ise
muhtara halk›n ve TAYAD’l›lar›n
taleplerini ilettik. Bunlar; sald›r›y›
gerçekleﬂtirdi¤i yerdeki kahveye gidip halktan özür dilemesi ve bu özrünü yaz›l› olarak haz›rlamas›yd›.
Özeleﬂtiri yaz›s›n› haz›rlay›p imzalad›. Daha sonra da kahveye gidip
özrünü sözlü ifade etti.
Bu sald›r›y› sahiplenme bizlere
ﬂunu bir kez daha göstermiﬂtir ki,
hiç kimsenin gücü halklar› birbirine
düﬂürmeye yetmeyecektir. Polis taraf›ndan kullan›lan muhtar, sald›r›ya u¤rayanlar›n kararl›l›¤› ve halk›n
sahiplenmesini görmeseydi düﬂmanl›¤a devam edecekti. Planlar›
Trabzon’daki, Erzincan’daki gibi
tutmad›, bozuldu...”

‘TAYAD’l›lara ve KAZANLI HALKINA’ hitaben, Muhtar ‹brahim Koca’n›n özeleﬂtirisi:
“... 8 Nisan 2006 tarihinde TAYAD’l› Aileleri tecrite karﬂ› afiﬂ asarlarken onlar› durdurdum.
Afiﬂ asmak isteyenlere adamlar›mla birlikte sald›rd›m. Bu sald›r›m›n öncesinde de bildiri da¤›tmak
isteyen TAYAD’l› Aileleri engellemeye çal›ﬂt›m. Yapt›klar›mdan piﬂman›m.
Demokratik haklar›n› kullanan, hapishanelerde tecritte insanlar›n ölmesini istemedikleri için afiﬂ asmalar›na engellemek için sald›rd›¤›m TAYAD’l›lardan ve Kazanl› halk›m›zdan ÖZÜR D‹L‹YORUM. Bundan sonra böylesi
bir yanl›ﬂl›¤› yapmayaca¤›m›n teminat›n› veriyorum. Sayg›lar›mla...”
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“Tayyip Defol” Diyen De
“Sözde Vatandaﬂ”!
Baﬂbakan Erdo¤an’›n 19 Mart
2006 günü gitti¤i ‹stanbul Üniversitesi Çapa T›p Fakültesi’nde,
"Tayyip Çapa'dan Defol" diye
protesto eden Mahir Traﬂ, Özlem
Altuntaﬂ ve Temuçin Utku Okçu
isimli 3 ö¤renciye, “Baﬂbakan'a
hakaret” suçlamas›yla dava aç›ld›.
Toplam 2 y›la kadar hapis, kamu haklar›ndan men istemiyle aç›lan dava, AKP’nin hak ve özgürlükler söyleminin geldi¤i nokta
aç›s›ndan çarp›c› bir örnektir. En
s›radan protestonun, slogan›n cezaland›r›ld›¤› bir yerde, kimin özgürlükleri, neyin hakk›ndan sözedilebilir. AKP ve iktidar›n emrindeki hukuk; susmuﬂ, sinmiﬂ, verilenle yetinen, demokratik haklar›ndan feragat etmiﬂ bir ülke ve
gençlik yaratmak istiyorlar.
Söylenen ﬂu: Hak ve özgürlükler yasakt›r, kullanmak isteyenler
“vatandaﬂ” olamaz, bu nedenle
“en temel vatandaﬂl›k haklar›”
elinden al›nmal›. Genelkurmay’›n,
Kürt halk›n› “sözde vatandaﬂ” ilan
etmesiyle, bu mant›k, ayn› kaynaktan besleniyor. Tüm muhalifler
“sözde vatandaﬂ”! Bu bak›ﬂ, polisinden ordusuna, iktidar›ndan
medyas›na düzen kurumlar› taraf›ndan her f›rsatta ortaya konulmaktad›r.

Ateﬂ Açan Polise
Suç Duyurusu
GSS Protestolar› ve IMF yasalar›na karﬂ› 18 Nisan günü Ankara’da düzenlenen Meclise yürüyüﬂ
esnas›nda havaya ateﬂ açan polis
hakk›nda suç duyurusunda bulunuldu. KESK, D‹SK, TTB ve
TMMOB Temsilcileri, 24 Nisan
günü Ankara Adliyesi önünde yapt›klar› aç›klamada, “Hükümet halk›n en temel taleplerinin savunusu
için soka¤a ç›kanlara bile silahla
cevap verilen bir sürecin önünü
açmaktad›r” denildi.

‘Faﬂist terörü devlet örgütlüyor’
A.Ü. Dil ve Tarih Co¤rafya Fakültesi (DTCF) ö¤rencileri, 19 Nisan günü yaﬂanan olaylar›n ard›ndan
faﬂist teröre karﬂ› birlikte mücadele
ça¤r›s›nda bulundular.
19 Nisan akﬂam› faﬂistlerin bulunduklar› mekanda 2 ö¤renci, tacize u¤ram›ﬂ, ard›ndan yaﬂanan olaylarda, ö¤renciler faﬂistlere gereken
cevab› vermiﬂlerdi. Ard›ndan 300
faﬂist, kampüsün karﬂ›s›nda bulunan
Ankara Adliyesi önünde "Ya Allah
Bismillah Allah-u Ekber” sloganlar›
ile gövde gösterisi yapm›ﬂt›.
Ö¤renciler ertesi günü okula toplu giriﬂ yapt›lar. Bir gün önce yaﬂananlar›n kamera kay›tlar›n› görmek
için Özel Güvenlik Birimi (ÖGB)
ﬂefinin odas›nda inceleme yapmak
isteyen ö¤renciler, faﬂistlerin yuvaland›¤› mekanlarda kamera olmad›¤›n› gördüler. Akﬂam saatlerinde ise,
ö¤renciler okul bahçesinde toplanarak faﬂistleri okulda bar›nd›rmayacaklar›n› hayk›rd›lar. Faﬂistlerin çevik kuvvet korumas›nda okulu
terkettikleri görülürken, devrimci
demokrat ö¤renciler, okuldan toplu
ç›k›ﬂ yapt›lar. 200 ö¤renci Sakarya
Caddesi’ne anti-faﬂist sloganlar atarak yürüdü. Yap›lan aç›klamada ise
ﬂunlar› söylediler:
“Trabzon’da baﬂlay›p Erzincan’da devam eden linç kültürü ‘vatandaﬂ tepkisi’ denilerek meﬂrulaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›l›yor. Bu olaylar devletten ba¤›ms›z de¤il, devletin örgütledi¤i sald›r›lard›r. Bu sald›r›la-

Rektör “Birkaç
Polis” Ça¤›rm›ﬂ!
Y›ld›z Teknik Üniversitesi ö¤rencilerinin
ast›¤› ‘Yaﬂas›n 1 May›s’ afiﬂlerini indirmek için
okula giren polis, gaz bombalar›, biber gaz› ve
coplarla ö¤renci av›na ç›kt›. Rektörlü¤ün iste¤i
ile okula giren polis okul giriﬂinde ö¤rencilerin
üzerini ararken, 3 ö¤renci gözalt›na al›nd›.

ra yeni TMY ile yasal k›l›f uydurulmaya çal›ﬂ›l›yor. Tüm duyarl› kesimleri faﬂizme karﬂ› birlikte mücadele
etmeye ça¤›r›yoruz.”

O ‘Adres’i Aç›kla Rektör!
Üniversitelerde artan sald›r›lar
ve son alarak faﬂist sald›r›lar›n “saç› uzun” ö¤retim üyelerine kadar
uzamas› üzerine, Gazi Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Kadri Yamaç, sald›r›lar›n rastgele olmad›¤›n› belirterek, “Bu tetikleme hareketinin içinde kimlerin yerald›¤›n› tan›mlamak
çok kolay de¤il kiﬂi baz›nda. Ancak
örgütsel ve ideolojik yaklaﬂ›mlar›
bak›m›ndan kimlerin yerald›¤›, kamuoyunun tahmin edebilece¤i adreslerdir” de¤erlendirmesinde bulunuyor. (Cumhuriyet 21.04.2006)
Peki kim bu adresler? Ad›n› koyun! Aç›kça tav›r al›n! Ama hay›r
yap›lm›yor. Linç giriﬂimlerinde de
MHP kimli¤i bilinçli bir ﬂekilde
gizlenmiﬂti. Üniversiteleri sat›rla,
silah ve sopalarla kim bas›yor? Polis demokratik haklar›n› kullanan
ö¤rencilerin afiﬂlerine gaz bombalar› ile müdahale ederken, onlar› tepeden t›rna¤a aramadan geçirirken,
her türlü silahla elini kolunu sallayarak kampüslere kimler giriyor?
Sald›r›y› gerçekleﬂtirip yine polisin
korumas›nda hangi dernek ve partilerin binalar›na çekiliyorlar? Kent
merkezlerinde kitleleri k›ﬂk›rtarak
kimler linç örgütlüyor?...
YÖK’çü rektörler y›llarca korumal›¤›n› yapt›klar›, demokrat ö¤rencilerin afiﬂlerinden daha fazla taAfiﬂleri y›rtarak söken polisin okula girmesi
ö¤renciler taraf›ndan protesto edilirken, rektörlük “sadece birkaç polis istedik bu kadar kalabal›k geleceklerini bilmiyorduk”
aç›klamas› yaparak, polisin estirdi¤i terörün
sorumlulu¤undan kurtulmaya çal›ﬂt›.
Afiﬂ asmak, bildiri da¤›tmak vb. faaliyetler ö¤rencilerin düﬂüncelerini aç›klamak için
en demokratik yollar olarak y›llard›r kullan›l›r. O duvarlar, ödenen bedellerle kazan›lm›ﬂ21
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hammül gösterdikleri eli kanl› katilleri daha fazla koruyamaz. Unutmay›n ki, yeri geldikçe hat›rlatt›¤›n›z
12 Eylül öncesi, faﬂist terörün bilim
insanlar›na da nas›l yöneldiklerinin
örnekleriyle doludur.

Zaman’›n, Gerici Faﬂist
Sald›r›lar› Gizleme Telaﬂ›
Son süreçte faﬂistlerin yan›s›ra
kimi yerlerde gerici sald›r›lar›n ve
ö¤renciler üzerinde bask› oluﬂturma
giriﬂimlerinin yaﬂanmas› üzerine,
islamc› bas›nda bir telaﬂt›r baﬂlad›.
Do¤rudan iktidardan güç alan bu
kesimlerin avukatl›¤›n› yapan Zaman Gazetesi de, gerici sald›r›lar›n
üzerini örtmeye çal›ﬂ›rken, kontrgerilla haberlerine beyninin ne denli
uyumlu hale geldi¤ini de gösterdi.
Zaman’a göre; ö¤rencilere zorla
Kur-an dinlettirilen, baﬂlar› zorla
örttürülen ‹stanbul Üniversitesi’nde
yaﬂananlar›n sorumlusu solcu ö¤renciler! 21 Nisan tarihli Zaman’da
yer alan, “‹stanbul Üniversitesi’ni
‘aﬂ›r› sol’ kar›ﬂt›r›yor” baﬂl›kl› haber böyle diyor.
Öyle ya; sat›rlar bizim elimizde,
gençleri gerici düﬂüncelere göre yaﬂamaya zorlama bizde, sadece afiﬂ
ast›klar› için onlarca solcu ö¤renci
de okuldan at›lmad›...
Kime masal anlat›yor Zaman?
Hedef sapt›r›rken, kontrgerillan›n yay›n organ› olman›n getirdi¤i
tecrübe ile sola karﬂ› psikolojik savaﬂ yürütüyor. Çirkefli¤e son verin!
Yapt›¤›n›z› savunun!
t›r. YÖK’çü rektörler polis terörüyle bu hakk›
yoketmek istiyorlar. Daha önce ‹.Ü. Edebiyat
Fakültesi’nde de benzeri bir durum yaﬂand›¤›
hat›rlanacakt›r. Oligarﬂinin YÖK’çü rektörleri
ve polisi, üniversite kampüslerinde sol ad›na
hiçbir ﬂey olmas›n istiyorlar. Böylece, yaratmak istedikleri ö¤renci tipine karﬂ› alternatif
hiçbir ses ç›kmayacak, üniversitelerin tekellerin arka bahçesi olmas›n›n karﬂ›s›na hiç kimse
ç›kmayacak.

ﬁiﬂli Direniﬂ Evi’nde
Ölüme Yürüyüﬂ Sürüyor
Fatma Koyup›nar ve Behiç Aﬂç›’n›n F Tipleri’nde tecritin kald›r›lmas› talebiyle baﬂlad›klar› direniﬂ,
ﬁiﬂli’de bir evde sürüyor. 1 May›s’›n coﬂkusu emekçileri sararken,
onlar iﬂçisi, memuru, köylüsü, kad›n›, erke¤i ile tüm emekçi halk›m›za
yönelik bir politikaya karﬂ› ölüme
yürüyorlar.

yen bunlara sessiz kalamaz. Herkesin bir ﬂeyler yapabilece¤ine inan›yorum. Tecrit sorununu görmek,
duymak istemeyen gerçekten vicdanlar›n› bir sorgulas›nlar.
Sizlerin orada ölüm orucunda
oluﬂunuz ve benim burada sadece
30 günlük açl›k greviyle destek sunmam beni aç›kças› utand›r›yor. Bu
direniﬂinizi elimden geldi¤i kadar
demiyorum daha fazlas›yla sahiplenece¤ime söz veriyorum.”
Direniﬂ Evi’ni destek ziyaretleri
de sürüyor. Gecekondu yoksullar›,
gençler, kad›nlar, çocuklar, memurlar halk›n her kesiminden insanlar;
Koyup›nar ve Aﬂç› nezdinde Büyük
Direniﬂi sahipleniyor.
Geçen hafta ziyaretçiler aras›nda
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i Genel
Baﬂkan› H. Yüksel Biçen ve ÇHD’li
avukatlar da vard›. 22 Nisan günü

Direniﬂ Evi’ni ziyarette bulunan
H.Yüksel Biçen, ayn› zamanda “Av.
Behiç Aﬂç›’yla Dayan›ﬂma Komitesi” içerisinde yeral›yor. Biçen,
Aﬂç›’n›n ölmemesi için somut
ad›mlar at›lmas› gerekti¤ini vurgulad›¤› ziyarette, “Bu somutluktan
hareketle ayd›n ve sanatç›lar› harekete geçirmeliyiz” dedi ve her türlü
deste¤e haz›r oldu¤unu belirtti.

“Behiç Aﬂç› Ölürse,
Hepimiz Sorumluyuz”

Bu sözler, Direniﬂ Evi’nin geçen
haftaki ziyaretçileri aras›nda yeralan ‹talyan gazetecilere ait. Aﬂç› ve
Koyup›nar’› 22 Nisan günü ziyaret
Büyük Direniﬂ’e Destek
eden Grazia Ceconi ve Emanuela
Açl›k Grevleri ve Ziyaretler
Rubini, onlar› direniﬂ evine getiren
etkeni, “dayan›ﬂma” olarak ifade
Direniﬂ Evi’nde Sezai Demirtaﬂ,
ettiler. Devrimci yay›nlardan ve
Do¤an Çelik, Hatice Aﬂ›k, Gözde
TAYAD’›n Almanca sitesinden diﬁahin ve Cem Özcan, süresiz açl›k
reniﬂten haberdar olduklar›n› belirgreviyle desteklerini sürdürürken,
ten Grazia Cecconi ﬂunlar› söyledi:
yurtd›ﬂ›nda da destek açl›k grevleri
yay›l›yor. Ölüme yürüyenlerin açl›“‹talya’da baz› gazetelerde yaz›¤›n› binlerce kilometre öteden paylalar yaz›yorum. Liberasyon’da yazﬂan Türkiyeli devrimci demokratlar
d›¤›m kimi yaz›lar yay›nlanmay›nca
aras›nda, Almanya Nürnberg’den üç
tart›ﬂt›m. Ben bir yazar›m düﬂüncekiﬂinin bir haftal›k açl›k grevi
lerimi yazmak, insanlar›n geryeralm›ﬂt›.
çekleri görmesine yard›mc› olmak görevim. ‹talyan solcular›
ﬁimdi de Hamburg ﬂehrinde
bir ad›m ileri iki ad›m geri, ku21 Nisan günü üç çocuk annesi
rum solculu¤u yap›yorlar yani.
Gülistan... 30 günlük açl›k greÖlüm oruçlar›yla ilgili bir havine baﬂlad›¤›n› aç›klad›. Direber haz›rlad›m. ‹talyan Parlaniﬂçileri selamlad›¤›n› söylementosu’nda bir kad›n bakan
yen Gülistan, duygular›n› ﬂu
yaz›lar›m için ‘iyi yap›yorsun’
sözlerle anlat›yor:
diye benimle görüﬂtü. Ertesi
“Direniﬂi baﬂ›ndan beri k›gün yaz›m yay›nlan›nca ‘nas›l
y›s›ndan köﬂesinden destekleböyle bir ﬂey yapars›n, senin
meye çal›ﬂ›yorum. ﬁehit düﬂen
konu etti¤in kiﬂiler teröristmiﬂ’
121 insan› hiç tan›mad›m, ama
dedi. Ben de, ‘11 Eylül’den
çok etkilendim. Her ﬂehit düﬂen insan›m›z›n benim can›m- TBMM Baﬂkan› Bülent Ar›nç, bir zamanlar, sonra hepimiz teroristtiz’ dedan bir parça götürdü¤ünü “benim ülkemde ölüme yatan insanlar var- dim.”
hissettim. 121 insan› okuyarak
tan›d›m. Üç tane çocu¤um var,
birgün bana demezler mi, anne
2000 y›l›nda büyük bir direniﬂ
baﬂlad›, destanlaﬂt›, tarihe alt›n harflerle yaz›lacak ve 121
insan ﬂehit düﬂtü. Sen ne yapt›n? Ben bunun hesab›n› çocuklar›ma nas›l veririm? Evet
bu art›k vicdan sorunu. Vicdan›m› sorgulad›m, insan›m di-

sa ilgilenmeliyim” demiﬂ ve Cemil Çiçek’in
“uyar›s›” ile bu sözünü unutup ölümlere
göz yummuﬂtu. Ayn› Ar›nç ﬂimdi islamc›
bas›n›n “demokrasi manifestosu” dedi¤i
nutuklar at›yor. AKP’lilerin dilinden “hak
ve özgürlükler” düﬂmüyor. Öte yandan ‹stanbul’un orta yerinde ölüme yürüyor insanlar... Bu riyakarl›k nas›l gizlenebilir?
Görmemek ve göstermemek, tarihin yazaca¤› bu çarp›c› çeliﬂkiye engel olabilir mi?
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Emanuella Rubini ise,
ölüm orucu ile ilgili düﬂüncesini ﬂu sözlerle anlatt›: “Türkiye’ye ilk geldi¤imde ölüm orucunu direniﬂ biçimi olarak görünce ﬂok olmuﬂtum. Anlayamad›m. Ama hapishanelerde
yaﬂananlar›, 121 insan›n ölümünü, nas›l öldüklerini, k›sacas› tecriti ö¤rendikçe ben de
böyle direnirdim diyorum. Av-

Direniﬂe
‹talya’dan
Destek

rupa’da tecritin nedenlerini tam anlayamad›klar› için
Ölüm Orucunu aﬂ›r› buluyorlar. Hapishanelerde neler oldu¤unu,
121 insan›

bilmiyorlar.”
Sordu¤umuz sorulardan biri de
Av. Behiç Aﬂç›’n›n ölüm orucuydu.
Grazia Cecconi, Aﬂç›’n›n daha önce
yaﬂad›¤› tutsakl›k ve iﬂkencelerden
sözederek, “Bu nas›l bir ﬂeydir?
Bütün Avrupa heyetleri, insan haklar› dernekleri, sendikalar gibi kurumlar Av. Behiç Aﬂç›’ya destek vermeli. Gelip görmelidirler. Bir Avukat ölüm orucuna baﬂl›yorsa demek
ki yo¤un bir bask› var. E¤er Av. Behiç Aﬂç› ölüm orucunda ölürse bundan hepimiz sorumluyuz. ‹nsanl›k
için çok ac› bir durum. Bir insan›n
daha ölmesine seyirci kalmamal›y›z” diye konuﬂtu.
Cecconi, ‹talya’ya döndüklerinde direniﬂi ulaﬂabildikleri herkese
anlatmay›, gazetelerde yazmay› düﬂündüklerini kaydederken, dökümanter nitelikli bir kitap haz›rl›klar›n›n da oldu¤unu dile getirdi.

Özgür Tutsaklar: Avukat
Behiç Aﬂç› Onurumuzdur
Avukatlar›n›n ölüm orucuna baﬂlamas›, kuﬂkusuz en çok özgür tutsaklar cephesinde yank› buldu. Kocaeli 1 No’lu F Tipi’ndeki DHKP-C
Davas› tutsaklar›, 10 Nisan tarihli
mesajlar›nda, avukatlar›n› selamlarken, Aﬂç›’ya hitaben ﬂöyle dediler:
“... Çok ﬂey paylaﬂt›k. Tez yay›lan kara haberlerin a¤›rl›¤›n› da beraber gö¤üsledik, umutlu haberlerin
sevincine beraber gülümsedik. Ki
avukat müvekkil iliﬂkisinin s›radanl›¤›ndan öteydi paylaﬂt›klar›m›z...
“Yeryüzü aﬂk›n yüzü oluncaya
dek” idealimizi; motorlar›n maviliklere sürülece¤i günlerin özlemini; kimsenin aç yatmayaca¤›, aç›kta
kalmayaca¤›, kimsenin kimseyi
ezip sömürmeyece¤i bir hayat›n

Aﬂç› ve Koyup›nar’dan DKÖ’lere Ça¤r›
“Bugüne kadar defalarca kap›lar›n›z› aﬂ›nd›rd›k, tecrit sorununa ölümlere duyars›z kalmaman›z ve çözüm noktas›nda iktidarlar› zorlaman›z için. Neden ölüm orucunday›z ve tecrit nas›l bir iﬂkence yöntemi anlataca¤›z size. F
Tipi hapishanelerin mimari yap›s› da uygulamalar› da tecrit, yaln›zlaﬂt›rma, kiﬂiliksizleﬂtirme esaslar›na göre belirlenmiﬂtir....
Bizler 6 y›ll›k süreç boyunca tüm demokratik haklar›m›z› kullan›p say›s›z eylemler
yapt›k. Büyük bedeller ödedi insanlar›m›z.
Tecrit kald›r›lmad›¤› ve iktidarlar çözümsüzlükte ›srar etti¤i için bizler de ölüm orucuna
baﬂlad›k.
Tecrit sald›r›s›n›n hedefi halk›n haklar ve
özgürlükler mücadelesidir. Ülkemizdeki antidemokratik uygulamalara karﬂ› demokrasi
mücadelesinin en kararl› savunucusu sizler olumudunu paylaﬂt›k...
Ve paylaﬂ›p büyüttü¤ümüz o büyük idealin u¤runa, baﬂ›m›za bir ﬂey
geldi¤inde seni daima yan›m›zda
bulduk. Yeri geldi, kanl› cesetlerimizi tek baﬂ›na omuzlad›n. Yeri geldi iﬂkence yaralar›m›za o umutlu tebessümünle merhem oldun. Ve
mahkeme kürsülerinde de¤il sadece, hayat›n her an› ve alan›n› bir
kürsüye çevirip savundun, savunmaya de¤er tek ﬂeyi; u¤runa ölümlere gidip geldi¤imiz o umutlu ve
onurlu ideallerimizi...
Kuﬂkusuz, yürüdü¤ün yolun bedelleri vard› ve a¤›rd›. Ki dayat›lan
her bedeli, hayat›n onur hanesine
yaz›p yürüdün Fuat’›n rehberli¤inde. Ve sen Behiç, sen hayat›n, hakikatin ve halk›n hakk›n› savunurken,
‘modern ve monden Avukatlar, ‘eski dostlar’ s›n›f›na yaz›l›yorlard› birer birer. Kimisi ‘bana dokunmayan
y›lan...’ duyars›zl›¤›yla; kimisi
‘cüzdan› dolduran kaptan’ ç›karc›l›yla, kimisi emperyalist AB’den
özgürlük bekleme aymazl›¤›yla; kimisi de teslim olduklar› maiﬂet dertlerinin dermans›zl›¤›nda, düzen batakl›¤›nda kirlenme yar›ﬂ›nda birincili¤e koﬂturuyorlard›. Ve sen Behiç, varl›¤›n ve var etti¤in her ﬂeyle,
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mal›s›n›z. On y›llard›r mücadelelerle kazan›lm›ﬂ haklara sald›r›l›yor. Yeni iﬂ yasalar›, kamu
personel reformu ad› alt›nda yap›lan de¤iﬂiklerle emekçiler her geçen gün yoksullu¤a, örgütsüzlü¤e mahkûm ediliyor, en meﬂru demokratik çal›ﬂmalar›na terör demagojileriyle
faﬂist güruhlar sald›r›yor, linç sald›r›lar›yla
devrimci – demokrat kiﬂi ve kurumlar tecrit
edilmeye çal›ﬂ›l›yor. Tecrit hepimizi tehdit eden
sistemli bir sindirme politikas›.
Bu yüzden 6 y›ld›r süren direniﬂe gündemimiz de¤il diyemezsiniz. ‹nsanlar›n ölmesinden daha acil, daha önemli ne olabilir?! Biz de
daha önce hayat›n› kaybeden 121 insan gibi
tecrit kald›r›lmazsa ölece¤iz. Yap›labilecek çok
ﬂey var. Sizleri ölüm orucu direniﬂini sürdürdü¤ümüz evimize davet ediyoruz.” (16 Nisan
2006)
ayna tutuyordun böylelerine...
Ve iﬂte ﬂimdi, asl›nda bir kez daha ve bu biçimde; adaletsizli¤in
‘adalet’, esaretin ‘özgürlük’, zorbal›¤›n ‘demokrasi’ oldu¤una inan›p
biat etmemizin dayat›ld›¤› bir dünyada; adaletin, özgürlü¤ün ve demokrasinin nas›l savunulaca¤›n›n
dersini veriyorsun herkese...
Ve bu bahiste ‘meslektaﬂ›n’ Fidel Castro hakl›d›r: “...Jose Marti’nin dedi¤i gibi, onursuz insanlar›n oldu¤u yerde, pek çok insan›n
onurunu içlerinde taﬂ›yan insanlar
vard›r! Bu sözlere, içlerinde tüm
dünyan›n onurunu taﬂ›yan kiﬂiler de
vard›r ve Che de onlardan biridir
diye ekleyebiliriz...” Biz de ekliyoruz ki, tecrit iﬂkencesinin ac›s›n› yüre¤inde duyup, zalimin karﬂ›s›na dikilen Avukat›m›z Behiç Aﬂç› onurumuzdur!
Sevgili Behiç... Bu bir veda de¤il, Merhaba! Senin ayd›nl›k bilincine, umutlu yüre¤ine ve o su kat›lmam›ﬂ vicdan›na bir kez daha Merhaba Behiç, MERHABA! Hapishanelerin o darac›k Avukat görüﬂ yerlerindeki kucaklaﬂmalar›m›z›n s›cakl›¤›yla kucakl›yor, Özgür Tutsaklar olarak ve 121’lerimizin ad›na
da aln›ndan öpüyoruz.”

Direniﬂçilerden Halk›m›za
“Biz iki ölüm orucu direniﬂçisi
olarak yaz›yoruz bu mektubu. Tecriti bir de bizden dinleyin.
Ben Fatma Koyup›nar; 9 May›s 2005 tarihinde baﬂlatt›¤›m Ölüm
Orucu Direniﬂimi 10 Mart 2006 tarihinde tahliye olduktan sonra da d›ﬂar›da sürdürüyorum. 340’l› günleri
aﬂt›m direniﬂimde...
Ben avukat Behiç Aﬂç›; 5 Nisan
Dünya Avukatlar Günü’nde devrimci bir avukat olarak tecrit sorunun
çözülmesi için ölüm orucuna baﬂlad›m. Bugüne kadar hukuki yollardan
mücadele ettim, bugünse, hukukun
ve adaletin olmad›¤› yerde direnmek
hakt›r diyerek direniﬂe baﬂlad›m.
F Tipleri’nde tecrit hapishanenin
mimari yap›s› ve idarenin uygulamalar›yla hayata geçiriliyor. Bir ya
da üç kiﬂilik hücrelerle tutuklular
yaln›zlaﬂt›r›l›yor. Tutuklular›n birbirini görmesine tahammül yoktur F
Tipleri’nde! Tesadüfen koridorda
karﬂ›laﬂan tutuklular›n birbirini görmemesi, kucaklaﬂmamas› için gardiyanlar araya girer, engellerler. ‹nsanl›k m›d›r insan› insandan esirgemek? Tecrit insanl›k d›ﬂ› bir uygulamad›r. Tecrit yaln›zlaﬂt›rmakt›r, insan› insandan koparmakt›r. Oysa insan sosyal bir varl›kt›r ve sadece
mezarda yaln›z kalabilir.
‹dare uygulamalarla “benim dedi¤im olacak” dayatmas› yap›lmaktad›r. T›pk› ABD’nin “ya benim istedi¤imi yapars›n ya da yok ederim”
demesi gibi... Gömle¤inden, pantolonuna, kitaplar›na her ﬂey idarenin
belirledi¤i say›da ve ﬂartlarda verilir.
D›ﬂar›yla tek ba¤› sa¤layan mektuplar idarenin istedi¤i tarzda yaz›lmad›¤› için karalan›r ya da imha edilir.
‹nsan onurunu k›r›c› uygulamalar›
kabul etmedi¤i için avukat, aile görüﬂ yasa¤›, havaland›rma yasa¤› gibi
birçok ceza verilir. Bu cezalar›n en
vahim örne¤i K›r›klar F Tipi’nde adlilere domuz ba¤› yap›lmas›d›r. ‹ﬂte
tecrit budur! Yani ya benim dedi¤im
gibi olursun ya da cezaland›r›r›m,
yok ederim demektir. Tecrit bu dayatmaya boyun e¤dirmektir. Sorgulatmamak, haks›zl›klar› kabul ettir-

m e k ,
tepki-

sizleﬂtirmektir.
Paylaﬂmak yasakt›r, engellenir F
tipinde... Hücreler aras›, hatta ayn›
hücrede kalan tutuklular›n dahi paylaﬂmamas›, birlikte üretimler yapmamas› için engeller ç›kar›l›r. Avukat›n›z ayn› olsa dahi ayr› ayr› ç›kar›l›rs›n›z. Birlikte foto¤raf çekilemezsiniz. Yan hücrede arkadaﬂ›n›z
dövülürken, tedavi edilmeyerek öldürüldü¤ü için tepki gösterdi¤inizde
ceza al›rs›n›z. Yani “sana ne arkadaﬂ›n dövülüyorsa, ölüyorsa. Sen
kendini düﬂün”
deniliyor. ‹ﬂte
tecrit
budur.
Paylaﬂmamakt›r.
B i r e y c i l i k t i r.
Her koyun kendi baca¤›ndan
as›l›r diye düﬂünmektir.
Dönüp yaﬂam›m›za bakal›m. Tecritin hapishanelerle s›n›rl› olmad›¤›n› göreceksiniz. Bu
sayd›klar›m›z›n hepsi yaﬂam›m›zda
bir ﬂekilde var. Tecrit banane deyiﬂlerimizde, ben kendimi kurtarmaya bakar›m düﬂüncesiyle baﬂkalar›n›n sorunlar›na duyars›zlaﬂmam›zda, paylaﬂmak yerine sadece kendimizi düﬂünmemizde, haks›zl›klar karﬂ›s›nda
tepkisiz kal›ﬂ›m›zda, boyun e¤iﬂimizde gösteriyor kendini.
Tecrit biraraya gelmemektir. Yaln›z bireyler haline gelmektir. Örgütsüzleﬂmektir. Örgütlenmeyen, birlikte olmayan her insan tek baﬂ›na
güçsüzdür, çaresizdir. Çaresiz ve
güçsüz oldu¤u için u¤rad›¤› haks›zl›klar› kabullenmek zorunda kal›r.
Bu yüzden gecekondumuz baﬂ›m›za y›k›l›rken, h›rs›zl›k, fuhuﬂ,
çeteleﬂme yayg›nlaﬂ›rken “ben
tek baﬂ›ma ne yapabilirim ki”
deyip sessiz kal›r›z. Tecrit çaresiz b›rakmakt›r, güçsüzleﬂtirmektir, boyun e¤dirmektir. Hepimiz tecrit alt›nday›z derken
kastetti¤imiz de bu gerçektir.
Biz bu yüzden ölüm orucu direniﬂindeyiz. Ölümü sevdi¤imizden
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de¤il, tecritin kald›r›lmas› talebinde
›srarl› oldu¤umuz için, ölümüne bir
kararl›l›k taﬂ›d›¤›m›z için, düﬂüncelerimizden ve de¤erlerimizden vazgeçmedi¤imiz için, halk›m›z› ve vatan›m›z› sevdi¤imiz için, 6 y›ld›r
121 insan öldü F Tipleri’nde. Daha
fazla insan›n ölmemesi için direniyoruz.
Ülkemizin gelece¤i için direniyoruz. Bu direniﬂ senin için ey halk›m›z! Çocuklar›m›za güzel bir gelecek b›rakmak için sen de sahip ç›k,
ses ver!
‹nan›n! Kazanaca¤›z tecriti kald›rtaca¤›z. Bu
bizim
elimizde! Çünkü F Tipi
tecrit sorunun
çözümü
çok basitken iktidar›n
Adalet
Bakan› çözüme yanaﬂm›yor.
Oysa ataca¤› bir imzayla çözülecek. Bu imzay› att›rmak hepimizin birlikte daha güçlü karﬂ›
koymam›zla, sesimizi yükseltmemizle mümkün olacakt›r.
Direniﬂi sürdürdü¤ümüz eve
gelin tart›ﬂal›m ve neler yapabilece¤imizi birlikte belirleyelim.”

Fatma
Koyup›nar, Behiç
Aﬂç›

‘Avukat kimli¤i’ ve iki anlay›ﬂ
‹stanbul Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›, Avukat Behiç Aﬂç› hakk›nda
“yasad›ﬂ› örgüt propagandas›”
yapt›¤› gerekçesiyle Adalet Bakanl›¤› ve Barolar Birli¤i'ne suç duyurusunda bulundu. Mücadele Birli¤i
Dergisi’nin nisan say›s›nda yay›nlanan röportaj› gerekçe gösteren Baﬂsavc›l›k, Aﬂç›’n›n, “avukat kimli¤inin d›ﬂ›na ç›kt›¤›n›” iddia etti.
Savc› dedi¤iniz böyle olur! 121
insan›n ölümünün sorumlular›na soruﬂturma açm›yor, bu zulmün durdurulmas›n›, 122. insan›n ölmemesini isteyen bir hukukçunun cezaland›r›lmas›n› istiyor. Bunca insan›n ölümüne iliﬂkin onlarca kez suç
duyurular› yap›ld›. Hatta bunlara
gerek bile olmadan, hukuka, adalete
inanan bir savc›, “bu nas›l bir politikad›r, kim neden uyguluyor ki, bu
kadar insan›n can›na mal oluyor”
diye soruﬂturma açmas› gerekirdi.
Ama Baﬂsavc›’n›n s›k›nt›s› baﬂka,
temsil etti¤i anlay›ﬂ çok farkl›.
Bizim gibi bir ülkede “avukatl›k
kimli¤i” nedir, nas›l icra edilmelidir, iki farkl› anlay›ﬂ var karﬂ›m›zda.
Biri DGM Savc›s›’na, di¤eri Av.

Behiç Aﬂç›’ya ait. Soruna Adalet
Bakanl›¤›’n›n bak›ﬂ› biliniyor, Barolar Birli¤i'nin bak›ﬂ›n› ise, suç duyurusuna verece¤i cevapta görece¤iz.
Savc›n›n, Behiç Aﬂç›’y› sindirme niyetiyle hareket etti¤ini; ölüme
yürüyen bir insan›n cezayla korkutulamayaca¤›n› bilemeyecek kadar
“cahil” oldu¤unu düﬂünmek istemeyiz. Direniﬂ Evi’ne müdahaleye zemin haz›rlama konusunda ise, Behiç Aﬂç›’n›n cevab› yeterlidir.
Bunlarla birlikte, savc› mevcut
statükonun d›ﬂ›na ç›kan, adaletin ve
hukukun olmad›¤› bir ülkede gerçekten adaleti savunan hukukçulara
gözda¤› vermek istiyor. Savc›, faﬂizmin 6 y›ld›r uygulad›¤› tecrit politikas›n›n avukatl›¤›n› yap›yor.
Evet O bir avukat! 121 insan› katleden bir politikan›n ve bunu uygulayanlar›n avukat›.
Sözünü etti¤i “avukat kimli¤i”
de kendisinin taﬂ›d›¤› bu kimlik.
Bütün avukatlardan istedi¤i ise,
müvekkillerinin hakk›n› mahkeme
salonlar› d›ﬂ›nda aramayan, salonlarda da zaten çizilen s›n›rlar›n d›ﬂ›na ç›kmayan, hele bu hak aramay›,

onlar›n içinde yaﬂad›¤› bir zulme
karﬂ› bedenini ölüme yat›rma noktas›na götürmeyen bir avukatl›kt›r.
“Ba¤›ml› adaletin ba¤›ml› avukatlar› olun” diyor. “Vicdan› ile cüzdan› aras›nda s›k›ﬂan” düzen adaletinin temsilcisi savc›, ayn› onursuz
ikilemi Av. Aﬂç›’ya ve tüm hukukçulara dayat›yor.
Evet, Av. Behiç Aﬂç›’n›n direniﬂinin dünyada eﬂi benzeri yoktur. O,
yeni bir hukukçu kimli¤inin temsilcisi olarak bu yolda yürüme karar›
ald›. Müvekkillerinin ölmemesi, bu
zulmün son bulmas› için her yola
baﬂvuruyor ve hiçbirinden sonuç
alamad›¤›n› gördü¤ü nokta da, ölüme yat›yor! Evet! Çok farkl› iki anlay›ﬂtan sözediyoruz. Bu hukukçu
kimli¤ini, bu erdemi anlayamaz düzenin savc›lar›.
Bu hukuk anlay›ﬂ›, düzenin temsil etti¤i de¤erlerin tümüyle çat›ﬂacakt›r elbette. Generallerin ve iktidarlar›n emrindeki hukukla, katliamlar› aklayan, infazc›lar›n s›rt›n›
s›vazlayan, iﬂkencecilere kol kanat
geren, taﬂ atan çocuklara onlarca y›l
ceza isteyip tüm bir kenti zehirleyen
tekelleri komik para cezalar›yla
ödüllendiren hukukla çat›ﬂacakt›r.
Soruﬂturma iste¤i, bu çat›ﬂman›n
ürünüdür.

Müdahale yap›l›rsa, hepimizi O savc› öldürmüﬂ olur...
“Öncelikle belirteyim ki ölüm orucu eylemimde kendime ait bir talebim yoktur. Tek talebim hapishanelerdeki TECR‹T‹N kald›r›lmas›d›r. Böylesine kolay bir çözümde 121 insan ölmüﬂtür. Ben de Avukatlar› olarak
onlar için elimden geleni yapt›m. Ben bir anlamda ölüm orucu eylemimi müvekkillerimin haklar›n› korumak
için yap›yorum. Yani Avukatl›klar›n› yap›yorum. Avukatl›k mesle¤inin s›n›rlar›n› belirlemek DGM Savc›s›’na
m› kalm›ﬂt›r? Anlaﬂ›lan o ki DGM Savc›s› bizlerin siyasi iktidar›n haz›r k›talar› olmad›¤›m›z› unutmuﬂ. O DGM
Savc›s› bilmelidir ki bizi rüyas›nda bile kendi belirledi¤i s›n›rlar içinde Avukatl›k yaparken göremeyecektir.
Yasad›ﬂ› örgüt propagandas› yapt›¤›m iddias› ciddiye bile al›nmayacak bir iddiad›r. Tecrit kalks›n demek
yasad›ﬂ› örgüt propagandas› m› oluyor? Kuﬂkusuz böyle olmuyor. Ama DGM Savc›s› aynen siyasi iktidar›n F
tipi hapishanelerde yapmaya çal›ﬂt›¤› gibi D‹RENME HAKKINI ortadan kald›rmaya çal›ﬂ›yor. Ülkemizde uygulanan zulme gözlerinizi kapat›n diyor.
DGM Savc›s› bu sorunun çözülmesini istiyorsa yüzünü Adalet Bakanl›¤›’na döndürmelidir. Çözüm oradad›r. Nas›l olur da bir iktidar kendi vatandaﬂlar›n›n isteklerine ayk›r› politikalar uygular?
DGM Savc›s›’n›n amac›, ölüm orucu yapmakta oldu¤um eve polis müdahalesi zemini sa¤lamakt›r. Küçük
Armutlu’da polis müdahale etmiﬂ ve sonuç da 4 insan ölmüﬂtü. Ayn› ﬂeyi ﬂimdi burada yapt›rmak istemektedir. Fatma Koyup›nar direniﬂinin 348. günündedir. Durumu a¤›rd›r. En küçük bir polis müdahalesinde bile ölecektir. O Savc› ﬂunu bilmelidir ki böyle bir müdahale yapt›r›rsa bu evden çok ölü ç›kar. Hepimizi O Savc› öldürmüﬂ olur... (Av. Behiç Aﬂç› / 22 Nisan)
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Behiç Aﬂç›’dan
Savc›ya Cevap

Tecrit, sessiz ölümdür
Direniﬂ, yaﬂatmak içindir

TAYAD'›n "Tecrite Son" kampanyas› sürüyor. Kampanya kapsam›nda yap›lan oturma eylemleri,
bildiri da¤›t›mlar› gibi faaliyetlerle,
tecrit gerçe¤i halka anlat›l›yor.
***
Mersin TAYAD’l› Aileler 21
Nisan Cuma günü Taﬂ Bina önünde
biraraya gelerek hapishanelerde tecriti yaﬂayanlar›n yazd›¤› Tecrit kitab›n› tan›tt›lar ve tecride karﬂ› ölüm
orucuna baﬂlayan yeni direniﬂçileri
anlatt›lar. Behiç Aﬂç›’n›n ve Fatma
Koyup›nar’›n resimlerinin ve “Tecrite Son” afiﬂlerinin taﬂ›nd›¤› aç›klamada konuﬂan Gülbeyaz Karaer,
tecrit politikas›na karﬂ› sürdürülen
mücadeleye de¤inerek, “Bu mücadele 5,5 y›ld›r sürmektedir” dedi.
Ard›ndan TAYAD’l› Aileler Tecrit
kitab›n›n sat›ﬂ›n› yapt›lar.
Ayn› gün Hatay TAYAD’l› Aile-

ler de Ulus Meydan›’ndayd›lar.
Oturma eylemi öncesi konuﬂan Deniz Kutlu, her hafta yapt›klar› ‘Sana
tecriti anlatmak istiyorum’ eyleminin yedincisini gerçekleﬂtirdiklerini
hat›rlatt› ve “Vahﬂi bir katliamla F
Tiplerini devreye soktular ama direniﬂi k›ramad›lar. Amaçlar›na ulaﬂabilmeleri için direniﬂi yoketmeleri
gerekir. Yollar›n›n önünde iki büyük
güç var. Devrimciler ve bugün 6. y›l›na giren büyük direniﬂ...” dedi.
Daha sonra Kand›ra 1 No’lu F
Tipi Hapishanesi’nden Ümit ‹lter’in
gönderdi¤i mektup ve Fatma Koyup›nar’›n ölüm orucu direniﬂçisi Behiç Aﬂç›’ya yazd›¤› ﬂiir okundu.
“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz” sloganlar› atan TAYAD’l› Aileler, mektup ve ﬂiiri de ço¤altarak
halka da¤›tt›lar.
Direniﬂin nabz›n›n att›¤› yerlerden biri olan Ankara Abdi ‹pekçi
Park›’ndan da, “Tecrite Son” ça¤r›s› yükseldi. Her hafta düzenlenen
“sana tecriti anlatmak istiyorum”
eylemi, 22 Nisan günü “Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” sloganlar›yla gerçekleﬂtirildi. AKP hükümetinin sansür politikas›na de¤inilen
aç›klamada, F Tiplerinde yaﬂanan
hak ihlallerinden örnekler sunuldu.
TAYAD’l›lar iktidara seslenerek
ﬂöyle dediler: “Daha
kaç insan ölecek? Evlatlar›m›z düﬂünceleriyle, kimlikleriyle yaﬂamak istiyor. Bunun
için direniyor, ölüyorlar. 6 y›ll›k süreç kan›tlam›ﬂt›r ki; yeni yasalar ç›karmakla, bask›y› koyulaﬂt›rmakla,
iﬂkenceyi artt›rmakla
bir yere var›lamaz. ‹ktidar direniﬂi bitirmek
istiyorsa çözüm tecritin kald›r›lmas›d›r.”
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Temsili hücre içinden yap›lan
aç›klaman›n ard›ndan, ayn› hücreye
giren ÇHD’li Avukat Özgür Y›lmaz,
Behiç Aﬂç›’n›n ölüm orucu aç›klamas›n› okudu. Eylem s›ras›nda, polisin
parkta aç›klama yapmak için bekleyen Türkmen Cephesi, ‹ﬂçi Partisi vb.
ﬂovenist gruplar› bahane ederek engelleme çabas› boﬂa ç›karken, daha
sonra dövizleri kald›rma dayatmas›
TAYAD’l›larca reddedildi. Bunun
üzerine aileler eylem bitene kadar
zorla parktan ç›kar›ld›.
Ankara’da ayr›ca 21 Nisan günü
“Tecrit” kitab›n›n sat›ﬂ› Yüksel Caddesi’nde gerçekleﬂtirildi.
Kampanyan›n sürdü¤ü yerlerden
biri olan Adana’da da bu hafta yine
oturma eylemi devam etti. 24 Nisan
Pazartesi günü ‹nönü Park›’nda
”Tecrite Son” pankart› açan Adana
TAYAD’l› Aileler, Fatma Koyup›nar ve Behiç Aﬂç›’n›n halk›m›za
yapt›¤› ça¤r›y› okudular. Ya¤mur alt›nda gerçekleﬂen eylem boyunca
megafonla halka tecrite iliﬂkin bilgiler aktar›ld›. Temsili hücre maketinin yak›lmas› ile süren eylemde direniﬂçilerle haberleﬂilebilecek bilgiler de da¤›t›ld›.
Adana TAYAD’l›lar, 25 Nisan
günü de Adliye Binas› önünde yapt›klar› eylemle, Kürkçüler E Tipi

Hapishanelerde neler oluyor? Bilmek Hakk›n›z!
Hapishanesi’nde bir y›l› aﬂk›n bir süredir
tek kiﬂilik hücrede tutulan Nebiha Arac›
üzerinde son dönemde artan bask›lar› protesto ettiler ve tecritin kald›r›lmas›n› istediler ve “Nebiha Arac› Yaln›z De¤ildir”
sloganlar› att›lar.
‹zmir TAYAD’l› Aileler ise 22 Nisan
günü 11. kez Kemeralt› giriﬂinde yapt›klar› oturma eyleminde, “F Tipi Hapishanelerde Tecrite Son” pankart› ve direniﬂçilerin resimlerini taﬂ›d›lar. Eyleme EKD-G
de destek verdi. Yurdagül Gümüﬂ taraf›ndan yap›lan aç›klamada, tecritin ve direniﬂin 6 y›ld›r sürdü¤ü hat›rlat›larak, “Tecrit,
sessiz ölümdür! Tecrit yaln›z içerde yaﬂanm›yor. D›ﬂar›da da yaﬂamaktay›z. Tüm
bu sald›r›lara yani tecrite karﬂ› tam 6 y›ld›r içerde tutsaklar ölüm orucu direniﬂi ile
direniyorlar” denildi.
Beﬂ dakika oturma eylemi yapan TAYAD’l›lar bu esnada Av. Behiç Aﬂç›’n›n
ÇHD Genel Merkezi’ne yazd›¤› mektubu
okudular ve “Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz” sloganlar› att›lar.
Zonguldak TAYAD’l› Aileler de 22
Nisan günü Madenci An›t›’n›n önünde “F
Tipi Hapishanelerde Tecrite Son” dediler.
EHP, E¤itim-Sen ve SES’in destek verdi¤i eylemde, ölüm orucunun sürdü¤ü
emekçi Zonguldak halk›na duyuruldu.
Samsun TAYAD'l›lar›n 22 Nisan günü düzenledikleri oturma eyleminde de
ayn› ça¤r› vard›; "Tecrite Son"! Direniﬂçilerin mektubunu okuyan TAYAD’l›lar halka seslenerek “Bu direniﬂ senin için ey
halk›m›z!” dediler. Oturma eyleminin ard›ndan Çiftlik Caddesi boyunca kampanya bildirileri da¤›t›ld›.
‹stanbul’daki eylem yeri ise, tecrit
hücrelerine baﬂ›ndan bu yana destek vererek 121 insan›n ölümünün alt›na imzas›n›
atan Avrupa Birli¤i’nin “Bilgi Merkezi”
önüydü. Taksim'deki AB Bilgi Merkezi’ne
24 Nisan günü dilekçe vererek “tecrite son
verilmesini” isteyen TAYAD’l›lar, merkez
önünde yapt›klar› aç›klamada, tecritin AB
ülkelerinin deste¤iyle sürdü¤ünü kaydederek, “Raporlar ile F Tipleri'nin Avrupa
standartlar›nda oldu¤unu aç›klad›lar.
Do¤rudur F Tipleri Avrupa standartlar›nda olabilir ama insanl›k standartlar›nda
de¤ildir. Bunu AB ülkeleri de bilmektedir.
Bu nedenle tecritten, ölümlerden, sakatl›klardan AB ülkeleri sorumludur" dediler.
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Kürkçüler’de a¤›r tecrit
Adana Kürkçüler E
Tipi Hapishanesi’nde
hücrede tutulan Nebiha
Ar›c›’ya a¤›r tecrit uygulan›yor ve tecriti daha da a¤›rlaﬂt›rmaya
yönelik her gün yeni bir uygulama ekleniyor.
‹lk tutukland›¤›nda 6 ay s›cak su yüzü görmeyen Nebiha
Arac›’n›n bu ihtiyac›n› karﬂ›lamak için di¤er hücrelerde kalan
siyasi tutsaklar kovalarla su taﬂ›maya baﬂlad›lar. Hapishane
idaresi bu dayan›ﬂmaya da tahammül edemedi. “S›cak su ald›m” ﬂeklinde bir tutana¤a imza
atmas› istenen Arac›, idarenin
bu iste¤ini reddedince, art›k s›cak su alamaz oldu.
Kendisine yaz›lan ve kendisinin baﬂka hapishanelere yazd›¤› mektuplar verilmedi, gönderilmedi. Arac› bu konuda
yapt›¤› suç duyurular›n›n hiçbirinden sonuç alamad›. Gönderilmeyen mektuplar aras›nda,
hukuki durumu ile ilgili olarak
avukatlar›na yazd›¤› ve yaﬂad›¤› sorunlarla ilgili TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu'na yollad›¤› mektuplar da bulunuyor.
Havaland›rma hakk› halen
gasbedilmiﬂ durumda. Günde
sadece 1 saatlik havaland›rmaya ve onursuz üst aramas› dayatmas›yla ç›kar›l›yor. Arac› bu
uygulamay› reddetti¤i için aylard›r havaland›rma hakk›ndan
yoksun durumda.
Arac›’ya yönelik uygulamalardan biri de, mektuplar›n›n,
üzerindeki bask›y› protestoya
yönelik her davran›ﬂ›n›n hücre
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cezas› ile cezaland›r›lmas›.
Bir mektubunda bu durumu
ﬂöyle örnekliyor Nebiha Arac›:
“Halen havaland›rmas› olmayan bir hücredeyiz yani. Buraya getirildikten sonra da yeniden hücre cezalar› verdiler. 180
gün gayri hukuki bir ﬂekilde tutuldu¤umuz hücrelerde, 10-15
gün aral›klarla de¤iﬂen yeni
hücre cezalar› verdiler. Yeni bir
ayl›k kapal› görüﬂ yasa¤› verdiler... Bu hücreye geldi¤imiz
gün mektup yasa¤› baﬂlatt›lar.
Mektup yasa¤› olunca postayla
gelen hiçbir ﬂeyi vermiyorlar
(dergi, gazete, kitap vb.) Bu
yüzden okuyabilece¤im kitaplar gelmedi. Yürüyüﬂ'ü zaten 34 ayd›r vermiyorlar.

Tecrit Can Almaya
Devam Ediyor
Mersin’de kendini
asarak yaﬂam›na son
veren, HPG’li Mehmet
Alkan’›n, tecriti, inkar› ve imha
politikalar›n› protesto etti¤i
aç›kland›. HPG taraf›ndan yap›lan aç›klamada, “Alkan yoldaﬂ›m›z 10 Nisan 2006 tarihinde Mersin’de tutuklanmas› sonucu gerek Türk devleti taraf›ndan esaret alt›na al›nmas›n›,
gerekse halk›m›z ve önderli¤imiz üzerinde uygulanan imhainkar-tecrit politikas›, yine tutsaklara dayat›lan teslimiyet ve
onursuzca yaﬂam biçimlerini
protesto etmek amac›yla yaﬂam›na son vererek ﬂehadete
ulaﬂm›ﬂt›r” denildi.

hayat›n
içindeki

teori
Sendikal Mücadele
ve Sendikac›l›k - 2
Sevgili Yürüyüﬂ okurlar›na merhaba! Sohbetimize kald›¤›m›z yerden devam ediyoruz. Nerede kalm›ﬂt›k? Güler arkadaﬂ, istersen k›sa
bir hat›rlatma yaparak baﬂlayal›m.

Güler: Geçen sohbetimizin
oda¤›nda, iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesinin üç ayr› cephede yürütüldü¤ü,
bunlar›n hedeflerinin, bunlar› yürütecek örgütlenmelerin ayr› ayr› oldu¤u vard›. Keza sendikalar›n kendilerini ekonomik mücadeleyle s›n›rlamamalar› gerekti¤ini, bunun
ekonomizm oldu¤unu belirtmiﬂtik.
Son de¤indi¤imiz nokta ise -ki ben
de¤inmiﬂtim- sendikalar›n bu sene 1
May›s’ta “iﬂ b›rakma” ça¤r›s› yapmamas›ndan, daha do¤rusu yapamamalar›ndan hareketle, sendikalardaki erimeydi. Bunun nedenlerini ortaya koymaya çal›ﬂm›ﬂt›k.
ﬁunu da belirteyim; bu sohbetten
önce, geçen haftaki sohbet notlar›n›
gözden geçirdim. Baz› noktalarda az
bile söylemiﬂiz. Geçen hafta 1 May›s’la ilgili yap›lan toplant› ve tart›ﬂmalarda bu gerçek bir kez daha ç›plak biçimde aç›¤a ç›kt›. Gerek ‹stanbul’da gerekse de baﬂka baz› ﬂehirlerde yap›lan tart›ﬂmalarda, 1 May›slar’›, emekçilerin, halk›n ihtiyaçlar›na ç›karlar›na göre de¤il, oligarﬂinin dayatmalar›na göre ﬂekillendirmek isteyen sendikal anlay›ﬂ, zaten erimenin nedenlerini de gösteriyor. 1 May›s’› ﬂu ﬂu devrimci yap›larla birlikte kutlayaca¤›n› aç›klamaktan bile kaçan, 1 May›s’› tekeline almaya, devrimcileri d›ﬂtalamaya
çal›ﬂan KESK ve D‹SK yönetimine
hakim anlay›ﬂ, iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesini nas›l geliﬂtirecek?
Mazlum: Bu tart›ﬂmaya iliﬂkin iki noktay› belirtmek istiyorum.

‹ﬂçi s›n›f›n› bu sendikal
anlay›ﬂa mahkum edemeyiz
Ki asl›nda bizim burada ele ald›¤›m›z konu aç›s›ndan da önemli zaten. 1 May›s tart›ﬂmalar›nda sanki
sendikalarla siyasi hareketler aras›nda bir inisiyatif kavgas› görünümü ç›k›yor ortaya. ﬁunu belirtelim;
sendikalarla devrimci hareketler
aras›nda bir “misyon” kavgas› yoktur. Çünkü önceki bölümde ortaya
koydu¤umuz gibi, sendikalar›n iﬂlevi ayr›, örgütlerin iﬂlevi ayr›d›r. Her
iki örgütlenme biçiminde de s›n›f›n
ç›karlar›n› savunmak sözkonusu oldu¤u için de, bu iﬂlevler, birbirine
karﬂ›t de¤il, birbirini tamamlar niteliktedir. Öyle olmal›d›r. S›n›f sendikac›l›¤› yap›ld›¤›nda böyle olur.
Burada proletaryan›n mesleki
mücadele örgütü olarak sendikalar
ve politik mücadele örgütü olarak
proletaryan›n partisi aras›ndaki iliﬂki konusunda da birkaç noktay› teorik boyutuyla netleﬂtirelim:
Devrimi yapacak olan, yani politik iktidar mücadelesini verecek
olan sendikalar de¤ildir. Bu, Parti’nin iﬂidir. Dolay›s›yla sendikalar›,
örnek verdi¤imiz bu sendikal anlay›ﬂlar› eleﬂtirirken, kesinlikle onlara
olmas› gerekenden daha büyük, siyasi hareketlerin yapamad›klar›n›
onlardan yapmalar›n› bekledi¤imiz
için eleﬂtirmiyoruz onlar›. Tersine,
tam da sendika ve sendikac› olarak
görevlerini yerine getirmemelerinden eleﬂtiriyoruz. Bizim k›stas›m›z
elbette s›n›f sendikac›l›¤›d›r.
Sorun, s›n›f sendikac›l›¤› anlay›ﬂ›ndan uzaklaﬂ›lm›ﬂ olmas›ndad›r.
Sendikalar›n devrimcileri d›ﬂtalayan bir dayatmayla ortaya ç›kmas›n›n bir nedeni budur. Ancak bir di¤er neden daha vard›r. Sendikalar
kendilerini “siyasi parti” yerine
koyduklar› veya politik mücadele
ve örgütlenmeyi tümden reddettikleri için de¤il, ama belli bir politikay› hakim k›lmak istedikleri için bu
sorunlar yaﬂan›yor. Daha somut
söylersem, burada ç›plak bir ﬂekilde
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reformizmin 1 May›s tekelcili¤iyle
de karﬂ› karﬂ›yay›z. Konfederasyonlar›n “tüzel kiﬂili¤i”, reformizm taraf›ndan devrimcilere karﬂ› kullan›l›yor. Legal partiler olarak sola kabul ettiremeyeceklerini, konfederasyonlar arac›l›¤›yla dikte ettirmeye çal›ﬂ›yorlar.

Kemal: Evet, bu da ayr›ca üzerinde durulabilecek bir yan ancak
biz sendikal mücadele anlay›ﬂ› aç›s›ndan devam edelim sohbetimize.
Güler arkadaﬂ, Mazlum’un da de¤indi¤i s›n›f sendikac›l›¤› nedir, onu
da bir tan›m olarak açarsak iyi olur
san›r›m.

Güler: ‹yi olur. S›n›f sendikac›l›¤›, en düz ve k›sa haliyle s›n›f›n
ç›karlar›n› savunmakt›r. S›n›f›n ç›karlar› nerededir peki? S›n›f sendikac›l›¤›n›n as›l muhtevas›n› belirleyen bu soruya verilecek cevapt›r.
S›n›f›n ç›karlar›, sosyalizmdedir. S›n›f sendikac›l›¤› anlay›ﬂ›, ekonomik
mücadele verirken de, reformlar talep ederken de, iﬂçi s›n›f›n›n kurtuluﬂunun sosyalizmle olaca¤›n› propaganda eder. S›n›f sendikac›l›¤›n›
devrim ve sosyalizm mücadelesiyle
birleﬂtiren ana halka da budur.
S›n›f sendikac›l›¤› -ki biz buna
devrimci sendikac›l›k da diyebiliriz- burjuvaziye karﬂ› ekonomik-demokratik mücadele verirken ayn›
zamanda iﬂçileri sosyalizme kazanma, devrim için örgütleme göreviyle de yükümlüdür. Bunu, iﬂçileri
hem ideolojik olarak, hem de eylemleriyle e¤iterek yapar.
Devrimi örgütleyen, iktidar mücadelesinin as›l organ› olan partiyle,
s›n›f›n mesleki demokratik örgütü
olan sendikalar, ayn› s›n›f›n ç›karlar›n› savunan örgütler olarak ayn›
mücadelenin de¤iﬂik mevzileridirler. Bu iliﬂki, örgütsel olarak ülkelere, koﬂullara göre çok çeﬂitli biçimler alabilir. Keza, sendikalar, sendikal iﬂleyiﬂ aç›s›ndan örgütsel olarak

proletaryan›n partisinden ba¤›ms›z
olabilir. Ama ideolojik olarak bir
sendika ba¤›ms›z olamaz. Zaten öyle, ideolojik olarak ba¤›ms›z bir
sendika da yoktur. Kendilerini “ba¤›ms›z”, “partiler üstü” olarak adland›ran sendikalar, asl›nda burjuva
ideolojisine ve düzenine ba¤l›l›¤›n›
gizlemeye çal›ﬂanlard›r. S›n›f sendikac›l›¤›n› savunmak demek, ideolojik olarak sosyalizm cephesinde olmak demektir. Ve iﬂte bu noktadan
hareketle de, sendikalar ekonomik
demokratik mücadelenin ötesine
geçip, kendi s›n›rlar› içinde politik
mücadele verir, politik taleplerde
bulunur, halk›n di¤er kesimlerini ilgilendiren toplumsal olaylara müdahil olurlar.
D‹SK’in kuruluﬂunda tüzü¤ünde
ﬂöyle bir madde yeral›yordu:
"Emekçilerin tüm haklar›n› alabilmesi demokratik haklar›n› kullanarak, siyasi mücadele de yapmalar› gerekir. Bu mücadele, iﬂçi s›n›f›n›n varl›¤›n› tam bilincine kavuﬂturarak, insan›n insan› sömürmesi
esas›na karﬂ›t bir amaç güder."
Çünkü o zaman, hakk›n› ne kadar verdi¤i ayr› bir tart›ﬂma konusu
olsa da, D‹SK, s›n›f sendikac›l›¤›
anlay›ﬂ›n› savunmaktayd›. Tüzükte
çizilen bu çerçeve, ekonomizme,
Türk-‹ﬂ’in “partiler üstü” anlay›ﬂ›na
karﬂ›, ilerici ve olmas› gereken bir
çerçeveydi.
D‹SK'in kuruluﬂu da zaten bu temele dayan›yordu; Türk-‹ﬂ’ten ayr›l›p ayr› bir konfederasyon oluﬂturulmas› üç noktada gerekçelendiriliyordu: Bir, Türk-‹ﬂ iﬂçi örgütü olmaktan ç›km›ﬂt›r. ‹ki, Türk-‹ﬂ Amerikan yard›mlar›na dayanmaktad›r.
Üç, Türk-‹ﬂ partilerüstü politika
yapmaktad›r.
Bugün, falan konu iﬂçinin gündemi de¤il, biz sendikay›z ﬂu konuda do¤rudan tav›r alamay›z, tüzel
kiﬂili¤i olmayanlarla yanyana gelemeyiz diye karﬂ›m›za ç›kan, AB’cili¤i ve AB fonlar›ndan para almay›
meﬂru gören anlay›ﬂlar, iﬂte bu politik çerçeveyi reddeden ekonomist
sendikal anlay›ﬂt›r. Bu anlay›ﬂ, s›n›f
sendikac›l›¤›n› reddedip düzenin

çizdi¤i s›n›rlara hapsolan bir sendikac›l›k do¤urmuﬂtur.

Özlem: Bu anlay›ﬂ› ortaya koyan yak›n zamanl› bir geliﬂmenin
k›smen içinde yeralm›ﬂt›m, onu aktaray›m. 1 May›s, iﬂçi s›n›f›n›n ﬂu
veya bu biçimde örgütlü ve örgütsüz tüm güçlerinin ve tüm ittifak
güçlerinin biraraya getirilmesi gereken bir gün de¤il mi. Evet! Oysa,
sar› sendikac›s›yla, reformist sendikac›s›yla düzen sendikac›l›¤›, bu
güçleri birleﬂtiren de¤il, tersine da¤›tan, parçalayan bir politika izliyorlar. Burada ﬂunu vurgulamak istiyorum ki; bu da¤›t›c›, bölücü ve
de mücadeleyi geriletici anlay›ﬂ, 1
May›s’la s›n›rl› de¤il. 1 May›s’tan
k›sa süre önce Genel Sa¤l›k Sigortas›’na karﬂ› geliﬂtirilecek tav›r konusunda da ayn› durumu yaﬂad›k.
Konfederasyon ve Odalar, bu
konuda tüm sola bir ça¤r› yapt›lar.
Ancak ça¤r›ya uyulup gidildi¤inde
görüldü ki, bu konuda da ortak mücadele, halk güçlerinin birli¤i gibi
bir kayg›lar› yoktu. Orada herkese
söyledikleri, ayn› 1 May›s için yapt›klar› toplant›da söyledikleri gibiydi: “Biz program› yapt›k, hatta bildirileri bile haz›rlad›k, gelin buna
kat›l›n!”
GSS’nin de bir parças› oldu¤u
düzenlemeler, asl›nda son y›llardaki
en kapsaml› ekonomik, sosyal sald›r›y› oluﬂturuyor. Do¤rudan emperyalizmin dikte ettirdi¤i bir sald›r›. Bu noktada e¤er gerçekten bir direniﬂ örgütlenecekse, bunun iki ﬂart› vard›r: Birincisi militan bir direnme kararl›l›¤›, ikincisi, bu sald›r›lardan etkilenen tüm halk kesimlerini
birleﬂtiren bir direniﬂ cephesini örgütlemek. Nitekim, sözkonusu toplant›da Haklar ve Özgürlükler Cephesi bunlar› belirterek, mücadelenin
her ﬂeyiyle ortak örgütlenmesi gerekti¤i, böyle bir dayatmac›l›kla
“birlikte mücadele” olamayaca¤›
ortaya konulmas›na ra¤men sonuç
de¤iﬂmedi. Sonuçta ne yapt›klar› da
ortada zaten.
Ne yapt›lar derseniz, 2 milyonu
aﬂk›n imza topland›. Bu esas›nda
sald›r›lara karﬂ› ciddi bir potansiye29
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u sendikal anlay›ﬂ, geliﬂmelerin
denetimini elinden kaç›rmamak
için, ne hareketin kitleselleﬂmesini, militanlaﬂmas›n› istiyor, ne
de devrimcilerin varl›¤›n›. Düzen
sendikac›l›¤› da budur zaten.

lin de iﬂaretidir. Fakat bu potansiyelin örgütlenmesine, halk›n birleﬂik
muhalefetini oluﬂturup harekete geçirmeye yönelik hiçbir ad›m yoktur.
Tam tersine, birkaç yüz kiﬂilik yasak savma gösterileriyle imzalar›
verip bu sald›r›y› da böyle geçiﬂtirme anlay›ﬂ› vard›r. ‹ktidar›n benzer
her sald›r›s›nda oldu¤u gibi “daha
büyük eylemler yapar›z ha!” türünden aç›klamalar olsa da, bunlar› da
iktidar›n kaale almayaca¤› belli.
Evet iﬂte burada karﬂ›m›zda bir
sendikal anlay›ﬂ var: Bu anlay›ﬂ,
bir, sonuç al›c› militan direniﬂ çizgisinden kaç›yor. ‹ki, devrimcilerden, devrimci insiyatiften kaç›yor. 1 May›s’taki tart›ﬂmalar ve ﬂekillenme de bu anlay›ﬂ›n bir uzant›s›. Bu anlay›ﬂ y›llard›r konfederasyonlar›n yönetimlerine çöreklenmiﬂtir. Geliﬂmelerin denetimini
elinden kaç›rmamak için, ne hareketin kitleselleﬂmesini, militanlaﬂmas›n› istiyor, ne de devrimcilerin
varl›¤›n›. Düzen sendikac›l›¤› da
budur zaten. ‹ﬂçilerin, memurlar›n
1980’lerin sonlar›ndan bu yanaki
tüm direniﬂlerine bak›n; bu reformist, uzlaﬂmac› anlay›ﬂlar›n aﬂ›labildi¤i, devrimcilerin müdahale
edebildi¤i, yönlendirici olabildi¤i
eylemlerdir.

Mazlum: Bolivya’da dinamitlerle çat›ﬂan sendikac›lar› bunlara
örnek olarak göstermenin bir anlam› yok de¤il mi! Ama bunun anlam›
olmad›¤› kadar, onlar›n, böyle bir
militan sendikac›l›ktan fersah fersah uzak olduklar› halde “Latin
Amerika’y› örnek gösteren” teori ve
aç›klamalar› da o kadar anlams›z.
Bir süredir özellikle KESK yöneticileri, t›kanman›n fark›ndalar ki, çözüm olarak Latin Amerika örneklerini gösterip tüm emekçi kesimleri
ayn› çat› alt›nda örgütleyecek bir

sendikal anlay›ﬂtan, “toplumsal hareket sendikac›l›¤›”ndan falan sözediyorlar. Ama pratikte yapt›klar›na,
halk› birleﬂtirme konusundaki tam
tersi tav›rlar›na bak›nca, bu önermelerin de alt›n›n boﬂ oldu¤u aç›k. Bunun için en baﬂta düzenin çizdi¤i s›n›rlardan, icazetci politika anlay›ﬂ›ndan ç›kmalar› gerekir.
Düzenle, düzen sendikac›l›¤›
aras›nda birbirini güçlendiren, birbirini besleyen, birbirini himaye
eden bir iliﬂki vard›r. Düzen sendikac›l›¤›n›n baz› koﬂullarda radikal
direniﬂlere giriﬂmesi veya tersinden
düzenin bu sendikalar›n eylemlerine vahﬂice sald›rmas›, söyledi¤imiz
olguyu ortadan kald›rmaz.
Türk-‹ﬂ, Hak-‹ﬂ bir yana, D‹SK
ve KESK de iktidarlarla, ama esas
olarak devletle çat›ﬂmama politikas›
izliyorlar. D‹SK’in iktidarlara AB
konusunda istikrarl› bir biçimde kurumsal destek vermesi düzen sendikac›l›¤›n›n tipik bir örne¤idir. Ama
her ikisi de bir noktada yan›l›yorlar:
Ne kadar uzlaﬂmac› davran›rlarsa
davrans›nlar, tabanlar›, gelenekleri
itibar›yla muhalif bir potansiyeli
temsil ettikleri sürece, hiçbir iktidar›n tercihi son tahlilde KESK, D‹SK
olmaz. Devletin, düzen partilerinin
kendi has sendikalar› varken, ne
D‹SK’in ne KESK’in önünü açmazlar kolay kolay, tasfiye etmeyi tercih ederler. Nitekim halen de bunu
yap›yorlar.

Kemal: Emperyalizm tüm
emekçileri örgütsüzleﬂtirme politikalar› uygularken, oligarﬂi devlet
gücünü kullan›p D‹SK’in, KESK’in
alt›n› boﬂalt›p tasfiyeye çal›ﬂ›rken,
onlar›n da devrimcileri tasfiye etmeye çal›ﬂmas› ne büyük bir çeliﬂki
de¤il mi?

B

ir örgütlenme, o örgütlenmeye yön veren yönetim ve anlay›ﬂlar, ihtiyaca cevap vermiyorsa, aﬂ›l›r... ‹ﬂçi s›n›f› içindeki çal›ﬂma ve örgütlenme denilince,
kendimizi sendikalarla s›n›rlamamak
durumunday›z. Sendikalar› d›ﬂtalamayan ama onlar› aﬂan bir bak›ﬂ aç›m›z ve
iddiam›z olmal›d›r.

Mazlum: Çeliﬂki gibi görünse
de, yukar›da sözü edilen tercihe -s›n›f sendikac›l›¤›n› terkediﬂe- uygun
bir sonuçtur. “Tavan”da düzenle bütünleﬂenler, elbette tabandaki tüm
devrimci, mücadelecsi dinamikleri
de bast›rmak isteyeceklerdir. Nitekim, KESK’in kuruluﬂundan bu yana yapt›¤› tüzük de¤iﬂikliklerine bak›ld›¤›nda, bir demokratikleﬂme, taban›n yönetime kat›l›m›n› nas›l daha fazla sa¤lar›z, nas›l mevcut dinamikleri aç›¤a ç›kar›r›z kayg›s› de¤il,
taban›, ﬂubeleri nas›l denetler, kendi
anlay›ﬂ›m›z içinde tutar›z kayg›s›
a¤›r basm›ﬂt›r. Keza D‹SK’te de
“ça¤daﬂ sendikac›l›k” anlay›ﬂ›n›n
benimsenmesine paralel görülen
budur.
Mesela, 1989-90’larda Taksim’i
kazanmak için militanca sürdürülen
1 May›s mücadelesine kat›lan iﬂçi
memur sendikalar› vard›. Ancak
konfedarasyonlar düzeyinde bir kat›l›m yoktu ve e¤er onlar beklenseydi, daha ony›llarca da beklemek gerekirdi. Ç›kar›lan yasalar tek tek
sendikalar›n, ﬂubelerin insiyatifini,
özerkli¤ini iyice daraltm›ﬂt›r, bu
do¤ru. Ancak tek neden bu de¤ildir.
Reformizmin politikalar›n›n etkisini
görmek gerekir burada. Kendi etkinliklerini pekiﬂtirmek amac›yla
iﬂçi s›n›f›n›n, memur hareketinin dinamiklerini törpülemekte hiçbir sak›nca görmediler.
“Emek Platformu” olarak ortaya
ç›kan oluﬂumda da ayn› mant›¤›n
etkisi vard›r. Bu konfedarasyonlar›n
biraraya geliﬂi, hiç kuﬂku yok ki,
emekçilerin mücadelesini geliﬂtiren
bir rol de oynayabilirdi. Ama bunun
böyle olmayaca¤› baﬂtan belliydi.
Bu belliyken, adeta bir “blok” oluﬂturup, her ﬂeyi ona ba¤laman›n tabandaki dinamikleri köreltmekten,
tüm ﬂubeleri, iﬂçileri “Emek Platformu’nun kararlar›n›” bekler hale
getirmekten baﬂka bir sonuç yaratmayaca¤› siyasi olarak körleﬂmeyen
herkes taraf›ndan görülebilecek bir
ﬂeydi.
Bu “platformu” iﬂçi s›n›f›n›n baﬂ›na musallat edenler, bunu yaparak
sar› sendikac›l›¤›n, sendika bürok30
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ratlar›n›n, aristokrasisinin iﬂçi s›n›f›
içindeki dinamikleri bast›rmas›na
elveriﬂli zemin haz›rlayanlar, iﬂçi s›n›f›n›n mücadeleye ve örgütlenmeye güvensizli¤inin daha da derinleﬂmesine yolaçanlar, nefessiz kald›klar› noktada “ﬂubeler platformu”
gibi giriﬂimlerde bulundular; ama
bir anlamda iﬂ iﬂten geçmiﬂti. Kald›
ki, bu giriﬂimler de tabandaki dinamikleri aç›¤a ç›karmaktan çok
grupçu hesaplara dayan›yordu ve
baﬂar›l› olamad›.

Güler: ‹ﬂçi s›n›f› içinde sendikal veya sendika d›ﬂ› mücadele ve
örgütlenmeyi geliﬂtirmek, sendikalarla ﬂöyle de¤il de böyle platformlar oluﬂturma meselesinin çok ötesine geçmiﬂtir. Sendikal mücadele anlay›ﬂ›ndan, sendikac› tipine, sendikalar›n iç iﬂleyiﬂinden sendikalar›n
politik görev ve iﬂlevlerine kadar
tart›ﬂ›lmas›, muhasebesi yap›lmas›
gereken birçok baﬂl›k vard›r.
Bu sohbet kapsam›nda bunlar›
açmak mümkün de¤il tabii, ama birkaç noktay› belirteyim yine de izninizle. Birincisi; iﬂçi s›n›f› içindeki
çal›ﬂma ve örgütlenme denilince,
kendimizi sendikalarla s›n›rlamamak durumunday›z. Sendikalar›
d›ﬂtalamayan ama onlar› aﬂan bir
bak›ﬂ aç›m›z ve iddiam›z olmal›d›r.
Çarp›c› bir örnek olmas› aç›s›ndan,
Sovyet Devrimi’ni hat›rlay›n. ‹ﬂçi
s›n›f›n›n fiilen de temel güç oldu¤u
bir devrim olmas›na ra¤men, Sovyet Devrimi’nde sendikalar›n
önemli bir rolü olmam›ﬂt›r. Çünkü
zaten sendikalar uzun süre yasakt›r,
k›smen kurulabildi¤i koﬂullarda ise,
Sovyetler’in önüne geçen bir örgütlenme biçimi haline gelememiﬂtir.
Bugün ülkemizde iﬂçi s›n›f›n›n
önemli bir bölümü sendikas›zd›r,
onlar› örgütlemenin sendikalar d›ﬂ›nda yol ve yöntemlerini bulmak
durumunday›z. Keza, sendikalar›n
oldu¤u yerde de, bürokratik sendikal iﬂleyiﬂi aﬂabilecek örgütlenme
biçimlerine ihtiyaç vard›r.
Bu örgütlenmeler çeﬂitli biçimlerde geliﬂebilir. Bir örgütlenme, o
örgütlenmeye yön veren yönetim
ve anlay›ﬂlar, ihtiyaca cevap ver-

M
miyorsa, aﬂ›l›r. Bugün de böyle bir
durumun belli ölçülerde sözkonusu
oldu¤u aç›kt›r. ‹ﬂçilerin, memurlar›n
farkl› türde meﬂru örgütlenmeleri
ortaya ç›kabilir veya mevcut sendikal örgütlenmeler dönüﬂüm yaﬂar.
Bunlar ihtimallerdir. ‹ﬂçi meclisleri,
iﬂçi cephesi, memur cephesi gibi örgütlenmeler oluﬂturulabilir. Bu örgütlenmeler bir yerde sendikalara
alternatif olabilece¤i gibi, bir baﬂka
yerde birbirini tamamlayan bir biçimde de olabilir.
Mesela çokça sözü edilen “sendika yönetimlerini tabandan zorlamak”, elbette yap›lmas› gereken bir
ﬂeydir ama iﬂçi s›n›f›na yönelik politikam›z ve örgütlenmemiz bunu
temel alamaz. Bu tali bir çal›ﬂmad›r.
Sendikal alanda örgütlenmek, iﬂçi s›n›f› içinde örgütlenmenin bir
parças›d›r. Devrimci bir Parti sendikalar içinde de örgütlenerek onlar›
siyasal olarak etkilemeye, yön vermeye çal›ﬂ›r. Ama çal›ﬂmas›n› bununla s›n›rlamaz. Sendikalardan ba¤›ms›z olarak çeﬂitli komiteler, e¤itim gruplar› oluﬂturulur. Düzenin
yasall›¤›na mahkum olmayan meﬂru
örgütlenmeler geliﬂtirilir. Ve tabii
tüm bu örgütlenmelerin, çal›ﬂmalar›n temeline devrim ve sosyalizm
hedefi yerleﬂmiﬂ olmal›d›r. ‹ﬂçi s›n›f› içindeki sendikal veya baﬂka biçimlerdeki çal›ﬂma da, nihayetinde
iktidar hedefli bir çal›ﬂma olmal›d›r.
Son olarak bu çal›ﬂmay› yürütecek
kadrolar da buna uygun olarak ﬂekillenmelidir.

Mazlum: Bu noktadan ben devam edeyim isterseniz. Bugün iﬂçi
s›n›f› içinde sendikalara karﬂ› artan
ölçüde bir güvensizlik geliﬂiyor, geliﬂtiriliyor, burjuvazi bunun için
özel çaba harc›yor. Sendikalar da bu
güvensizli¤i k›rmaya çal›ﬂacaklar›
yerde, sanki güvensizli¤i büyütmek
için çal›ﬂ›yorlar. Bu da emperyalizmin “küreselleﬂme” dedikleri politikalar›na ba¤l› olarak yürüttü¤ü örgütsüzleﬂtirme operasyonuna kolayl›k sa¤l›yor. Mesela, varolan sendikalaﬂma çabalar›na bakal›m; büyük
ölçüde kendili¤indendir ve sendikalar kendilerine yönelen bu iﬂçi kitle-

sinin sorunlar›na, direniﬂlerine sahip ç›kacak bir cüret ve iradeden
dahi yoksundurlar. Adlar›n›n “radikal” bir direniﬂle, devrimcilerin ad›n›n geçti¤i herhangi bir eylemde
birlikte an›lmas›n› istememektedirler.
Devrimci iﬂçilerin, devrimci memurlar›n bulunduklar› alandaki öncelikli görevlerinden biri bu güvensizli¤in derinleﬂmesine engel olmak, güven verici, burjuvazinin
ideolojik sald›r›lar›n› çürütücü bir
direniﬂ ve çal›ﬂma tarz›n› hayata geçirmektir. Mevcut durumu topyekün de¤iﬂtirebilecek güçte de¤il
belki devrimci iﬂçi ve memurlar,
ama yine de bulunduklar› her yerde
bunu yapmal›d›rlar. Sendikalar kitleye gitmiyor, bunu devrimci iﬂçi ve
memurlar yapmal›d›r. Kitleye gitmek, eyleme ça¤›rmak de¤ildir. Bunu sendikalar da yap›yor. Kitleye
gitmek, ekonomik, sosyal, kültürel,
ailevi her anlamda o kitleyle bütünleﬂen, onlar› her aç›dan kucaklayan
iliﬂki ve örgütlenme biçimleri yaratmak; ideolojik olarak e¤itmektir.
S›n›f sendikac›l›¤›, di¤er deyiﬂle
devrimci sendikac›l›k yozlaﬂt›r›lm›ﬂ, içi boﬂalt›lm›ﬂt›r. Devrimci
sendikac›n›n yapmas› gereken bu
s›fata yeniden lay›k oldu¤u biçimi
kazand›rmakt›r.
Devrimci sendikac›n›n niteli¤ini
belirleyen devrimcili¤idir. Herhangi
bir alandaki herhangi bir devrimci
nas›l yaﬂ›yorsa, nas›l faaliyet yürütüyorsa, nas›l bedelleri göze al›yorsa, devrimci sendikac›n›n da bu aç›dan bir fark› yoktur. Bu fark› ortadan kald›ran sendikac› devrimci
sendikac›d›r. Kendine farkl› bir statü biçiyorsa, sendikac›l›¤› bir devrimci konum ve mevzi olarak de¤il,
bürokratik bir s›fat ve kariyer olarak
kabul ediyorsa, o devrimciyim dese
de, devrimci bir sendikac› de¤ildir.
Tabii devrimci sendikac›l›k çok
farkl› bir ﬂeydir. O herﬂeyden önce
devrimci bir ruh, devrimci bir kararl›l›k ve cürettir. Kendisi bunlara sahip olacakt›r ki, bunlar› iﬂçi s›n›f›na
taﬂ›yabilsin.
Bak›ld›¤›nda ülkemizde hiç de
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eselemiz çeﬂitli k›l›flara bürünmüﬂ olarak iﬂçi s›n›f›n›n mücadelesini gerileten düzen sendikac›l›¤›n›n karﬂ›s›nda, devrimci sendikac›l›k anlay›ﬂ›n›, iﬂçi s›n›f› içindeki devrimci örgütlenme ve çal›ﬂmay› geliﬂtirmektir. Görevimiz
mahkum etti¤imizi aﬂ›p, devrimci
olan› yaratmakt›r.

az›msanmayacak say›da sendika ve
ﬂubesinin yönetimlerinde kendilerini devrimci, sosyalist olarak nitelendiren sendikac›lar oldu¤u görülür. Ama pratikte hiç de böyle bir etki görülmüyorsa, tabii ki burada
devrimci sendikac›l›¤›n ne olup olmad›¤›na dair ciddi sorunlar vard›r.

Kemal: Arkadaﬂlar›m›z mevcut sendikal anlay›ﬂlar›n s›n›f mücadelesinde nas›l bir politikaya tekabül etti¤ini, ve son konuﬂmalar›yla
da sendikal mücadelenin, iﬂçi s›n›f›
içindeki çal›ﬂman›n ve sendikac› tipinin nas›l olmas› gerekti¤ine dair
net ölçüler söylediler. Buna ba¤l›
olarak ﬂunu vurgulamal›y›z; sar›, reformist sendikac›l›¤›n eleﬂtirisini
yaparken, bu eleﬂtiri de elbette bizim prati¤imize hizmet etmelidir.
Yani bu ideolojik mücadeleyi fabrikalarda, iﬂyerlerinde devrimci bir
sendikac›l›¤› geliﬂtirmenin arac› haline getirmeliyiz. Çünkü meselemiz
çeﬂitli k›l›flara bürünmüﬂ olarak iﬂçi
s›n›f›n›n mücadelesini gerileten düzen sendikac›l›¤›n›n karﬂ›s›nda,
devrimci sendikac›l›k anlay›ﬂ›n›, iﬂçi s›n›f› içindeki devrimci örgütlenme ve çal›ﬂmay› geliﬂtirmektir.
Hiçbir devrimci iﬂçi ve memur, düzen sendikac›l›¤›n› eleﬂtirmekle, sorumluluktan s›yr›lm›ﬂ olmaz. Tersine, onun sorumlulu¤u eleﬂtiriyi
yapt›¤› noktada daha da büyür;
mahkum etti¤ini aﬂ›p, devrimci olan› yaratmak görevidir.
Sohbetimizi burada bitirirken,
tüm iﬂçi s›n›f›n›n, emekçilerin 1
May›s bayram›n› kutluyoruz. 1 May›s’›n, iﬂçi s›n›f›n›n geçmiﬂte kazand›¤› zaferlerin coﬂkusu ve kararl›l›¤›yla kuﬂan›p, yeni zaferler için ileriye do¤ru bir ad›m att›¤› bir gün olmas›n› diliyoruz.

l›ma geçmenin koﬂullar› büyük ölçüde haz›rd›. 1989 sonundan itibaren içlerinde Dursun Karataﬂ’›n da
oldu¤u önder kadrolar›n firar›, bu
koﬂullar› maddi ve moral anlamda
daha da pekiﬂtirdi. Firarlar, 12 Eylül'ün teslimiyet politikas›n›n baﬂar›s›zl›¤a u¤rat›ld›¤›n›n bir ilan› oldu¤u gibi, politik ve örgütsel anlamda da yeni bir döneme geçilmesini mümkün hale getiriyordu.
icattan nas›l ç›k›lacak ve
süreç nas›l ﬂekillenecekti? Hareketin fiilen baﬂ›na geçen Devrimci Sol önderli¤inin
cevap arad›¤› soru buydu. Bu soruyu cevaplamak için, “89 sonlar›nda
baﬂlat›lan de¤erlendirme çabalar›,
daha iradi hale getirilerek, alanlardan, kadrolardan raporlar al›nd›. Raporlar çerçevesinde hareketin durumu daha net olarak ortaya ç›km›ﬂt›;
buna paralel olarak 1990 Mart’›nda
bir dizi kararlar al›n›p, kadrolar yeniden istihdam edildi, hemen her
alanda komiteleﬂmeye gidildi. Yeralt› örgütlenmesinin ve askeri örgütlenmenin oluﬂturulmas›, kadrolar›n e¤itimi, k›sacas› hareketin yeniden inﬂas› programland›. Bu kararlarla asl›nda ricat süreci bitiyor ve
Partileﬂme Süreci art›k bir düﬂünce
olmaktan ç›k›p fiilen ilerleyen bir
sürece dönüﬂüyordu yeniden.
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‹deolojik birli¤in ve netleﬂmenin sa¤lanmas›nda
“Hakl›y›z Kazanaca¤›z”›n yerini özel olarak belirtmek gerekir. Devrimci Sol Ana Davas›’nda
okunmak üzere haz›rlanan bu savunma, yüzlerce Devrimci Sol kadrosunun aylarca süren tart›ﬂmalar›yla ﬂekillenmiﬂti. Hiçbir hukuki kayg› güdülmeksizin, tamemen hareketin geçmiﬂi ve gelece¤ini, devrimin yolunu ve devrimci iktidar›n
niteli¤ini netleﬂtiren bir ideolojik süreç olmuﬂtur.
Savunma’ya dair belirtilmesi gereken bir baﬂka nokta ise; bu savunman›n baﬂl›¤› olan
‘Hakl›y›z Kazanaca¤›z’
ﬂiar›n›n, ilerleyen y›llarda tüm halk kesimlerinin mücadelesinde temel bir slogana dönüﬂmüﬂ olmas›d›r.

Raporlar, ‘90 Mart’›nda al›nan
kararlar, 1990 A¤ustos’unda yay›nlanan “Yolun Neresindeyiz?” baﬂl›kl› ve Devrimci Sol Merkez Komitesi imzal› broﬂürle daha sistematik bir hale dönüﬂtü.
Yolun neresindeydik? Temel soru buydu. Yol, devrim yoluydu,
devrimin neresindeydik? Yol, partileﬂme yoluydu, partileﬂmenin hangi
aﬂamas›ndayd›k?
“Yolun Neresindeyiz”de ricat
döneminin de bir de¤erlendirmesi
yap›l›yor ve bu takti¤in devrimci
anlamda uygulanmas›n›n sonuçlar›
olarak ﬂu tespitler yap›l›yordu:
“ - Tüm eksik, hata ve zaaflar›m›za, faﬂizmin tüm bask› ve terörüne ra¤men ayakta kalmay›, gecikmiﬂ de olsa süreci aﬂmam›za hizmet
edecek bir potansiyeli yaratmay›
baﬂard›k. ﬁekillenmemiﬂ, legalize
olmuﬂ olsa da böyle bir devrimci
potansiyelin oluﬂmuﬂ olmas›, kolektif organlara sahip bir yeralt› örgütünü eksik ve zaafl› olsa da k›sa sürede inﬂa etmeyi olanakl› k›lm›ﬂt›r.
- 12 Eylül'den bu yana en zor koﬂullarda ülkede yaﬂama ve mücadele gelene¤i sürdürülmüﬂ, faﬂizmin...
yöntemlerine karﬂ› belli oranda deneyim kazan›lm›ﬂ...t›r.
- Oluﬂturdu¤umuz geleneklerin
de etkisiyle, hareketin bütünlü¤ü
korunmuﬂ, solun ideolojik ve örgütsel bunal›m içine düﬂtü¤ü koﬂullarda hareketimizin bu bunal›m›n d›ﬂ›nda kalmas› sa¤lanm›ﬂt›r.” (2)
imdi bu direniﬂ miras›yla
daha ileri ad›mlar atma
dönemiydi. “Daha h›zl›
koﬂmal›y›z” ve “Cesaret daha fazla
cesaret” bu dönemin kadrolara, militanlara yol gösteren temel ﬂiarlar›
oldu.
Bu dönemde örgütsel ve siyasal
anlamda baﬂar›lanlar› ﬂöyle özetleyebiliriz: Kendili¤indencili¤in a¤›r
bast›¤› süreç aﬂ›larak, her alanda örgüt iradesi egemen k›l›nmaya baﬂland›. Legalizm h›zla aﬂ›ld›. Tüm
çal›ﬂma alanlar›nda tek insana dayal› iliﬂkilerden ç›k›l›p komiteleﬂmelere gidildi. Yeralt› kavram› gerçek

ﬁ
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anlam›na kavuﬂturuldu. Herkesin
konumunun belirlendi¤i üyelik temelinde bir örgütsel iliﬂkiye geçiﬂ
ad›mlar› at›ld›. Askeri örgütlenmenin gerilla ordusu perspektifiyle geliﬂtirilmesine çal›ﬂ›ld›. K›rsal alanda
önce Dersim, ard›ndan Karadeniz
bölgesine k›r gerilla birlikleri ç›kar›ld›. Onlar› Ege ve Malatya da¤lar›
izleyecekti. Askeri örgütlenmeyi
geliﬂtirmek üzere, büyük emekler
harcayarak ve önemli kadrolar› istihdam ederek ülke d›ﬂ›nda da bir
kamp oluﬂturulmuﬂtu.
Bu dönemin en önemli yanlar›ndan biri de, halk düﬂmanlar›na, iﬂkenceci katillere yönelik eylemler
oldu. Eylemlerle, halk›n adaleti
kavram› özel bir anlam kazand›.
Hareketin tarihinde “At›l›m dönemi” olarak adland›r›lan bu kesitte, daha çok silahl› eylemler ön
planda gözükse de, asl›nda hayat›n
her alan›nda kitlesel mücadelelere,
direniﬂlere de önderlik edilmektedir.
Paﬂabahçe, Zonguldak direniﬂlerinde, 3 Ocak genel grevinde, ö¤renci gençli¤in 6 Kas›m boykotlar›nda, gecekondu halk›n›n yol, su
vb. sorunlar› için kitlesel mücadelelerinde, memur alan›nda sendikalaﬂma ve di¤er haklar için geliﬂtirilen “Temmuz eylemleri”nde, tutsak
yak›nlar›n›n direniﬂlerinde, devrimci hareketin do¤ru önderlik ve politikalar›n›n belirleyicili¤ini görmek
mümkündür.
u sürecin en önemli geliﬂmelerinden biri sosyalist sistemin y›k›lmas› ve
artan emperyalist sald›rganl›kt›.
Devrimci hareketin bu olgu karﬂ›s›ndaki ideolojik, pratik tutumu da,
onun belirleyicili¤ini, önderli¤ini
pekiﬂtiren bir baﬂka alan olmuﬂtur.
SBKP Genel Sekreteri Gorbaçov
arac›l›¤›yla yolu aç›lan karﬂ›-devrimler, tüm dünya solunun ideolojik
sa¤laml›¤›n›n s›nand›¤› bir süreci
beraberinde getirdi. K›blesi SBKP
olan revizyonist örgütler, ilk savrulanlar oldular. Ama savrulma onlarla
s›n›rl› kalmad›. Silahl› mücadeleyi
savunan birçok örgüt de silah b›rakma s›ras›na girdi. Kimileri sosyalist,
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komünist isimlerini, kimileri orakçekiç, k›z›l bayrak gibi sembolleri
terkettiler. Devrimci hareket ise iﬂte
bu tarihi anda, sosyalizmi, sosyalizmin kazan›mlar›n› savunan bir netlikle, karﬂ›-devrim rüzgar›n›n karﬂ›s›na dikildi. Emperyalizmin düzenledi¤i karﬂ›-devrimde katledilen Romanya Devlet Baﬂkan› Çavuﬂesku’nun sosyalist direniﬂini sahiplenirken, dünyada “tek”ti, ama gelece¤i temsil eden de oydu.
Emperyalizm, sosyalist sistem
karﬂ›s›nda kazand›¤› zaferi, tüm
dünya halklar›n› teslim almaya dönüﬂtürmek için Ortado¤u’ya karﬂ›
tarihin en büyük askeri y›¤›naklar›ndan birini gerçekleﬂtirdi. Antiemperyalist mücadele gelene¤ini
THKP-C’den bu yana sürdüren
devrimci hareket, emperyalist savaﬂa karﬂ› güçlü bir kampanya baﬂlatt›. Dünya solunun bir k›sm›, karﬂ›devrimci rüzgarlar›n etkisiyle adeta
sinmiﬂ, emperyalizmin Irak’a sald›r›s›n› do¤ru de¤erlendiremezken,
bir k›sm› silah b›rak›rken, Türkiye’de anti-emperyalist mücadelenin
geliﬂti¤i, CIA ajanlar›n›n cezaland›r›ld›¤› bir tablo vard›.
THKP-C’nin ‹srail Konsolosu
Elrom’u cezaland›rma eyleminin
benzeri bir durum ﬂimdi Devrimci
Sol’un eylemleri karﬂ›s›nda yaﬂan›yor, dünya solunun dikkati Türkiye’ye çevriliyordu.
ütün bu eylemler, politikalar, tav›rlar, toplumsal
muhalefete önderlik konumu, asl›nda bir sonuçtu. 197475’lerde Mahirler’in miras›n› sürdürme iddias›yla yola ç›kanlar›n,
THKP-C çizgisinde kararl›l›klar›n›n,
devrim ve sosyalizm iddialar›n›n sonucuydu. Bunlar, devrim iddias›n›,
sosyalizmi savunma kararl›l›¤›n›
sürdüren her Marksist-Leninist’in
geliﬂtirece¤i do¤al politikalard›.
Partili olmak, politikada, örgütsel anlamda bir “nitelik s›çramas›”
yapmak demekti. Bu s›çraman›n
hangi koﬂullar gerçekleﬂti¤inde yap›labilece¤i Yolun Neresindeyiz’de
ayr›nt›l› bir ﬂekilde cevaplanm›ﬂ ve
ek olarak ﬂöyle denilmiﬂti: “Biz,
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partiyi mücadele içinde bilinçli-iradi çabalarla ﬂekillendirmeli ve toplumsal muhalefete öncülük edecek
bir güç olmas›n› sa¤lamal›y›z. Parti, ne birkaç kiﬂinin bir araya gelmesi ve "biz partiyiz" demesiyle...
tan›mlanabilir.... öngördü¤ü stratejiyi hayata geçirebilecek askeri birikim sa¤lanmadan ve halk kitlelerine
önderlik edecek yetenek ve olgunlu¤a sahip olunamadan tan›mlad›¤›m›z türden bir M-L partinin oluﬂabilmesi güçtür.”
Ülkede ve dünyada, dostun ve
düﬂman›n tüm dikkatlerini üzerinde
toplayan bir hareket durumuna gelmiﬂti Devrimci Sol. Örgütlenmesi
geliﬂiyor, yayg›nlaﬂ›yor, silahl› eylemler Anadolu’ya yay›l›yordu.
Ad›m ad›m partiye yaklaﬂ›ld›¤›n›n
adeta hissedildi¤i bir dönemdir bu.
Merkezi olarak böyle bir ﬂey telaffuz edilmemiﬂtir ancak kadrolar›n,
taraftarlar›n beynindeki düﬂünce
budur. Ne var ki “savaﬂ gerçe¤i”
daha bu yolda birçok engel ç›karmaya devam edecektir.
ligarﬂinin genel olarak
halk›n
mücadelesini
bast›rmay›, ama özel
olarak da PKK’yi ve Devrimci
Sol’u hedefleyerek infaz, katliam,
kaybetme politikas›n› uygulamaya
koymas› iﬂte bu döneme rastlar.
‹nfazlar›n, katliamlar›n alabildi¤ine yayg›nlaﬂt›¤› 1991-92’de özellikle devrimci harekete karﬂ› geliﬂtirilen iki merkezi operasyon, iki büyük katliam, ister istemez sürecin
geliﬂimini etkileyen sonuçlara yolaçm›ﬂt›r.
12 Temmuz 1991 ve 16-17 Nisan 1992’de gerçekleﬂtirilen iki
operasyonda, Niyazi Ayd›n, Sinan
Kukul, Sabahat Karataﬂ gibi hareketin merkez komite düzeyindeki
üyeleri, ‹brahim Erdo¤an, ‹brahim
‹lçi, Ahmet Faz›l Ercüment Özdemir gibi çeﬂitli alan sorumlular› katledildi. Ancak K›z›ldere gelene¤i
bir kez daha hükmünü gösterecekti.
Bir kez daha devrimci hareket, fiziki yenilgilerini siyasi zaferlere dönüﬂtürmeyi bilecekti. Devrimci Sol
önderleri, savaﬂç›lar›, her kuﬂat›l-
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Yolun Neresindeyiz?
Yandaki küpürlerde de görülece¤i üzere, “Yolun Neresindeyiz?” broﬂüründe de Parti sorunu yine temel sorunlardan biriydi ve sorun çeﬂitli baﬂl›klarda ele al›n›p inceleniyordu.
d›klar›nda, iktidar bilinciyle, sosyalizmi savunma kararl›l›¤›yla direniﬂ
destanlar› yarat›yor, direniﬂ geleneklerini güçlendiriyor, yeni gelenekler yarat›yorlard›.
Bunun sonucudur ki, 12 Temmuz ve 16-17 Nisan darbeleri sonras›nda dostun da düﬂman›n da “bir
daha kendini toparlayamaz” diye
düﬂündü¤ü devrimci hareket, ola¤anüstü bir irade ve h›zla bu darbelerin de etkisini altederek, onlar› savaﬂ› geliﬂtiren bir unsura dönüﬂtürerek devrim yürüyüﬂünü sürdürmeye
devam etti. Darbelerin açt›¤› yaralar
sar›lmaya baﬂlad›. Taa ki... Ta ki;
“devrimci harekette darbe”ye kadar.
1992’nin sonunda Devrimci Sol
kadro ve taraftarlar›, yeniden yay›nlanmaya baﬂlanan Devrimci Sol
Dergisi’nde “Partinin Arifesindeyiz” baﬂl›¤›n› gördüklerinde, düﬂlerini gerçekleﬂtirmeye biraz daha yak›nlaﬂman›n sevincini, coﬂkusunu
yaﬂad›lar. Nereden bilebilirlerdi o
yaz›y› okuduklar› günlerde önderlerinin tutsak edilmiﬂ oldu¤unu... O
derginin ve röportaj›n yay›nland›¤›
günlerin nas›l büyük bir ihaneti,
ak›llar›na bile gelmeyecek kirlilikte
bir darbeyi arkas›nda saklad›¤›n›
nereden bilebilirlerdi...
(1) (Yolun Neresindeyiz, Dava
Dosyas› II, syf. 20)
(2) (Dava Dosyas› II, s. 36)

- devam edecek -

A¤an›n Devleti Sinan Köylülerine Sald›rd›

ONLAR DA “TERÖR‹ST”!
Topraklar›na a¤an›n el koymas›n›, düzenledikleri onlarca eylemle
protesto eden ve toprak mücadelesi
veren Sinan köylüleri, tüm bu eylemlerinde karﬂ›lar›nda ya jandarmay› ya da polisi bulmuﬂlard›. Bu
düzenin kolluk güçlerinin egemenlerden yana oldu¤unu yaﬂayarak gören Sinan köylüleri, bir kez daha
polisin müdahalesine maruz kald›lar. Köylerindeki jandarma dipçi¤inin yerini bu kez baﬂkentin göbe¤inde polisin copu ald›.
Diyarbak›r’›n Bismil ilçesine
ba¤l› Sinan köylüleri, seslerini duyurmak için geçti¤imiz hafta Ankara’ya gelmiﬂlerdi. Abdi ‹pekçi Park›’n› mesken tutan ve kentin de¤iﬂik
yerlerinde eylemler yaparak a¤al›k
düzenine isyanlar›n› dile getiren
köylüler, ad› “ulusal egemenlik ve
çocuk bayram›” olan günde, polis
zoruyla parktan ç›kar›ld›lar ve gözalt›na al›nd›lar. Onlar›n çocuklar›na bayram yoktu. Onlar egemenli¤in a¤alar›n ve tekellerin elinde oldu¤u bir ülkenin vatandaﬂ›yd›lar.
Hatta vatandaﬂ olduklar› bile düzen
güçlerinin gözünde tart›ﬂmal›yd›.
“Sözde vatandaﬂlar” aras›nda onlar
da vard›.
Kad›n, çocuk, genç yaﬂl› polisin
yerde sürükledi¤i köylüler, egemenli¤in a¤alar›n elinde oldu¤unu, devletin de bunun bekçili¤ini yapt›¤›n›
gördüler. Yaka paça gözalt›na al›n›r-

ken “Bu nas›l cumhuriyet, bu nas›l baﬂkent” diye ba¤›ran köylüler,
polisin park› terk etmeleri, köylerine dönmeleri ﬂeklindeki sözlerine,
“dönecek köyümüz bile yok” cevab›
verdiler. Köylüleri bir süre çember
alt›nda tutarak ayr›lmaya zorlayan
polis, köylülerin vazgeçmemesi
üzerine yaka paça onlarcas›n› gözalt›na ald›.
Evet! Gözalt›na al›nmal›yd›lar.
Çünkü onlar da “terörist”ti. Çünkü
onlar da haklar›n› ar›yordu. Yaﬂamak için mücadele ediyorlard›.
“Biz insan de¤il miyiz” ç›¤l›¤›,
düzenin halka bak›ﬂ›n› sorgulayan
bir ç›¤l›kt›. “A¤alar Mecliste Köylüler Sokakta” diyen Sinan köylüleri, gerçe¤in bilincine vard›klar› için
sökülüp at›lmal›yd›lar baﬂkentten.
Daha fazla insan duymamal›yd› seslerini. Daha fazla insan bu vesileyle
düzenin niteli¤ini, kimin ç›karlar›n›
korudu¤unu görmemeliydi.
Onlarcas› yaraland›, kad›nlar fenalaﬂt›, zab›talar çekirge sürüsü gibi
eﬂyalar›na sald›r›p araçlara doldurarak park›n d›ﬂ›na ç›kard›. Ellerindeki bayraklar da polisin sald›r›s›n›
önleyememiﬂti. ‹ﬂçisi, köylüsü ile
birçok kesimin içinde bulundu¤u
bir yan›lg›n›n yans›mas›yd› o bayraklar. Belki de böyle yaﬂayarak ö¤reneceklerdi; bu düzenin tek bayra¤›n›n sermaye oldu¤unu ve oligarﬂi
dedi¤imiz iﬂbirlikçi tekelci burjuva-

zinin, a¤alar›n ve tefeci tüccar›n ç›karlar›n› koruyan bir devletin ülkeyi yönetti¤ini.
Gözalt›na al›nan köylüler savc›l›k kap›lar›na sürüldüler. ‹fadeleri
al›nd›, toprak istedikleri için.
AB’nin tar›m politikalar›n› uygulayarak topraks›z köylülere milyonlarcas›n› daha eklemeye haz›rlanan
iktidar›n umurunda de¤ildi, köylünün toprak talebi. Sinan köylüleri
bunu a¤an›n topraklar›na el koymas› ﬂeklinde yaﬂarken, milyonlarca
topraks›z köylü zaten ony›llard›r
ayn› sorunun ortas›ndalar.
Savc›l›¤›n serbest b›rakmas›n›n
ard›ndan yeniden Abdi ‹pekçi Park›’na gelerek bekleyiﬂlerini sürdüren köylüler, t›pk› TAYAD’l›lar gibi
ellerinden battaniyeleri, eﬂyalar›
al›nm›ﬂ durumda. “Topraks›z ve çaresiziz” sözleri ise, durumlar›n›
özetliyor adeta.
Ama onbinlerce Sinan Köyü,
binlerce fabrika ve gecekondu
biraraya geldi¤imizde, çaresiz olmad›klar›n› da görecekler. Ve onlar
topra¤a, ekme¤e, insan gibi yaﬂama
o zaman kavuﬂacak, tüm bunlar› söke söke alacaklar...

yana süren ölüm orucunda oldu¤u gibi görmezden, duymazdan gelinirse sorunun yok olaca¤›n› san›yorlar.
Ama sorun burada, Ankara’n›n göbe¤inde ﬂimdi. T›pk›
121 ölümü duyurmak için
burada hayk›ran TAYAD’l›lar gibi” dedi.
Köylüye topra¤›n›n verilmesini isteyen Eröksüz,
onlar›n yan›nda olacaklar›n› ifade etti. Aç›klamada
“Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z! slogan› köylülerle
birlikte hayk›r›ld›.

Temel Haklar: Sinan
Köylüleri Yaln›z De¤ildir
Ankara Temel Haklar üyeleri, 27 Nisan günü Sinan
köylülerini ziyaret ederek destek verdi. Köylülerle sohbet eden Temel Haklar üyeleri daha sonra bir aç›klama
yapt›lar. Sinanl› köylülerinin sorunlar›n› anlatan aç›klamay› yapan Mesut Eröksüz, “Ça¤ atlad›¤› söylenen ülkemizde hala 1950’lerde oldu¤u gibi a¤alar köylüyü
al›n›p sat›lacak bir mal gibi görmektedirler. AKP iktidar› da tüm bunlara sesini ç›karmamaktad›r. 6 y›ldan bu
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Grup Yorum’la yeni kaseti üzerine...

Y›ld›zlar Kuﬂanmaya Ça¤›r›yoruz
G r u p
Yo r u m ’ u n
beklenen kaseti, “Y›ld›zlar Kuﬂand›k” ç›kt›. Biz de Yorumcular’la kasetleri üzerine görüﬂtük.

Albümümüz ça¤›n›n tan›¤›
Yeni albümünüzde nelere yer
verdiniz, neyi anlatt›n›z?
‹nan ALTIN: Albüm 15 ﬂark›dan oluﬂuyor. Büyük bir k›sm›n›n
sözleri bize ait. Ama çeﬂitli ﬂairlerin
ﬂiirlerini de besteledik. Örne¤in,
Naz›m Hikmet'ten iki ﬂiir var. ‘Yaﬂamak’ isimli ﬂark› ve ‘Siz Ö¤rettiniz’ isimli ﬂark›n›n giriﬂinde kulland›¤›m›z ﬂiirler. ‘Biz Olmasak’ isimli ﬂark›n›n sözleri Enver Gökçe'ye
ait. Yine ‘Felluce'nin giriﬂinde
Irak'tan Arapça bir marﬂ kulland›k.
Yine Felluce'deki ﬂiir Tu¤rul Asi
Barkar'a ait. ‹brahim Karaca'ya ait
birkaç ﬂark› sözü kulland›k. Ahmat
Arif'ten ‘Adiloﬂ Bebe’ var. Eyüp
Beyaz'a, Kahraman Altun'a ve Ümit
‹lter'e ait kimi ﬂiirleri de besteleyerek albümde yer verdik.
Farkl› konular› ele alan, yaklaﬂ›k
iki y›l önce ç›km›ﬂt› di¤er albüm, bu
süre içerisindeki yaﬂanan temel meseleleri iﬂlemiﬂ olan ve bir ﬂekilde
ça¤›na tan›kl›k etme hedefiyle oluﬂturulmuﬂ bir albüm. Farkl› olarak
ﬂunlar› söyleyebiliriz. Bu albümün
çal›ﬂmas› uzun sürdü. Her ﬂark›n›n
her ayr›nt›s›n› çok ayr›nt›l› bir ﬂekilde ele ald›¤›m›z bir çal›ﬂma süreci
yaﬂad›k. Üzerinde titizlikle ve uzun
soluklu çal›ﬂt›¤›m›z bir albüm oldu

diyebiliriz, Y›ld›zlar Kuﬂand›k için.

Tecrit ve direniﬂi
görmezden gelemezdik
Peki bu albümü haz›rlama evrelerini, mesela parçalar›n seçimi,
bestelerin yap›lmas› vs. belirlerken
neler etken oldu?
‹nan ALTIN: En baﬂta girecek
ﬂark›lar› belirledik, ondan sonra
stüdyoya girdik kaydettik gibi bir
durum olmad›. Çok say›da ﬂark› içerisinden bir eleme süreci, birkaç
aﬂamal› eleme sürecini geçerek bu
say›ya düﬂürebildik. Normalde 15
ﬂark› bir albüm için fazla. Ama bizim asl›nda düﬂürebildi¤imiz en alt
say› oldu bu. Yani onlarca ﬂark› vard›, onlarca ﬂark› içerisinden seçtik
her birini. Elbetteki seçerken belli
baﬂl› kriterlerimiz var. Bu kriterlerin bir boyutu güçlü bir müzikal de¤erinin, bestenin, melodisinin güçlü
olmas› ve düzenlemeye çok aç›k
olabilmesi var. Ama bir yan› var ki,
Yorum aç›s›ndan asla olmazsa olmaz bir yan›, içeri¤i, hangi konuyu
anlatt›¤›, gerçekten bir güncellik taﬂ›y›p taﬂ›mad›¤› meselesi oldukça
önemli bizim aç›m›zdan.
Bu ﬂekilde bir eleme dönemi
oluyor. Yani bir ﬂark› oluyor gerçekten güçlü bir anlat›m› oldu¤unu düﬂünüyoruz. Ona da yer verdi¤imz
oluyor. Temel k›stas›m›z bir ﬂekilde
bugünden kopmamak. Bugünü anlatabilmiﬂ olman›n d›ﬂ›nda çeﬂitli
renkleri, zenginlikleri de kullanabiliriz diye düﬂünüyoruz albümde. Bu
albümde de böyle oldu. Hem sürecine tan›kl›k etmiﬂ hem de bunun
d›ﬂ›nda çok da acil olmayan ama
bir ﬂekilde Yorum'un zenginli¤i
olarak de¤erlendirilebilecek içeriklere de yer vermiﬂ olduk.
Somutlarsak albüm üzerinden...
Yani örne¤in, "Vasiyet" çok
somut bir ﬂark›. Sürecin, karﬂ›m›za
36
30 Nisan 2006 / 50

koydu¤u, hatta bir görev olarak
koydu¤u bir ﬂark›. Tecrit meselesi
bu ülkede hala en temel en yak›c›
gerçeklerden biri. ‹nsanlar ölmeye,
direniﬂlerine devam ediyorlar. Böyle bir gerçekli¤i görmezden gelmek
gibi bir durumumuz olamaz.
Öte yandan "Gel Yine" isimli
bir ﬂark›m›z da var. Bir ça¤r›, içeri¤e bakt›¤›m›zda, beﬂ sene sonra da
kullan›labilir, on sene sonra da.
Ama genel olarak bir zenginlik olarak duran bir ﬂark›. Mesela "Hasretim Da¤ Oldu", özel olarak tasarlanm›ﬂ, yine bu ﬂekilde. "Kay›plar›n Ard›ndan" ﬂark›s›, belki y›llar
önce çok daha sert bir gündem olacakt›, ama onu da yine hem anlatt›klar›yla, hem de melodik olarak de¤erlendirip yer verdik.

‘Y›ld›zlar Kuﬂand›k’
Bir Ça¤r›d›r, Direniﬂtir
Neden Y›ld›zlar Kuﬂand›k?
Muharrem CENG‹Z: Süreç itibariyle bakt›¤›m›zda, gerçekten zor
bir süreçten geçiyoruz. Alt› y›ld›r
süren bir hapishaneler direniﬂi var.
Türkiye halk› çok zor koﬂullardan
geçiyorlar. Yani mücadelenin daha
keskinleﬂti¤i daha a¤›rlaﬂt›¤› bir süreçten geçiyoruz. Bizim için de Y›ld›zlar Kuﬂand›k ismi çok anlaml›
bir isim diye söyleyebilirim ben.
Öznur TURAN: Hem bizim
için hem dinleyicilerimiz için çok
çok farkl› kiﬂiler için farkl› anlamlar
içeriyor olabilir, öyle de olacak. Kimisi için Ölüm Orucu Direniﬂi'ni
simgeleyecek, kimisi için iﬂçinin direniﬂini simgeleyecek, kimisi için
ülkesinin ba¤›ms›zl›¤›n› savunan
bir insan›n direniﬂini simgeleyecek.
Bu anlamda Y›ld›zlar Kuﬂanmak
genel bir kavram. As›l olarak semboldür. Bir direniﬂin sembolüdür
genel anlamda. Ölüm orucu, grevler, Irak’ta ve Filistin direniﬂi, ba¤›ms›zl›k için verdi¤imiz direniﬂ,

bunlar›n hepsini kapsayabilir.
Selma KIL: Y›ld›zlar Kuﬂand›k,
sanki biraz, insanlara görevini ve
sorumlulu¤unu hat›rlatma içeren bir
cümle gibi. Çok iddial› belki ama
bu zor süreç dedi¤imiz ﬂey sadece
bizim ülkemiz için geçerli de¤il.
Evet bizim ülkemizde açl›k var,
yoksulluk var, süren bir direniﬂ var.
Bu zor bir süreç ama tüm dünyaya
bakt›¤›m›zda da birçok halk zor bir
süreç yaﬂ›yor. Ve bu noktada da ne
derseniz deyin, açl›¤a, yoksullu¤a,
emperyalizme karﬂ› Y›ld›zlar Kuﬂanman›n sorumlulu¤unu ifade
eden bir ﬂey. Y›ld›zlar Kuﬂanmaya
ça¤›rmak gibi.
Cihan KEﬁKEK: Y›ld›zlar Kuﬂand›k ismini koyarken biz de her
albümde oldu¤u gibi, uzun süreli bir
tart›ﬂma yaﬂad›k. Bestelerin hepsini,
bu albümün bütününü en iyi ne ifade edebilir düﬂüncesinden yola ç›karak karar k›ld›¤›m›z isim bu oldu.
Arkadaﬂlar›n da bahsetti¤i gibi
de¤iﬂik çevreler, de¤iﬂik insanlar,
Yorum dinleyicileri buradan kendilerine göre anlamlar da ç›karabilir
tabi ki. Ama sonuç itibariyle bence
Y›ld›zlar Kuﬂanmak deyimi, bir gücü bir iddiay› da simgeliyor. Dünya'n›n her taraf›nda süren bir direniﬂ
var. Halklar katlediliyor, insanlar
direniyorlar buna karﬂ›, kendini feda ediyor. Y›ld›zlar Kuﬂand›k, yarat›lan bütün bu direniﬂ gelene¤inin,
bugüne miras kalan direniﬂ gelene¤inin sahiplenilmesini ve üzerine
yenilerinin eklenmesini, büyütülmesini ayn› zamanda ifade ediyor.
Yani çok daha geniﬂ bir çerçeveyi
simgeleyebilece¤ini söyleyebiliriz.
Ali ARACI: Y›ld›zlar Kuﬂand›k
bir sembol bence ve herkesin kendi
duygular›na, düﬂüncelerine hitap
eden ve herkes kendince kendisine
burdan bir pay ç›karacakt›r. Kimisi
Ölüm Orucu, Irak'ta ve dünyan›n
birçok yerinde feda savaﬂç›lar› için
de söylenilebilir, ama elbette sadece
feda savaﬂç›s› ve Ölüm Orucu de¤il,
bütün direniﬂ sürecinin ifadesi.
Ezilenlerin kendine ç›karabilece¤i bir anlam› var. Bundan dolay›
sembol.

Geniﬂ bir kolektivizmle
yapt›k bu kaseti
Dinleyiciler merak ettiler,
beklediler bu kadar süre. Niye
iki y›l sürdü ç›kmas›?
Cihan KEﬁKEK: Yorum
bir müzisyen, her sene bir albüm ç›karmal› gibi bir anlay›ﬂ›m›z yok. Önemli olan yaﬂad›¤›m›z dönemi, yaﬂan›lanlar› anlatabilmek. Bu ne zaman haz›r olursa,
o zaman ç›k›yor.
Biz albümlerimizde halk›n, mücadelenin sürecini anlat›yor, çözümler getirmeye, ça¤r› olmaya çal›ﬂ›yoruz.
‹nsanlar› örgütlenmeye ça¤›r›yoruz, örgütlenerek birlikte mücadele
etmeye ça¤›r›yoruz. ﬁimdiye kadar
hep umut yüklü oldu ﬂark›lar›m›z.
Albümüzün iki sene sonra ç›kmas›n›n çok özel bir sebebi yok.
Son bir y›l› kasete yo¤unlaﬂt›k.
Baz› ﬂark›lar› en ince ayr›nt›s›na
kadar tart›ﬂt›¤›m›z oldu, Yorum dinleyicilerine, dostlar›na kadar yay›lan bir tart›ﬂma... Yurtd›ﬂ›nda yaﬂamak zorunda kalan elemanlar›m›z
var, hapishanede elemanlar›m›z var
bunlar hep tart›ﬂma, üretim süreçlerine kat›ld›lar. Ki direniﬂler, iﬂgaller
ve biz hep bu sürecin pratik olarak
da içindeyiz...
‹nan ALTIN: Cihan genel olarak anlatt› asl›nda. Biz bu albümde
çok geniﬂ bir kolektivizmi iﬂlettik.
Zenginleﬂtirmek için, güçlendirmek
için. Buradan elbette kolektivizmin
yavaﬂlatt›¤› sonucu ç›kmamal›.
Söylendi¤i gibi sürgünde, de¤iﬂik
hapishanelerde insanlar›m›z›n olmas› vb. birçok etken kolektivizmin
do¤al iﬂlerli¤ini yavaﬂlatan unsurlar... Örne¤in bir hapishaneye yaz›yoruz, bir aya yak›n zaman geçiyor.
Bunun gibi. Bir an önce ç›ks›n de¤il, hak etti¤i gibi ﬂark›larda süreci
iﬂleyelim düﬂüncesiyle haz›rland›k,
bunun için bir zaman kayg›m›z olmad›.

“Y›ld›zlar Kuﬂand›k”; Kimisi için Ölüm Orucu Direniﬂi'ni, kimisi için iﬂçinin direniﬂini, kimisi için ülkesinin ba¤›ms›zl›¤›n› savunan
bir insan›n direniﬂini simgeleyecek. Bu anlamda Y›ld›zlar Kuﬂanmak as›l olarak
semboldür. Direniﬂ sembolü.

Mesela S›ra Neferi gibi...
‹nan ALTIN: Bu yeni bir tarz
de¤il, müzikal bir renkliliktir bizim
aç›m›zdan. Zenginli¤imiz olarak
görüyoruz bunu. Bu ﬂekilde seslendirmenin ﬂark›n›n da duygusuyla
örtüﬂtü¤ünü düﬂünüyoruz. Anlat›mdaki duyguyla, o öfkeyle bütünledi¤ini ve anlam›n› daha güçlü ortaya
ç›kard›¤›n› düﬂünüyoruz. O ﬂark›ya
özgü düzenlemedir.
Marﬂlar› ba¤lama eﬂli¤inde söylemiﬂsiniz...
‹nan ALTIN: Evet a¤›rl›kl› kulland›k. S›ra Neferi'nde var. Bizim
topraklar›m›za özgü bir marﬂ yapma
düﬂüncesiyle hareket ettik. ‹çerik
böyleydi, melodi de böyle olsun istedik. 5/8'lik, aksak ritimli bir marﬂ
bu. Bu topraklara özgü ritimlerle
yürüyen bir marﬂ örne¤i. Bir marﬂ›
trombonlarla trompetlerle de kurgulayabilirsiniz, bateri de kullanabilirsiniz. Gitar yerine ba¤lamay›, bateri
yerine perküsyonlar› denedik.

Tan›t›m konseri 28 May›s’ta
Bu topraklar›n marﬂ›
Marﬂlarda farkl› bir teknik farkl› bir yorum kendini hissettiriyor.
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Albümde konuk sanatç› var m›?
Yeni sesler, yeni solistlerinizi görüyoruz. Yorum dinleyicileri nas›l bir

albümle karﬂ›laﬂacak?
Ali ARACI: Konuk sanatç› olarak de¤erlendirebilece¤imiz 3 arkadaﬂ›m›z var. Hilmi Yaray›c› 2 solo
türkü seslendirdi, Sumru A¤›ryürüyen, "Y›ld›zlar Kuﬂand›k" ﬂark›s›n›n giriﬂine vokal yapt› ve ‹smail
Y›ld›z "Felluce" parças›n›n ﬂiirini
ve "Biz Olmazsak" ﬂark›s›n›n giriﬂindeki ﬂiiri okudu. Dayan›ﬂma için
bizimle olan arkadaﬂlar bunlar. Öznur ve Selma 1.5 y›ldan fazlad›r Yorum elemanlar›. Solo olarak ilk defa
bu albümde okudular. Zaten Yorum
konserlerine gelen dinleyicilerimizin yabanc›l›k çekmeyecekleri ses-

ler. Eren yeni bir arkadaﬂ›m›z ve bu
kasetle birlikte Yorum'a dahil oldu.
Güçlü ve farkl› farkl› solistlerin biraraya geldi¤i bir albüm oldu.
28 May›s'ta My Showland'da
konseriniz olacak. Kasedin tan›t›m
konseri mi olacak?
Muharrem CENG‹Z: Evet, yeni ç›kartt›¤›m›z kasedin tan›t›m
konseri olacak. Bunun için de haz›rl›klara baﬂlad›k. Önümüzde baﬂka
konserlerimiz de olacak.
Cihan KEﬁKEK: Tabii ki kasetimiz yar›n müzik marketlerde yerini alacak ve 28 May›s'a kadar yani

My Showland'da verece¤imiz konsere kadar dinleyicilerimizin birço¤u albümü dinlemiﬂ olacak. Konser
onlar›n tepkilerini bize yans›tacak.
‹nan ALTIN: Bu albümü haz›rlarken, iﬂletti¤imiz büyük kolektivizmden bahsetmiﬂtik. Bu kolektivizmi sadece haz›rl›k aﬂamas›yla s›n›rl› tutmak istemiyoruz. Ç›kt›ktan
sonra da dinleyicilerimizden alaca¤›m›z eleﬂtiri ve öneriler bu kolektivizmin geniﬂlemesini sa¤l›yor. Söyleyecekleri bizim için önemli. Mektuplarla, maillerle, ya da kültür merkezimizi ziyaretlerle görüﬂ ve önerilerini bekliyoruz dinleyicilerimizin.

Devrimci Yay›nlar 11. ‹zmir Kitap Fuar›’ndayd›
22-30 Nisan tarihlerinde
aç›k kalan 11. ‹zmir Fuar›, 100
bine yak›n insan taraf›ndan ziyaret edildi. Bu y›l; Boran, Haziran, Nisan ve Anadolu Yay›nc›l›k da ilk kez TÜYAP Kitap Fuar›’na kat›ld›.

‹zmir Fuar›’na kat›lan devrimci yay›nevlerine olan
ilgi bu de¤erlendirmeleri boﬂa ç›karmakla kalmad›, Boran-Haziran stand›n› ziyaret edenlerin de genel de¤erlendirmeleri bu yönde oldu.
Yay›nlar›m›z okurla buluﬂurken, Büyük Direniﬂi anlatan kitaplar en çok ilgi oda¤› oldu. Bir okurumuzun,
F tipleri ile ilgili daha önce bir kitap bulabildi¤ini ve
tam bir hayal k›r›kl›¤›na u¤rad›¤›n› belirtmesi, “yazarlar›m›z ne yaz›yor” sorusunu getirdi. Çünkü F Tipleri’ni övebilme ars›zl›¤›nda bir kitapt› sözünü etti¤i.
Her yaﬂ ve meslekten insan ziyaret ediyor stand›.
Ö¤renciler, ö¤retmenler, sendikac›lar, iﬂçiler, ev kad›nlar›... Direniﬂ ve tecrit üzerine, tutsaklar üzerine sohbetler hiç eksik olmad› standda.

Kitap fuarlar›n› gezenlerin say›s›nda düﬂüﬂ oldu¤u
ve bunun “halk›n cehaletine” ba¤land›¤› gibi genel bir
kan›, daha do¤ru bir deyiﬂle anlay›ﬂ mevcuttu. Elbette
birçok etkenin pay› vard›r. Ancak bu de¤erlendirmeleri
yapanlar›n, halk›n kendisini, yaﬂam›n› bulaca¤› eserler
mi, yoksa burjuva yaﬂamlar m› anlatt›¤› ya da ticari
kayg›lar as›l tart›ﬂ›lmas› gereken noktalard›r.

Ali Ekber Çiçek
yaﬂam›n› yitirdi
Anadolu halk›n›n, özellikle alevi inançtan halk›m›z›n yaﬂad›¤› ac›lar›n, özlemlerinin, umutlar›n›n sesiydi. Dillerden düﬂmeyen birçok halk türküsünü kazand›ran, halk ozan› Ali Ekber Çiçek,
25 Nisan Sal› günü yaﬂam›n› yitirdi.
Çiçek için ‹stanbul Kartal Cemevi'nde düzenlenen törene çok say›da sanatç›, dostlar›, dinleyenleri kat›ld›. Grup Yorum üyelerinin de haz›r bulundu¤u
törende yap›lan konuﬂmalarda Ali
Ekber Çiçek'in türkülere katt›¤›
emek ve zenginlik dile getirildi.
Halk›n türkülerini seslendiren Çiçek için ikinci bir anma da TRT
Radyo Evi'nde düzenlendi.
Ali Ekber Çiçek 27 Nisan günü
Edremit'te topra¤a verildi.

‹KM’de Kocakaya Konseri
‹dil Kültür Merkezi etkinlikleri aras›nda yeralan Servet
Kocakaya dinletisi 25 Nisan günü gerçekleﬂtirildi.
Dinleti öncesi k›sa bir konuﬂma yapan Servet Kocakaya,
düﬂüncelerini ﬂöyle ifade etti: "Bu güzel ortamda olmaktan
mutluyum. Burda her ﬂey gönüllülük üzerine. Bunun güzelli¤ini yaﬂ›yoruz. Sizinle birlikte olmaktan mutluyum.”
Program›nda sevilen türkülerine yer veren sanatç›, istek
üzerine çok say›da türküyü dinleyicileriyle birlikte söyledi.

DÜZELTME
48. say›m›zda, Erzincan’da faﬂist sald›r›ya karﬂ› verilen kitlesel
cevapta, eyleme kat›lan örgütlenmelerin ismi yanl›ﬂ yaz›lm›ﬂt›r.
EMEP’in de eyleme kat›ld›¤› belirtilen paragraf›n düzeltilmiﬂ hali ﬂu
38
30 Nisan 2006 / 50

ﬂekilde olacakt›r:
"Sald›r›lar bitmemiﬂti. Sonraki
gün (9 Nisan) faﬂist sald›r›y› protesto etmek için GençlikDerne¤i, ESP,
Partizan, ÖDP, DGH, YÖGEH, SES,
DTP, E¤itim-Sen ve Tunceliler Derne¤i üyesi 400 kiﬂi Vak›flar iﬂhan›
önünde topland›."

Köﬂe Yazarlar› Kimi Eleﬂtiriyor?

Van Savc›s›’n›n ihraç karar›
konusunda burjuva bas›n›n büyük bir kesimi eleﬂtiriyor.

Amaç has›l oldu; Genelkurmay
güç kazand›, istedi¤i yasalar› haz›rlatt›, terör demagojisini ve ﬂovenizm
propagandas›n› yükselterek sald›r›lar›n›n zeminini olgunlaﬂt›rd›. O zaman
bas›n ﬂimdi demokrat olabilir! Bu
kampanyada Genelkurmay’a deste¤ini unutturmak için, yarg› ba¤›ms›zl›¤›ndan dem vurabilir.
Burjuva bas›n›n bu ikiyüzlü tutumu, s›n›fsal karakterine uygundur.
Sermaye, kimi zaman “demokrasiden, hukuktan, sivilleﬂmeden” sözetse
de, güçlü bir orduyu her zaman elinin
alt›nda tutmak ister ve ihtiyaç duydu¤unda çeﬂitli biçimlerde devreye sokar. Burjuva bas›n›n deste¤inin kayna¤› buradad›r. Kontrgerilla yöntemleriyle süren bu savaﬂ, onlar›n da savaﬂ›d›r. Kendi arﬂivleri tan›kt›r ki, oligarﬂi ne zaman halka karﬂ› savaﬂ› yükselttiyse, burjuva bas›n bu savaﬂ›n
içinde olmuﬂ, destek vermiﬂtir.
Bizim as›l dikkat çekmek istedi¤imiz köﬂe yazarlar›d›r. Özellikle kendini demokrat, ilerici, hatta sosyalist diye tan›mlayanlar baﬂta olmak üzere.
Ayn› konuda köﬂe yazarlar›n›n ezici ço¤unlu¤u eleﬂtireldir. Ancak bu tav›rlar›na bak›ld›¤›nda, ibretlik bir tablo vard›r. Adeta, daha k›sa süre önce
ayn› savc›y› neredeyse idam sehpas›na göndermeye kalk›ﬂan baﬂkalar›yd›.
Birçoklar›n›n iddianamenin tek sat›r›n› dahi okumadan havaya nas›l uyum
sa¤lad›klar› da, kimse için s›r de¤ildir.
Genelkurmay’›n savc›n›n görevden
al›nmas› talimat›n› da aç›kça ilan etti¤i o meﬂhur aç›klamas›na uygun zeminin haz›rlanmas›ndaki katk›lar› da
az›msanamaz. ﬁemdinli’nin üzeri
ad›m ad›m örtülürken ve yeni TMY
haz›rlanmas›na kadar gelen süreçte
politik-psikolojik zemin haz›rlan›rken
susan, hatta destek verenler baﬂka bir
ülkenin yazarlar› de¤ildi.
Bu anlamda, savc›ya verilen cezan›n “çok bulunmas›” temelindeki bu
eleﬂtiriler “abes”tir, tutars›zl›kt›r. Ge-

Köﬂe yazarlar› Van
Savc›s›’na verilen cezay› çok buluyor, yarg›
ba¤›ms›zl›¤›ndan dem
vuruyor; bu sonucun
yarat›lmas› için uygun
zemini kim haz›rlad›?

nelkurmay hiçbir ﬂeyi gizli sakl› yapmam›ﬂt›r. Yarg›n›n ba¤›ms›z olmad›¤›
da bilinen bir gerçektir. Üstelik daha o
günlerde yarg› cephesinden savc›ya
yönelik aç›klamalarla da görülen bir
durumdu. Hiçbir düzen kurumu hukuktan, ﬁemdinli gerçe¤inin aç›¤a ç›kar›lmas›ndan sözetmemiﬂtir. Hal
böyleyken, bugün HSYK’n›n karar›n›
“aﬂ›r›” bulmak, safl›k de¤ilse ikiyüzlülüktür.
Siz yazmad›n›z m› “Diyarbak›r’da güçlü devlet istiyorum” diye?
ﬁimdi ç›k›p “güçlü olan hakl›ym›ﬂ!
‹ﬂte her ﬂey bu kadar aç›k” diye savc›ya verilen cezay› eleﬂtirmek neyin
nesi? Kendisini halka karﬂ› savaﬂ›n
neferi görüp “bu savaﬂ› kazanmam›z
laz›m” diyen de sizdiniz, bu sözü
edenlerin faﬂist zihniyetini teﬂhir etmek için kalem oynatmayan da baﬂkas› de¤ildi.
Kendine “ayd›n” diyen, “demokratl›k” s›fat›n› taﬂ›yan birçok köﬂe yazar› da bu çeliﬂkinin fark›ndad›r. Bu
nedenle, “Evet eleﬂtirdik, ama bu kadar a¤›r ceza da verilmez ki...” ﬂeklinde özetlenebilecek bir izahat içindeler. Genelkurmay’›, bu düzeninin
niteli¤ini tan›yan, yaﬂanan onca deneyi unutmay› tercih etmeyen herkesin
görebilece¤i aç›klakta yaﬂand› her
ﬂey. ﬁemdinli iddianamesine eleﬂtirilerin Genelkurmay taraf›ndan iktidar›n› pekiﬂtirme, ﬁemdinli’ye sünger
çekip yeni bask›lar›n önünü açmakta
kullan›laca¤›n› bilmiyorduk denilemez.
Birçok olayda, bu tutars›z demok39
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ratl›k ve kimileri
içinse sahte demokratl›kla karﬂ›laﬂ›yoruz.
Özellikle oligarﬂik iktidar›n “yasakl›”
konular›nda bütün o “muhaliflik” unutuluyor, resmi politika bir ﬂekilde savunuluyor.
Örne¤in, Kürt sorunu böyledir. Geniﬂ bir kesim an›nda ﬂovenizmin esiri
olmakta ve mevcut resmi politikaya yedeklenmektedir. En s›radan demokratik
tutum dahi bir kenara b›rak›larak, Kuzey Irak’a seferlerden, bir kitle gösterisindeki bu kadar ölümü sorgulamay›p
“çocuklar›n kullan›ld›¤›ndan” sözetmek, bu konuda yaﬂanan “k›r›lma”n›n
da tezahürleridir. Ki, bunlar aras›nda
kendine “sosyalist” diyenler de mevcuttur. Kürt ulusunun inkar›na kadar
varan yap›lan de¤erlendirmelerle savc›
olay› ve Büyükan›t’› sahiplenme kampanyas›nda al›nan tutum birbirinden
ba¤›ms›z de¤ildir.
“Bölücülük, terörizm, irtica”.. hangi
nedenle olursa olsun, demokratl›¤›n›
unutanlar, bu kimliklerini ne zaman hat›rlayacak? “Suya sabuna dokunmayan” konularda m›?
Demokratl›k, ayd›n olmak; tutarl›
bir düﬂünce sistemati¤i, olaylar karﬂ›s›nda kendi iç bütünlü¤ü olan bir tutumu gerektirir. Riyakarca bir yaklaﬂ›mla
demokratl›¤› sadece maske olarak kullananlar› bir yana b›rak›rsak, çeﬂitli konularda ald›klar› tav›rlarla yan›lg›ya düﬂen köﬂe yazarlar›, ayd›nlar bunun kaynaklar›n› sorgulamak durumundad›r.

Çünkü, bu olay nezdinde bir kez daha görülmüﬂtür ki, bu sorgulama “kiﬂisel” de¤ildir. Bir biçimde yaz›lar› ile
halk› yan›ltmakta, Amerikan terörizm
propagandas› ile özde hiçbir fark› olmayan, oligarﬂinin demagojilerine destek vererek bask›lar›n yo¤unlaﬂt›r›lmas›na hizmet etmektedirler. Böyle bir ayd›n kimli¤i, Ertu¤rul Özkökler’in istedi¤i “devleti savunan ayd›n” kimli¤idir.
Savunulan devlet ise, kendini tarife
gerek b›rakmayacak ﬂekilde anlatmaya devam etmektedir.

hiçbir milliyetçi strateji
Kürt Sorunu’na Çözüm ‹çermez
Burjuvazi saflar›nda da, sol saflarda da “Kürt sorunu”nun muhtevas›n› tan›mlamakta say›s›z spekülasyon ve çarp›k teori vard›r. “Kürt
sorunu yoktur”da özetlenen inkarc›,
ﬂovenist teorileri bir yana b›rak›rsak, Kürt sorununa iliﬂkin ortal›ktaki pek çok teorinin de “milliyetçilik”le damgal› oldu¤unu görürüz.
Bu ise, Kürt sorununun çözümünün
Türk ve Kürt halk›n›n ve dünya
halklar›n›n ç›karlar› çerçevesinde
tart›ﬂ›lmas›n›n önündeki engellerden biridir. 21. yüzy›lda, emperyalizmin her alanda müdahalecili¤inin
alabildi¤ine artt›¤› ve üstelik emperyalizmin yeni-sömürgesi bir ülkede, hiçbir sorun, emperyalizm ve
halklar aras›ndaki çeliﬂkinin d›ﬂ›nda
düﬂünülemez ve çözülemez.
Sorun emperyalizmle dünya
halklar› aras›ndaki savaﬂ›n ve kendi
özgülümüzde oligarﬂiyle Türkiye
halklar› aras›ndaki savaﬂ›n d›ﬂ›nda
ele al›nd›¤›nda, orada sorunun ele
al›n›ﬂ› gibi, çözümün ﬂekillendiriliﬂi
de çarp›k olacakt›r. Nitekim bugün
bir yan›yla böyle bir ortam vard›r.
Bir tarafta oligarﬂinin milliyetçili¤i var. AB manevralar› yap›yor,
Kürtçe TV’yi, Kürtçe kursu kabullenmek zorunda kal›yor, lakin, döndürüyor, dolaﬂt›r›yor ve getirip yine
“herkes Türk’tür”de dü¤ümlüyor.
Burjuva demokrasilerinde ulusal
sorunlar›n çözüldü¤ü dönemler ve
konjonktürler olmuﬂtur. Fakat ortada, ülkemizde bir burjuva demokrasisi de yoktur. Olmas› da ihtimal dahilinde gözükmemektedir. Ya faﬂizm sürecektir ya halk›n demokrasisi olacakt›r. Bu anlamda Türkiye’de burjuva demokrasisinin hakim olaca¤› üzerine geliﬂtirilen tüm
çözüm formülasyonlar›, çözümsüzlü¤ün formülasyonlar› olarak kalmaya mahkumdur. Bu teorinin sahipleri, AB’ye uyum süreciyle burjuva demokrasisinin hakimiyeti ve

Kürt sorununun da bu burjuva demokrasisi içinde çözümü konusunda, kendi söylediklerinin kan›tland›¤›n› düﬂünmeye baﬂlam›ﬂlard› bir
süre için. Ama sadece bir süre için!!! Çünkü onlar›n hayalinin tuzla buz oldu¤unu
görmek için fazla beklemeye gerek kalmad›. “AB çerçevesi”nin Kürt sorununu ne
kadar çözebilece¤i, Avrupa
emperyalizminin çözümden ne
anlad›¤› art›k ortadad›r.
Hem düzen güçleri içinde, hem
solda “sorunun AB çerçevesinde
çözülebilece¤i” tezi, Kürt sorunu
konusunda belli baﬂl› tezlerden biriydi. Ki, bizzat Kürt milliyetçi hareketin kendisi de bu tezi savunanlardan biridir. Bu düﬂüncenin ana
halkas›, Kürt sorununun çözümünü
“kültürel haklar”a indirgemektir.
Sorunun ortaya konulmas›nda hem
düzen güçlerini, hem reformist güçleri birleﬂtiren bir baﬂka nokta da, ilhak’›n ve “uluslar›n kendi kaderini tayin hakk›”n›n gasbedilmiﬂ olmas›n›n telaffuz edilmemesidir. Bu
inkar, daha baﬂtan sorunun ve çözümün gerçek temelleriyle karﬂ› karﬂ›ya kalmaktan kaçmak demektir. Bu
kaç›ﬂ, daha ﬂimdiden Avrupa emperyalizmi ve Türkiye faﬂizmi gerçe¤ine çarparak iflas etmiﬂtir.
Kürt milliyetçi hareketinin bugün bir stratejisi oldu¤unu söylemek oldukça zor görünse de, daha
çok konjoktürel koﬂullara göre biçimlenen çeﬂitli taktikler ön planda
olsa da, elbette bu taktiklerin içinde
hareket etti¤i bir çerçeve var. Bu
stratejik çerçeve Öcalan taraf›ndan
özellikle ‹mral› sürecinde çizilen
düzeniçi bir çerçevedir. Kürt milliyetçi hareketi, ortaya ç›k›ﬂ›ndaki ba¤›ms›zl›k, devrim stratejisini mahkum ederek, emperyalizmin dünya
düzenini ve oligarﬂik sistemi esas
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olarak kabul eden bir stratejik tercih
yapm›ﬂt›r. Fakat PKK’nin de¤iﬂen
politika ve taktiklerinde, hatta de¤iﬂen stratejilerinde hiç de¤iﬂmeyen
bir ﬂey vard›r: O da milliyetçi bak›ﬂ
aç›s›d›r. Milliyetçi bak›ﬂ aç›s›,
PKK’nin devrim ve sosyalizmden
sözetti¤i dönemde, devrim ve sosyalizmle çeliﬂen yan›n› oluﬂturuyordu. Demokratik Cumhuriyet’te birlikte yaﬂamaktan, Türkiyelileﬂmekten sözettikleri dönemde de ayn› ﬂekilde bir çeliﬂki oluﬂturmaya devam
etmektedir. Dolay›s›yla, milliyetçili¤in, tüm siyasi yaﬂam› boyunca
Kürt milliyetçi hareketinin açmazlar›n›n, t›kan›kl›klar›n›n kayna¤› oldu¤unu söylemek mümkündür.

Çözüme de¤il,
çözümsüzlü¤e kaynakl›k
eden milliyetçilik temelindeki
strateji terkedilmelidir
Milliyetçilik temelinde ﬂekillenen bu strateji, ayn› devlet taraf›ndan yönetilen halklar›n ayr› örgütlenmesini, ayr› mücadelesini öngörür. Bu strateji, ulusal sorun d›ﬂ›nda
ba¤›ms›zl›k ve demokrasi sorununu
yok sayar ve dolay›s›yla emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k için ve faﬂizme karﬂ› demokrasi için mücadeleyi yads›r. Faﬂizmle mücadelesi sadece kendi üzerindeki bask›lar› püskürtme bak›ﬂ aç›s›yla s›n›rl›d›r.

Bu strateji, halk› devrime götürmez. Devrim hedefini içermeyen bir
stratejide ise, halk›n ulusal ve sosyal kurtuluﬂu da sözkonusu de¤ildir.
Kürt milliyetçili¤i bu stratejiden
ve bu stratejinin kaç›n›lmaz sonuçlar› olan eylem çizgisinden, ittifak
anlay›ﬂ›ndan vazgeçmelidir.
Görülmelidir ki, milliyetçili¤in
damgas›n› vurdu¤u bir strateji, birlik yaratm›yor.
Bu strateji, halklar›n en geniﬂ
kesimlerinin egemen s›n›flara karﬂ›
tarafs›zlaﬂt›r›lmas›n› ve giderek kazan›lmas›n› sa¤lam›yor.
Oligarﬂinin elindeki provokatif,
demagojik malzemeleri etkisizleﬂtirmiyor, tersine malzeme veriyor.
Ve bu strateji Kürt sorununun
çözümüne de gitmiyor.
Devrim hedefine s›rt dönmek,
mant›ksal bir sonuç olarak mevcut
düzenle uzlaﬂmay› gerektirir zaten.
Düzenin Kürt sorununda neyi ne
kadar çözebilece¤i az çok bellidir.
Düzeniçi hedefli mücadeleyle bu
çerçeve biraz daha geniﬂleyebilir,
ama o kadar. Bu çerçevenin en geniﬂ hali dahi, Kürt sorununun halk›n
ç›karlar› do¤rultusunda çözümü anlam›na gelmeyecektir.
Mevcut çözümsüzlük ve kaos
ortam›ndan ç›kman›n tek yolu, devrime dönmektir.

Milliyetçili¤in halklara verdi¤i
ve verebilece¤i zararlar
görülmelidir
Ezen ulus milliyetçili¤iyle, ezilen ulus milliyetçili¤i nitelik ve sonuçlar› itibariyle farkl›d›r. Bu çerçevede de ezilen ulus milliyetçili¤i tarih sahnesinde ço¤u kez demokratik
bir muhtevayla yeralm›ﬂt›r. Ancak
bu ezilen ulus milliyetçili¤inin de,
bir burjuva ideolojisi olarak milliyetçili¤in olumsuz özelliklerini taﬂ›mad›¤› anlam›na gelmiyor. Politik
olarak farkl›laﬂan bu milliyetçilikler, ideolojinin karakteristik özellikleri aç›s›ndan do¤al olarak benzerlikler de taﬂ›rlar. Mülkiyetçilik,

pragmatizm, benmerkezcilik, olaylara “halklar” cephesinden de¤il,
tek bir ulus cephesinden bakmak,
dünyan›n her yerindeki milliyetçili¤in ortak özellikleridir.
Irak’taki Kürt milliyetçili¤ini
Amerikan emperyalizminin iﬂbirlikçili¤ine sürükleyen bu milliyetçi
ideolojidir.
Ülkemizdeki Kürt milliyetçi hareketinin AB’den veya ABD’den
çözüm bekleyen, onlar› müdahaleye
davet eden politikalar›n›n özü de
ayn›d›r.
Bugün Amerikan emperyalizminin sald›r› hedefinde ‹ran var.
‹ran’daki Kürt milliyetçili¤i de
ABD emperyalizmiyle ittifaka yeﬂil
›ﬂ›k yakan aç›klamalar yap›yor. Tabii ‹ran’daki bu geliﬂmeyi daha
önemli ve çarp›c› hale getiren, sözkonusu aç›klamay› yapan PJAK’›n,
PKK çizgisi paralelinde bir örgütlenme oluﬂudur. Bu son derece tehlikeli bir gidiﬂtir.
PJAK (Kürdistan Özgür Yaﬂam
Partisi) Baﬂkan› Hacî Ehmedî, 27
Nisan tarihli Özgür Politika’da yay›nlanan röportajda, “ABD’nin Ortado¤u’yu demokratize ederek global daireye dahil etmek istedi¤ini”
söyleyerek ﬂunlar› ekliyor:
“‹ran’da 70 milyon rejim muhalifidir, fakat da¤›n›kt›r... ABD
ﬂimdi muhalefeti toparlama, organize etme ve bütüncül bir güç haline getirme çabas›ndad›r.”
Hacî Ehmedî, “ABD’nin aç›k ve
gizli ittifaklar›n› tüm yerel güçlerin
hassasiyetlerini gözeterek ilerletti¤ini” de söyledi¤i röportajda, kendilerinin ABD ile ittifak konusunda
“tek k›staslar›n›n Kürtlerin ulusal ç›karlar› oldu¤unu” belirtiyor.
Ehmedî, “‹ran rejimini tek baﬂ›na ne Kürtler ne de tek baﬂ›na ABD
y›kamaz” diye adeta ABD’ye ittifak
ça¤r›s› yaparken, Kuzey Irak’taki
Kürt milliyetçili¤inin sözlerini tekrarl›yor. Barzani-Talabani çizgisi,
“ilkel milliyetçilik” çizgisiyse, hiç
kuﬂku yok ki, PJAK ad›na söylenen
de ayn› anlay›ﬂt›r.
Bu teori ve politikalar› ortaya ç›41
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karan yine milliyetçiliktir. Bu politika ister Irak’ta, ister ‹ran’da, isterse Türkiye’de olsun, ﬂiddetle mahkum edilmelidir. Mahkum edilmedi¤i sürece, halklar›n ortak ç›karlar›na, enternasyonalizme s›rt›n› dönen bu politikalar, emperyalizmin
halklar› birbirine karﬂ› kullanmas›n›, k›ﬂk›rtmas›n› mümkün k›lacak
malzemeler haline geliyor. “Tek
k›stas”›n ulusal ç›karlar oldu¤unu
söylemek, “ulusal ç›kar” ad›na emperyalizmi desteklemek (ki gerçekte nihai olarak bak›ld›¤›nda o tav›rda da zaten ulusal ç›kar yoktur, sadece geçici, konjoktürel ç›karlar
vard›r.) halklar›n karﬂ›s›nda saf tutmaya götürür.
Ony›llar sonra tarihi yazanlar,
Kuzey Irak’taki Kürt milliyetçi önderli¤in emperyalizmle iﬂbirli¤i politikas›n›n Kürt halk›n›n ulusal ç›karlar›na uygun oldu¤unu de¤il, bu
iﬂbirlikçilik politikas›n›n Kürt ve di¤er halklara verdi¤i zararlar› yazacaklar.
Demokratik bir muhteva taﬂ›yan
Kürt milliyetçi hareketiyle bask›lar
karﬂ›s›nda dayan›ﬂma içinde olmak,
devrimciler aç›s›ndan nas›l reddedilemez bir görevse, milliyetçi düﬂüncenin açmazlar›n›, yanl›ﬂlar›n› belirtip Kürt sorununun devrimci çözüm platformunu her zeminde savunmak da ayn› ﬂekilde bir görevdir. Bunlar› karﬂ› karﬂ›ya getirmek,
s›n›flar mücadelesine devrimci teorinin penceresinden de¤il, farkl›
pragmatik hesap ve kayg›lar›n penceresinden bakman›n sonucudur.
Türk ve Kürt halklar›n›n ortak
ç›karlar›, milliyetçilik temelindeki
stratejiden, milliyetçilikle biçimlenen iliﬂki ve tarzdan vazgeçilmesini
gerektiriyor. Milliyetçi bak›ﬂ aç›s›n›n ortaya ç›kard›¤› engellerin Türkiye halklar›n›n kurtuluﬂu aç›s›ndan
hem stratejik, hem taktik anlamda
yolaçt›¤› olumsuz sonuçlar görülmelidir. Halk›n ç›karlar›na ba¤l›l›k,
bu olumsuzluklar› bertaraf etmek
için, milliyetçilikten ç›k›p devrime
dönmektir. Kürt sorununun çözümünü ve halklar›m›z›n kurtuluﬂunu
yak›nlaﬂt›racak olan budur.

AKP’den ABD’ye teminat:
‘‹yi Bir ‹ﬂbirlikçi Olaca¤›m’
'Stratejik Ortak Vizyon Belgesi',
ABD’nin Ortado¤u politikalar›na
tam uyumun yeni ad›d›r
ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Condoleezza Rice, 25 Nisan günü ülkemizdeydi. Rice, 16 saat süren ziyarette,
Baﬂbakan Erdo¤an, D›ﬂiﬂleri Bakan› Abdullah Gül ve Cumhurbaﬂkan›
Sezer ile görüﬂtü. Görüﬂmeye iliﬂkin yap›lan resmi aç›klamalara bak›ld›¤›nda, adeta Rice “turistik bir
ziyaret” gerçekleﬂtirmiﬂ. Ne ‹ran ne
de baﬂka bir konuda Türkiye’den
hiçbir ﬂey istememiﬂ.
ABD ile bütün iliﬂkilerde gerçekler halktan gizlenir. Ony›llard›r
de¤iﬂmeyen gerçek, AKP iktidar› ile
sürüyor. Buna ra¤men yans›yan bilgiler ve varl›¤› övünülerek onaylanan, 'Stratejik Ortak Vizyon Belgesi' adl› bir belge, ziyaretin özüne
iliﬂkin yeterince ›ﬂ›k tutmaktad›r.

SE‹A ne ise 'Stratejik Ortak
Vizyon Belgesi' de odur
Bu belge, bugüne kadar Savunma ve Ekonomik ‹ﬂbirli¤i Anlaﬂmas› çerçevesinde yürütülen iliﬂkileri
günün gereklerine göre “güncelleyecekmiﬂ”.
Ony›llard›r iktidarlar ve
ordu, SE‹A çerçevesinde
Amerikan emperyalizminin
ç›karlar›na hizmet etmiﬂtir.
Bu hizmetin Türkiye halk›na
getirdi¤i ise, emperyalizmin
ileri karakolu olarak kullan›lan ülkemizde mevcut sömürü düzeninin sürmesi, bu
amaçla gerçekleﬂtirilen katliamlar, yoksulluk ve büyük
bir ba¤›ml›l›k olmuﬂtur.
Ortak vizyon belgesi, AKP iktidar›n›n, ABD’nin bölge politikalar›na tam uyum sa¤layaca¤›n›n temi-

nat›d›r. Baﬂbakanl›k ve D›ﬂiﬂleri
Bakanl›¤› kaynakl› bas›na yans›yan
bilgilerde bu gerçe¤i gizleme gere¤i
de duyulmamaktad›r.
Örne¤in, belgenin iliﬂkilerde yol
kazalar›n›n yaﬂanmamas›n›n teminat› oldu¤u söylenmektedir. Nedir
bu “yol kazalar›”? Örne¤in 1 Mart
tezkeresinin reddidir. M. Ali Birand’›n deyiﬂiyle, iliﬂkilerde “ayar
yap›lm›ﬂt›r, s›ra uygulamada”.
“Uygulama”; yeni üslerdir, varolan üslerin halklara karﬂ› kullan›lmas›d›r, ‹ran’›n kuﬂat›lmas›na, Suriye’nin tecritine kat›lmakt›r...
Belgenin giriﬂinde Türkiye ve
ABD'nin, “demokrasi, insan haklar›, hukukun üstünlü¤ü” gibi de¤erlere ba¤l› olarak “‹ran, Irak, Orta
Asya, K›br›s ve enerji” gibi konularda “ortak vizyon” belirleyece¤i
dile getiriliyor. “Demokrasi, insan
haklar›, hukukun üstünlü¤ü” ve
ABD’nin asla yan yana gelemeyecek kavramlar oldu¤una tüm dünya
tan›k. Bunlar, imparatorluk projesini gizleme demagojileridir. “Ortak
vizyon” dedikleri de, “ABD vizyo-

Türkiye halk›n›n talebini alanlarda hayk›ran
yine devrimciler oldu
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nuna Türkiye’nin ayak uydurmas›”d›r. Sömürgenin efendisi ile iliﬂkinin “ortakl›k” iliﬂkisi oldu¤u, ba¤›ml›l›¤› gizlemenin yalan›ndan
ibarettir ve ony›llard›r sürdürülür.
Belgeye imza atan AKP, “‹ran,
Irak, Orta Asya, K›br›s ve enerji gibi konularda ABD’nin dümen suyundan ayr›lmayaca¤›m” demiﬂtir.
Anti-Amerikanc›l›k maskesini
yüzünden düﬂürmeyen ‹slamc› bas›n›n, “AKP’nin baﬂar›s›, stratejik ortakl›k ﬂimdi anlam›n› buldu” gibi
yalanlarla savundu¤u bu belge,
AKP iktidar›n›n ‹ran ve Suriye baﬂta olmak üzere ABD emperyalizminin bölge ülkelerine yönelik sald›rgan politikalar›nda “pürüz” ç›karmayaca¤›n›n teminat›d›r. Örne¤in,
Felluce’de yüzlerce insan›n katledilmesine -tabana mesaj için de olsa- söz söylememektir. ‹slamc› taban›n “hassasiyetleri”, iç politik
manevralar nedeniyle, AKP farkl›
bir hava yaratmaya çal›ﬂacak olsa
da, Rice’nin “Geniﬂ Ortado¤u Giriﬂiminde Türkiye’den güçlü müttefikimiz yok” sözleri gerçe¤in özetidir. BOP olarak da bilinen “Geniﬂ
Ortado¤u Giriﬂimi”, emperyalizmin
bölge ülkelerini denetimi alt›na alma giriﬂiminin ad›d›r. AKP’nin de
aç›kça savundu¤u BOP çerçevesinde bir görüﬂmedir Rice ile yap›lan.

AKP’nin Sevinci
Gezinin içeri¤inden öte, Rice’nin gelmesi AKP yöneticilerini
sevindirmiﬂ durumda. Çünkü, AKP
iktidar› “Amerika’n›n kendisini
gözden ç›kard›¤›n›, Türkiye ile iliﬂkilerini ordu üzerinden yürütmeye karar verdi¤ini” düﬂünüyordu. Bu telaﬂ sonucudur ki, Tayyip Erdo¤an dan›ﬂman› Cüneyt Zapsu’yu
Amerika’ya göndermiﬂ ve
“beni delikten aﬂa¤› süpürmeyin, kullan›n” mesaj›n›
iletmiﬂti.
Rice de kullanmaya geldi. Tayyip ise, gönderdi¤i mesajdaki samimiyetini sergiledi.
AKP’nin sevincinin kayna¤› da
buradad›r. Oligarﬂi içi iktidar kav-

gas›nda, “bak›n ABD beni delikten süpürmemiﬂ” diyerek güç elde
etti¤ini düﬂünmektedir. Gerisi bu
iktidar aç›s›ndan önemsizdir. Ortado¤u politikalar›na yedeklenme,
dünya halklar›n›n düﬂman›yla iﬂbirli¤i; hiçbir ﬂeyin de¤eri yoktur.
ABD, bu iktidar› gözden ç›kar›r
m›; bu ayr› bir konu. Kendi politikalar›na daha iyi hizmet edecek bir
alternatif ortaya ç›kard›¤›nda, bunun önünde bir engel yoktur. Ordu
ise, Amerikan emperyalizminin dayand›¤› en büyük güç olmuﬂtur her
zaman. Demokrasicilik oyununda
bir dönem geri çekilmesi ve yaﬂanan “yol kazalar›”nda “liderlik görevini yerine getirememesi” nedeniyle baﬂ›na çuval geçirilmesi sürecini bir kenara b›rak›rsak, her zaman sad›k bir iﬂbirlikçidir. Ancak
Amerikan emperyalizmi hiçbir dönem salt ordu ya da salt iktidarlar
üzerinden korumaz ç›karlar›n›. Düzenin bütün güçlerini kullan›r. Kimi
dönem biri ön plana ç›kar, bir baﬂka
dönem di¤eri.

‹ﬂbirlikçili¤in Örtüsü
“Terörizm” Demagojisi
AKP iktidar› ba¤›ml›l›k iliﬂkilerine yeni çiviler çakmaya devam etmektedir. Oligarﬂinin ABD’den tek
istedi¤i, “PKK’ye operasyon” izni.
Bütün tavizler bununla gizlenmeye
çal›ﬂ›lmaktad›r. Bugün anti-Amerikanc› kesilen sahte ulusalc›lar›n temel itiraz› da buras›d›r. Bu izin verildi¤inde, ayn› kesimlerin en h›zl›
Amerikan yardakç›s› olaca¤› da,
kendi tarihlerinden bilinmektedir.
“Kürt’ü ezmeme izin ver istedi¤ini yapay›m” politikas›, onursuzlu¤un, uﬂakl›¤›n, katliamc›l›¤›n politikas›d›r. Türkiye halk›; katliam
izniyle ba¤›ml›l›¤›n daha da pekiﬂtirilmesine sessiz kalamaz.
Her ulustan ve milliyetten Türkiye halklar› olarak, emperyalizmin
ortado¤u politikalar›n›n ve iﬂbirlikçi iktidar›n karﬂ›s›na dikilmedikçe,
devrimcilerin öncülü¤ünde ba¤›ms›zl›k bayra¤›n› kald›rmad›kça, ba¤›ml›l›¤›m›z güçlenecek, halklar›n
kan› dökülmeye devam edecektir.

Rice Protesto Edildi
Halklar›n katili Amerikan emperyalizminin D›ﬂiﬂleri Bakan› Condoleezza Rice, ülkemizi kanl› ayaklar›yla kirletti¤i 25 Nisan günü gösterilerle protesto edildi.
Ankara HÖC Temsilcili¤i’nin de
bulundu¤u sendika, siyasi parti ve
DKÖ’ler “ABD-Rice Defol” pankart›yla Yüksel Caddesi’nden ABD
Büyükelçili¤i’ne yürüdü. HÖC’lülerin “‹ran Halk› Yaln›z De¤ildir, Katil
Rice Ülkemizden Defol, Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak” dövizleri taﬂ›d›¤› eyleme
700 kiﬂi kat›ld›. Elçilik önünde yap›lan konuﬂmalarda Rice “uluslararas› terörist” olarak nitelenerek, “ülkemizden defol” denildi.
Ankara’da ayr›ca Mazlum-Der
taraf›ndan da ‘Irak’ta ‹nsanlar De¤il
‹nsanl›k Ölüyor” yaz›l› pankart aç›larak bir eylem gerçekleﬂtirildi.
‹stanbul’da ise Temel Haklar
Federasyonu’nun eylemi vard›.
ﬁiﬂli Cami önünde toplanan Federasyon üyeleri ‘Halklar›n Katillerini
Ülkemizde ‹stemiyoruz’ pankart›
açt›lar. Federasyon ad›na aç›klamay› yapan Y›ld›z Keskin, ‹ran’a
sald›r› haz›rl›klar›na ve AKP iktidar›n›n iﬂbirlikçi politikalar›na de¤inerek, ziyaretin alt›nda da bu iﬂbirli¤inin yatt›¤›n› kaydetti.
Keskin, “‹ﬂbirlikçilerin ABD'nin
isteklerine karﬂ› koyma güçleri ve
niyetleri yoktur. Onlar›n ayak bast›¤› her yer kan deryas›na dönmektedir” diye konuﬂtu. Eylem, ‘Bu Vatan Bu Halk Bizim Kahrolsun Emperyalizm, Yaﬂas›n Halklar›n Onurlu Mücadelesi’ sloganlar›yla sona
erdi.
Irak'ta ‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu, BDSP, HKP, Divri¤i Kültür
Derne¤i, PSAKD, EKD, Tekstil-Sen
üyeleri, Mecidiyeköy Cehavir iﬂ
Merkezi önünde 26 Nisan günü
yapt›klar› eylemle halklar›n katili Rice'nin geliﬂini protesto etti.
‹zmir’de ise, BDSP, Partizan,
HÖC, DHP, ESP, ÖMP, Kurtuluﬂ
Partisi, Belediye-‹ﬂ 4 No’lu ﬁube
taraf›ndan Kemeralt› giriﬂinde yap›lan eylemde, “Katil Rice Ortado43
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Ankara
¤u’dan Defol, Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak”
pankart› taﬂ›nd›. Aç›klamay› okuyan Yurdagül Gümüﬂ, Türkiye
halklar›na yönelik sald›r› politikalar›
ile emperyalizmle iﬂbirli¤inin birbirinden ayr›lamaz oldu¤una de¤indi
ve “Emperyalistler ve iﬂbirlikçileri
halklara düﬂmand›r. Dün oldu¤u gibi bugün de emperyalist sald›rganl›¤a karﬂ› direnecek, boyun e¤meyece¤iz” dedi.
Antakya’da HÖC’ün de oldu¤u
devrimci demokratik kurumlar “Rice Defol” slogan›yla yürüyüﬂ yaparken, Rice kuklas› Asi Nehri’ne
at›ld›. Adana’da da, HÖC’ün de
yerald›¤› devrimci gruplar, ‹nönü
Park›’nda “Direnen Halklar Kazanacak, Katil ABD ‹ﬂbirlikçi AKP”
sloganlar›yla AKP ‹l binas› önüne
yürüdüler. Ortak aç›klamay› okuyan HÖC üyesi Y›lmaz Bozan, iktidar›n iﬂbirlikçili¤ini teﬂhir etti.
Malatya’da, HÖC, DHP, PDD,
ESP, Partizan, Emek Gençli¤i ve
SGD taraf›ndan yap›lan eylemde,
“Irak’ta Ebu Gureybler’den, ülkemize inen iﬂkence uçaklar›ndan, F
Tipi hapishanelerdeki zulümden
ABD’nin iﬂledi¤i her suçtan AKP de
sorumludur” denildi.
Bolu ‹zzet Baysal Üniversitesi’nde de ABD elçilik görevlisi,
ABD d›ﬂ politikas› ve Türkiye konulu konferansta ö¤renciler taraf›ndan “sizi buraya getirenleri de alarak ç›k›n d›ﬂar›” sözleri ve anti-emperyalist sloganlarla konuﬂturulmayarak protesto edildi. Bu arada
MHP’li ö¤renciler Amerikal›’ya sahip ç›kt›lar.
***
Bu arada Rice’nin önceki dura¤› Yunanistan'da da, binlerce devrimci, komünist sokaklara barikatlar kurdu, molotoflarla çat›ﬂt›. “Savaﬂ Bakan› Evine Dön, Emperyalizme Hay›r” sloganlar› at›lan eylemler
nedeniyle, Rice ziyaretinin bir k›sm›n› iptal etmek zorunda kald›.

S öz g ençlikte:

Çeteleﬂme, yozlaﬂman›n bir sonucudur.
Yozlaﬂt›rma
politikas›n›
12 Eylül’den
bu yana
binlerce yol
ve yöntemle kim uyguluyor? Devlet! TV’lerde “ﬂiddeti özendiriyor” diye eleﬂtirilen programlardan e¤itime, yaﬂad›¤›m›z mahallelere kadar uzanan bir politika bu. Tersinden bak›ld›¤›nda da, yozlaﬂmaya direnenleri, sosyal, kültürel, siyasal
faaliyetler içinde bulunan gençli¤i
ayn› devlet cezaland›r›yor. Buradan ç›kan anlam›, devletin nas›l
bir gençlik istedi¤ini yorumlamaya gerek var m›?
Okullardaki ﬂiddet tart›ﬂ›l›yor,
ancak istisnalar› d›ﬂ›nda, konunun
siyasi, ekonomik, politik nedenleri
gözard› ediliyor. Oysa as›l kaynak
buralardad›r. Yoksulluktad›r. Kültürsüzleﬂtirmededir, apolitikleﬂtirmededir, bask›lardad›r, e¤itim sistemindedir...
***
Devletin tüm bu sorunlara buldu¤u çözüm ise, olaylar›n önüne
geçme bahanesi ile gençlere bask›
uygulamakt›r. Duvarlar› yükselterek F Tipi okullara dönüﬂtürme,
kamera ve dikenli tellerle çevirme gibi uygulamalar bu konuda
örnektir. Tüm bunlar›n tek bir
amac› vard›r; sorunlar›yla ilgilenen, örgütlenen ö¤rencilerin üzerinde bask› kurmak ve “ﬂiddet
olaylar›n› önleme” ad›na bu bask›
uygulamalar›n› meﬂrulaﬂt›rmak.
Devlete ve okul idarecilerine
göre kameralar›n amac›; okullardaki h›rs›zl›k olaylar›n›n önüne
geçmek, sigara içilmesini ve dersten kaç›ﬂlar› engellemek, ﬂiddet
olaylar›n› önlemekmiﬂ.
Okullar›m›za kameralar tak›ld›¤› günden bugüne bakarsak, ne
h›rs›zl›k olay› bitmiﬂ, ne sigara
içiﬂler azalm›ﬂ ne dersten kaç›ﬂlar
engellenmiﬂ ne de okul önlerindeki ﬂiddetin önüne geçilmiﬂtir. Sadece devrimci-demokrat ö¤renciler kameralar sayesinde teﬂhir
edilmiﬂ ve çal›ﬂma yapmalar› engellenmiﬂtir. Mesela Gazi Mahallesi ﬁair Abay Lisesi’nin önünde

Kameralar› meﬂrulaﬂt›rmak için
“Okullardaki ﬂiddet” bahanesi
Okullardaki ﬂiddet, gündemden
düﬂmüyor. Herkes bir ﬂey söylüyor. Yetkililer ise suçu kimin, neyin üstüne atacaklar›n› ﬂaﬂ›rd›.
Kendini aklamaya çal›ﬂan yetkililer, sorunun kayna¤› dizi-filmler
diyor, kimi maganda kültürü, bir
baﬂkas› sorumlu olarak aileyi tutuyor. Bunlar tabi ki birer etken,
ama sorunun as›l kayna¤› de¤ildir.
Kurtlar Vadisi vb. diziler ilk yay›nland›¤›nda, gençlere kötü örnek oldu¤u ve çeteleﬂmeyi özendirdi¤i gündeme gelmiﬂti. Ancak
düzen kâr üzerine kuruldu¤u için,
gençlerin gelece¤i ve geliﬂimi de¤il "para" tercih edildi. Uyar›lar
dikkate al›nmad›. Televizyondan
etkilenen sadece gençler de¤ildir,
tüm halk çeﬂitli biçimlerde etkilenmekte, yozlaﬂt›r›lmakta, de¤ersizleﬂtirilmektedir. Magazin kültürü hakim k›l›nmaktad›r.
Düzenin birçok araçla ﬂekillendirdi¤i gençler, birbirlerini yaral›yor, öldürüyor. Baﬂbakan olay›n
ciddiyetini hala anla(ya)mam›ﬂ, 35 olay› bas›n›n abartt›¤›n› söylüyor. E¤itim-Sen’in verilerine göre;
9 ö¤renci hayat›n› kaybederken,
35 ö¤renci ve ö¤retmen de bu tür
olaylarda yaralanm›ﬂt›r. AKP her
zaman oldu¤u gibi “görme-gösterme” yolu izliyor. ‹stanbul ‹l Milli
E¤itim Müdürü Ömer Bal›bey de
ayn› ﬂekilde, ‹stanbul'daki olaylar›n artmad›¤›n› aksine geçen y›la
oranla azalma oldu¤unu söylüyor.
Bir Milli E¤itim Müdürü öncelikle
olaylar›n kayna¤›na bakmal›, ama
bu Bal›bey’i ilgilendirmiyor...
Ankara Gençlik Derne¤i’nin
Ege Lisesi ö¤rencileri üzerinde
yapt›¤› araﬂt›rmada, %77’si, yaﬂad›klar› onlarca sorunun bulunmas›na karﬂ›n bugün en büyük sorun
olarak "çeteleﬂmeyi" gördüklerini
ifade etmektedirler. Bu, tüm ortaö¤retim ve liseler için geçerlidir.
Bu konuda Türkiye’nin dört bir
yan›ndan örnekler vermek mümkündür.

44
30 Nisan 2006 / 50

Gençlik Federasyonu’nun yapt›¤›
bas›n aç›klamas›na ö¤rencilerin
kat›l›m› kameralarla gözda¤› verilerek engellenmiﬂtir. Ö¤renciler,
"kimse kat›lmayacak kat›lanlar›
kamera kaydediyor, okuldan att›r›r›z" diye tehdit edildi. Kameralar›n amac› budur iﬂte. Yine kameralar, her ö¤renciye potansiyel
suçlu gözüyle bak›ld›¤›n›n itiraf›d›r. Yani ö¤rencilere güvenmez
devlet. Dolay›s›yla ö¤rencilerin
okula, sisteme ve sosyal çevreye
güveni de s›f›rd›r.
‹stanbul Valisi Güler'in okullardaki ﬂiddetle ilgili yay›nlad›¤› genelgede 349 okulun önüne 'mobesse' kamera tak›laca¤› aç›kland›. Ö¤rencileri bask› alt›na al, sindir, haks›zl›klara ses ç›karmas›n›
engelle, suçlu psikolojisine sok!
Yap›lan bu. Gençler susturulmuﬂ
ve sindirilmiﬂ olsun ki Fransa'daki
gibi ç›k›p soka¤a iktidar›n politikalar›n›n karﬂ›s›na dikilmesin, isyan etmesin. Bugün yaﬂad›klar›
nedeniyle ‹stanbul'da objektif olarak düzene muhalif olabilecek 2,5
milyon liseliden korkuyorlar.
Sakin Ömer Vefa Lisesi Müdürü
ﬂöyle diyor: "Aramalar konusunda s›k›nt› çekiyoruz. Eskisi gibi art›k ö¤renci dedi¤iniz gibi teslim
olmuyor, susmuyor. Hakk›m›z olmad›¤›n›, insan haklar›na ayk›r›
oldu¤unu söylüyor..." Ya bunu
söyleyenler ço¤al›rsa!
Bizleri sürekli izleyen kameralar›n hiçbir ﬂekilde mant›kl› bir
aç›klamas› olamaz. Hiçbir soruna
çözüm olarak kameralar konulamaz. Sorunlar›n kayna¤› devletin
uygulad›¤› politikalard›r. Kameralar hiçbir ö¤renciye, “ﬂiddetin
yanl›ﬂ bir ﬂey oldu¤u” e¤itimi veremezsiniz.
Çözüm ö¤renci gençli¤in kendi
ellerinde. Çeteleﬂmeye karﬂ› verilecek örgütlü mücadelede. Gençlik Federasyonu Lise Komisyonu'nun Gazi liselerinde yapt›¤›
Uyuﬂturucuya ve Çeteleﬂmeye
izin Vermeyelim Kampanyas› bir
örnektir. Gelin birlikte kendi gücümüzle bu yoz kültürün ve çeteleﬂmenin karﬂ›s›nda dural›m.

Gençlik Federasyonu

yurtd›ﬂ›
Cephe: Belçika'yla örgütümüz
aras›nda hiçbir anlaﬂma yoktur!
Belçika'da bir komite taraf›ndan
“Fehriye Erdal'›n kaç›ﬂ›”yla ilgili
haz›rlan›p kamuoyuna nedense
“özet” olarak aç›klanan rapor kaynak gösterilerek burjuva bas›nda
yeralan “Belçika Hükümeti ile
DHKP-C aras›nda bir anlaﬂma oldu¤u” yönündeki haberlere iliﬂkin
bir aç›klama yapan Devrimci Halk
Kurtuluﬂ Cephesi, böyle bir anlaﬂman›n olmad›¤›n› ifade etti. 23 Nisan 2006 tarihli ve 359 No’lu aç›klamada, haberlerin ﬂaibe yaratma
amaçl› oldu¤u kaydedilerek, ﬂu ifadelere yer verildi.
“Örgütümüzle Belçika devleti,
hükümeti veya baﬂka herhangi bir
kurumu aras›nda hiçbir anlaﬂma
yoktur. Bu iddian›n ortaya at›lmas›n›n ve tüm emperyalist-iﬂbirlikçi
medyada böyle yayg›nlaﬂt›r›lmas›n›n iki nedeni vard›r:

Birincisi, Belçika siyasi partileri
ve düzenin farkl› güçleri, kendi iç
kavgalar›nda birbirlerine üstünlük
sa¤lamak için böyle bir yalana baﬂvurmakta;
‹kincisi, oligarﬂi de, terör demagojisini güçlendirmek ve ony›llard›r
emperyalizme göbekten ba¤›ml›l›¤›n› gizlemek için baﬂvurdu¤u ‘d›ﬂ
mihrak’ demagojisine malzeme sa¤lamak için bu yalan› kullanmaktad›r. Oligarﬂi f›rsat bu f›rsat diyerek,
kendi faﬂist zulmünü, hukuksuzluklar›n›, iﬂbirlikçili¤ini unutturmaya
çal›ﬂ›yor.”
Sözkonusu raporda hiçbir somutlu¤un bulunmad›¤›na dikkat çekilen aç›klamada, “Biz son derece
net ve aç›k olarak bir kez daha tekrar ediyoruz ki; böyle bir anlaﬂma
yoktur. Oldu¤unu iddia eden, bu
do¤rultuda aç›klama yapan veya

yay›n yapanlar, bu aç›klama ve yay›nlar›n› sürdürdükleri takdirde basit bir iftirac› olacaklard›r. Hala
tersini iddia eden, elinde ne bilgi,
belge varsa, aç›klas›n dünyaya!”
denildi.
Tüm dünyan›n, Belçika emperyalizminin de, ülkemizi yöneten
oligarﬂik diktatörlü¤ün de kirli, gizli kapakl›, kanl› iliﬂkilerini bildi¤ini
kaydeden Cephe, hukukun, adaletin, onlar için sadece halka, devrimcilere karﬂ› kullan›lan bir silah oldu¤unu dile getirdi.
“Fehriye Erdal, faﬂizme karﬂ›
mücadele eden bir devrimcidir;
Belçika'da hukuki haklar›n› kullanmak istemiﬂtir. Gerek Belçika ve gerekse de Türkiye oligarﬂisi ise, Fehriye Erdal üzerinden, burjuva politikalar›na malzeme sa¤lamak istemektedirler” denilen aç›klamada,
Belçika yarg›s›n›n, komik, yalan iddialarla devrimcilere a¤›r hapis cezalar› vererek, nas›l bir adalete sahip oldu¤unu gösterdi¤i ifade edildi.
lerini de teﬂhir etti.
DHKC Enformasyon Bürosu
sözcüsü Bahar Kimyongür de,
Türkiye’de sistemin niteli¤i, DHKC’nin ne için
mücadele etti¤i üzerine konuﬂtu. Kendisinin
devrimci olmas›nda, resmi ideolojinin yok
sayd›¤› kültürlerin devrimcilerde ifadesini
bulmas›n› belirterek, Bruges davas›ndan ﬂu
örne¤i verdi: “Ben Arap’›m, Musa bir Abaza,
ﬁükriye bir Laz, Kaya bir Türk ve Fehriye bir
Kürt.”
Konferans›n sonunda Flinker, herkesi 8 May›s
tarihinde Gand ﬁehri’nde baﬂlayacak temyiz
davas›na kat›lmaya ça¤›rd›.
* Ayn› kapsamda bir baﬂka etkinlik ise ATTACBrüksel taraf›ndan 20 Nisan'da düzenlendi. Birinci bölümde yeralan panelde, ATTAC yetkilisi
Jean Flinkel, Sosyolog Jean-Claude Paye, Bahar
Kimyongür, DHKC davas› avukat› Jan Fermon
konuﬂarak Belçika’n›n “terör yasas›”n› eleﬂtirdiler ve Bruges davas›n› ele ald›lar. 2. bölümde
ise, Costa Gavras’›n
Frans›z anti-faﬂist direniﬂini anlatan
‘Özel Bölüm’ filmi
gösterildi.

“(DHKC) Erdal Davas› - Özgürlüklerimiz Tehdit Alt›nda”
Belçika’da görülen DHKC davas›na iliﬂkin etkinlikler sürüyor. Brüksel Hür Üniversitesi'nde 26 Nisan günü '‹fade ve Örgütlenme
Özgürlük Komitesi' (CLEA) taraf›ndan bir
konferans düzenlendi.
“(DHKC) Erdal Davas›–Özgürlüklerimiz Tehdit
Alt›nda” ismiyle düzenlenen konferansa çok
say›da demokratik kurum ve kiﬂi kat›l›rken,
Türkiyeli ö¤rencilerin kat›l›m› dikkat çekti.
CLEA ad›na Daniel Flinker; DHKC davas›n›n
tüm Belçikal›lar için önemli, takip edilmesi
gereken sembolik bir dava oldu¤unu belirtti.
“Fehriye Erdal ve DHKC teröristtir, Polise daha fazla yetki verilmeli” anlay›ﬂ›n›n tart›ﬂmas›z kabul ettirilmek istendi¤ine dikkat çeken Flinker, Belçikal›lar’› mahkeme karar›n›
sorgulamaya davet etti. “Terörizmle mücadele” kavram›n› eleﬂtiren Flinker, bu davada
özgürlüklerin ihlal edildi¤ini dile getirdi ve
DHKC Enformasyon Bürosu yetkilileri nezdinde bir aç›klamay› çeviri yapman›n, yay›nlaman›n, yorumlaman›n, Türkiye hakk›nda
bilgi vermenin, örgütlü olman›n “suç” haline

getirildi¤ini söyledi. Flinker ayr›ca Bruges
davas›n›n siyasi bir dava oldu¤unu vurgulayarak, “Belçika adaleti Türkiye topraklar›nda yaﬂanan bir çat›ﬂmada hakemlik yaparak, sosyal mücadele veren bir örgütün meﬂrulu¤u hakk›nda karar veriyor” dedi.
Sosyolog Jean Claude Paye ise, Avrupa’da h›zla hayata geçirilen terör yasalar›na
de¤inerek, Amerika modelinin kopya edildi¤ini belirtti.
Fehriye Erdal’›n avukat› Paul Bekaert,
Bruges davas›n›n iﬂleyiﬂindeki hukuksuzluklar› ele ald›¤› konuﬂmas›nda, 30 y›ll›k mesleki hayat› boyunca adaletin böylesine yok say›ld›¤› bir yarg›lama görmedi¤ini dile getirdi.
Bekaert, davan›n gözda¤› amaçl› uygulamalara sahne oldu¤unu belirtirken, “Bruges
yarg›lamas›nda, her ﬂey özeldi. Hâkim özel
olarak, baﬂka bir bölgeden bu dava için getirildi. Ayn› ﬂekilde, tutuklanan 3 kiﬂiye özel
uygulamalar dayat›l›yor, mahkemenin karar› olmas›na ra¤men tecrit sürdürülüyor” dedi.
Bekaert ayr›ca Türkiye bas›n›n›n yalan haber45
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dünya
Nepal’de 6 Nisan’dan bu
yana devam eden kitlesel eylemler ve genel grev sonucunda, Kral Gyanendra, feshetti¤i
parlamentonun alt kanad›n›n
yeniden göreve baﬂlamas› karar›n› almak zorunda kald›.

Nepal: Kral “Geri Ad›m” Att›
Karar, 7 muhalefet partisi taraf›ndan sevinç gösterileriyle karﬂ›land› ve
“Zafer, halk›nd›r. Yaﬂas›n Demokrasi!” sloganlar› at›ld›. Burjuva muhalefeti ve reformist “komünistlerin” oluﬂturdu¤u muhalefet ittifak›, yeni
hükümetin kurulmas›n›n ard›ndan, monarﬂik iktidara karﬂ› silahl› mücadele yürüten Nepal Komünist Partisi/Maoist gerillalar›na karﬂ› ateﬂkes
ilan edilece¤ini aç›klad›lar.
Kral, monarﬂik düzeni zorlayan halk eylemlerini bitirebilmek için, bu
manevradan önce de iktidar›, 7 muhalif partiye devretme sözü vermiﬂ,
ancak bu öneri ittifak taraf›ndan “demokrasiye geçiﬂ için yetersiz” bulunarak reddedilmiﬂti. Gösteriler boyunca 14 kiﬂi Kraliyet güçlerinin açt›¤› ateﬂ sonucu yaﬂam›n› yitirirken, yüzlerce kiﬂi de yaraland› ve tutukland›.

“Kral Komplo Düzenliyor”
7 muhalefet partisinin kral›n önerisini kabul ederek gösterilere son
vermesini eleﬂtiren NKP(M), kral›n manevras›n› “komplo” olarak de¤erlendirdi. NKP(M) taraf›ndan yap›lan aç›klamada, “Kral Gyanendra,
yetkileri elinde tutmak için bir komplo düzenledi” denildi.
NKP(M), parlamentonun feshedilmesinin ve bütün yetkilerin Kral
Gyanendra’n›n elinde toplanmas›n›n ard›ndan, 7 muhalefet partisi ile bir
anlaﬂma yapm›ﬂ ve taraftarlar› da kitlesel eylemler içinde yeralm›ﬂt›.
Sosyalist bir Nepal kurma hedefiyle savaﬂan NKP(M), bu süreç içinde
de baﬂkentte gerilla sald›r›lar› düzenlememe karar› alm›ﬂ, ülkenin di¤er
bölgelerinde ise sald›r›lar›n› sürdürmüﬂtü. NKP(M) halen, k›rsal alanda
ülkenin yüzde 80’e yak›n bir bölümünü elinde tutuyor ve halk›n kendini
yönetti¤i iktidar organlar›n› yaratma süreci yaﬂ›yor.

Berlin’de TAYAD’›n 20. y›l› kutland›
Almanya’n›n baﬂkenti Berlin’de Kreuzberg’de faaliyet yürüten Irkç›l›¤a Karﬂ› Mücadele Derne¤i (‹KAD)’ta 22 Nisan günü düzenlenen
bir etkinlikle TAYAD’›n 20. y›l› kutland›.
TAYAD Komite taraf›ndan düzenlenen etkinlikte, TAYAD’›n uzun
soluklu mücadelesi anlat›ld›.
TAYAD’›n 12 Eylül zindanlar›nda tutsaklar›n d›ﬂar›da sesi solu¤u
olarak baﬂlad›¤› yürüyüﬂünü, bugün F Tipleri’ndeki Büyük Direniﬂ’in
d›ﬂar›daki mevzisi olarak sürdürdü¤ünü kaydeden TAYAD
Komite Temsilcisi, Büyük Direniﬂ’e destek ça¤r›s›nda bulundu.
Etkinlik, Detlev K.’n›n ﬂark›lar› ve Grup Diren’in marﬂlar›
ile sürdü.
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“‹ﬂçi kardeﬂlerimizin
kan› Fox’un elinde”
Meksika’n›n çelik tekeli Villacero’n›n Michoacan bölgesindeki fabrikas›n› üç haftad›r iﬂgal
eden iﬂçilere sald›ran polis, üç iﬂçiyi katletti, kimisi a¤›r olmak üzere 72 iﬂçi yaraland›, 13 iﬂçi tutukland›. ‹ﬂçiler sald›r›ya barikatlar, molotoflarla
karﬂ›l›k verirken, fabrikan›n bulundu¤u bölgede
yaﬂayan halk da iﬂçilere destek vererek çat›ﬂt›.
Ücret art›ﬂ›, prim ve çal›ﬂma koﬂullar›n›n düzeltilmesi için greve ç›kan iﬂçiler, fabrikay› iﬂgal
ederek yönetimi ele alm›ﬂlard›. 21 Nisan sabah›
erken saatlerde silahlar bombalarla yap›lan bask›n›n ard›ndan, hayat›n› kaybeden arkadaﬂlar›n›
topra¤a veren iﬂçiler, yeniden fabrikay› iﬂgal
ederek eylemlerini sürdürdüler. Sendikalar taraf›ndan yap›lan aç›klamada kanl› sald›r› k›nand›
ve “iﬂçi kardeﬂlerimizin kan›, Devlet Baﬂkan› Vicente Fox’un ellerindedir. ‹ﬂgal sürecektir, iﬂçiler,
fabrikan›n kontrolünü ele ald›lar. Bu tür sald›r›lar›n bizi y›ld›rmas› mümkün de¤il” denildi.
Bangladeﬂ’te ise, genel greve ç›kan iﬂçiler
polisle çat›ﬂt›, yollara barikat kurarak direndi. 23
Nisan günü yaﬂanan olaylarda yüzlerce iﬂçi yaralan›rken, baﬂkentin hemen yan›baﬂ›ndaki Narayangac'da araçlar ateﬂe verildi, ülkede okullar
ve iﬂyerlerinde mesai yap›lamad›.

‘Sosyal Devletin
Cenazesini Kald›r›yoruz’
Almanya’n›n Bottrop ﬂehrinde 22 Nisan günü
WASG ve Yeni Sol Parti taraf›ndan, “Sosyal devletin cenazesini kald›r›yoruz” ad›yla bir eylem
düzenlendi. Yap›lan konuﬂmalarda, sosyal k›s›nt›lar›n bütün halk kesimini k›skac› alt›na ald›¤›
belirtilerek, iﬂten at›lmalar, emeklilik hak k›s›nt›lar›, paral› e¤itim, haftal›k çal›ﬂma sürelerinin
uzat›lmas›, toplu sözleﬂmelerin yok say›lmas› gibi örnekler verildi. Eyleme “Eme¤imizle Var›z
Hakk›m›z› ‹stiyoruz!” pankart›yla kitlesel olarak
kat›lan Anadolu Federasyonu sözcüsü Abdullah
Ateﬂ de göçmenler ad›na konuﬂtu ve bu sald›r›lardan en çok
yabanc›lar›n etkilendi¤i belirterek, birlikte
mücadele vurgusu yapt›.

not düﬂüyoruz

Mersin’de Panel

✔ Ahlaks›zl›¤›n Dip Noktas›

Mersin E¤itim-Sen ﬁubesi taraf›ndan 22 Nisan günü
“Türkiye'de ‹nsan haklar› ihlalleri ve emek mücadelesine etkileri” konulu bir panel düzenlendi. Panele; Fikri
Sa¤lar, KESK Genel Sekreteri Abdurrahman Daﬂdemir,
TAYAD'l› Gülbeyaz Karaer ve Ö¤retim üyesi Sezai Temel konuﬂmac› olarak kat›ld›. Karaer konuﬂmas›nda
Büyük Direniﬂ’in hak ve özgürlükler mücadelesindeki
yerini anlat›rken, "tutsaklar düﬂünceleriyle, insanca yaﬂam istedikleri için ölüyorlar” sözleri salonda bulunanlar taraf›ndan büyük bir coﬂkuyla alk›ﬂland›.
Sa¤lar’›n, “ne zaman ülke düze ç›kmaya baﬂlasa bir
yerlerden dü¤meye bas›l›yor” diyerek, Sabanc› eylemini örnek vermesi ise, tart›ﬂma yaratt›. Sa¤lar’›n bu ‘teorisini’ itirafç› Mustafa Duyar’a dayand›rmas› komploculu¤un mesnetsizli¤ini ve sefaletini gösteren “ilginç”
bir örnek teﬂkil etti.

“Kuzey Irak’taki PKK kamp›ndan kaçan bir militan
güvenlik güçlerimize teslim oldu. Kad›n teröristin
halen süren operasyonlarda büyük yard›m› olaca¤›
düﬂünülüyor...”
Böyle duyurdu bas›n haberi. Haberin kayna¤› elbette TSK’n›n kendisiydi.
Gerçek ise ﬂuydu: PKK militan› beyin travmas› geçirdi¤i için tedavisi amac›yla gelmiﬂti Türkiye’ye. PKK,
babas›n› ça¤›rarak teslim etmiﬂti.
Oligarﬂinin ordusunun hem haberi veriﬂi hem de beyin travmas› geçiren bir insandan dahi medet ummas›, ahlaks›zl›kt›r, acizliktir.

✔ Bu Haberi Yapmasan›z ﬁaﬂard›k
Her y›l 1 May›s öncesinin klasik haberidir. “Kan akacak” ya da “1 May›s’› kana bulamay› planlayan teröristler son anda yakaland›...” Bu y›l bu kontra haber islamc› Kanal 7 taraf›ndan duyuruldu. Gözalt›na al›nan ve PKK’li olduklar› iddia edilen üç kiﬂinin
1 May›s’› kana bulayaca¤›n› duyurdu.
‹ktidar yardakç›s› ‹slamc› bas›n, emekçilerin taleplerini dile getirmek için alanlara ç›kmas›n› engelleme
amaçl› bu haberlerle kime hizmet ediyor? Sermayeye ve onun iktidar›na elbette.

‹kbal Iﬂ›k’tan Protesto
Seyyar Sat›c› ‹kbal Iﬂ›k, geçimini sa¤layabilmek
için açt›¤› tezgah›n polisin bask›s›yla engellendi¤ini
belirterek, üzerindeki bask›lar› 21 Nisan günü Eminönü Vak›f Bank önünde protesto etti. Iﬂ›k, yasal haklar›n› kulland›¤›n›, polisin keyfi davrand›¤›n› dile getirdi.

Metraco’da ‹ﬂten Atma
Sar›yer Bahçeköy'de bulunan Metraco adl› tekstil
ﬂirketinde çal›ﬂan 12 iﬂçi, sendikalaﬂma çal›ﬂmas› yürütmeleri gerekçesiyle 12 Nisan’da iﬂten at›ld›lar.
D‹SK Tekstil-‹ﬂ Sendikas›’na üye olduklar› için iﬂten ç›kar›lan iﬂçileri 21 Nisan’da ziyaret eden D‹SK
Genel Baﬂkan› Süleyman Çelebi, ç›kar›lan son GSS
yasas›n›n da bask›lar› art›raca¤›n› belirtti.

✔ Bakanl›k Koltu¤undaki Nazi
Alman devletinin Neo-Nazi örgütlenmeleri geliﬂtiren,
koruyan tutumuna iliﬂkin pekçok örnek ç›km›ﬂt›r ortaya. Nazi ruhunun devlet örgütlenmesi ve politikas›nda yaﬂad›¤› Almanya’da, bir bakan›n aç›kça Naziler’e sahip ç›kmas› da bu örnekler aras›na eklendi.
K›z›l Ordu’nun Sachsenhausen Toplama Kamp›’n› kurtarmas› töreninde konuﬂan Brandenburg Eyaleti ‹çiﬂleri Bakan› Jörg Schönbohm, K›z›l Ordu’nun cezaland›rd›¤› Naziler’in de an›lmas›n› istedi. Bakan, geçen
hafta Etiyopyal› bir göçmene yönelik sald›r›n›n da ›rkç› olmad›¤›n› savunup Neo-Naziler’i sahiplenmiﬂti.
Bakan; faﬂizme karﬂ› savaﬂanlarla faﬂistleri ayn› kefeye koyal›m, katilleri ve iﬂkencecileri onurland›ral›m
demektedir. Bu mant›k, Alman sa¤›ndaki Nazi ruhunun yan›s›ra, Avrupa Birli¤i koridorlar›nda yank›lanan komünizm düﬂmanl›¤›d›r. Milyonlar›n kan›n› ak›tan Naziler’le komünistleri, yani Naziler’i tarihin çöplü¤üne gönderenleri ayn› kefeye koymak isteyen
AB’de kabul edilen önerge, tam da bakan›n söylediklerini savunuyordu. AB tasar›s› bu cüreti veriyor.
Öte yandan, faﬂizme karﬂ› savaﬂan devrimcilere
düﬂmanl›¤› bilinen Alman devleti, Nazi avukat› bakan konusunda ne yapacak, görece¤iz. Bakan o
koltukta oturdu¤u sürece, Alman devleti de Schönbohm’in sözlerini onayl›yor demektir.

Bal›kç› Davas›’nda Yeni Karar
ﬁanl›urfa'da görev yapt›¤› s›rada patronlar›n organize etti¤i bir silahl› sald›r›da katledilen TEDAﬁ
çal›ﬂan› Hasan Bal›kç›'n›n katledilmesine iliﬂkin dava
temyiz üzerine 20 Nisan’da ﬁanl›urfa 1. A¤›r Ceza
Mahkemesi'nde yeniden görüldü. Duruﬂmada, Zeki
Akkoyun, Y›lmaz Çakmak ve ﬁehmus Taﬂan, tasarlayarak adam öldürmeye azmettirmekten müebbet, Halim ﬁimﬂek ise 13 y›l 4 ay hapis cezas›na çarpt›r›ld›.

“Erdo¤an Elmas’a Özgürlük”
Dokuz y›ld›r ‹sviçre'de siyasi mülteci olarak yaﬂayan Erdo¤an Elmas ‹sviçre polisi taraf›ndan tutuklanarak Türkiye’ye iade edilmek üzere hapishaneye konuldu. ‹sviçre TAYAD Komite, bir aç›klama yaparak “‹sviçre devletinin Erdo¤an’› tutuklayarak faﬂist Türkiye
rejiminin suçlar›na ortak oldu¤unu” belirtti.
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tarihte
bu ay
May›s
Emekçiler Direniyor

✘

5 May›s 1993- 400'den fazla belediyede yüzbini aﬂk›n iﬂçi
haklar› için iﬂ b›rakt›.

✘

12 May›s 1993 - Turbo
Filtre ‹ﬂçileri direniﬂte... Tarsus’ta sendikalaﬂma çal›ﬂmas›
yürüttü¤ü için 4 iﬂçinin iﬂten at›lmas› üzerine fabrika önünde
açl›k grevine baﬂland›. Direniﬂ
52. günde zaferle sonuçland›.

✘ 16 May›s 1991 - 50 bin Tekel, 38 bin Çaykur iﬂçisi, toplu
sözleﬂmenin masada de¤il, sokaklarda yap›laca¤›n› göstermek için toplu viziteye ç›kt›.

✘ 24 May›s 1991 - ESHOT

24 May›s 1991 - ‹ki general
öldürüldü... “Kürdistan'da ‹ﬂgale Son, Kürdistan Kürt Halk›n›nd›r” kampanyas› çerçevesinde iki general Devrimci Sol
taraf›ndan öldürüldü. Ola¤a-

◆

iﬂçileri haklar›n›n gasbedilmesini engellemek için atölyeleri iﬂgal ettiler.

✘ 28 May›s 1994 - “Sendikam›za Yasal Güvence” talebiyle 40 bin kamu emekçisi
Baﬂbakanl›k önüne yürüdü.

✘ 28 May›s 1992 - ‹stanbul’da 19 belediyeye ba¤l› 40 bin
belediye iﬂçisi, belediye yönetimlerini protesto için toplu viziteye ç›kt›.

✘ 28 May›s 1992 - Tar›m ‹ﬂçileri Grevde: T‹S görüﬂmeleri
sonuç vermeyince, Tar›m-‹ﬂ
Sendikas›, Tar›m ve Köyiﬂleri
Bakanl›¤›'na ve Tar›m ‹ﬂletmeleri Genel Müdürlü¤ü'ne ba¤l›
iﬂyerlerinde grev karar› ald›.

◆

4 May›s 1920 - ‹ngiltere'de 5 milyon
iﬂçi iﬂ b›rakt›.

◆ 7 May›s 1945 - 40 milyon kiﬂinin öldü¤ü ‹kinci Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ›
sona erdi.
◆

7 May›s 1954 - Vietnam ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etti.

◆

11 May›s 1998 - ‹nsan Haklar› Derne¤i Baﬂkan› Ak›n Birdal'a suikast düzenlendi.

◆

14 May›s 1955 - NATO'ya karﬂ› Varﬂova Pakt› kuruldu. Varﬂova'da biraraya
gelen SSCB, Arnavutluk, Demokratik Almanya, Bulgaristan, Çekoslavakya, Polonya, Romanya ve Macaristan aras›nda 20
y›ll›k askeri ittifak antlaﬂmas› imzaland›.

✘ 31 May›s 1996 - Aﬂti ‹ﬂçile-

◆

14 May›s 1926 - A¤r› ‹syan› baﬂlad›.

ri grevde.

◆

14 May›s 1948 - ‹srail devleti kurul-

nüstü Hal Bölgesi Asayiﬂ Kolordusu Komutanl›¤› yapan Korgeneral ‹smail Selen ile Siirt ‹l Jandarma Alay
Komutanl›¤› yapm›ﬂ
olan Tu¤general Temel
Cingöz, bölgede kontrgerilla politikalar›n›n
sürdürücüsüydüler.
27 May›s 1980 - Eski Gümrük ve Tekel Bakan›, faﬂist
MHP’nin
yöneticilerinden
Gün Sazak Devrimci Sol taraf›ndan öldürüldü.

du.

◆

16 May›s 1991- Diyarbak›r Meslek
Yüksek Okulu'nda TÖDEF'li ö¤rencilerin
önderli¤inde baﬂlat›lan boykota çevik
kuvvet sald›rd›. Çevik kuvvetin okulu iﬂgal etmesine karﬂ› ö¤renciler direndi. 10
TÖDEF'li gözalt›na al›nd›.

◆

23 May›s 1971 - ‹srail Baﬂkonsolosu
Elrom'un THKP-C taraf›ndan kaç›r›l›p cezaland›r›lmas›ndan sonra s›k›yönetim ilan
edildi. “Balyoz Harekat›” baﬂlat›ld›.

◆

25 May›s 1871 - Paris Komünü y›k›ld›.

◆

27 May›s 1960 - Demokrat Parti iktidar›na karﬂ› “27 May›s devrimi” gerçekleﬂtirildi.

5 May›s 1981 - Tut-

sak IRA'l›lar›n zulme karﬂ›
baﬂlatt›klar› ölüm orucunda
IRA önderlerinden Boby
Sands ﬂehit düﬂtü.

19 May›s 1984 - TAYAD’l›lar›n öncüsü olan tutsak
aileleri, tutsaklar›n sürdürdü¤ü
ölüm orucunun taleplerini desteklemek için Taksim An›t›'na
siyah çelenk b›rakt›lar.

◆

20
May›s
1996 - Zaferin 12 ﬂehitle kazan›laca¤›
Süresiz Açl›k Grevi Baﬂlad›.
1500'ü aﬂan tutsa¤›n 23 hapishanede baﬂlatt›¤› direniﬂ, bir ay
sonra ölüm orucuna dönüﬂtürüldü.
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27 May›s 1995 - Faﬂistlerin uzun
namlulu silahlarla ve polisin gözetiminde
halka sald›rmas› üzerine halk, barikatlar
kurarak direniﬂe geçti. Mahalleyi polisin
kuﬂatmas› üzerine halk geceyi barikatlar
arkas›nda geçirdi. Ertesi güne kadar süren
barikatlar, "sald›rganlar›n yakalanmas›,
polisin ablukay› kald›rarak geri çekilmesi
ve gözalt›lar›n olmamas›" taleplerinin
kabul edilmesiyle kald›r›ld›.

Savaﬂlar›
savaﬂ›m›zd›r

karﬂ› silahl› devrim cephesindeydiler.
Cüretle savaﬂt›lar emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ›.
Bedelleri göze alarak savaﬂt›lar. Bedel ödemekle yüzyüze geldiklerinde de vazgeçmediler düﬂüncelerinden ve
inançlar›ndan. Vazgeçmediler stratejilerinden. Vazgeçmediler halk kurtuluﬂ savaﬂ›ndan.
“Yaﬂas›n tam ba¤›ms›z Türkiye. Yaﬂas›n Türk ve
Kürt halklar›n kardeﬂli¤i. Yaﬂas›n iﬂçiler, köylüler; kahrolsun emperyalizm” diyerek tekmeledi tabureyi Deniz.
“Ben ülkemin ba¤›ms›zl›¤› ve halk›m›n mutlulu¤u
için ﬂerefimle bir defa ölüyorum. Sizler, bizi asanlar, ﬂerefsizli¤inizle hergün öleceksiniz... Yaﬂas›n devrimciler.
Kahrolsun faﬂizm” sözleriyle verdi son nefesini Yusuf.
“Bu bayra¤› bu ana kadar ﬂerefle taﬂ›d›m. Bundan
sonra bu bayra¤› Türk halk›na emanet ediyorum. Yaﬂas›n iﬂçiler, köylüler ve yaﬂas›n devrimciler. Kahrolsun
faﬂizm” oldu Hüseyin ‹nan’›n son sözleri.
Dara¤ac›nda bir direniﬂ destan› yaratarak ölümsüzleﬂtiler. Emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› dö¤üﬂenlerin
mücadelesinde yaﬂ›yorlar ve hep yaﬂayacaklar.

Hüseyin ‹nan, Deniz Gezmiﬂ
ve Yusuf Aslan; 6 May›s
1972’de, 12 Mart Cuntas›’n›n
karar›yla idam edildiler.
Deniz, Yusuf, ‹nan, 1960’lar›n anti-emperyalist mücadelesinin gençlik önderleri içindeydiler. Bu dönemin ideolojik ayr›ﬂmalar›n›n sonunda, halk›m›z›n kurtuluﬂunun yolu silahl› mücadeleden geçer diyerek
reformist gelenekten kopan saflarda yerald›lar.
Türkiye Halk Kurtuluﬂ
Ordusu’nu (THKO) kurdular. Silahl› mücadele anlay›ﬂ›ndaki yanl›ﬂl›klara karﬂ›n, 12 Mart Faﬂist Cuntas›’na

“Onlar› öldürdüklerini düﬂünenler
yan›ld›lar”

ANMA - Erzincan Gençlik
Derne¤i, 17 Nisan günü, dernek
binas›nda "16-17 Nisan Devrim
ﬁehitleri anmas›" düzenledi. Anmada 16-17 Nisan ﬂehitlerinin
mücadeleleri ve direniﬂleri anlat›l›rken, ﬂehitlere dair ﬂiirler
okundu. Anmaya türkü ve marﬂlar›yla Grup Selvi de kat›ld›.
*

DAYANIﬁMA - Peﬂpe23 Nisan 1993’te Pertek'in Ard›ç Köyü'ne ba¤l› Galangoz Mezras›'nda
ﬂehit düﬂen 12 Cephe gerillas›, Dersim ve Elaz›¤’da gerillalar›n mezarlar›
baﬂ›nda düzenlenen törenlerle an›ld›.
1993’ün 23 Nisan’›nda katledilmiﬂti onlar. 2006’n›n 23 Nisan’›nda Dersimliler onlar›n baﬂucunda, onlar›n kavgas›n› sürdürdüklerini söylüyorlard›.
Haklar ve Özgürlük Cephesi taraf›ndan Asri Mezarl›¤›'nda Haydar Ayd›n
ve Cihan Taçy›ld›z'›n mezarlar› baﬂ›nda düzenlenen anmada, HÖC’lüler
ﬂöyle diyorlard›: “Onlar› öldürdüklerini düﬂünenler yan›ld›lar. 12'ler 1993
y›l›ndan bu yana Dersim üzerinde bir güneﬂ gibi do¤uyor, yüreklerde ve bilinçlerde ço¤alarak yaﬂ›yorlar.”
Asri Mezarl›¤›'n›n sessizli¤ini o gün bir ailelerin ﬂehit evlatlar›na yakt›klar› a¤›tlar bir de “Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede” sloganlar› bozuyordu.
Elaz›¤’daki HÖC’lüler de ayn› gün 12'lerden Hasan Aktaﬂ’›n mezar› baﬂ›ndayd›lar. Gülmez Mezarl›¤›'nda yap›lan anma töreninde "Kahramanlar
Ölmez Halk Yenilmez" pankart› aç›l›rken, yap›lan konuﬂmalarda 12 can›n
12 tohum olup bereketli Dersim topraklar›na düﬂtü¤ü vurguland›. ‹ﬂte onlar, ﬂimdi ﬂehitlerinin baﬂucunda “ﬁu Dersimin Da¤lar›”n› söyleyenler, o tohumlar›n filizleriydiler.
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ﬂe faﬂist sald›r›lar›n yaﬂand›¤›
Erzincan’da, birlik ve dayan›ﬂma
amac›yla devrimci demokrat
çevreler 20 Nisan’da Meyman
Cafe'de biraraya geldiler. Faﬂist
sald›r›larla ilgili bir konuﬂma yap›larak ﬂiirler okundu. Müzik
Grubu’nun dinletisi ve çekilen
halaylarla etkinlik son buldu.
*

PANKARTLAR - Yurtd›ﬂ›nda umudu ve ﬂehitleri selamlayan etkinlikler devam ediyor. 21 Nisan’da Wuppertal ﬂehir
merkezindeki bir üst geçide
"Partinin Kuruluﬂunun 12. Y›l›n›
Selaml›yoruz" yaz›l› pankart as›l›rken, Dortmund merkezinde de
duvar yaz›lamalar› yap›ld›.

lüm yapan zalimlere. Tüm insanlara
ﬂunu söylemek istiyorum; çocuklar›m›z bu hakl› davalar›nda ﬂehit düﬂerken bu mücadeleye daha fazla
destek olmalar›n› istiyorum.

Erdinç’in teslim olmayan
duruﬂu bizi onurland›rd›

Lanet Olsun Ülkemizde
ve Dünyada Bu Kadar
Zulüm Yapan Zalimlere!
(Adana’da infaz edilen Erdinç Aslan’›n babas› (Dünya) ve a¤ebeyi (Nizam)

Dünya Arslan: Mandalina,
portakal, limonlar›m›z› sat›yoruz
zarar ediyoruz. Zenginler çocuklar›n› Amerika'larda okutuyor, fakirler
bir lokma ekmek bulam›yor. Devlet
yapt›klar›nda hakl› de¤il. Ama güçlü oldu¤u için haklar›n› arayan insanlar› katlediyor. F Tipi hapishaneleri do¤ru bulmuyorum, çocuklar›m›z› öldürüyorlar, yak›yorlar.
O¤lum Erdinç'in mahkemesinde
do¤ru bir yarg›lama olmad›. Devlet,
ben zalimim ben haks›z›m göz göre
göre seni öldürece¤im diyor. Her
gün a¤l›yorum o¤lum öldürüldü¤ünden beri. O¤lumu öldürenlerin
ayn› ﬂekilde belalar›n› bulmalar›n›
dilerim.
Hakim mahkemede "niye sesini
ç›karm›yorsun?" dedi o¤luma. "Bunlar beni ne kadar dövüp iﬂkence yapt›klar›n› biliyor musun?" diye cevap
verdi Erdinç. O¤lum bu sözleri söyledi¤i için kendisine hapiste iﬂkence
yap›ld›. O¤lum Güney'i de bomba
taﬂ›yor diye itham ettiler. Mahkeme
önünde beni çeken kameralara ya
do¤ru dürüst çekin do¤rular› söyleyin ya da defolun gidin dedim.
Zalim Amerika'n›n ülkemize
hükmetmesini istemem, güçlü olan
hakl› olan› eziyor. Lanet olsun ülkemizde ve tüm dünyada bu kadar zu-

Nizam Arslan: Erdinç katledildi¤i, yani yarg›s›z infaz edildi¤i
zaman ac›m›z büyük oldu. O'nu infaz edenler fiziksel olarak bitirdiklerini zannettiler. Ama beyinsel olarak bitiremezler. Baﬂ›m›z dik. Ondan önce ve ondan sonraki yoldaﬂlar› bizim gururumuz oldu.
Onun ölüm mangalar› karﬂ›s›nda
boyun e¤meyen ve teslim olmayan
duruﬂu bizi daha da onurland›rd›.
Er geç kardeﬂim ve ﬂehitlerimizin kan›yla yaz›lan tarih, kanla sulanan bu topraklar, özgür ve ba¤›ms›z
olacak. Bu ateﬂin sönmesine kimsenin gücü yetmeyecek, tarih böyle
yaz›l›yor. ﬁehitlerimizin önünde
sayg›yla e¤iliyorum.
Do¤a gere¤i olarak her karanl›¤›n bir ayd›nl›¤› ve bir sabah› olacakt›r zaten. Türkiye s›n›flar mücadelesi tarihine bakt›¤›m›z zaman
bazen egemen s›n›flar yönetilenlere
çok a¤›r, örtülü örtüsüz bask›lar uygularlar. Bazen de insan haklar› demokrasi örne¤i sergilemek için kendisini baﬂka bir imaja sokar.
19-22 Aral›k 2000 tarihinden bugüne kadar her ﬂeye sansür uygulayarak gizli bir k›l›f alt›nda içerde ve
d›ﬂar›da bask› uyguluyorlar. Tabiri
caizse 1980 cunta, aç›k bir
darbe ile halk›m›z› her tür
iﬂkence, bask›, katliamlarla
kontrol alt›na almaya çal›ﬂt›. Buna aç›k faﬂizm diyorlar. Ki, bu ço¤u bilinçli bilinçsiz insanlara bask›n›n ve
iﬂkencenin ne oldu¤unu
kavratabildi.
Ama ﬂimdi egemen güçler halklara karﬂ› böyle bir
gizlilikle yürütüyorlar ki iﬂkence ve bask›lar›, ulusal
bas›n dedi¤imiz medya ku50
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ruluﬂlar› bu egemenlerle iﬂbirli¤i
içerisindedir. Hapishanelerde süren
tecrit ve bask› d›ﬂar›da da büyük bir
kültürel dejenerasyonla devam
ederken, d›ﬂar›dan bakan bir insan
kendini baﬂka bir dünyada yaﬂad›¤›n› zanneder. Ama maalesef öyle bir
düzende yaﬂ›yoruz ki, halklar›n
beynini köreltmekte baﬂar›s›z oldu¤unu söyleyemeyiz. Gizli faﬂizmi
çok güzel yürütüyorlar.
ﬁunu söylemek istiyorum, tarih
bask›c› rejimlerin gaddarl›klar›n›,
cellatl›klar›n› yazar. Vatan› u¤runa
içerde ve d›ﬂar›da direnenler, ﬂehit
düﬂenler onurlar›yla, güzellikleriyle, kahramanl›klar›yla tarih sayfalar›nda yeral›rlar. Bu da iyi ile kötünün ayr›m› demektir.

Çelikleﬂmiﬂ iradeyi hiçbir gücün
yenemeyece¤ini kavrad›m
Tutsaklar ölüm orucuna yatt›klar› zaman, sonuna sonsuza sonuncumuza kadar direnece¤iz diye ant içmiﬂlerdi. Dünya devrimler tarihinde
böyle bir direniﬂ olmad›. Bugüne
kadar yani 19-22 Aral›k tutsaklar›n
hayatlar›na son verme operasyonundan k›sa bir süre sonra direniﬂin
bitece¤ini zannettiler. F Tipi'nde ilk
ﬂehit Cengiz Soydaﬂ Newroz da ﬂehit düﬂtü¤ünde katliamc›lar büyük
bir bozguna u¤rad›lar.
Direniﬂ ilk kararl›l›¤›yla devam
ediyor. Bu, ezilen bütün dünya
halklar›n› onurland›r›yor. Çelikleﬂmiﬂ iradeyi hiçbir gücün yenemeyece¤ini kavrad›m. Ve onlar›n direniﬂini destekliyoruz.

Erdinç Aslan

Nizam Aslan

