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Hüseyin
SOYUU⁄UR

‹rfan A¤daﬂ

Murat Çuhac›

12 Eylül'ün apolitikleﬂtiremedi¤i gençlerimizden biriydi. Tüm bask›lara ra¤men devrimcilerin yan›nda saf tuttu. Yeni Çözüm dergisi
okuru olan Hüseyin, ODTÜ yurdunda geçirdi¤i rahats›zl›k sonucu 11
May›s 1987’de aram›zdan ayr›ld›.

Liseli bir devrimciydi. 17 yaﬂ›ndayd›. 13 May›s 1996’da ‹stanbul Alibeyköy’de Kurtuluﬂ gazetesi da¤›t›m›
yapt›¤› s›rada, polis taraf›ndan herkesin
gözü önünde s›rt›ndan kurﬂunland›. Yaral› olarak polis otosuna al›nd› ve orada
iﬂkenceye devam edilerek katledildi.

Halk›n›n mücadelesinde yeralan bir devrimciydi. 13 May›s 1995’de
istanbul Okmeydan›’nda
sivil faﬂistlerin b›çakl› sald›r›s› sonucu ﬂehit düﬂtü.

Ali Haydar
ﬁAH‹N

12 May›s
1987’de ﬂehit
düﬂtü.

“Sorun
varsa, olumsuzluklar varsa karamsarl›¤a düﬂece¤imiz yerde, d›ﬂ›m›zda görece¤imiz yerde
biz çözece¤iz.
Sorunlar da
bizim ve hep
olacak”
(Maksut Polat)

Hatay

Mete Naz›m
DÖLEK

Mücadeleye KTÜ
ö¤rencisiyken kat›ld›,
TÖDEF içerisinde yerald›, mezun olduktan
sonra Elaz›¤ E¤itSen’de mücadelesini
sürdürdü. 16 May›s
1994’de ani bir rahats›zl›k sonucu aram›zdan ayr›ld›.

Mustafa
ALBAYRAK

Ferahevler’de bölgeyi
faﬂist sald›r›lardan korumak için tutulan gece nöbetlerinden birinde, 16
May›s 1980’de bir sol
grup taraftarlar›nca çevrildi, silah› olmas›na ra¤men
kullanmad› ve vurularak
ﬂehit edildi.

Maksut
POLAT

17 May›s 1994- Maksut 1969 do¤umluydu, 1988’de mücadeleye kat›ld›. Gazi’nin
emekçi militanlar›ndand›. 1992’de kamp e¤itiminin ard›ndan ﬁerafettin ﬁirin Malatya K›r
Birli¤i’nde görevlendirildi. 1993 Kas›m’›nda
Toros K›r Birliklerini oluﬂturmak üzere görevlendirildi. Bu görevini sürdürürken Adana’da
Yeﬂilevler Mahallesi’nde bir minibüsten indi¤i
anda, polis taraf›ndan yak›n mesafeden taranarak infaz edildi.

Adana

Rap rap rap
uzun bir yürüyüﬂtür bu
Engebeli, dolambaçl›
ve sarp yollardan geçer
Rap rap rap
umudun yürüyüﬂüdür bu
ufkunda sosyalizm
sonunda zafer
sarsar ad›mlar›m›z yollar›
sarsaca¤›z dünyay›
bir kez de Türkiye’den
Rap rap rap!

11 May›s

Ça¤r›
‹lan

Rap rap rap
Biliyoruz rahats›z ediyor
bu ses kimilerini
Rap rap rap
Yürüyor umudun ordusu
Umutsuzlu¤u kurﬂuna dizerek
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Sorumlu yoldaﬂ› yüzünde tebessümle;
-Gel, gel ﬂöyle otur. Sana öyle bir haber
verece¤im ki çok sevineceksin, dedi.
Sab›rs›zlanan Mesut,
-K›ra m› gidece¤im? diye heyecanla sordu.
-Kampa gidiyorsun kampa. Haz›rl›klar›n› yapmaya baﬂla. K›sa sürede al›rlar.
Mesut'un gözlerinin içi parl›yordu. Gazi'nin sokaklar›nda dolaﬂ›yor, bir yandan
da “sakin olmal›y›m, belli etmemeliyim
yoksa anlarlar” diye düﬂünüyordu. Bütün
Gazi'yi, s›k s›k eylem yapt›klar› köﬂe dura¤›n›, molotofla ayd›nlatt›klar› köprüyü,
ikinci nalburu, daha birçok yeri dolaﬂt›.
Yoksul kondular› izledi. Bir lokma ekmeklerini kendileriyle paylaﬂan aileleri an›msad›. Çok sevdi¤i baraja do¤ru yavaﬂ ad›mlarla ilerledi. Bir süre tepesinde oturup etraf›
seyretti. Baraj›n yeri bir baﬂkayd› hepsi
için. Nice önemli görüﬂmeyi orada yapm›ﬂlard›. Yerinden kalkt›, çok sevdi¤i bir aileyi
ziyarete gitti. Mesut'u gören çocuklar he-

,GE:K:=
=:BK
Maksut POLAT
men boynuna atlad›lar. Mesut gülümseyerek çocu¤u kuca¤›na ald›, sevdi.
O Gazi'nin Mesut'uydu. Ad›n›n Maksut
oldu¤unu birçok yoldaﬂ› ve Gazi halk› o ﬂehit düﬂtükten sonra ö¤rendi.
Mesut bir emekçiydi. ‹lk göze çarpan elleri olurdu. Tornac› olarak çal›ﬂt›¤› için elleri nas›r ba¤lam›ﬂt›. Mesut'tan bahsedince
ilk akla gelen onun emekçi, coﬂkulu, inançl›, her iﬂe koﬂan özellikleri olurdu.
Ali R›za Karagöz, ‹brahim Yalç›n, Yüksel Güneysel, Veysel Beysüren, Murat Gül,
Ali Özbak›r, Tuncay Geyik, Ali Haydar Çakmak ve Mesut; O gece hep birlikte tekrar
baraja gittiler. Bu Mesut'un baraja son gidiﬂi olacakt›. Zulalar›ndan teyplerini, kilimlerini ç›kartt›lar. Teybe boﬂ bir kaset takt›lar. Hepsi Mesut'tan bir türkü söylemesini
istedi. Mesut hemen Kürtçe bir a¤›d› söyle-

meye baﬂlad›.

“Ero vusenem›› daye dayeee
Vusen vano tal›bem› tal›bem›››”
Sohbet koyulaﬂt›kça söz düﬂmana gelip
dayand›. Düﬂmandan söz aç›l›nca Mesut'un
bak›ﬂlar› farkl›laﬂ›rd›. Hepsi de gerilla olmak
istiyordu. K›rlar›, Munzur'u konuﬂtular.
-Doru¤unda, tam doru¤unda benim için
Cemo'yu söyle, dedi içlerindeki yaﬂl›ca bir
halk iliﬂkisi. Sonra devrimi konuﬂtular, devrim sonras›n›... Konuﬂtuklar› düﬂ de¤ildi.
O düﬂleri nas›l gerçekleﬂtireceklerini biliyorlard›...
Maksut zor bir süreçte k›ra gitmiﬂti.
Darbe süreciydi, olanaks›zl›klar vard›. Yaﬂanan olumsuzluklar nedeniyle bir süre tek
baﬂ›na kald› k›rda. Bu, bir devrimci için ciddi bir s›navd› ve Maksut bu s›nav› baﬂar›yla, aln›n›n ak›yla vermiﬂti. Hay›flanmad›.
Olanak bulmak, gerilla ç›kartmak için çaba
sarfetti. O bir Devrimci Sol'cuydu ve zorluklara teslim olmad›.

Büyük Direniﬂ’ten 1 May›s’a

Devrim yürüyüﬂü sürüyor!
Biz bu kararl›l›¤a sahip oldukça, biz böyle direndikçe, biz iddiam›zdan ve hedeflerimizden vazgeçmedikçe, hiç kimsenin gücü devrim
yürüyüﬂünü durdurmaya yetmez; yetmemiﬂtir ve yetmeyecektir.
Proletarya ideolojisinin ve bu ideolojinin bir parças› olan baﬂe¤meme gelene¤inin temsilcileri, zaferin de sahibi olacaklard›r.
7 Nisan’da ﬂehit verdik Fatma
Koyup›nar’›. 1 May›s’ta binlerle
ve k›z›l bayraklar›m›zla alanlardayd›k. Ve ayn› gün hücrelerde üç tutsak daha al›nlar›na k›z›l bantlar›n›
ba¤lay›p kat›ld›lar yürüyüﬂümüze.
K›z›l bayraklar›m›z›, sancaklar›m›z›
engellemeye, Büyük Direniﬂimiz’i
bo¤maya çal›ﬂanlarla çat›ﬂarak
yerald›k alanlarda. Alanlar›n coﬂkusu, öfkesi olduk. Devrimin rengini
verdik 1 May›s’a.

2

ünya halklar›yla ayn› gün, ayn›
veya benzer sloganlarla emperyalistlere, iﬂbirlikçilerine, sömürü
ve zulme karﬂ› enternasyonal duygularla eme¤in kavgas› için alanlardayd›k. “Elvede proletarya” diye
teoriler yapanlar, “sosyalizm öldü”
diyenler, “devrimler ça¤› geçti” ahkam›n› kesenler alanlarda emekçilerin ve devrimcilerin ayaklar›n›n alt›nda ezildi bir kez daha.

D

ünya halklar›n›n tüm dertleri,
ac›lar›, direniﬂleri bizim gündemimizdi. Faﬂist sald›r›lar, açl›k ve
iﬂsizlik gündemimizdi. Bizi yoket-

D
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Büyük Direniﬂ’ten 1 May›s’a
Devrim yürüyüﬂü sürüyor!

mek için yürürlü¤e konulan tecrite
karﬂ› Büyük Direniﬂ gündemimizdi.
Ve tüm gündemlerimiz tek bir gündeme ba¤lan›yordu: Devrim ve sosyalizm! Bizi –devrim ve sosyalizm
düﬂüncelerimizle birlikte, devrimcilik anlay›ﬂ›m›z ve geleneklerimizle
birlikte– yoketmenin heveslisi çoktu
dünyada ve ülkemizde. Do¤rudan
ve dolayl›, aç›kça veya sinsice bunu
isteyenlere, bunun için y›llard›r say›s›z plan, kuﬂatma uygulanmas›na
ra¤men, düﬂüncelerimizle, simgelerimizle, geleneklerimizle, büyük kararl›l›¤›m›z ve Büyük Direniﬂimiz’le,
alanlardayd›k.
er sene oldu¤u gibi, bu sene de
1 May›s alanlar›ndan herkes
kendi cephesinden sonuçlar ç›karacak, alanlara bak›p ülkemizdeki s›n›flar mücadelesinin seyrini de¤erlendirmeye çal›ﬂacak. Karﬂ›-devrim
aç›s›ndan 1 May›s alanlar›n›n ortaya
koydu¤u gerçek, bask›, imha ve tasfiye politikalar›na ra¤men, alanlardan devrim ve sosyalizmi yokedememiﬂ olduklar›d›r. Bir zamanlar

H

Baﬂbakan Tansu Çiller’in “bunlar
bütün dünyada bitti, bizde hâlâ devam ediyor” diye ﬂaﬂk›nl›¤›n› gizleyemedi¤i olgu, hâlâ alanlardad›r. Bu
tablodan gericiler rahats›z olmuﬂtur.
Faﬂistler rahats›z olmuﬂtur. Sendika
a¤alar› ve hatta kimi reformistler
rahats›z olmuﬂtur. 1 May›s’a damgas›n› ne geçmiﬂi aﬂan bir kitlesellik
ne de tek bir talep veya hedef etraf›nda bütünleﬂme de¤il, devrimcilerin mevcudiyeti vurmuﬂtur. Direniﬂ
vard› Türkiye’nin alanlar›nda. Devrim vard›. Alanlar birçok yerde rengini, devrimin ve sosyalizmin k›z›l
bayraklar›ndan ald›.
ünya halklar› kendi yaﬂad›klar›
sorunlara, koﬂullara göre biçimlendirirler 1 May›slar’›. Her 1 May›s, dünyada ve ülkemizde yaﬂan›lan
koﬂullara göre özel anlamlar kazan›r. 2000’li y›llar›n 1 May›slar’›,
Türkiye devrimci hareketinin yokedilemezli¤inin, sosyalizmi savunma
kararl›l›¤›n›n tüm halk›m›z nezdinde
ortaya konuldu¤u günler olarak anlam kazanm›ﬂt›r. 1 May›slar’a bu anlam› kazand›ran, devrimcilerin özel
bir tercihi de¤il, emperyalizmin ve
oligarﬂinin devrim ve sosyalizme
dair her ﬂeyi fiziki, örgütsel ve ideolojik olarak yoketme sald›r›s›d›r.

D

May›s 2006’da alanlar›n ve halk›n tan›k oldu¤u büyük kararl›l›k, Büyük Direniﬂ, devrim yürüyüﬂünü sürdürme konusunda k›r›lmayan irade, emperyalizmin ve oligarﬂinin bu sald›r›s› karﬂ›s›nda ördü¤ü-
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müz barikatt›r. Hiç kuﬂkusuz, bir
bütün olarak meydanlar›n daha dolu, devrime yürüyen kortejlerimizin
daha kalabal›k olmas› gerekti¤i
aç›kt›r. Bu y›l özelinde kat›l›mda bir
düﬂüﬂün oldu¤u da aç›kt›r. Mevcut
durumla yetinmek düﬂünülemez.
Alanlarda, yoketme sald›r›s› karﬂ›s›ndaki yenilmezli¤imizin ilan›yla
yetinilemez. Halk›n mücadelesinin
ve örgütlenmesinin önündeki objektif veya subjektif engellerin tart›ﬂ›l›p
aﬂ›lmas›, her zaman oldu¤u gibi, 1
May›s’›n da önümüze koydu¤u görevdir. Fakat bunlar, 2000’li y›llar›n
Türkiye’sinde, devrim ve sosyalizme dair örgütlerin, düﬂüncelerin, direniﬂlerin yoksay›ld›¤› ve yokedilmeye çal›ﬂ›ld›¤› koﬂullarda 1 May›s
alanlar›ndaki devrimin varl›¤›n›n
önemini azaltmaz.
May›s öncesi çal›ﬂmalar›m›z›
“birleﬂik, kitlesel, devrimci 1
May›s” hedefiyle yürüttük. 1 May›s
2006, bu hedefin do¤ru bir hedef oldu¤unu ve “emekten yana” tüm
güçlerin bu hedefte birleﬂmesi gerekti¤ini gösterdi herkese. Emperyalizmin hak ve özgürlüklere, emekçilerin tarihsel kazan›mlar›na sald›r›s›
1 May›slar’a da uzanmakta, burjuva
demokrasisinin köklü geçmiﬂe sahip
oldu¤u Almanya gibi ülkelerde de
patronlar art›k 1 May›s’›n tatil olmaktan ç›kar›lmas›n› istemektedirler. Hiç kuﬂku yok ki onlara bu cüreti veren, uzant›lar›n› ülkemizde de
gördü¤ümüz icazetçi, s›n›f bak›ﬂ
aç›s›ndan uzak sendikac›l›kt›r. ‹ﬂçi
s›n›f›n›n ne gelece¤ini ne de bugününü sendikalar›n eline teslim etmememizden daha do¤al ve anlaﬂ›l›r
bir ﬂey yoktur. Gerek iﬂçi s›n›f› içindeki, gerekse de tüm halk içindeki
güçlerimizle, hem mecazi, hem gerçek anlamda meydanlar› onlara b›rakmayaca¤›z.

1

May›s, devrim yolunda olmakla,
proletaryan›n iktidar›n› hedeflemekle anlam kazanan bir gündür.
Koﬂullara, dönemlere göre alanlara
ç›kan kitlenin bilinç düzeyi, att›¤›
sloganlar, talepler sürekli de¤iﬂebilir, bazen ekonomik, bazen siyasal
talepler öne ç›kabilir, ama 1 May›s’›n tarihsel öncülü¤ünün hedefin-

1

de yine devrim ve sosyalizm olmak
durumundad›r. 1 May›s’ta bu anlay›ﬂla yerald›k ve bu anlay›ﬂla yeralmaya devam edece¤iz.
atma Koyup›nar’dan 1 May›s
alan›nda dalgalanan k›z›l bayraklara baﬂe¤meme gelene¤inin
temsilcisi olarak alanlarday›z.
Baﬂe¤memeyi sadece coplar, kurﬂunlar, hücreler karﬂ›s›nda direniﬂle
s›n›rl› sayanlar, bu gelene¤in alanlardaki varl›¤›n› ve etkisini anlayamazlar. Baﬂe¤memenin bu biçimleri
bir sonuçtur. As›l baﬂe¤meme ideolojidedir, politikadad›r. Devrim iddias›ndad›r. Biz, ‘89-90’lar›n karﬂ›devrim rüzgarlar›nda da, legal particili¤in revaçta oldu¤u zamanlarda
da, kuﬂatmalarda da, hapishaneler
yak›l›p y›k›l›rken de yani geniﬂ bir
sol kesimin karﬂ›-devrimin, terör
dalgalar›n›n alt›nda savrulup durdu¤u zamanlarda da ayn› baﬂe¤meme
gelene¤ini taﬂ›d›k alanlara.

F

May›s’›, soldan farkl› olarak, ﬂehitler vererek, ölümlere yatarak
yaﬂ›yor olmam›z da burada anlam›n›
buluyor. Büyük Direniﬂ’in ortaya
koydu¤u tabloya bak›n; içerisi, d›ﬂar›s› ayr›m› kalkm›ﬂ, avukat, emekçi,
ev kad›n›, üniversite ö¤rencisi, kadro, taraftar, hepsi ayn› mevzide direniyor. Aileler evlatlar›yla birlikte,
kardeﬂler kardeﬂlerin yan›nda ölüme
yat›yor. Oligarﬂinin tüm tecrit etme
çabalar›na karﬂ›n bir halk hareketi
olarak direniyoruz. Alanlara taﬂ›d›¤›m›z budur.
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aklar ve Özgürlükler Cephesi
kortejleri, 1 May›s’a kat›ld›klar› onlarca yerde, alan›n hiç kuﬂku
yok ki, hem dostlar›, hem düﬂmanlar› nezdinde dikkatleri üzerinde toplayan korteji oluyorlar. HÖC kortejleri kitleseldir, görseldir, öfkeli ve
coﬂkuludur ve bunlar “1 May›s’a
özgü” geçici düzenlemelerin sonucu
de¤ildir. Sürdürdü¤ümüz mücadelenin niteli¤inin do¤al bir sonucu ve
parças›d›r.

H

aklar ve Özgürlükler Cephesi
kortejlerindeki Cepheliler, daha
üç gün önce bir yoldaﬂlar›n› daha
topra¤a verdiler. Cepheliler, ayn›
gün üç yoldaﬂlar›n›n daha ölüme

H

4
7 May›s 2006 / 51

yatt›¤›n› ö¤rendiler. Cepheliler, Mahirler’den Fatmalar’a kadar bir tarihi taﬂ›yorlard› ellerindeki pankartlarda. Att›klar› her ad›m›n devrime,
sosyalizme do¤ru at›lm›ﬂ bir ad›m
oldu¤unu hisseden, yaﬂayan bir kortejdir Cepheliler’in korteji. Ellerinde taﬂ›d›klar› resimler tan›kt› ki kan
içinde, ateﬂ alt›nda bir yürüyüﬂtü bu.
Bu anlamdad›r ki, o seneki 1 May›s
nas›l geçerse geçsin, hiç rehavete
kap›lmayan, o günün kavga günü oldu¤unu unutmayan bir kortejdir bizim kortejimiz. Coﬂkusu, farkl›l›¤›,
görselli¤i ve görkemi iﬂte bunlardan
kaynaklan›r.
evrim iddias›n› sürdürmek, sosyalizmi savunmaya devam etmek, mücadelenin her aﬂamas›nda
karﬂ›-devrimin engellemeleriyle
yüzyüze olmak demektir. Devrimci
bir hareket bu engelleri aﬂma iradesini gösterdi¤i ölçüde alternatif olma gücüne kavuﬂacakt›r. Büyük kararl›l›¤›m›z; sosyalizmi savunma
kararl›l›¤›, Büyük Direniﬂimiz; emperyalizmin, faﬂizmin önünde asla
boyun e¤meme, düﬂüncelerimizden
ve hedeflerimizden vazgeçmeme direniﬂi, büyük yürüyüﬂümüz; devrime yürüyüﬂtür. Bu büyük kararl›l›k
ve politik irade, alanlara taﬂ›nd›¤›
sürece, 1 May›slar, kendi içindeki
tüm yetersizliklerine ra¤men devrimin hanesine yaz›lmaktad›r. 12 Eylül’den bu yanaki 1 May›s tarihinin
sat›r baﬂlar›n› hat›rlayal›m; 1 May›s
yasaklar›na boyun e¤medik, kazand›k, 1 May›s’›n “bahar bayram›”na
çevrilmesine engel olduk, 1 May›s’›
salonlara hapsetmelerine izin vermedik, alanlara taﬂ›d›k. “Devrimsiz
ve devrimcisiz 1 May›s” planlar›n›
bedeller ödeyerek bozduk. Devrimin 1 May›s’›n› çalamad›lar.

D

006 1 May›s’›n›n alanlar›, kitlesellik bak›m›ndan c›l›z bir görünüm sergiliyordu. Ama buna ra¤men 1 May›s alanlar›na bakanlar,
dünyay› bir kez de Türkiye’den
sarsman›n asla bir hayal olmad›¤›n›
göreceklerdir. Çünkü mevcut durumu dönüﬂtürecek politik irade ve o
dönüﬂümün öncüleri olacak iﬂçiler,
memurlar, gençler, gecekondulular
alanlardad›r...

2

Kad›köy’de Devrimcilerin Damgas›

BU YÜRÜYÜŞÜ HİÇBİR
GÜÇ DURDURAMAZ
‹stanbul Kad›köy Meydan›’nda
toplanan binlerce iﬂçi, emekçi, devrimci demokrat; oligarﬂinin sald›r›
politikalar› karﬂ›s›nda emekçi halk›n taleplerini hayk›rd›lar. Nedenlerinin de¤iﬂik vesilelerle irdelendi¤i,
kitlesellikte yaﬂanan gerilemenin
alana yans›d›¤› da görülürken, buna
karﬂ›n coﬂku, kararl›l›k ve devrimci
ruh alana hakim oldu.
Yürüyüﬂ kollar› Haydarpaﬂa Numune Hastanesi, Haydarpaﬂa Tren
Gar› ve Tepe Natilius önünde oluﬂuruldu.
Tepe Natilius ilk olarak D‹SK
yürüyüﬂe geçerken, kortejin en kitlesel sendikas› olarak devrimcilerin
faaliyet yürüttükleri Genel-‹ﬂ korteji ön plana ç›k›yordu. Genel-‹ﬂ
kortejinin önünde Guantanamo giysili iﬂçiler, emperyalizmin halklara
yönelik sald›rganl›¤›n› protesto
ederken, kortej de sürekli olarak anti-emperyalist sloganlar hayk›rd›.
D‹SK’in arkas›ndan, kat›l›m›n›n
düﬂüklü¤ü göze çarpan KESK’in
ise en kitlesel sendikas› beklendi¤i

gibi E¤itim-Sen’di. KESK kortejinde IMF patentli sald›r›lara karﬂ› mücadele ça¤r›s›n› ifade eden sloganlar ön plana ç›kt›.
Konfederasyonlar›n ard›ndan
çeﬂitli DKÖ’ler ile DTP’liler s›raland›. EMEP, ESP, SDP üyeleri
DTP ile ortak pankart arkas›nda yürürken, DTP’li gençler kimliklerini
kald›r›p “Kimliksiz Yaﬂamak ‹stemiyoruz” sloganlar› att›lar. ESP
kortejinde yeralan BEKSAV’›n balonlar› da yürüyüﬂe “renk” katan
unsurlar aras›ndayd›. Ortak pankart
arkas›nda yürüyen bu gruplar›n kortejlerinde “bar›ﬂ” sloganlar› ön plana ç›karken, ESP’liler yer yer “sosyalizm ve devrim” sloganlar›n› hayk›rd›lar.
Numune kolunda ise, Türk-‹ﬂ,
Devrimci 1 May›s Platformu, ÖDP
ve PSAKD kortejleri s›raland›.

Devrimci 1 May›s
Platformu Korteji
HÖC’ün de yerald›¤› Devrimci 1
5
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May›s Platformu’nun en önünde
tüm gruplardan kat›l›mla oluﬂturulan önlüklü platform korteji yeral›rken, ayr›ca platformu oluﬂturan bütün siyasetlerin kortejlerinin en
önünde de çeﬂitli taleplerin yerald›¤› pankartlar taﬂ›nd› ve devrimci
birli¤in güzel bir örne¤i sergilendi.
S›ras›yla; BDSP, Devrimci Komünistler, Devrimci Halk Partisi,
Al›nteri, Halk Kültür Merkezleri,
Ça¤r›, Proleter Devrimci Duruﬂ,
Haklar ve Özgürlükler Cephesi,
Kald›raç ve Kurtuluﬂ Sosyalist Dergisi kortejlerinin oluﬂturdu¤u Devrimci 1 May›s Platformu, gerek yürüyüﬂ boyunca gerekse alanda, 1
May›s’›n coﬂkusunu yükselten, sendika bürokrasisinin grupçulu¤u ve
dayatmalar›na engel olan bir güç oldu. Nitekim bu durumdan, en az
sendika bürokrasisi kadar kimi reformist partilerin de rahats›zl›¤›
gözden kaçmad›.
Platform kortejinde yeralan binlerce devrimci disiplinli bir ﬂekilde,
ald›klar› kararlar› yaﬂama geçirdiler.

K›z›l Bayrakl›lar›n
Yürüyüﬂü
Devrimci 1 May›s Platformu’nun bileﬂenlerinden HÖC korteji her sene oldu¤u gibi bu sene de
görkemlili¤i, kortej düzeni ve disiplini ve kitleselli¤iyle ilgi oda¤›yd›.
Devrimci 1 May›s Platformu
pankart›n›n arkas›ndan ‘Haklar ve
Özgürlükler Cephesi’ pankart› taﬂ›yan HÖC’lüler, hemen ard›ndan 1
May›s’› kan›yla k›z›llaﬂt›ran ve
alanlarda kutlanmas› için can›n› veren Mehmet Akif Dalc›’n›n resminin bulundu¤u büyük bir pankart taﬂ›d›lar. Ard›ndan ise “Faﬂist Sald›r›lara, ‹ﬂsizli¤e, Yoksullu¤a Karﬂ›
Birleﬂelim” yaz›l› pankart, HÖC’ün
Türkiye genelinde temel slogan›
olarak ön plana ç›kt›. Ayn› slogan›n
oldu¤u, HÖC’e ba¤l› kurumlar›n
imzas›n› taﬂ›yan 45 adet pankartkortej boyunca yerald›.
HÖC’ün k›z›l sancakl› ekibi ise
Cephe ile özdeﬂleﬂen bir görüntü
olarak sadece korteje de¤il, tüm alana damgas›n› vuruyordu. Dalga dalga yürüyen sancakl›lar coﬂkulu
marﬂlar ve sloganlarla, ‘rap rap’ yürüyüﬂleri ile burjuvazinin korkular›n› büyüten yoksul halk›n öfkesinin,

mücadelenin her alan›nda süren kavgan›n
sesi oldular.
Sancak Ekibi çevrede toplanan insanlar›n da ilgi oda¤› haline gelirken, k›z›l
sancaklar›yla coﬂkulu
ad›mlarla yürüyenler
aras›nda yaﬂl› kad›n
ve erkeklerin olmas›,
onlar› daha da anlaml› hale getiriyor, militanl›¤› halklaﬂt›ran bir hareketin görüntüsünü yans›t›yordu.
Sancak Ekibi’nin arkas›nda ise
HÖC’ün temel slogan›n›n bulundu¤u TAYAD imzal›, Fatma Koyup›nar’›n resminin oldu¤u ve “Fatma
Koyup›nar Ölümsüzdür” yaz›l› pankartlar yeralm›ﬂt›. Arkas›nda ise
ölüm orucunda ölümsüzleﬂen
122 ﬂehidin resimlerinin bulundu¤u pankart ve pankart›n
arkas›nda da yine 122 ﬂehidin
tek tek resimlerini taﬂ›yan beyaz baﬂörtülü, k›z›l bantl› TAYAD korteji bulunuyordu.
“ﬁehitlerimize Devrim Sözümüz Var” pankart› ve tüm
Cephe ﬂehitlerinin resimlerini
taﬂ›yan TAYAD’l› analar ve
babalar›n korteji ise destans›
bir yürüyüﬂün yarat›c›lar›n›
alana taﬂ›yordu.
Mitinge kat›lan iﬂçilerin,
memurlar›n, gecekondu yoksullar›n›n, kurtuluﬂlar› için canlar›n› feda
eden ﬂehitlerin kortejine alk›ﬂlar ve
yer yer gözyaﬂlar› ile gösterdikleri
vefa not edilecek bir baﬂka noktayd›.
Uzay›p giden HÖC kortejinde
yeralan bir baﬂka pankart ise halen
direniﬂi sürdüren Behiç Aﬂç›,
Kamil Karataﬂ, Sevgi Saymaz
ve Mustafa Tosun’un resimleriydi. “Tecritin Kalkmas› ‹çin
Ölüyorlar” pankart› onlar› ifade
ediyordu. Av. Behiç Aﬂç›’n›n
çok say›da resmi, ÇHD’liler taraf›ndan da taﬂ›nd›.
TAYAD’›n 20 yaﬂ›nda oldu¤unu duyuran pankarta, Büyük
Direniﬂ’ten resim kareleri eﬂlik
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etti.
Gecekondu mahallelerinde kurulu bulunan Temel Haklar Dernekleri, Kültür Merkezleri, iﬂçi dernekleri, Devrimci Memur Hareketi, Yürüyüﬂ Dergisi, Gençlik Federasyonu
kendi imzalar› ile ana slogan› taﬂ›rken; Kartal Lisesi’nden bir grup liseli, Beﬂiktaﬂ Çarﬂ› Grubu da kendi
haz›rlad›klar› pankartla HÖC kortejinin içinde yerald›lar.
Binlerce kiﬂinin elinde bulunan
k›z›l bayraklar ise HÖC kortejini
tam anlam›yla bir k›z›l bayrakl›lar
yürüyüﬂü haline getiriyordu.

Platformdan ‘Alternatif
Kutlama’
Kad›köy Meydan›'na akan bir di¤er kol ise Haydarpaﬂa Gar›'nda

topland›. HKP, Halkevleri, Devrimci Hareket, SHP, TMMOB, ÇHD,
‹HD, SEH Parti Giriﬂimi ve yöre
derneklerinin topland›¤› bu kolda
da devrimci sloganlar daha yo¤un
olarak hayk›r›l›yordu.
1 May›s tart›ﬂmalar›nda sendika
bürokrasisinin dayatmalar› sonucu,
yürüyüﬂ öncesi alternatif kutlama
yapma karar› alan Devrimci 1 May›s Platformu, bu karar›n› yaﬂama
geçirdi. Güçlü bir ses düzeninin kuruldu¤u program, devrim ﬂehitleri
için sayg› duruﬂuyla baﬂlarken sürekli 1 May›s ve Enternasyonal
marﬂlar› çal›nd›. Platform ad›na yap›lan konuﬂmalarda 1 May›s’›n devrimci özüne vurgular yap›ld›. Platformun yürüyüﬂü boyunca da dev-

rimci marﬂlar ses arac›ndan çal›nmaya devam etti.

Sancakl›lar Umudun
Sloganlar›yla Alana Girdi
Umudun sloganlar›n›n hayk›r›ld›¤›, Büyük Direniﬂ’in sesinin yükseldi¤i HÖC kortejinin alana giriﬂi,
alandaki coﬂkuyu doru¤a ç›kard›.
Bu görüntülere aﬂina olan kimi
insanlar›n "Tek tiplerin alana giriﬂini izlemiyeceksem 1 May›s’a geldim demem" gibi ifadelerle Sancak
Ekibi’nin peﬂinden koﬂturmas› dikkat çekti. Alanda bulunan iﬂçiler,
emekçiler de HÖC kortejini sloganlarla selamlad›lar ve devrim yürüyüﬂümüzün simgesi haline gelen
sancakl›lar› dakikalarca alk›ﬂlad›lar.
Alana giriﬂte sayg›yla karﬂ›lanan
bir baﬂka kortej ise TAYAD’l›lar oldu. Bedelleri ödenerek hak edilen
bu sayg›, alk›ﬂlar ve tecrit karﬂ›t›
sloganlarda ifadesini buldu.
Devrimci 1 May›s Platformu ve
di¤er kollardan gelen devrimci
gruplar›n alana yay›lmas›, Kad›köy
Meydan›’na devrimci bir havan›n
hakim olmas›n› sa¤larken, otobüs
duraklar›n›n üzerine büyük bir
"Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede”
pankart› aç›ld›. Emekçilere kurtuluﬂun adresini gösteren bu pankart›n
önüne ise Sancak Ekibi dizildi.
"Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz, Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa
Kadar Savaﬂ, Devrim ﬁehitleri
Ölümsüzdür, Faﬂizme Karﬂ› Omuz
Omuza, Fatma Koyup›nar Ölümsüzdür, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Yaﬂas›n 1 May›s Biji Yek Gulan,
Kahrolsun Emperyalizm Yaﬂas›n
Mücadelemiz, Kahrolsun Amerikan
Emperyalizmi" sloganlar› hiç susmazken, k›z›l sancakl›lar›n arama
noktas›ndan Parti-Cephe sloganla-

r›yla geçmesi dikkat çekti.

Tüm Kortejler Girmeden
Miting Baﬂlat›lmad›
Son y›llarda, devrimciler alana
ulaﬂamadan mitingin bitirilmesi, bu
y›l 1 May›s öncesi Devrimci 1 May›s Platformu’nun çabalar› sonucu
engellenmiﬂti. Nitekim, tüm kortejler alana yerleﬂmeden miting baﬂlat›lmad›.
Ancak bu durum, sendika bürokrasisinin 1 May›s’› tekellerine alma
tutumunu de¤iﬂtirmiyordu. Sendika
bürokrasisinin “Biz düzenliyoruz
siz gelin” tavr›, alanda da platform
üyeleri taraf›ndan sloganlarla protesto edildi.

“Seneye Taksim’deyiz”
Alandaki konuﬂmalarda, emekçilere yönelik iktidar›n sürdürdü¤ü
sald›r› politikalar›na vurgu yap›l›rken, Amerikan emperyalizmi, iﬂgal
tehditleri, tecrit gibi konular da
yerald›.
Tertip Komitesi ad›na konuﬂan
D‹SK Genel Sekreteri Musa Çam,
herkesin özgürlük ve demokrasi
mücadelesinin mirasç›s› oldu¤u için
burada oldu¤unu kaydederek, “Düzenle bar›ﬂ›k yaﬂamak istemedi¤imiz için, hesab›m›z bitmedi¤i için
buraday›z. 1 May›s birlik, mücadele
ve dayan›ﬂma günü oldu¤u kadar
7
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ayn› zamanda bir hesaplaﬂma günüdür” dedi.
KESK Genel Sekreteri Abdurrahman Taﬂdemir ise iktidar›n yeni
sald›r› yasalar›na de¤inerek “Bu
halk daha dün ölüm oruçlar›nda
122. ﬂehidini verdi, bu halk›n çocuklar› katledildi” ﬂeklinde konuﬂtu. Ard›ndan sözalan D‹SK Baﬂkan›
Süleyman Çelebi, gelecek y›l ’77 1
May›s Katliam›’n›n 30. y›l› oldu¤unu hat›rlatarak, “seneye Taksim’de
olaca¤›z” dedi.
Miting yap›lan konuﬂmalar ve
iktidar› ve emperyalizmi protesto
eden sloganlarla sona ererken, da¤›lma esnas›nda istenmeyen baz›
olaylar yaﬂand›. Mitingin da¤›l›m›
s›ras›nda HÖC ve DTP kortejinde
yeralanlar aras›nda, bir yanl›ﬂ anlamadan kaynakl› k›sa süreli arbede
yaﬂand›. Olay, kortej sorumlular›n›n
müdahalesi ile son buldu.

“Ayr›” 1 May›slar
Bu arada ‹stanbul’da karﬂ›-devrimci ‹P “Atatürkçü 1 May›s” kutlarken, TKP’liler de Kartal’da 1
May›s ﬂöleni yapt›lar. Kutlamada
Sabahat Akkiraz gibi sanatç›lar
yeral›rken, anti-emperyalist sloganlar a¤›rl› olarak yerald›.
Kartal Meydan›’nda toplanan
TKP’liler kürsüden yapt›klar› konuﬂmalarda da sendikac›lar› eleﬂtirdiler ve ayr› kutlamay› savundular.

Umudun Sloganlar›, Büyük Direniﬂ’in
Coﬂkusuyla Anadolu’da Alanlardayd›k
Emekçilerin birlik, dayan›ﬂma ve mücadele günü 1 May›s, Türkiye’nin dört bir yan›nda coﬂkuyla kutland›.
HÖC’lüler örgütlü olduklar› Anadolu kentlerinde k›z›l bayraklar›, pankartlar›, coﬂku ve kararl›l›klar› ile
alanlardayd›lar.
HÖC’lülerin kortejlerinde; ‘Haklar ve Özgürlükler Cephesi’, ‘Hakl›y›z Kazanaca¤›z’, ‘Faﬂist Sald›r›lara,
‹ﬂsizli¤e, Yoksullu¤a Karﬂ› Birleﬂelim’ pankartlar›; 122 ﬂehidin resimlerinin oldu¤u ‘Tecrite Karﬂ›
Mücadelede Ölümsüzleﬂtiler’ yaz›l› pankart; ölüm orucundaki Behiç Aﬂç›’n›n resminin oldu¤u
“Tecritin Kalkmas› ‹çin Ölüyorlar” pankart› ve ﬂehit resimleri ile M. Akif Dalc›’n›n resmi yerald›.
‹stanbul’da oldu¤u gibi, Ankara’dan Uﬂak’a HÖC’lüler kat›ld›klar› tüm mitinglerde siyah pantolon ve
beyaz gömlek giymiﬂ, baﬂ›nda bereli ve k›z›l sancaklar taﬂ›yan “temsili milis ekipleri” oluﬂturdular.

‹ç Anadolu:
K›z›l Bayraklar›m›z
Kurtuluﬂun Yoludur
Ankara’da binlerce kiﬂinin Tando¤an Meydan›’nda iﬂbirlikçi iktidar› ve emperyalizmi protesto etti¤i
kutlamalara, çok say›da sendika,
DKÖ, siyasi parti kat›ld›.
Maltepe’de toplanarak kortejler
oluﬂturan gruplar sloganlarla Tando¤an
Meydan›’na
yürüdü.
HÖC’lüler en önde ‘Haklar ve Özgürlükler Cephesi’ pankart›, ard›ndan di¤er pankartlar›n› taﬂ›rken,
Sancak Grubu görkemli bir görünüm sergiledi.
122 ﬂehidin resimlerinin oldu¤u “Tecrite
Karﬂ› Mücadelede Ölümsüzleﬂtiler” pankart› da, “stratejik sald›r›”
karﬂ›s›nda nas›l barikat kuruldu¤unun
resmini veriyordu. Kitle
k›z›l flamalar›
dalgaland›rarak coﬂkuyla
sloganlar›n›
hayk›rd›¤› yürüyüﬂ boyunca,
Sancak

Ekibi emekçilerin ilgi oda¤› oluyordu. HÖC’lüler, “Bir May›s Kavga
Günüdür, Fatma Koyup›nar Ölümsüzdür, Kurtuluﬂ Kavgada Zafer
Cephede” sloganlar›yla alana girdi.
Konfederasyon ve oda baﬂkanlar› s›ras›yla konuﬂmalar yapt›lar.
D‹SK ad›na Genel-‹ﬂ Baﬂkan› Mahmut Seren, Hak-‹ﬂ Baﬂkan› Salim
Uslu, KESK Baﬂkan› ‹. Hakk› Tombul ve TMMOB Baﬂkan› Mehmet
So¤anc› yapt›klar› konuﬂmalarda,
yeni TMY, meclisten yeni geçirilen
GSS ve Irak sald›r›s› gibi konulara
de¤indiler. Tombul konuﬂmas›n›n
bir bölümünde tecrit konusunu da
dile getirerek, tecritin kald›r›lmas›n›
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istedi. Konuﬂmalar›n ard›ndan Grup
Kime Ne dinleti sunarken, Sancak
Ekibi’nin alanda marﬂlarla uygun
ad›m yürüyüﬂü alanda coﬂkulu alk›ﬂlarla karﬂ›land›.
Eskiﬂehir’de A.Ü. Estram Dura¤›'ndan baﬂlayarak S›hh›ye Meydan›'na yürüyen binler, 1 May›s’› coﬂkulu bir ﬂekilde kutlad›. En önde
ölüm orucu ﬂehidi Fatma Koyup›nar’›n resmini taﬂ›yan Gençlik Derne¤i korteji, DEV-GENÇ tarihinden
taﬂ›y›p getirdikleri coﬂkuyu alana
yans›tt›lar. Yap›lan konuﬂmalardan
sonra Hakl›y›z Kazanaca¤›z marﬂ›
söylenerek halaylar çekildi.
Sivas’ta, aralar›nda Gençlik
Derne¤i’nin
de bulundu¤u
kitle, Mevlana
Meydan›’nda
topland›. Devrim ﬂehitleri
an›s›na yap›lan sayg› duruﬂunun ard›ndan yürüyüﬂe
g e ç i l d i .
DKÖ’lere yönelik bask›n›n
protesto edildi¤i yürüyüﬂte,
son
süreçte
kentte tutuklananlar›n resimleri taﬂ›nd›.
Sivas Gençli¤i
Ankara alana, “Faﬂist

Sald›r›lara
Yoksullu¤a, ‹ﬂsizli¤e Karﬂ›
Halk›n Gücünü Gösterelim” pankart›
ile girerken,
Hakl›y›z Kazanaca¤›z marﬂ›
kürsüden çal›nd›. Tertip
komitesi ad›na
yap›lan konuﬂmalar›n yan›s›ra, çeﬂitli kurumlar›n mesajlar› da kürsüden
okundu. Alanda coﬂkuyla yerini
alan Gençlik Derne¤i mesaj›nda,
zulme ve sömürüye karﬂ› mücadele
ça¤r›s› yapt›. Mitinge; Ekim Gençli¤i, ÖDP, BAGEH, EMEP, Halkevleri, E¤itim-Sen, SDP, ESP kat›ld›.

Grup Gün›ﬂ›¤›
sahneye ç›kt›.
Grup üyeleri
yapt›klar› k›sa
konuﬂmada
büyük direniﬂten, tecritten
ve Fatma Koyup›nar ’dan
sözederken,
söyledikleri
marﬂlarla alan›
coﬂturdu.
‹zmir
Uﬂak’ta ise
Türk-‹ﬂ
ile
KESK'in düzenledi¤i miting, Tirito¤lu Park›'nda toplan›larak yap›lan
yürüyüﬂün ard›ndan, Tren ‹stasyonu önünde gerçekleﬂti. HÖC’lüler
burada da umudun ad›n› hayk›ran,
k›z›l bayraklar taﬂ›yan coﬂkulu bir
kortej oluﬂtururken, yap›lan konuﬂmalarla sona eren mitingin ard›ndan, yüzlerce kiﬂi yeniden Dörtyol
Mevkii’ne yürüdü.

Ege:
Yaﬂas›n Ölüm Orucu
Direniﬂimiz
‹zmir’de 1 May›s sald›r›lara,
provokasyon giriﬂimlerine karﬂ›n
coﬂku içinde kitlesel bir kat›l›mla
gerçekleﬂti. Kortejler üç koldan
Gündo¤du Alan›’na akarken,
HÖC’lüler KESK, SDP, DHP, Devrimci Hareket, Köz, ÖDP, Halkevi
ile birlikte Konak’tan haraket etti.
D‹SK Belediye-‹ﬂ, DTP, ESP,
BDSP, ÖMP, EMEP ve CHP Çankaya’da toplan›rken, Türk-‹ﬂ ile ‹P
de alana Alsancak kap›s›ndan girdi.
HÖC’lülerin Sancak Birlikleri,
Dalc›’n›n 1 May›s’›n nas›l kazan›ld›¤›n› gösteren resmi, Büyük Direniﬂ’in ﬂehitlerinin resimleri ve pankartlar› ile oluﬂturduklar› kortej, mitingin en kitlesel kortejlerinden biriydi. Miting öncesi yap›lan toplant›larda kortejlerin s›ralamas› belirlenmiﬂken, bu s›ralamaya uymayanlar ise k›sa süreli gerginliklere neden oldular. D‹SK ve KESK’in arkas›nda HÖC yeral›rken, ÖDP’nin
öne geçmeye çal›ﬂmas› bunlardan
biriydi ve k›sa süreli tart›ﬂmalar yaﬂand› ve ÖDP Tertip Komitesi taraf›ndan uyar›ld›. HÖC alana girer-

Akdeniz:
Kurtuluﬂ Kavgada
Zafer Cephede
ken, s›ralamada ayn› kolda yeralmas› gerekirken Basmane Kolu’na
geçerek karara uymayan ÖMP’ye
de alana giriﬂte HÖC’lüler karar›
hat›rlatmak zorunda kald›lar.
HÖC’lüler ile birçok kortejin
alana ulaﬂt›¤› s›rada, arama noktas›nda DTP’lilere yönelik sald›r› haberinin duyulmas› üzerine, HÖC’lüler ve di¤er devrimci örgütlenmeler
sald›r›n›n yaﬂand›¤› yere yönelerek
taﬂlarla karﬂ›l›k verdiler.
Polisin geri çekilmesinden bir
süre sonra, bu kez gaz bombalar› ile
yetinmeyerek kitleye ateﬂ aç›ld›.
Devrimciler bu teröre karﬂ› da taﬂlarla direndi. Çok say›da kiﬂinin yaraland›¤› olaylar›n ard›ndan mitinge
devam edildi. HÖC’lüler yeniden
disiplinli ﬂekilde kortejlerini oluﬂturarak alandaki yerlerini ald›lar.
Konfederasyonlar›n, eme¤e yönelik
sald›r›lar›n, emperyalizmin halklara
yönelik sald›r›lar›n›n oda¤›nda oldu¤u konuﬂmalar›n›n ard›ndan
9
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Adana’da Mimar Sinan Aç›k
Hava Tiyatrosu’nda oluﬂturulan
kortejler U¤ur Mumcu Meydan›’na
yürüdüler. Binlerce kiﬂinin kat›ld›¤›
kutlamalarda, yürüyüﬂün en önünde
“Yaﬂas›n 1 May›s” pankart› taﬂ›nd›.
KESK, D‹SK ve TÜRK-‹ﬁ’e ba¤l›
sendikalar, onlar›n arkas›ndan legal
partiler ve DKÖ’ler s›raland›. HÖC
korteji; Al›nteri, BDSP, ÇHM, Devrimci Demokrasi ve Ça¤r›’dan oluﬂan Devrimci 1 May›s Platformu
içinde yerald›.
Sloganlar›n coﬂkuyla hayk›r›ld›¤› yürüyüﬂte, HÖC’lüler kitleselli¤i
ve coﬂkusu ile yerini ald›. Sancak
Ekibi, her yerde oldu¤u gibi Adana’da da halk›n ve emekçilerin ilgi
oda¤› olurken, genel kitlenin coﬂkusu da dikkat çekti. HÖC korteji devrimci kararl›l›¤› ve disipliniyle alana umudun sloganlar›yla girdi.
Emekçilerin IMF karﬂ›t› ve AKP’yi
protesto eden sloganlar›n›n hiç susmad›¤› mitingde yap›lan konuﬂma-

larda; Irak iﬂgali
baﬂta
olmak
üzere emperyalist politikalar,
GSS ve iﬂten
at›lmalar, IMF
politikalar› ve
AKP iktidar›n›n
iﬂbirlikçili¤i
protesto edildi.
Sümerler
Mahallesi'nden
U¤ur Mumcu Adana
Alan›’na yürüyen Antakyal› emekçiler, iktidar›n
sald›r› politikalar›n› att›klar› sloganlarla protesto ettiler. Di¤er kentlerde taﬂ›nan pankart ve resimleri ile
yerlerini alan HÖC’lüler kitlesellikleri ve görkemlilikleriyle halk taraf›ndan alk›ﬂlarla takdir edilirken,
at›lan sloganlarda kavgaya, örgütlenmeye ça¤r›lar vard›. “Kurtuluﬂ
Kavgada Zafer Cephede, Fatma
Koyup›nar Ölümsüzdür, Yaﬂas›n
Ölüm Orucu Direniﬂimiz, Faﬂizmi
Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z” sloganlar› en gür at›lan sloganlar olurken, Behiç Aﬂç›'n›n resimli pankart›
Antakya halk›na direnenlerin tükenmeyece¤i mesaj›n› taﬂ›d›.
Yap›lan konuﬂmalarda, AKP'nin
patronlar›n sözcülü¤ünü yapt›¤›, ç›kar›lan yasalarla emekçi halk›n
ma¤dur edildi¤i söylendi. Hatay Temel Haklar müzik grubu sahnede
yerini ald›¤›nda, grup ad›na konuﬂan Enis Aras, 1 May›s'›n kan ve
can bedeli kazan›ld›¤›n› ifade etti.
2004 1 May›s'›nda
kendini halk için feda eden ölüm orucu
ﬂehidi Selma Kubat
ve Fatma Koyup›nar'dan
sözeden
Aras, yeni ölüm
orucu ekibini de duyurdu. Müzik grubu
türkülerini söylerken, bir yandan halaylar çekildi, öte
yandan HÖC Sancak Ekibi, ölüm orucu ﬂehidi Yusuf Kutlu'nun babas›n›n ön- Malatya

de yürüdü¤ü bir gösteri düzenlendi.

Do¤u-Güneydo¤u Anadolu:
Halklar Devrimle Özgürleﬂir
Dersim’de kutlamalar devrimci
yap›lar ve sendikalar taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. ‹ki farkl› yerden alana
yürüyen kitle, bask›lar› protesto
eden sloganlar hayk›rd›.
HÖC’lüler, Partizan, DHP ve
E¤itim-Sen ile birlikte E¤itim-Sen
binas› önünden Demir Oluk Viraj›'na yürüdü. Buradan tüm kitle K›ﬂla Meydan›'na sloganlarla yürüdü.
HÖC’lüler s›k s›k "Mahir Hüseyin
Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede” ve
ölüm orucuna iliﬂkin sloganlar att›lar. Direnen halklarla dayan›ﬂmay›
ifade eden HÖC’lüler Dersim’de de
Sancak Ekibi ve coﬂkulu sloganlar›yla alana girdi.
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Tertip Komitesi ve KESK
ad›na konuﬂmalar›n yap›ld›¤›
mitingde, Elaz›¤'da yaﬂanan
sald›r›n›n anons
edilmesi "Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz" slogan›yla
karﬂ›land›. Kürsüden okunan
HÖC mesaj›nda,
tecrite, Kürt halk›na sald›r›lara, yoksullu¤a karﬂ›
mücadele ça¤r›s› yerald› ve halklar›n özgürlü¤ünün Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm mücadelesinde
oldu¤u vurgusu yap›ld›. Miting
Grup Latina dinletisiyle son buldu.
Malatya’da ise Ofis Market
önünde toplanarak Emeksiz Kavﬂa¤›’na yürüyen devrimci gruplar,
sendika ve DKÖ’ler, AKP iktidar›n›
ve emperyalizmi protesto eden sloganlar› hep bir a¤›zdan hayk›rd›lar.
HÖC'lülerin kitlesel olarak yerald›¤› kutlamalarda, polisin tecrite iliﬂkin pankart› alana almama çabas›
boﬂa ç›kerken, Sancak Ekibi sosyalizmin k›z›l bayra¤›n› dalgaland›rarak arama noktas›ndan geçti. “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Fatma
Koyup›nar Ölümsüzdür, Mahir, Hüseyin, Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ,
Umudun Ad› DHKP-C” sloganlar›n› atan HÖC, Devrimci 1 May›s
Platformu içinde DHP, PDD ve Partizan ile birlikte yürüdü. Platform ad›na
ortak sloganlar›n da
at›ld›¤› alanda, Tertip Komitesi’nin konuﬂmas›n›n d›ﬂ›nda,
kurumlar ad›na mesajlar
kürsüden
okundu.
Ad›yaman'da bu
y›l da alana ç›kan
HÖC’lülerin taﬂ›d›¤›, "Faﬂist Sald›r›lara, ‹ﬂsizli¤e, Yoksullu¤a Karﬂ› Birleﬂelim" pankart›n› “bize
verilen listede yok”
diyerek alana sok-

mak istemeyen
polis, HÖC’lülerin direniﬂiyle
karﬂ›laﬂt›. Pankart› zor kullanarak gasbeden polis, Tertip Komitesinin giriﬂimi
ile pankart› iade
etti.
HÖC’lülerin
devrim ve sosya- Hatay
lizm umudunu
taﬂ›d›¤› yürüyüﬂte coﬂkulu sloganlar
hayk›r›l›rken, Gürbüz Camii Meydan›’na yap›lan mitingte, Tertip Komitesi ad›na Petrol-‹ﬂ Baﬂkan› Hasan Basri Yüzer ile BES ﬁube Baﬂkan› Recep Göncü konuﬂtu. Kurum
temsilcilerinin kitleyi selamlad›¤›
ve mesajlar›n›n okundu¤u mitinge
Suavi de ﬂark›lar› ile kat›ld›. Suavi
ﬂark› aralar›nda yapt›¤› konuﬂmalarda da AKP'nin halka karﬂ› sürdürdü¤ü politikalar›, emperyalizmin halklara sald›r›s›n› eleﬂtirerek birlik ve
mücadele ça¤r›s› yapt›.
1 May›s’›n valilik karar›yla yasakland›¤› Erzincan ve Diyarbak›r’da bas›n aç›klamalar› ile yasak
protesto edildi ve “Yaﬂas›n 1 May›s” sloganlar› hayk›r›ld›.
Erzincan’da Titanic Cafe önünde Gençlik Federasyonu, Partizan,
DHP, ESP taraf›ndan 120 kiﬂinin
kat›ld›¤› bir eylem düzenlendi.
Diyarbak›r Emek Platformu
üyeleri de belediye
önünde
aç›klama
yapt›lar. Polis kuﬂatmas›ndaki aç›klamaya 150 kiﬂi kat›l›rken, bir bas›n aç›klamas›yla protesto etti.
Dicle Gençlik Dernekliler de “Faﬂist
Sald›r›lara, ‹ﬂsizli¤e,
Yoksullu¤a Karﬂ›
Birleﬂelim” pankart›
ve "Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede”
sloganlar›yla yerlerini ald›lar.
Kars’ta da 1 MaHopa
y›s bas›n aç›klamas›

ﬂeklinde gerçekleﬂtirildi. Sendika,
parti ve DKÖ’lerin kat›ld›¤› aç›klamada Kars Gençlik Derne¤i Giriﬂimi üyeleri de k›z›l bayraklar ve
"Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun,
Fatma Koyup›nar Ölümsüzdür" dövizleriyle yerald›. Aç›klamada, tecrit, Irak iﬂgali gibi konulara yer verildi.

Karadeniz:
Çay, F›nd›k ve
Büyük Direniﬂ
Do¤u Karadeniz'de HÖC üyeleri
üç ayr› yerde 1 May›s kutlamalar›na
kat›ld›. Artvin'in Hopa ‹lçesi’nde
1 May›s; HÖC, ESP, E¤itim-Sen,
Halkevleri, ÖDP ve D‹SK'in kat›l›m› ile gerçekleﬂti. HÖC’lülerin; K›z›l bayraklar ve ﬂehit resimleri taﬂ›d›¤› yürüyüﬂte "Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z, Fatma Koyup›nar
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Ö l ü m s ü z d ü r,
Çay Bizim Can›m›z IMF Düﬂman›m›z, Çayda
Sömürüye Son”
sloganlar› at›ld›.
Direnen Irak ve
Filistin halk›yla
dayan›ﬂman›n
ifade edildi¤i
yürüyüﬂün ard›ndan alanda, 1
May›s ve Çernobil üzerine
konuﬂmalar yap›ld› ve tiyatro sergilendi, halaylar çekildi.
Rize'nin F›nd›kl› ‹lçesi’nde 26
y›l aradan sonra HÖC ve ESP'nin
düzenledi¤i miting coﬂkulu bir ﬂekilde gerçekleﬂti. HÖC’lülerin di¤er
kentlerde taﬂ›d›¤› pankart ve simgelerle yerald›¤› yürüﬂte yine f›nd›kta,
tütünde sömürüye iliﬂkin sloganlar
dikkat çekti. HÖC ve ESP ad›na yap›lan konuﬂmalarda, sömürü ve zulüm politikalar›na dikkat çekildi.
HÖC ad›na konuﬂan Kenan Ustabaﬂ, sömürüden kurtuluﬂun örgütlenerek, mücadele ederek mümkün
oldu¤unu ifade ederek, Büyük Direniﬂ’e de¤indi. Halkevleri’nin de kat›ld›¤› kutlama horonlarla, çekilen
halaylarla son buldu.
Do¤u Karadeniz'de 1 May›s kutlamalar›n›n yap›ld›¤› bir baﬂka yer
ise Artvin oldu. HÖC'lülerin önceki senelerde alanda olmad›¤› Artvin’de de sloganlar›m›z ve pankartlar›m›z
kavgaya
ça¤r›
yap›yordu.
“Mahir
Hüseyin
Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, Yaﬂas›n
Ölüm Orucu Direniﬂimiz” gibi sloganlar›n at›ld›¤› HÖC
kortejinde yürüyüﬂ
boyunca tulum çal›nd›. ÖDP, Halkevleri ile D‹SK ve
KESK’e ba¤l› sendikalar›n kat›ld›¤› mitingte, Tertip Komitesi’nin konuﬂmas›n›n ard›ndan kurumlar ad›na k›sa konuﬂ-
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malar yap›ld›. HÖC ad›na söz
alan Atanur Durmuﬂ da emperyalizme ve faﬂizme karﬂ› direniﬂe ve ölüm orucuna dikkat
çekti ve kurtuluﬂun yolunun
K›z›ldere’nin yolu oldu¤unu
ifade etti.
Karadeniz’in di¤er kentlerinde de 1 May›s kutlamalar›
vard›.
Samsun'da ‹stasyon Mahallesi'nden Cumhuriyet Meydan›'na yürüyen; HÖC’ün de
yerald›¤›
siyasi
gruplar,
DKÖ’ler ve KESK, D‹SK ile
TÜRK-‹ﬁ'e ba¤l› sendikalar,
TMY’yi protesto eden sloganlar hayk›rd›lar. D‹SK Bölge
Baﬂkan› Fahrettin Çankaya konuﬂmas›nda, sömürü politikalar›n›n yan›s›ra TMY ve F Tipi
hapishanelerde uygulanan tecrite de¤inerek örgütlü mücadelenin önemini vurgulad›.
Horonlarla sona eren mitinge HÖC’lüler kitlesel olarak
kat›larak "Faﬂist Sald›r›lara, ‹ﬂsizli¤e, Yoksullu¤a Karﬂ› Birleﬂelim" ça¤r›s›n› yükselttiler.
Samsun’da da Sancak Ekibi ve
di¤er kentlerde taﬂ›nan pankart
ve resimler eksik olmazken,
miting alan›na silahlar›n› do¤rultmuﬂ çat›larda bekleyen iﬂkencecilere karﬂ› "‹ﬂkenceciler,
Halka Hesap Verecek", "Kurtuluﬂ Kavgada, Zafer Cephede"
sloganlar› hep bir a¤›zdan zafer
iﬂaretleri yap›larak at›ld›.
Miting alan›ndan ayr›lan iki
TÖP üyesi sald›r›ya u¤rarken,
devrimcilerin müdahalesi ile
faﬂistler amac›na ulaﬂamad›lar.
Faﬂist sald›r› ve linç giriﬂimlerinin yaﬂand›¤› Trabzon’da
da HÖC’lüler kitlesel olarak,
bayraklar›, pankartlar› ve sancaklar› ile yerald›lar. TAYAD’l›lara yönelik sald›r›lardan kaynakl›, “TAYAD Bizim
Onurumuzdur” sloganlar›n›n
at›ld›¤› mitingde, ayr›ca "Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Çayda F›nd›kta Sömürüye Son" sloganlar› hayk›r›ld›. 1 May›s kutlama12
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lar› horonlarla son buldu.
Madenci kenti Zonguldak'ta
ise, GM‹S her sene oldu¤u gibi bu
senede maden iﬂçilerinin 1 May›s'ta
alanlara ç›kmas›n› engelledi.
KESK’e ba¤l› sendikalar ile devrimcilerin yerald›¤› mitingte, polisin ölüm orucu ﬂehitlerinin resimlerini alana sokmama keyfili¤i yaﬂand›. Sloganlarla bu durum protesto
edilirken, HÖC korteji 1 May›s öncesi yaﬂanan bask›lara ra¤men alana
coﬂkusunu yans›tan kortej oldu.

Marmara:
AKP ‹ktidar›, IMF
Politikalar›n› Sürdürüyor
Binlerce kiﬂinin alana ç›kt›¤›
emekçi kenti Kocaeli’nde 1 May›s,
Merkez Bankas› önünde toplan›lmas›yla baﬂlad›. HÖC’lüler 60 kiﬂilik kortej oluﬂtururken, Perﬂembe
Pazar› Alan›’na kadar “Yaﬂas›n 1
May›s, Yaﬂas›n Halklar›n Kardeﬂli¤i, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ” sloganlar› at›ld›. Mitinge
en kitlesel olarak Belediye-‹ﬂ Sendikas› kat›l›rken, yap›lan konuﬂmalarda AKP’nin IMF politikalar›n›
sürdürdü¤ü vurgusu vard›. Grup
Hazal ve Onur Ak›n’›n türküleri ile
miting sona erdi.
Bursa’da 1 May›s kutlamalar›
Gökdere Bulvar›’nda bir çok sivil
toplum örgütü, sendika ve devrimci
yap›lar›n kat›l›m›yla yap›ld›. HÖC
korteji de 65 kiﬂilik kitlesi, ölüm
orucu ﬂehitlerinin resimleri, Fatma
Koyup›nar’›n ve Mehmet Akif Dalc›n›n portresi, tecrite son dövizleri,
flamalar› ile alanda yerini ald›.
Bursa HÖC üyeleri geçen y›l Tek
Tip giydikleri iddias› ile tutuklanm›ﬂt›. Bu tutuklamalar› protesto
eden ve geri ad›m atmayacaklar›n›
ifade eden HÖC kortejinin yar›s› 1
May›s’› ayn› k›yafetlerle kutlad›.
Kürsü konuﬂmalar›n›n yap›ld›¤› esnada HÖC, BDSP, ESP, Partizan taraf›ndan TMY’yi protesto etmek
amac› ile 5 dk.l›k oturma eylemi yap›ld›. Kutlama halaylarla bitirildi.

Büyük Direniﬂ’e ve k›z›l bayrakl›lar›n yürüyüﬂüne tahammülsüzlük
Sald›r›lara Direndik, Hakl›l›¤›m›z› Hayk›rd›k

Antalya
‹ﬂçi s›n›f›n›n birlik mücadele ve
dayan›ﬂma gününde, birçok yerde
HÖC kortejlerine yönelik engelleme ve keyfilikler yaﬂan›rken kimi
yerlerde sald›r›lar oldu. Tüm bunlar›n temelinde ise özellikle Büyük
Direniﬂ’in sesinin alanlar›na taﬂ›nmas›na tahammülsüzlük vard›. Bunu ifade eden pankartlar›, döviz ve
resimleri alana sokmak istemeyen
polis, sansürü sürdürmeye çal›ﬂt›.
Bu konuda kimi yerlerde “yaln›z”
da de¤ildi. Sendika bürokratlar› da
1 May›s öncesi ve alanda tecrit ve
Büyük Direniﬂ’e iliﬂkin polisin bask›s›na boyun e¤erek sansür dayatt›.

Antalya: Sald›r› ve Gözalt›lara
Ra¤men Alanda Umudun
Sloganlar›
HÖC’lüler her yerde oldu¤u gibi
Antalya’da da sancak grubu ve pankartlar› ile alandayd›. Ancak daha
yürüyüﬂün baﬂ›nda, “tek tip elbise”
bahanesi ile HÖC’lülere sald›ran
polis, 30 kiﬂiyi gözalt›na ald›.
Bunun üzerine 2 bin kiﬂi 1.5 saat ﬁarampol yolunu kapatarak oturma eylemi yapt› ve HÖC’lüleri yo¤un alk›ﬂ ve sloganlarla selamlad›.
“Sa¤duyu” ça¤r›s› yapan Tertip Komitesi ise bu ruh halinden uzakt›.
Meﬂru bir eylemden gözalt›na al›nanlar b›rak›lana kadar direnme yerine, “miting sonunda b›rakaca¤›z”
sözüne inanmay› tercih etti ve kitleyi de ikna ederek yürüyüﬂü baﬂlatt›.
30 gözalt›ya ra¤men coﬂkuyla

“Kurtuluﬂ Kavgada Zafer
Cephede, Yaﬂas›n Ölüm
Orucu Direniﬂimiz, Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma” sloganlar› atan
HÖC’lüler, eski Luna
Park Alan›’na umudun
ad›n› hayk›rarak girdi.
Konuﬂmalarda; iﬂbirlikçilik, faﬂist terör, eme¤e yönelik sald›r›lara de¤inildi.
Ertesi gün mahkemeye ç›kar›lanlardan; Serhan Senem, Mehmet
Gelmez, Ça¤r› Nefeso¤lu, Hasan
Çelik, Ömer Faruk Erceylan, Birkan Sat›, Hüsnü Bulut, Selda Bulut,
Sema Koç, Ufuk Bayrak, Ümit Çimen, Umut Durmaz, Bülent Iﬂ›k,
Abdullah Sar›ca ve U¤ur Güçlü
isimli 15 HÖC’lü tutukland›. Adliye
önünde toplanan HÖC’lüler arkadaﬂlar›na destek vererek "Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz" slogan› att›lar.

Mersin: Büyük Direniﬂ’e
Tahammülsüzlük ve Sendika
Bürokrasisinin ‹cazetçili¤i
HÖC’ün de yerald›¤› devrimci
gruplar, alanda birlikte hareket etme
karar› alarak sendikac›larla yapt›klar› görüﬂmelerde, valili¤in tecrit
baﬂta olmak üzere yasakl› sloganlar
dayatmas›na uymayacaklar›n› ifade
etmiﬂlerdi. Tertip Komitesi’nin tutumu ise, oligarﬂinin sansür iste¤ine
boyun e¤erek, ayn› ﬂeyi istemek olmuﬂtu. ‘Sald›r› olursa b›rak›r gideriz’ diyen Tertip Komitesi, 1 May›s’ta “dedi¤ini yapt›!”
HÖC üyeleri, direniﬂi ve tecriti
alana taﬂ›yan pankartlar›yla, ESP,
DHP, BDSP ve Partizan ile birlikte
Kuru Çeﬂme’den sloganlarla toplanma yerine geldiler. Gruplar yürüyüﬂ için beklerken, polis devrimcilerin önünü kesti ve tecritle, direniﬂle ilgili her ﬂeyin kald›r›lmas›n› istedi. Polis “Tertip Komitesi bir ﬂey
yapmazsa biz yapar›z” tehditleri sa13
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vururken, Tertip Komitesi ve E¤itim-Sen ﬁube Baﬂkan› Ünsal Y›ld›z,
keyfili¤e ve sansüre karﬂ› ç›kmak
yerine HÖC’lülere “böyle girerseniz sorumluluk almay›z” dedi. Bu
sözün anlam›n› bilen polis, HÖC
kortejine sald›rd›. HÖC ve dört devrimci yap› oturma eylemine geçerken, Halkevciler de alana girmeyerek destek verdi.
Oturma eylemi sürerken polisin
biber gazl› sald›r›s› geldi. Bu esnada
yaﬂanan da¤›lmada ESP, DHP,
BDSP, Partizan toplanma yerine
girdi. Tek kalan HÖC’lüler sloganlar›n› sürdürürken, polis kitleyi
çembere ald›. HÖC’lülere destek ilk
önce, önlüklerini ç›kart›p yere atarak sald›r›y› protesto eden Liman-‹ﬂ
iﬂçilerinden geldi. E¤itim-Sen’liler
ise iﬂçi ve memurlara HÖC’lülerin
tecrite direndikleri için al›nmad›klar›n› anlatt›lar. Yaﬂananlara karﬂ›n
Tertip Komitesi “o pankartla giremezsiniz pankarts›z girin, tecriti dile getirdiniz yeter art›k, sizin yüzünden yürüyüﬂe baﬂlayam›yoruz” diyerek, hiçbir ﬂey olmam›ﬂ gibi yürüyüﬂü baﬂlatt›. Dört devrimci yap› da
“alanda protesto edece¤iz” diyerek
yürüyüﬂe kat›ld›. HÖC’lüler ise kutlamay› halaylar› ve marﬂlar› ile polis çemberi içinde yapt›ktan sonra
k›z›l bayraklar› ile alana yürüdü.
HÖC’lülerin emekçilerin alk›ﬂlar›yla karﬂ›land›¤› alanda, direniﬂteki Turbo iﬂçilerinin konuﬂmas›n›n
ard›ndan, Tertip Komitesi ad›na Ünsal Y›ld›z konuﬂtu.
Bu arada, Flash TV'nin hedef
gösterdi¤i HÖC’lü Özgür Taﬂyürek
“polise mukavemet”ten tutukland›.

Elaz›¤: Polis-Faﬂist Kolkola
Yürüyüﬂsüz 1 May›s dayatmas›na karﬂ› Postane Meydan›'nda toplan›p 1 May›s alan›na birlikte yürüme
karar› al›nan Elaz›¤’da, EMEP ve
DTP toplanma yerine gelmezken,

HÖC, Partizan ve DHP polisin dayatmas›na karﬂ›n Hozat Garaj›’ndan
pankartlar› ve sloganlar›yla toplanma yerine yürüdü. Buradan mitingin yap›laca¤› yere kadar “kald›r›mdan yürüyün” dayatmas› devam etti.
HÖC, Partizan ve DHP bir süre sonra yolu tek tarafl› kapatarak ‹stasyon Meydan›'na yürüyüﬂlerini sürdürdü. Polis bu esnada toplanan faﬂistleri kitlenin üzerine sald›.
HÖC’lülerin önde yerald›¤› kortejin
arkas›nda yürüyen DHP’lilere sald›r› giriﬂimi kararl›l›kla püskürtülürken, çevrede toplanan halk› "bu teröristleri neden burada yürütüyoruz" diye k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂmalar› da
sonuç vermedi.
Ancak bitmemiﬂti. Sald›r› karar›
önceden al›nm›ﬂ, polis ve faﬂistler
zeminini yaratmaya çal›ﬂ›yorlard›.
Kortej Hulusi Say›n Lisesi önüne yaklaﬂ›rken polis taraf›ndan durduruldu. Sald›r› için buras› seçilmiﬂti. Dayatmalar› sloganlarla cevaplayan HÖC’lüler oturma eylemine geçti. Kararl›l›k karﬂ›s›nda
acizleﬂen polis HÖC kortejine faﬂistlerle birlikte sald›rd›. Bu kez
gizli sakl› de¤il aleni ﬂekilde birlikteydiler. 48 HÖC’lü yerlerde sürüklenerek gözalt›na al›nd›. Polis arac›nda da sald›r› sürerken, arac›n
geçti¤i yerde sloganlar yank›land›.
HÖC, Partizan ve DHP kortejlerinde yaﬂanan sald›r›lardan yar›m
saat sonra DTP ve EMEP alana girdi. Sald›r›y› protesto ettikleri ö¤renilen KESK’liler ile Emniyet Müdürü aras›ndaki konuﬂma ise, oligarﬂinin tecrit etme politikas›n›n
klasik bir örne¤iydi. Can güvenlikleri olmad›¤›n› söyleyen KESK’liye
polis müdürünün cevab› ﬂu oldu:
“Biz yeterince güvenlik ald›k. Buyurun alan sizindir. Müdahale ettiklerimiz illegaldi.”
Oligarﬂi böyle tecrit ediyor devrimcileri, demokratik güçleri birbirinden. Önce “illegal, terörist” dediklerine sald›r›yor, ard›ndan icazet
s›n›rlar›n› biraz zorlay›nca s›ra di¤erlerine geliyordu.
Y›llard›r yap›lan “yürüyüﬂsüz
alanda kutlay›n” dayatmas›na, be-

deli
HÖC
kortejinin yar›ya yak›n›n›n gözalt›na
al›nmas› ve
11 HÖC’lünün tutuklanmas› olsa da;
devrimciler
Mersin
darbe vurmuﬂtur. Art›k bu icazetten ç›k›lmal›d›r.
Bu arada, sald›r› üzerine miting,
Tertip Komitesi taraf›ndan iptal edilirken, E¤itim-Sen ﬁube Baﬂkan›
Cemal Öz, bas›n toplant›s› düzenleyerek faﬂistlerin polisle birlikte sald›r›s›n› ve gözalt›lar› protesto etti.

sald›r›da 4 Partizanl› gözalt›na al›n›rken alandaki kitlenin sahiplenmesi ile polis geri çekildi.
Ancak miting sonunda da,
HÖC’lülerin gitti¤i ÖDP binas›n›
basan polis, “yasad›ﬂ› slogan” gibi
gerekçelerle HÖC’lüleri gözalt›na
ald›. HÖC üyeleri ifade vermedikleri emniyetten serbest b›rak›ld›.

‹zmir: DTP’lilere Sald›r›
Arama noktas›nda DTP kortejine yönelik dayatmalar, sald›r›ya dönüﬂtü. Gaz bombalar› at›lan sald›r›ya kitle taﬂlarla direndi. HÖC’lüler
de baz› devrimci gruplarla birlikte,
sald›r›y› duymalar›n›n ard›ndan
DTP’lilere destek verdiler.

Taksim: Otobüste De Sürdü
1 May›s’ta Taksim’de aç›klama
yapan Mücadele Birli¤i, aç›klaman›n ard›ndan polisin vahﬂice sald›r›s›na maruz kald›. Gazlar, coplarla
terör estiren polis, gözalt›na ald›¤›
devrimcilere otobüste de iﬂkencelere devam etti. Amac›n “yasad›ﬂ› eylemi engelleme” de¤il, sindirme oldu¤unu gösteren bu örnek, devrimcilere düﬂmanl›¤›n da bir ifadesiydi.

Lüleburgaz: Devrimcilere Sald›r›
Binlerce kiﬂinin kat›ld›¤› mitingte HÖC korteji, 'Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z’ pankart›yla yürüdü.
Yürüyüﬂ boyunca polisin tacizleri
sürerken, HÖC’lüler alanda büyük
boy Mahir Çayan pankart› açt›lar.
Buradaki sald›r› ise ilk olarak
Partizan kortejine yönelik yaﬂand›.
HÖC’lüler devrimci sorumluluklar›n› yerine getirerek sahiplendiler
ve gözalt›lar› engellemeye çal›ﬂt›lar.
Bunun üzerine polis HÖC kitlesine
de sald›rd› ve kürsüden bir HÖC
üyesini gözalt›na almaya çal›ﬂt›. ‹lk
14
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Bal›kesir: Gençli¤in Kararl›l›¤›
Bal›kesir’deki sald›r› da 1 May›s
mitinginin ard›ndan yaﬂand›.
Bal›kesir Gençlik Derne¤i’nin
''Fatma Koyup›nar Ölümsüzdür,
Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun'' dövizlerinin “listede yok” denilerek eylemi düzenleyenlerce sansürlendi¤i mitingte, yürüyüﬂ s›ras›nda da devrimci gençli¤in sloganlar› polisi rahats›z etti. Polisin tehditleri, tüm kitlenin ayn› slogan› atmas›yla anlaml› bir cevap bulurken,
yaﬂanan dayatma ve engellemelere
karﬂ› Tertip Komitesi tav›rs›z kald›.
Miting sonras› ise polisin hukuksuzlu¤u baﬂlad›. Gençlik Derne¤inden ç›kan Sedat Karakaﬂ sivil polislerce gözalt›na al›nmak istendi. Karakaﬂ’›n dernek binas›na girmesiyle
onlarca sivil polis arama karar› olmadan içeri girmeye çal›ﬂt›.
Gençlik ise bu keyfili¤e karﬂ› direndi. Bu kez de Tahsin, Onur, Oytun adl› ö¤renciler gözalt›na al›nmak istendi. Ancak Gençlik Dernekliler direnerek arkadaﬂlar›n› vermediler. ‹lerleyen saatlerde dernekten ç›kan Sedat Karakaﬂ gözalt›na
al›n›rken, dernek üyeleri bu kez de
Emniyet Müdürlü¤ü önünde, gece
geç saatlerde arkadaﬂlar› serbest b›rak›lana kadar beklediler ve Karakaﬂ’› alarak emniyet önünden ayr›ld›lar.

Behiç Aﬂç›'y› görüyoruz
yine mütevazi ve samimi.
Güleryüzle karﬂ›l›yor bizi ve
tüm ziyaretçileri... Fatma'y›
Direniﬂ evinden
anlat›yor bize, son anlar›n›.
karanfiller at›l›yor
Tan›kl›klar›n›..
ﬂehit düﬂen
"Son bir haftada bu evde
direniﬂçinin
birçok ﬂey yaﬂad›k. Fatma
ard›ndan...
ﬂehit düﬂtü. Fatma eyleminin
Abdullah Meral’in
350'li günlerinde idi. Durudedi¤i gibi, “kara
mu a¤›rlaﬂmaya baﬂlam›ﬂt›.
toprak gibi
Son iki günde bilinci gidip
verimli devrim
gelmeye baﬂlad›. Son gün bitarlas›na düﬂen
linci tamamen kapand›. Kentohumlard›r onlar,
disini ﬂubede, gözalt›nda
birçok filizleri
zannediyordu. Direniyordu.
olacak...”
‹fade vermemeye, polis taktiklerine karﬂ› direniyordu... O halde iken
ben yan›na gittim.
Avukat› oldu¤umu belirttim ve beni hat›rlay›p hat›rlamad›¤›n›
sordum. Benimle çok
az konuﬂtu. Kendisine
gözalt›nda s›v› almama diye bir tav›r olmad›¤›n› anlatt›m, bir
süre
düﬂündü
s›v› almayaca¤›n›
Her ﬂehit, "O büyük güne" duyusöyledi.
Adeta
s›v›
almama irade
lan özlemi, adalet iste¤ini pekiﬂtirir.
savaﬂ›na dönüﬂmüﬂtü. Almay› kabul
ﬁimdi ﬁiﬂli direniﬂ evi ölümsüzetmedi. Biz onunla konuﬂmaya çal›lü¤e u¤urlad›¤› Fatma Koyup›nar'la
ﬂ›rken sürekli ellerine bak›yordu.
adas›na daha h›zl› yürüyor. Behiç
Bunun nedeni ﬂehit düﬂtü¤ünde anAﬂç›’n›n ölüm orucu 30. günlerinlaﬂ›labildi. ﬁehit düﬂtü¤ünde elleride.
ni zafer iﬂareti yapm›ﬂt›. Korkunç
ﬁimdi Fatma Koyup›nar var sohbir irade. Bilinci kapal› iken bile
betlerinde... Bir de Cengiz Soydaﬂ
parmaklar›n› zafer iﬂareti yap›yor.
Ölüm Orucu Ekibi... Yeni ﬂehitlerle
Ertesi gün ﬂehit düﬂtü" diyor sesine
yeni direniﬂçilerle yata¤›na s›¤masayg›s›n› katarak. Onunla sohbet
yan bir ›rmak gibi ça¤layarak ak›ederken konuﬂtuklar›n› diliyle mi
yor direniﬂ.
konuﬂuyor, yoksa yüre¤iyle mi diye
ﬁimdi ﬁiﬂli Direniﬂ Evi K›z›ldebir an duruyorsunuz.
re'nin sulad›¤› bir adad›r kendi haBir direniﬂçi olarak yan›ndaki
lince. Ve biz yine Adal›lar’›n yan›ndireniﬂçinin ﬂehit düﬂmesiyle ilgili
dayd›k bu hafta da. Daha birçok
duygular›n› ö¤renmek istiyoruz.
haftalar gidece¤iz ve onurla yaz›lan
Soruyoruz ve o anlat›yor:
bu tarihe tan›kl›k edece¤iz. Bu se“Do¤rusu bu kararl›l›k, kahrafer Fatma Koyup›nar'la sohbet edemanl›k karﬂ›s›nda söyleyecek hiçbir
meyece¤iz belki ama, her yer onunla dolu yine. Odas› oldu¤u gibi.
ﬂey yoktur. Tecrit bir can›m›z› alKimse dokunmuyor eﬂyalara. Oda
m›ﬂt›r. Say› 122 olmuﬂtur. Ama bu
yine k›rm›z›lar içinde, bir kenarda
say›lar›n her birisi bir cand›r. Her
ﬂehitlerin resimleri.... Ve Fatma gübirisi bir insan!.. Yaﬂayan, soluk
lümsüyor o resimlerden gelen heral›p veren, düﬂünen birer insan. Bir
kese.
k›sm› ile tan›ﬂ›kl›¤›m›z da vard›.

Direniﬂ Evi’nden
dalga dalga
direniﬂ yay›l›yor
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An›lar›m›z vard›r. ‹ﬂte öyle insanlar... onlar›n içimizde yerleri hep
farkl› oldu, olacak" diye karﬂ›l›k veriyor. Unutmayaca¤›n› yürüyüﬂüyle
kan›tl›yor, o da direniﬂiyle hesap soruyor. Herkes gibi o da etkileniyor
Fatma'dan. Yaklaﬂ›k bir ayl›k bir zaman dilimini birlikte yaﬂad›lar, "o
yolun baﬂ›nda ben yolun sonlar›nda
ama ayn› umutla" diyerek...
Sonra gelen ziyaretçiler üzerine
sohbet ettik. Onlarla yaﬂan›lanlardan. Ve en çok ak›lda kalanlardan...
"Çok güzel ziyaretçilerimiz oldu. Türkiye’nin her yerinden telefonla arayan yüzlerce insan oldu.
Büyük k›sm› bir biçimiyle benim
ölüm orucu eylemine baﬂlad›¤›m›
duyan s›radan insanlar. Hepsi ile
duygulu konuﬂmalar yapt›k. Asla
düﬂmanl›k yapmad›lar. Eylem biçimimi onaylamayanlar olsa bile bu
kiﬂiler de tecritin kald›r›lmas› için
mücadele edeceklerini söylediler.
Zaten bizim istedi¤imiz de bu, biz
insanlardan ölüm orucuna taraftar
olmalar›n› ya da ölüm orucu ile ilgili düﬂüncelerini de¤iﬂtirmelerini istemiyoruz ki, ama tecrite karﬂ› mücadele etmelerini istiyoruz.
Gelen ziyaretçilere sürekli tecriti, bu sorunun gerçek oldu¤unu, direniﬂin sürdü¤ünü, tecritin çözümünün basit ve kolay oldu¤unu ama siyasi iktidar›n tercihi nedeniyle çözülmedi¤ini, siyasi iktidar› bu çözümü bulmaya ve uygulamaya zorlamak gerekti¤ini anlat›yoruz. Biliyoruz ki hiçbir siyasi iktidar bizlere
ra¤men politika uygulayamaz.
Tabii bunun d›ﬂ›nda bir de bizim
kendi program›m›z var. Gelen avukat arkadaﬂlar›m›z, bir k›sm›n› onlar omuzlad›lar. Hep dedi¤imiz gibi
biz kolay olan› seçip yatt›k, yapabilece¤imiz tek ﬂey onlara bir zemin
sa¤lamakt›, bunu yapt›k. Evimizden
ayd›nlara, sanatç›lara, gazetecilere
mektuplar yaz›p gönderdik. ﬁimdi
de onlar› aray›p buraya ça¤›r›yoruz."
Bu ça¤r› insanlar› insanl›¤a ça¤›r›yor. Ölüme yürüyenler yaﬂam›n
anlam›n› ve de¤erini ö¤retiyor. Yaﬂam› u¤runa ölecek kadar sevenler

herkesten duyarl›l›k bekliyor.

“Y›ld›zlar kuﬂand›k” en
çok oraya yak›ﬂ›yor
Biz ordayken tutsaklardan kartlar geliyor. Gebze'den, Tekirda¤'dan
ve de¤iﬂik hapishanelerden. Hemen
aç›l›yor ve yüzlerde tatl› bir tebessümle okunuyor. 1 May›s'la ilgili
kartlar bunlar. Okuyan yan›ndakine
veriyor.
Nepal'deki ve Bolivya'daki geliﬂmeler sohbet konusu oluyor ikili
konuﬂmalarda. Bununla ilgili gazetelerde ç›kan haberler okunup yorumlan›yor.
Grup Yorum'un Y›ld›zlar Kuﬂand›k CD'si çal›yor bir yandan da. Kasede ad›n› veren Y›ld›zlar Kuﬂand›k
türküsü söylenince herkes eﬂlik ediyor k›s›k sesle. Belki de sözlerinin
en çok anlam›n› buldu¤u yerdir buras›.
Ziyaretimizin sonlar›na yaklaﬂ›yoruz. Biz ç›kmaya haz›rlan›rken
Fatma Koyup›nar'›n a¤abeyi geliyor. Kucakl›yor direniﬂçileri. Ac›s›
yüre¤inde taptaze. Biraz da ac›s›n›
hafifletmeye gelmiﬂ o da. Çünkü biliyor ki güzellikler paylaﬂ›ld›kça daha da güzelleﬂir, ac›lar ise paylaﬂ›ld›kça azal›r.
Ve biz Y›ld›zlar kuﬂananlar›n
adas›ndan ayr›l›rken yüre¤imizin
bir yan›n› b›rak›yoruz. Yüre¤imiz
dünyan›n neresinde olunursa olunsun emperyalizme karﬂ› verilen direniﬂlerin yan›nda at›yor. Bu direniﬂlerden önemli bir mevzidir ﬁiﬂli
Direniﬂ Evi.
✪✪✪

Fatma’n›n Son Anlar›:
Son nefesine kadar zulme
ve Azrail’e hükmeden irade!
Fatma’ya ölümün koynundaki
yolculu¤unun son haftalar›nda eﬂlik
eden açl›k grevcilerinden Fatma’n›n
son anlar›n› dinliyoruz.
Hatice Aﬂ›k, bir anlar›n› anlat›yor: "Bir konuﬂmam›zda Fatma 'bir
gün daha m› devirdik’ dedi. Sonra
'bir dakika gün mü bizi devirdi, biz
mi günü devirdik' diye sordu. Biz
günü devirdik deyince 'do¤ru cevap'
dedi. Günü biz devirdik sözünde zafere duydu¤u inanç var asl›nda..."
Hatice’nin b›rakt›¤› yerden di¤er
direniﬂçiler anlatmaya devam ediyor Fatma’n›n son anlar›n›:
✪✪✪
Ben Gözde ﬁahin, Fatma Abla
ﬂehit düﬂmeden önce görmüﬂtüm.
Yüzünde yine o kocaman gülümsemesi vard›. Anlat›n diyordu, piknik
nas›l geçmiﬂ, haberlerde neler var,
ziyaretçiler nas›l her ﬂeyi ayr›nt›l›
dinlemek istiyordu. Yorgundu, s›v›
al›rken zorland›¤›n› farkettim. Ona
türküler söyledik, tak›ld›¤›m›z bir
yerde hemen araya girip tamamlad›.
Haf›zas› çok iyiydi son an›na kadar,
ziyaretçiler de ﬂaﬂ›r›yordu. TAYAD'l› Lerzan isimli bir ablam›z
var, Fatma ablayla daha öncesinden
bir tan›ﬂ›kl›¤› yok. Gebze Hastanesi’ne bir kart atm›ﬂ abla ad›n› söyleyince ç›karm›ﬂ hemen "sen bana
kart atm›ﬂt›n, nas›ls›n Lerzan abla"
diye. Ziyaretçisi, bu kadar ac›yla,
açl›kla günleri devirmiﬂken beni nas›l ç›kard› hayret ettim diyordu.
27 Nisan akﬂam
saat
20.10’da ﬂehit
düﬂtü, yan›na
geldik yoldaﬂlar› olarak selamlad›k onu, aln›ndan öptük,
güzeldi, yüzü
gülümsüyordu.
Çok mücadele verdi. Hapishane, hasta-

Sezai Demirtaﬂ, Do¤an Çelik, Hatice Aﬂ›k, Gözde ﬁahin ve
Cem Özcan süresiz açl›k greviyle destekliyorlar Büyük Direniﬂ’i.
En gençleri Gözde ve Cem. Sezai abileri, Do¤an abileri ve Hatice ablalar›yla paylaﬂ›yorlar açl›klar›n›. Her yeni gün ayr› bir
heyecan› paylaﬂ›yorlar, Behiç'in yan›ndan ayr›lm›yorlar, her f›rsatta Fatma'n›n odas›nda olmak istiyorlard›
Fatma ﬂehit düﬂene kadar. Bu evde yarat›lan
tarihin, gelene¤in çok
iyi fark›ndalar. Ve hiçbir an›, hiçbir olay› kaç›rmak istemiyorlar.
16
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ne, müdahale tehditleri derken direniﬂin bayra¤›n› al›p d›ﬂar› taﬂ›d›. Açl›k grevine baﬂlamadan önce Küçükar mutlu'ya ziyaretine gitmiﬂtim,
o yorgun haline ra¤men beni içeri
ald›, hemen bir sigara yakt›rd› beraber içtik. "Son olmak istiyorum, bu
band› kuﬂanan son ölüm orucu direniﬂçisi olmak istiyorum" diyordu.
Her zaman söyledi¤i buydu. ﬁehit
düﬂtü¤ü akﬂam odas›nda sevdi¤i
türküleri söyledik. Karay›lan› söyledik, hapishanedeki voltalarda en
çok bunu söylerdi. Gurur duyuyorum yoldaﬂ› olmaktan. Tertemiz
an›lar›na ba¤l› kalaca¤›z. Tecrit sorunu çözülmek zorunda, onurlu ve
insanca yaﬂamak istiyoruz. Düﬂüncelerimizle yaﬂamak istiyoruz. Çözmek zorundalar.
✪✪✪
Sezai Demirtaﬂ: Süresiz açl›k
grevindeyim. Fatma ﬂehit düﬂtükten
sonra yan›na gittim. Bir direniﬂçinin
ﬂehitli¤ine tan›k olmak nas›l bir
duygu derseniz bunu anlatmak ve
tarif etmek zor ve imkans›z bir ﬂey...
O anda birçok duyguyu bir anda yaﬂ›yorsunuz, bir kahramanl›k yaratman›n onur ve sevinci, di¤er yanda
öfke ve kinimiz tecrit politikas›n›n
yarat›c›lar›na karﬂ› kat kat art›yor.
Tabii ki ﬂunu söylemeden yapam›yoruz; "vaktimiz yok onlar›n matemini tutmaya." ﬁimdi bir hesab›m›z daha var sorulacak.
Fatmam›z’›n ﬂehitlik haberini
al›r almaz direniﬂ evine tüm mahallelerden ak›n ak›n insanlar gelmeye
baﬂlad›. Gelenlerin ve bizim söylenecek sözümüz yoktu. Çünkü söylenecek tüm sözleri Fatma söylemiﬂti o anda. ﬁehidimizi yolcu etmeye gelenlerin gözlerinden her
ﬂey okunuyordu.
✪✪✪
Cem Özcan: Bir direniﬂçinin ﬂehitli¤ine tan›k olmak, 23 y›ll›k hayat›m›n en üzücü, ayn› zamanda en
gurur verici günüydü. Hala o gururu
yaﬂ›yorum. Sonsuza kadar da yaﬂayaca¤›m. Üzücü olan yan› elbetteki
bir insan›n yaﬂam›n› yitirmesine tan›k olmakt›r, fakat son nefesini ve-

rirken bile onun etrafa güzel bir tebessümle güldü¤ünü görmek ve
onun bir y›ld›z olup gökyüzünde
yerini ald›¤›n› bilmek bu üzüntüyü
al›p ta uzaklara götürüyor... Ve düﬂünmeye baﬂl›yor insan, baﬂkalar›
için ölümü hücre hücre göze alan
Fatma ablas›na nas›l lay›k olur diye,
s›k›l›yor yumruk.
Defalarca ant içiliyor hesab›n›
soraca¤›m diye, 122 kez ant içtim
ben, 122 kez. Ve 122 kez güçlendim. ‹nsan›n bu duygular› bir günde
yaﬂamas› imkans›z belki ama benimle ayn› havay› soluyan ve o gün
ablam›z›n ﬂehitli¤ine tan›k olan herkes bunlar› düﬂündü biliyorum, herkes de bunlar› hissetti.
✪✪✪
Do¤an Çelik: Ben sonuncu olay›m, yoldaﬂlar›m ölmesin diyerek
direndi... Bizlere büyük miras, büyük de¤erler b›rakt› Fatma. Ondan
bütün insanl›¤›n alaca¤› çok ﬂey
kald› geriye. Gülümsüyordu, mutluydu, huzurluydu.
Uzak mesafedeki sesleri duymakta zorlan›yordu, görmekte de...
Yan›na geçti¤imizde de yak›n›nda
olmam›z› istiyor, sesimize ilgiyle
kulak kabart›yor, bizimle her an›n›
paylaﬂ›ma dönüﬂtürüyordu. Biz Fatma'ya nas›l oldu¤unu sordu¤umuzda iyi oldu¤unu ve ›srarla bizim iyi
olup olmad›¤›m›z› soruyordu.
Yata¤›ndan kalkam›yordu ve
özellikle a¤›z civar›nda yaralar
oluﬂmuﬂtu. Çekti¤i ac›ya, onca zorlanmas›na karﬂ› büyük inanc›yla direndi zafer için .
Bir direniﬂçi ile ayn› evi paylaﬂ›p
ﬂehitli¤ine tan›k olmak çok büyük
bir duygu yo¤unlu¤u yaﬂat›yor.
Gözlerindeki sonsuz ›ﬂ›lt›, yüzünden bütün dünyaya yay›lan sevgi,
halk sevgisi, bütün dünyas› karart›lm›ﬂ yoksullar›n ayd›nl›¤a ulaﬂaca¤›n›n kan›t›.
Fatma'yla açl›¤› paylaﬂt›k, paylaﬂmaya devam ediyoruz. Geride
b›rakt›¤› paylaﬂacak ne varsa sahiplenerek yolunday›z.
✪✪✪
Bu evde sözler, baﬂka türlü söy-

TAYAD’l›lardan Halk›n Avukat›na
Direniﬂin, direniﬂçilerin her solu¤unu yüreklerinde duyan, tüm enerjileriyle direniﬂçilerin sesi solu¤u olmaya u¤raﬂan TAYAD'l›lar için de Behiç, Fatma, direniﬂ evi çok
önemli. Tüm koﬂturmacalar› aras›nda geliyor, görüyor, fazla kalamasalar da mutlaka
u¤ruyorlar. Her davalar›nda, mahkemelerinde, eylemlerinde yanlar›nda olan avukatlar›na bir hediyeleri var. K›rm›z› bir defteri, bir
çiçek demetiyle birlikte tüm TAYAD'l› Aileler ad›na, ailenin büyü¤ü Mehmet Güvel veriyor Behiç'e. Defterin ilk sayfas›nda yazd›klar› belki de Behiç'in tüm müvekillerinin, bu
büyük ailenin duygular›n› ifade ediyor.
"Can›m›z, Yoldaﬂ›m›z, Avukat›m›z Sevgili Behiç;
Meﬂalelerimizin ayd›nlatt›¤› bu yolu ad›mlamaya baﬂlad›¤›n için onurland›k, ﬂeref duyduk. Yolun aç›k olsun...
Biliyoruz ki; kahramanl›klar yarat›larak örülen destan›m›z bugün seninle daha da yüceldi... Bizi daha da güçlü k›ld›n.
Sen de y›ld›zlar› kuﬂanan kahramanlar›m›z gibi, dosta ve düﬂmana, tüm
sahte dostlar›m›za nas›l direnilebilece¤ini bir kez daha gösterdin.
Bu, B‹Z‹M gücümüzdür. Büyük ailemizin gücüdür.
Seni bir kez daha kutluyor, aln›ndan öpüyoruz... Tüm sevgimiz ve kahramanlar›m›z›n s›cakl›¤›yla yolunda, yan›nda, yan› baﬂ›nday›z."
leniyor; sözün arkas›nda gün gün
eriyen hücreler var. Direniﬂ evinde
inanç, kararl›l›k, bir büyük güzellik,
kahramanl›k büyütülmeye ve dalga
dalga yay›lmaya devam ediyor.
Bir tarih yaz›l›yor bu evde.
Ziyaretlerin ard› arkas› kesilmiyor. Çekim yap›yor kimileri. Çektikleri hayat›n gerçe¤i. Çektikleri
gelece¤e uzanan yolun en güzel, en
onurlu temsilcleri.
Direniﬂçilerle sohbetimizi bitirip
evden ayr›l›rken, akl›m›zda Behiç
Aﬂç›’n›n, Fatma Koyup›nar ﬂehit
düﬂtükten sonra yapt›¤› 4 No’lu
aç›klama var:
“Ölümlerin 122'de kalmas› herkesin elinde. – diyor Aﬂç› ve devam
ediyor:– Biz bu sorunu sahiplenir,
bir insanl›k sorunu olarak görür ve
mücadele edersek, Adalet Bakan›
bize ra¤men tecrit ugulayamaz.
Ya mücadele edelim ya da oturup tabutlar›n birbiri ard›na dizilmesini izleyelim.”
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Direniﬂ Evi’nin 29 Nisan’daki
ziyaretçilerinden biri Nakliyat-iﬂ
Genel Baﬂkan› Ali R›za Küçükosmano¤lu’ydu. Küçükosmano¤lu,
ziyaretinde yap›lan sohbette, “Tecritin sadece devrimcilere yönelik
de¤il herkese uyguland›¤›n›, DKÖ
ve sendikalar›n da böyle bir sorunu
oldu¤unu” belirtiyor ve ﬂunlar› ekliyordu: “Art›k ölüm görmek istemiyorsak tecrite karﬂ› direnenlere
destek olmal›y›z... Bu tecrit sorunu,
halk örgütlenmeleri ve sendikalar›n çabas›yla çözülebilir.”
E¤itim-Sen 3 No'lu ﬁube Baﬂkan› Dursun Y›ld›z direniﬂ evini ziyaret ederek Av. Behiç Aﬂç›' n›n yan›n da oldu¤unu belirtiyor.
BES 2 No'lu ﬁube Temsilcileri
6 y›ld›r süren tecriti, direniﬂi bir
avukat›n gözlerine nas›l soktu¤unu
anlat›yorlar. "Bir avukat bu kadar
ses getirdi. Tecriti birebir yaﬂayan
bir baﬂka kesim de doktorlar. Bir
de doktorlardan böyle bir giriﬂim
olsa sorunun çözümü daha yak›n
olur..." temennisinde bulunuyorlar.

Direniş Evi, Muhasebe Evi!
Direniﬂ evinin hiç eksik olmayan
ziyaretçileri gecekondu mahallelerinden gelenler kuﬂkusuz. Gazi'den
bir lokantac›. Kendi mahallesinden
direniﬂçi olan Cem'e ve tüm direniﬂçilere her gün radyodan türkü istedi¤ini anlat›yor. Mahallesinde da¤›t›lan "Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum" bildirileriyle karﬂ›laﬂt›¤›nda
yaﬂad›klar›n› sonra. Okmeydan›'ndan gelen, evinde yapt›¤› konfeksiyon iﬂleriyle geçinen bir kad›n
mahallesinde as›l› olan bir afiﬂte
karﬂ›laﬂm›ﬂ direniﬂçilerin adlar›yla.
"Bir avukat ölüm orucuna baﬂlad›ysa demek ki bu ülkede çok büyük
bask› var insanlar üzerinde. Bu zamana kadar ülkede olup bitenler
beni çok ilgilendirmiyordu. Ama etraf›m› görmeye baﬂlad›m. Bir avukat›n ölüm orucuna baﬂlamas› da
ac› bir durum. Ben ölüm orucunun
siyasi yan›n› bilmiyorum. Yaln›z bu
insanlar›n bizim için, tüm halk için
öldüklerini biliyorum" diye anlat›yor tüm sadeli¤i, içtenli¤iyle.
Kuca¤›nda 4 ayl›k bebe¤iyle gelen
bir anne "benim çocuklar›m için
direndi¤inizi biliyorum" diyor.
Bir faks gelmiﬂ Okmeydan›'ndan. Bugüne kadar CHP'li oldu¤unu, tecrit sorununa çözüm aramad›¤› için istifa etti¤ini ve art›k dire-

nenlerin yan›nda yeralaca¤›n› yazm›ﬂ faks›nda.
✪✪✪
Gözde ﬁahin: Ziyaretlere de¤iﬂik çevrelerden de¤iﬂik insanlar geldi. Örne¤in Gebze'den üniversite
ö¤rencisi bir k›z geldi, politik örgütlü bir insan de¤il ama basit ve sade
düﬂünüyordu. Kendi sözleriyle aktaray›m "Sizleri tan›m›yorum ama
insanlar sadece inançlar› için ölümü bile göze al›yorsa bunu merak
etmek gerekir, ö¤renmek de¤er vermek gerekir" diyordu. ‹lk kez bir
ölüm orucu direniﬂçisi görenler çok
duygulan›yor yan›nda konuﬂamad›klar›n› söylüyorlard›.
Ad›n› hat›rlam›yorum yaﬂl› bir
amca gelmiﬂti, eskiden devrimcilik
yapm›ﬂ. Fatma ablay› gördü, san›r›m biraz sohbet edebildiler, ç›kt›¤›nda gözlerini sildi. "Böyle insanlar›n devrimcili¤i, insan sevgisi,
sosyalistli¤i hakikatli iﬂte. Fatma’y›
görünce bizim duygular›m›z›n, sol
damarlar›m›z›n ne kadar t›kal› oldu¤unu, y›pranm›ﬂ oldu¤unu gördüm, çok güzel bir k›z, ölürse benim
gibilerin de sorumlulu¤u var, a¤›r
vebal alt›nda yaﬂ›yoruz" dedi.
✪✪✪
Do¤an Çelik: Gelen ziyaretçiler

Hukukçular›n ölüme yatan hukukçuyla yüzleﬂmesi
Bir grup Hukuk Fakültesi ö¤rencisi "6 y›ld›r her yol denendi. Baﬂka bir yol
yok. Direniﬂinizi destekliyoruz" diyerek özetliyorlar düﬂüncelerini. Baﬂka da
çokça bir ﬂey diyemiyorlar. Behiç tak›l›yor ö¤rencilere "niye konuﬂmuyorsunuz,
avukatlar hep konuﬂur, geveze olurlar" diye. "Hayat›m›zda hiç inançlar› için
ölümü göze alan bir insanla karﬂ›laﬂmam›ﬂt›k, bunun a¤›rl›¤›n› yaﬂ›yoruz" diyor genç avukatlar. Belki bir ideal olacak Behiç onlar için. Belki an›lar›n›n en
korunakl› yerinde yer edecek. Belki hep ulaﬂ›lmaz gelecek. Ne olursa olsun, hiç
unutmayacaklar›n› biliyor herkes. Radyodan duyup gelen yaﬂl›ca bir avukat,
çok etkilendi¤ini, hiçbir ﬂey söyleyemeyece¤ini söyleyebiliyor sadece. Haberi
müvekkilinden alarak gelen bir baﬂkas› a¤layarak "bir meslektaﬂ›m›n ölüm orucuna girmesi ve tecritin bu boyutta olmas› beni çok etkiledi. Bu sorunlar› biz de
biliyoruz ama görmezden geliyoruz. Bizler kafam›zdaki statüleri Behiç Aﬂç›'yla
y›kt›k... Ne yapabilim" diyor aç›k yüreklilikle. Mazlum-Der'in avukatlar› geliyor ziyarete. Birlikte koﬂturdu¤u meslektaﬂlar› ise hiç yaln›z b›rakm›yorlar onu.
22 Nisan'da yine ziyaretteler. ‹stanbul ve Ankaral› avukatlar toplu olarak Fatma'y› da görüyorlar.
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içinde a¤layanlar, üzülenler kadar
büyük eziklik yaﬂayanlar da vard›.
Özellikle yurtd›ﬂ›ndan gelenlerde
büyük etki oluﬂturdu ve ölüm orucunu kendi ülkelerine taﬂ›ma ve dayan›ﬂma a¤›n› büyütme isteklerini
belirttiler. Almanya'da bir insan›m›z
30 günlük açl›k grevine baﬂlad›.
✪✪✪
Gedikpaﬂa'dan dört tekstil iﬂçisi
geldi. Behiç Aﬂç›’n›n direniﬂe baﬂlad›¤›n› Anadolu’nun Sesi Radyosu’ndan duymuﬂlar ve gelmeye karar vermiﬂler. Gebze’den bir yüksek
lisans ö¤rencisi geldi. ‹nternet üzerinden haber alm›ﬂ. Gelmesi gerekti¤ini düﬂünmüﬂ. Tekrar gelecekler.
Yurt d›ﬂ›ndan ve yurt içinden sürekli telefonla ar›yorlar.
Gazi ﬂehitlerinden Sezgin Engin'in ailesi geliyor direniﬂçileri
görmeye. Hapishanedeki yoldaﬂ›
Ezgin bir tespih göndermiﬂ Fatma'ya. Tespihi çek-çek sopas›ndan
yapm›ﬂ Kand›ra'daki tutsaklar. Her
bir tanesine duvara sürtülerek ﬂekil
verilmiﬂ. Ve her tanenin üzeri karanfil deseniyle süslü. Yontma sanat› m› demek laz›m buna, yoksa oymac›l›k m›... Ad›na ne derseniz deyin ama kesin olan bir ﬂey varsa bunun sanatlar›n sanat› oldu¤u.
Odadan ç›kanlar›n gözleri yaﬂl›.
‹çeride, Fatma'n›n yan›nda de¤il
ama o odan›n d›ﬂ›nda nemleniyor
gözler. Direniﬂçinin yan›nda daha
direngen durmak gerekir düﬂüncesiyle hareket ediyor herkes. Ama bir
yere kadar yapabiliyorlar bunu.
Bir genç geliyor Gebze'den. Ne
yapaca¤›n› bilemiyor. ﬁaﬂk›n, ürkek. Merakla, büyülenmiﬂçesine bak›yor. Dili tutuluyor adeta Fatma
karﬂ›s›nda. "Bana diyece¤in bir ﬂey
var m›" diye Fatma soruyor. Duyguland›¤›n› söylüyor genç, kolay gelsin diyerek ç›k›yor odadan.
Fransa'dan bir ö¤renci de var
Avrupa'dan gelenler aras›nda. Fransa'daki yasalar›, ö¤rencilerin nas›l
direndi¤ini, nas›l kazand›klar›n›,
Türkiye'deki direniﬂin de kazan›mlar getirece¤ine inand›¤›n› anlat›yor
coﬂkuyla. "Siz de kazanacaks›n›z!" diyor.

27 Nisan saat 20.20
Fatma Koyup›nar,
tecriti anlatmak için
kendini feda etti!

BAﬁE⁄MEME
GELENE⁄‹
SÜRÜYOR
Fatma
Koyup›nar’d› ad›. 35 yaﬂ›ndayd›.
Ülkesinde ve dünyada neler olup
bitti¤inin fark›ndayd›. ‹ﬂte bunun
için direniﬂteydi, iﬂte bunun için
ölümü gülerek kucaklad›. Antepli
Kürt k›z› Fatma, halk›m›z›n sömürüye ve zulme karﬂ› direniﬂinin aln›
y›ld›zl› kahramanlar›ndan biridir art›k.
27 Nisan saat 20.20'de, Fatma
Koyup›nar'›n ad›, tecrit zulmüne
karﬂ› Büyük Direniﬂ’in 122. ﬂehidi
olarak yaz›ld› tarihe.
27 Nisan saat 20.20'de, emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin tecritle
devrim düﬂüncesini yoketmek için
hapishanelerde yazd›klar› kanl› tarihe 122. suç dosyas› eklendi. AKP
iktidar›n›n ad› bir kez daha “kans›z
bir cinayetin” faili olarak yaz›ld›.
Fatma Koyup›nar, 9 May›s
2005'te, Gebze M Tipi Hapishanesi'nde baﬂlad› ölüm orucuna. ‹çinde
yerald›¤› 12. Ölüm Orucu Ekibi’ne,
direniﬂin ilk ﬂehitlerinden biri olan

Fidan Kalﬂen'in
ad› verilmiﬂti.
Fidan gibi, “Ya
zafer, ya ölüm”
dedi Fatma da.
Zorla t›bbi müdahaleyle k›rmak istediler direniﬂini. Onun iradesi karﬂ›s›nda zulmün
iradesi k›r›ld›.
10 Mart 2006'da tahliye edildi.
Art›k d›ﬂar›dayd›. ‹ﬂkenceli ölüm
hücrelerinde de¤ildi. Ama devam
etti ölüm orucuna. Çünkü onun direniﬂi “kendisi” için de¤ildi; onun
tüm mücadele yaﬂam›n›n kendisi
için olmad›¤› gibi.
Fatma önce Küçükarmutlu’da
Sevgi Erdo¤an’›n ﬂehit düﬂtü¤ü direniﬂ evinde sürdürdü ölüm orucunu. Ard›ndan, dünyada bir ilk daha
yaratarak ölüme yatan Avukat Behiç Aﬂç›’yla yanyana, omuz omuza
ﬁiﬂli’deki Direniﬂ Evi’nde.
27 Nisan saat 20.20'de, ölüm
orucunun 354. gününde iﬂte o evde
ﬂehit düﬂtü Fatma Koyup›nar.
Tecrite son verilsin diye ﬂehit
düﬂtü. Emperyalistlere ve oligarﬂiye, halklara ve devrimcilere boyun
e¤diremeyeceklerini kan›tlayarak
ﬂehit düﬂtü.

Fatma Koyup›nar'›n ölümün
koynuna neden yatt›¤›na ve direniﬂini nas›l sürdürdü¤üne iyi bak›n;
354 gün hücre hücre eriyerek sürdürülen bu direniﬂin insana ö¤retti¤i
çok ﬂey var.
Cephe taraf›ndan 29 Nisan
2006’da yap›lan 361 No’lu aç›klamada Fatma’n›n ö¤retti¤ine dair
ﬂöyle deniyordu:
“Fatmalar bir ﬂeyi ö¤retiyor
tüm insanl›¤a, tüm halka ve halk›n
ayd›nlar›na, öncülerine bir ﬂeyi ö¤retiyor. Ne ö¤retti¤ini yine kendisinin sözlerinden aktaral›m. Fatma
Koyup›nar yoldaﬂ›m›z, partisine
yazd›¤› bir yaz›da ﬂöyle diyordu:
“Bizim oralarda bir halk deyimi
vard›r. Günlük yaﬂamda küçük bir
haks›zl›kta, adaletsizlikte bile kullan›l›rd›. Haks›zl›k edene karﬂ›, denilir ki 'senin kan›n onunkinden k›rm›z› m›?' ‹ﬂte benim kan›m da 118
yoldaﬂ›m›n kan›ndan k›rm›z› de¤il.”
Peki kimin kan› Fatma'n›nkinden daha k›rm›z›?”

Onlar ölürler ama
diz çökmezler!
Fatmalar, tarihi feda ettikleri
canlar›yla yaz›yorlar. Düﬂünceleri-

mizden vazgeçmektense, devrim ve
sosyalizmi savunmaktan vazgeçmektense, ölürüz diyen kararl›l›klar›yla yaz›yorlar. Emperyalizmin ve
iﬂbirlikçilerinin tüm dünya halklar›na boyun e¤dirme politikalar›n›n bir
parças› olan tecrit zulmü karﬂ›s›nda,
halklar›n› vatanlar›n› can bedeli savunarak yaz›yorlar tarihi.
Onlar baﬂe¤meme gelene¤ini
sürdürenlerdir. Onlar ölürler ama
diz çökmezler.
Onlar K›z›ldere'den bu yana
devrim tarihimizi cüret ve fedakarl›klar›yla onurland›ran, yolumuza
›ﬂ›k olan kahramanlar›m›zd›r. K›z›ldere'den bu yana katliamlara, kuﬂatmalara karﬂ› devrim ve sosyalizm
bayra¤›n› dalgaland›ranlard›r.
Onlar, Marksizm-Leninizm’i,
sosyalizmi, devrimi canlar› pahas›na savunanlard›r.
Direniﬂ denince onlar akla gelir.
Direniﬂ denince, onlar örnek verilir.
Tesadüfi bir sonuç de¤ildir bu;
halka ve vatana ba¤l›l›¤›n, devrim
22 ﬁubat 1972'de Gaziantep'te do¤du
Fatma. Kürt-Alevi bir ailenin on çocu¤unun dokuzuncusuydu. 12 Eylül Cuntas›’n›n hüküm sürdü¤ü y›llarda ilkokuldayd›. '80 Darbesi’nin gençlik üzerindeki
politikalar›n› ortaokul ve lise y›llar›nda
yaﬂamas›na ra¤men, de¤erlerini korudu.
‹lkokuldan itibaren okumak için çal›ﬂmak zorunda oldu hep. Üniversiteye
kadar hem okulu, hem iﬂi birarada yürüttü. Çocuk eme¤inin ac›mas›zca sömürüldü¤ü ﬂeker, baharat atölyelerinde
çal›ﬂt›.
Lisedeyken Gaziantep Özel Tip Hapishanesi'ne aç›k görüﬂlere gitmeye baﬂlad›. Hapishaneye ilkin baﬂka bir davadan bir tutsa¤› görmeye gitmiﬂti ama
onun yaﬂam›n› de¤iﬂtiren Devrimci Sol
tutsaklar›yla tan›ﬂmas› oldu. Art›k onun
yaﬂam›nda hep Devrimci Sol olacakt›.
Gaziantep Üniversitesi MYO ‹nﬂaat
Bölümü’nü kazand›. Okulda TÖDEF,
DEV-GENÇ çal›ﬂmalar›na kat›ld›. '90
y›l› 6 Kas›m YÖK boykotu çal›ﬂmalar›n› sürdürürken gözalt›na al›nd›. O art›k
oligarﬂinin
gözünde
düﬂünceleri
yokedilmesi gereken biriydi. Tutuklan›p

Son iki gününde bilinci kapal›yd› ço¤unve sosyalizmi savunma kararl›l›¤›zulmün
lukla. Beyniyle, yüren›n, halk›n kurtuluﬂu yolunda cüret
sorumlu¤iyle zafere kilitlenmiﬂ
ve fedakarl›¤›n devrimci hareketin
lar› heFatma’yd› yine o anlaideolojisinde, politikalar›nda ve gesap ver›nda bile.
leneklerinde somutlanm›ﬂ olmas›reSürekli Faruk'u say›klad›
n›n sonucudur. Cepheliler, kadrolacek!”
bu anlar›nda. Bilinci gidip
r›yla, taraftarlar›yla, savaﬂç›lar›yla
gelirken bir ara kendini göbu gelene¤in hem mimar›, hem sürzalt›nda zannediyordu ve yidürücüsüdürler. Bu ülkede onurlu
ne direniyordu. “Beni kaç
yaﬂam›n, umudun ve kurtuluﬂun
gün daha tutacaks›n›z, istedibayra¤› onlarla dalgaland›.
¤iniz kadar tutun benden bir
ﬂey alamayacaks›n›z. 12 Eylül
Fatma Koyup›nar onlardan bidöneminde 90 gün yoldaﬂlar›m›z›
riydi.
gözalt›nda tuttunuz elinize bir ﬂey
Cephe taraf›ndan yap›lan aç›klageçmeyecek” diyordu karﬂ›s›ndaki
man›n sonunda ﬂöyle deniyordu:
iﬂkencecilere.
“Fatmalar›n kahramanl›klar›ySürekli parmaklar› ile zafer iﬂareti
la bize miras b›rakt›¤› baﬂe¤meme
yapmaya çal›ﬂ›yordu. Son
gelene¤i, emperyalizme ve olian›nda refakatç›lar› damlagarﬂiye boyun e¤direne kadar
l›kla su verirken ﬂehit düﬂtü
gelene¤imiz olmaya devam
ve sa¤ eli gö¤sünün üstünedecek!
de zafer iﬂareti yaparak
Tecrit zulmüne son verkald›...Zafer onundu!
mek için can veren tüm
yoldaﬂlar›m›za ant olsun
ki; o zulme er geç son
verilecek! Ve er geç, bu
Antep E Tipi'ne konuldu.
1991'de tahliye oldu. '91
sonbahar›nda illegal örgütlenme içinde yeralmaya baﬂlad›. 12 Temmuz Katliam› yaﬂanm›ﬂt›. Katliam haberini de
Sevgi Erdo¤an'la birlikteyken ö¤rendi. Sevgi yoldaﬂ›-

Cüret ve fedakarlığın temsilcisi

Kürt Kızı Fatma
m›z›n tavr›, so¤ukkanl›l›¤›,
ö¤reticili¤i, kiﬂili¤i onun kararl›l›¤›n› kesinleﬂtirdi.
16-17 Nisan operasyonu ile gözalt›na al›n›p tutukland›. Ve uzun tutsakl›k
y›llar› baﬂlad›.
1992 Nisan’›ndan 2001 Ekim’ine kadar ki tutsakl›¤›nda Buca, Ümraniye
katliamlar›n›, '96 Ölüm Orucu'nu ve 19
Aral›k Katliam›’n› yaﬂad›.
2001'de tahliye oldu¤unda onun için
her ﬂey netti. Devrim için yaﬂayacak,
devrim için ölecekti. 2002 y›l›nda askeri alanda istihdam edildi. 2003 Ekim’in20
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de 3. kez tutukland›, önce Bak›rköy Hapishanesi oradan da Gebze M Tipi'ne
sevk edildi.
Daha F Tipi sald›r›s› ilk gündeme
geldi¤inde ölüm orucu gönüllüsüydü.
Her yeni ölüm orucu ekibinde gönüllü¤ünü tekrarlad›. Ve nihayet 12. Ölüm
Orucu Ekibi’nde k›z›l band›n› kuﬂand›
ve 354 gün o band› aln›nda onurlu, kararl›l›kla, cüret ve fedakarl›kla taﬂ›yarak
ölümsüzleﬂti.

Fatmalar bir yol
gösteriyor
27 Nisan saat 20.20'de, bir meﬂale tutuﬂtu ﬁiﬂli'deki evde. Tecrit gerçe¤ini ayd›nlatt› meﬂale. Tecrite
karﬂ› direniﬂ gerçe¤i, hiçbir sansür
karanl›¤›n›n bo¤amayaca¤› güçte
bir ›ﬂ›k olup bir kez daha ayan beyan hale geldi. ﬁiﬂli'de tutuﬂan meﬂale, halk›n emperyalizmden ve faﬂizmden kurtuluﬂunun yolunu ayd›nlatt› bir kez daha. Yol direnmekten ve savaﬂmaktan geçer. Direnen
ve savaﬂan Fatmalar devrimin meﬂalesidirler.
O meﬂalenin ›ﬂ›¤›nda ayd›nlanan
yol, ba¤›ms›zl›¤›n, demokrasinin ve
sosyalizmin yoludur.
Fatma Koyup›nar'›n tutuﬂturdu¤u meﬂale gösteriyor ve diyor ki;
Tecrite karﬂ› direnmeyen onuruyla yaﬂayamaz. Emperyalizme
karﬂ› direnmeyen ba¤›ms›zl›¤›, faﬂizme karﬂ› mücadele etmeyen demokrasiyi, kapitalizmi y›kmayan
sosyalizmi kazanamaz.
Fatmalar kazanman›n ad›d›r. Kazanmay› ö¤retiyor ve zaferin yolu-

nu açan gelenekler yarat›yorlar.

“Ben Son Olay›m!”
Fatma’n›n Vasiyetidir Bu
354 gün, hücre hücre eriyerek
ölümü kucaklad›¤› yolculu¤un sonunda bir vasiyet b›rakt› Fatma.
Tahliye olduktan sonra d›ﬂar›da
yapt›¤› ilk aç›klamada “Baﬂka yoldaﬂ›m ölmesin, ben son olay›m!”
demiﬂti. Bu, Fatma'n›n halk›m›za
ça¤r›s›, tüm devrimcilere, demokratlara, ilericilere vasiyetidir. Fatma'n›n son olmas›, tecrite son verilmesiyle mümkündür. Öyleyse Fatma'n›n vasiyetini yerine getirmek,
her yerde “Tecrite Son!” ça¤r›s›n›
yüksek sesle hayk›rmakt›r. Tecrite
son vermesi için iktidar›n yakas›na
yap›ﬂmakt›r.
Tecrite karﬂ› mücadeleyi destekleyin! Fatma'n›n ça¤r›s›na kulak verin, ses olun.

Bu sesi duyacak bir
AKP’li yok mu?
AKP’liler! ‹ktidar›n›z boyunca
bu ülkenin hapishanelerinden kaç

Fatma Koyup›nar Anlat›yor:
“NEDEN ÖLÜM ORUCU, NEDEN FEDA?”
“Asl›nda bu sorunun cevab› hem çok basit hem de çok
ayr›nt›l›.
Yaﬂad›¤›m›z dünyada, emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ›
dik durman›n, teslim olmayaca¤›m›z›n cevab› ölüm orucu ve
feda. Dünya ve ülkemiz halklar›na, tüm dünya devrimcilerine umut bu direniﬂimiz. Sosyalizmin, Marksizm-Leninizm'in,
sömürüsüz bir dünyaya inanc›n ad›. Ve savaﬂ›m›z›n yal›n gerçe¤i. Hiçbir savaﬂ ölmeden ve öldürmeden yap›lmaz.
Emperyalizm ve oligarﬂi tecritle, sansürle öldürmeye,
teslim almaya çal›ﬂ›yor. Öyle bir süreç yaﬂ›yoruz ki, direnme hakk›m›z için direniyoruz.
Bugün devrimin, sosyalizmin, insan onuruna yak›ﬂan bir
yaﬂam›n tek temsilcisi biziz. Ve ödedi¤imiz bedel de hedefimizle birlikte büyüyor. 5 y›ld›r süren direniﬂimiz iﬂte bunun sonucu. Sonuna, sonsuza, sonuncumuza kadar dedi¤imiz kararl›l›¤›m›z›n ifadesi. ‹nsanl›¤›m›za, devrimcili¤imize, iktidar hedefimize ba¤l›l›¤›m›z›n ad›.
Filistin'de, Irak'ta, Nepal'de savaﬂanlarla omuz omuza oldu¤umuzun göstergesi...
Bizimkilerle ilk tan›ﬂt›¤›m zamanlarda okudu¤um ilk ki-

tabut ç›kt›¤›n› biliyor musunuz?
Bülent Ar›nç’›n konuﬂmas›n›
“demokrasi manifestosu” diye alk›ﬂlad›n›z. Hâlâ halk›n karﬂ›s›na
ç›kt›¤›n›z birçok platformda “düﬂünce ve inanç özgürlü¤ünü” savundu¤unuzu ama bu konuda istediklerinizi yapman›za “birilerinin”
engel oldu¤unu söylüyorsunuz.
Bir riyâkarl›k batakl›¤›nda kulaç
att›¤›n›z›n fark›nda de¤il misiniz?
Bo¤az›n›za kadar kana batt›¤›n›z›, suçlar›n›z›n bo¤az›n›z› aﬂt›¤›n›
görmüyor musunuz?
Bu suç sizin TBMM’de elbirli¤iyle, “dokunulmazl›k” z›rh›na saklanarak üstünü kapatt›¤›n›z yolsuzluk suçlar›na benzemez. Onlar unutulsa da iﬂledi¤iniz, iﬂlenmesine ortak oldu¤unuz bu suç unutulmaz.
Düzenin yarg›s› unutsa, halk›n yarg›s› unutmaz.
‹ktidar›n›z›n kulaklar› halk›n taleplerine öylesine t›kal›, sansürle
öyle bir ülke yaratt›n›z ki, gerçe¤i
ölümleriyle hayk›r›yor insanlar.
Zulmü durdurmak için ölüyorlar. Ya
zulmü durduracaks›n›z, ya zulmünüzün alt›nda kalacaks›n›z.

tapt› "Direniﬂ, Ölüm, Yaﬂam". Esasta beni etkileyen, örgütleyen de bu kitapt›... Bugüne dek yapt›klar›m yapamad›klar›m bir yana -ki ailemize lay›k bir insan olmaya çal›ﬂt›mölümümle bir ﬂeyler katabilirsem ne mutlu bana.
'96'da gönüllüydüm, 2000'de gönüllüydüm. Bugüne dek
gönüllülü¤üm daha da güçlendi. Ve ﬂunu ö¤rendim. Her insan›m›z her eksi¤ine, yetersizli¤ine ra¤men sosyalizmi,
ML'yi bilmese de onur için, namus için, vatan için ölebilir.
Ve ben tüm bildiklerimle, ML'ye, sosyalizme inanc›mla,
Parti’me ve yoldaﬂlar›ma olan ba¤l›l›¤›mla ölebilirim, ölece¤im.
Yürüyece¤im bu onurlu yolda, band›m namusum,
ML'ye, sosyalizme ve Parti-Cephe'mize olan inanc›m, gücüm, ﬂehitlerimize ulaﬂmak zaferim olacak.
Emperyalizmin bütün dünya halklar›n› teslim almaya çal›ﬂt›¤›, halklar›m›z›n AB safsatalar›yla köle yap›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› böyle bir süreçte, emperyalizmin ve oligarﬂinin ve de
sol ad›na pazarlanan her türlü sapman›n karﬂ›s›nda, bükülmeyen bir iradeyle dimdik durman›n, dünya halklar›na umut
olman›n onurunu taﬂ›yoruz. Bundan sonra da bu onur hep
bizim olacak.
Dünya halklar›n›n umudu benim umudum, yoldaﬂlar›m›n gözlerindeki ›ﬂ›lt› gücüm, ﬂehitlerimiz var›lacak hedefimdir.”

21
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Gözün arkada kalmas›n! Bayra¤›n dalgalan›yor
Elleri zaferi iﬂaret ederek ölümsüzleﬂti Fatma Koyup›nar... Ve zafer
iﬂaretleri, z›lg›tlar, sloganlarla u¤urland› ‹stanbul ve Gaziantep’te.
‹lk tören, ﬂehit düﬂtü¤ü evde gerçekleﬂtirildi. ﬁehit düﬂmeden bilincini yitiren Fatma, kendisini hücrede hissederek direndi son an›na kadar. Hücrede direniﬂini hayal etti.
Direnme gelene¤ini o kadar kan›ksam›ﬂt› ki, bilincini yitirmesine ra¤men ‘düﬂman elinde’ direniyordu.
ﬁehit düﬂtü¤ü dakikadan sonra yoldaﬂlar› baﬂ›nda sayg› nöbetleri tuttular, k›z›l y›ld›zl› aln›ndan öptüler.
Ölüm orucunu sürdüren Av. Behiç Aﬂç›, “gün yas tutma günü de¤il, mücadeleye sar›lma günüdür,
mücadeleye daha da sar›l›p tecriti
kald›raca¤›z" derken, ablas› Zeliha
Koyup›nar, kardeﬂinin 354 günlük
ölüm yürüyüﬂünün 352. gününde

yan›nda oldu¤unu, sadece iki gün
ayr› kald›¤›n› ifade etti. Zeliha Koyup›nar, “Kardeﬂim onurlu direniﬂini sonuna kadar sürdürdü ve kazand›, ﬂehit düﬂtü" diye konuﬂtu.
Sloganlar ve marﬂlar birbirini izlerken, ertesi günü sabah Adli T›p’a
gönderilmek üzere evden u¤urland›.
"Bize Ölüm Yok, Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz, Fatma Koyup›nar
Ölümsüzdür" sloganlar› ile omuzlarda Adli T›p arac›na bindirildi¤i
s›rada, açl›k grevciler ve Behiç Aﬂc›
4. kattan üzerine karanfiller att›lar.
Cerrahpaﬂa Adli T›p Kurumu
önünde ise TAYAD’l›lar O’nu bekliyordu. ‹ﬂlemlerinin yap›lmas›n›n
ard›ndan sloganlarla onurlu evlatlar›n› omuzlar›na alan 200 kiﬂilik
grup, "Kahramanlar Ölmez Halk
Yenilmez, Fatma Koyup›nar Ölümsüzdür" ve Fatma’n›n büyük resmi-

Zeliha Koyup›nar, kardeﬂinin 354 günlük
ölüm yürüyüﬂünün 352 gününde yan› baﬂ›ndayd›. Hapishanede, hastanede, Direniﬂ Evi’nde; O’nu hiç yaln›z b›rakmad›. Gün
gün erimesine tan›k oldu. Gün gün zafere
kilitlenmiﬂ bir kardeﬂe sahip olman›n onurunu yaﬂad›. Ve tabutunu omuzlayan kad›nlar›m›z aras›nda metanetle yerini ald›.
Kad›nlar›m›z... Burjuvazinin kad›na dayatt›¤› kimli¤i reddederek kavgan›n içinde,
mücadeleyle özgürleﬂiyorlar. Erkek yoldaﬂlar›yla omuz omuza dikiliyorlar zulmün
karﬂ›s›na, bir ad›m geri kalm›yorlar bu savaﬂta...
Öylesine güçlü... Öylesine onurlu... Ve öylesine fedakarca ad›yorlar kendilerini, kad›n›n gerçek anlamda özgürleﬂece¤i bir
toplumsal düzeni, Sosyalist Türkiye’yi
kurmak için...
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nin oldu¤u pankartlar taﬂ›d›lar.
Marﬂlar ve sloganlar hiç susmazken, Fatma Koyup›nar'›n k›z›l bayra¤a sar›l› naaﬂ› Ba¤c›lar Cemevi'ne
götürüldü. K›sa bir konuﬂma yapan
TAYAD'l› Bülent Solgun, kahraman
ﬂehitlerin onursuzlu¤u de¤il, onuru
seçtiklerini ifade ederek, “Zulme,
iﬂkenceye, adaletsizli¤e, erdemsizli¤e karﬂ› olan herkese sesleniyoruz.
Susmayal›m, onuru, erdemi, adaleti
savunal›m” diye konuﬂtu.
Fatma Koyup›nar, Ba¤c›lar Cemevi'nde de kalabal›k bir grup taraf›ndan karﬂ›land›. Burada törene kat›lan 350 kiﬂi, Cephe bayra¤›na sar›l› tabutu omuzlar›na alarak yürüyüﬂ
yapt›. Yürüyüﬂ s›ras›nda s›k s›k
"Umudun Ad› DHKP-C, Fatma
Koyup›nar Ölümsüzdür” sloganlar›
at›ld›. Ba¤c›lar emekçi halk› ise, k›z›llara bürünmüﬂ halk›n gelinini alk›ﬂlayarak u¤urlad›.
Fatma Koyup›nar, vasiyeti üzerine 29 Nisan günü Gaziantep'teydi.
Antep’in yoksul mahallelerinden
Düztepe Mahallesi'nde bulunan aile
evine gelindi¤inde de çeﬂitli sol
gruplardan insanlar ve HÖC’lüler
taraf›ndan sloganlarla karﬂ›land›.
Aln›n›n ak›yla namus sözünü yerine
getiren k›zlar›n› aln›ndan öpen Düztepeliler, kortej oluﬂturarak cemevine yürüdüler. Buradaki törene ‹HD,
SEH, DTP, Mücadele Birli¤i ve
ESP'den de kat›l›mlar oldu. Ö¤le
saatlerinde önde dalgalanan k›z›l
bayra¤›n arkas›ndan yürüyen 350
kiﬂinin coﬂkulu sloganlar› Antep sokaklar›n› inletirken, Annesi Cennet
Koyup›nar, akrabalar› ve kardeﬂlerinin sahiplenmeleri ve baﬂlar› dik
yürüyüﬂleri kitleye ayr› bir coﬂku ve
kararl›l›k katt›.

Yürüyüﬂün ard›ndan otobüslerle
Y›ld›ztepe Mezarl›¤›'na gidildi.
Mezar› baﬂ›nda TAYAD ad›na
konuﬂan Niyazi A¤›rman, “çocuklar›m›z 6 y›ld›r zalime boyun e¤medi.
‹lk baﬂlad›¤›nda ölüm orucunun tek
kiﬂi kalana kadar devam edece¤ini
söylediler ve direniyorlar. Fatma
bunun örne¤idir. Pir Sultanlar, Bedrettinler zalimin önünde boyun e¤di
mi? Mahir Çayan boyun e¤di mi?
E¤medi ve Mahir Çayan'›n b›rakt›¤›
bayra¤› onurla taﬂ›yoruz, taﬂ›maya
devam edece¤iz" dedi.
Sloganlar ve marﬂlarla u¤urlanan Fatma, k›z›l y›ld›zl› Cephe bayra¤›yla topra¤a verildi.

Antep sokaklar›nda Fatma’n›n ve umudun sloganlar› yank›land›

“Fatma Koyup›nar Ölümsüzdür!”

121 kahraman gibi onurlu direniﬂin, Türkiye halk›n›n sömürü ve zulümden kurtuluﬂunda zafere
kadar yol gösterecek

Büyük Direniﬂ’in 122. ﬂehidi
Fatma Koyup›nar, ﬂehit düﬂmesinin
ard›ndan Türkiye’nin pek çok yerinde yap›lan eylemlerle an›l›rken,
tecrite son verin ça¤r›lar› yap›ld›.
28 Nisan günü Yüksel Caddesi’nde toplanan Ankara HÖC Temsilcili¤i üyeleri, “Fatma Koyup›nar
Ölümsüzdür! Tecrite Son!” yaz›l›
pankart ve çeﬂitli dövizler açarak
solganlar att›lar. Murat Korkut taraf›ndan yap›lan aç›klamada, “Bu
ölümlerin, bu katliam›n sorumlusu
tecriti kald›rmak yerine a¤›rlaﬂt›ran
Adalet Bakanl›¤›d›r. Uygulad›¤› politikalarla hücrelerde insanlar› katleden Adalet Bakan› 121 insan›n
ölümünden sonra ﬂimdi de Fatma
Koyup›nar’›n ölümünden sorumludur” denildi. Direniﬂin sürdü¤ü belirtilen aç›klamada, herkese tecrite
karﬂ› mücadele ça¤r›s›nda bulunulurken, eyleme, HKP, BDSP ve Kald›raç da kat›ld›.
Abdi ‹pekçi Park›’nda her cumartesi yap›lan eylemde de “Fatma
Koyup›nar Ölümsüzdür” sloganlar›
hayk›r›ld›.
29 Nisan günü düzenlenen eylemde Ayﬂe Arapgirli, Fatma Koyup›nar’›n tahliye olmas›ndan sonra
söyledi¤i ﬂu sözlerini hat›rlatt›:
"Burada olmaktan, halk›m için,
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halklar için, sosyalizm için savaﬂmaktan mutluyum. Ve kendimi ﬂansl› hissediyorum. Ben insanlar› halklar› çok seviyorum. Yaﬂamay› da
çok seviyorum. Her ikisini de u¤runa ölecek kadar çok seviyorum.
‹çerde ve d›ﬂar›da 'Berxwedan jiyane' diyorum. Halk›m›n yolundan yürümeye devam edece¤im, halk›m›n
ve bütün halklar›n kurtuluﬂu için.
Ben halk›m›n bir evlad›y›m. Halk›m
için ﬂehit olmak benim için bir
onurdur."
“Direniﬂe sessiz kalmak, ölümlere seyirci kalmakt›r” diyen
Arapgirli’nin ard›ndan, temsili hücre içinden Behiç Aﬂç› ve Fatma Koyup›nar'›n DKÖ'lere yazd›klar›
mektup okundu. Eylem sonunda
‹dilcan Müzik Grubu da marﬂlar›n›
Fatma Koyup›nar için söyledi.
Adana TAYAD’l›lar da ‹nönü
Park›’nda 28 Nisan günü bir araya
gelerek Fatma’n›n direniﬂini selamlad›lar ve “Tecrite Son” pankart› açt›lar. “Tecrit zulmü can almaya
devam ediyor” diyen Y›lmaz Bozan, AKP iktidar›n›n yeni terör yasalar› ç›karma peﬂinde iken, tecrit
terörü ile insanlar›m›z› katletmeye
devam etti¤ini kaydetti.
Adana’da ayn› gün akﬂam da,
ﬁakirpaﬂa Mahallesi’nde meﬂaleli

yürüyüﬂ yap›ld›. “Fatma Koyup›nar
Ölümsüzdür” pankart› ve sloganlarla yap›lan yürüyüﬂe ESP, BDSP,
Partizan ve DHP de destek verdi.
Adana TAYAD’l›lar, her pazartesi "Tecrit'e Son" slogan›yla gerçekleﬂtirdikleri oturma eylemini, bu
hafta 1 May›s sonras› 2 May›s günü
düzenlediler. Bu eylemde de Fatma
Koyup›nar’›n resimlerini taﬂ›yan
TAYAD’l›lar megafonla çevrede
toplanan halka Büyük Direniﬂi ve
tecriti anlatan konuﬂmalar yapt›lar.
13. Ölüm Orucu Ekibi’nin direniﬂe
baﬂlad›¤›n› da duyuran TAYAD’l›lar, “Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz, Fatma Koyup›nar Ölümsüzdür” sloganlar› att›lar.
Mersin TAYAD’l›lar da ayn›
gün Taﬂ Bina önünde yapt›klar› eylemle, Fatma Koyup›nar’› and›lar.
Gülbeyaz Karaer, tutsaklar›n ilk
gün “tecrit kalkana kadar devam
edece¤iz.” sözlerini hat›rlatarak, “6
y›ld›r 122 ﬂehitle direniﬂin sürmesi
bunun ispat›d›r” diye konuﬂtu. Fatma Koyup›nar’›n "ben son olay›m,
baﬂka yoldaﬂ›m ölmesin" sözlerini
de hat›rlatan Karaer, bunun için tecrite karﬂ› mücadeleye herkesin kat›lmas› gerekti¤inin alt›n› çizdi ve
ça¤r›da bulundu. “Fatma Koyup›nar Ölümsüzdür, Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun” sloganlar› at›lan aç›klamaya, ESP, DHP, K›z›lbayrak, EMEP destek verdi.
Elaz›¤ HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan 28 Nisan günü Hozat Garaj›’nda yap›lan eylemde de Fatma
Koyup›nar’›n resimleri taﬂ›nd› ve

ﬂehitli¤i halka duyuruldu. “Sonuna,
Sonsuza, Sonuncumuza
Kadar Direnece¤iz” sloganlar› at›lan
eyleme DHP
ve Partizan
da
destek
verdi.
Dersim
HÖC Tem‹zmir
silcili¤i ise
Sanat Soka¤›’nda yapt›¤› eylemle
Fatma Koyup›nar’› selamlad›.
“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” pankart› aç›lan eylemde, “Bu
sorun çözülmedikçe ölümlerin sorumlusu baﬂta AKP ve onun Adalet
Bakanl›¤› olmak üzere bu düzenin
ideolojik politik tüm kurumlar›, tecritte katledilen insanlardan sorumlu
olacaklar” denildi.
Antalya TAYAD’l›lar K›ﬂlahan
Meydan›’nda yapt›klar› eylemde,
K›ﬂlahan Oteli önünde ‘Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun’ pankart›
açarken, Av. Behiç Aﬂç›’n›n ölüm
yürüyüﬂünün sürdü¤ünü hat›rlatarak, AKP iktidar›na, “123. ölüme
imza atmay›n” ça¤r›s› yapt›lar.
28 Nisan günü, Fatma Koyup›nar için sloganlar›n hayk›r›ld›¤› yerlerden biri de ‹stanbul Sar›gazi idi.
Sar›gazi Mehmetçik Lisesi ö¤rencisi 50 liseli
“Fatma Koy u p › n a r
Ölümsüzdür,
Yaﬂas›n Ölüm
Orucu Direniﬂimiz” sloganlar›yla
Naz›m Hikmet Park›’na
yürüdü.
Isparta
Gençlik Derne¤i, 30 Nisan’da dernek
binas›nda
SDP
ve
DGH’n›n da
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kat›l›m› ile Fatma Koyup›nar için
bir anma etkinli¤i gerçekleﬂtirirken,
Kocaeli Gençlik Derne¤i üyeleri
29 Nisan günü AKP il binas› önündeki eylemde, ölümlerin sorumlusunun AKP iktidar› oldu¤unu ifade
ettiler. Eylemde s›k s›k “Yaﬂas›n
Ölüm Orucu Direniﬂimiz, Fatma
Koyup›nar Ölümsüzdür” sloganlar›
at›ld›. Eskiﬂehir’de ise 29 Nisan sabah› Gökmeydan›’nda bulunan üst
geçide “Gençlik Federasyonu” imzal› “Tecrite Karﬂ› Sürdürülen Büyük Direniﬂ’te 122. Ölüm. Tecrite
Son” yaz›l› pankart as›ld›.
Fatma Koyup›nar’›n katilinin
AKP oldu¤unun hayk›r›ld›¤› yerlerden biri de Malatya oldu.
Malatya TAYAD’l› Aileler 29
Nisan günü AKP il binas› önünde
toplanarak, “F Tipi Hapishanelerde
Tecrite Son” pankart› ve “Fatma Koyup›nar Ölümsüzdür” dövizleri açt›lar. Yap›lan aç›klamada, AKP’nin F
Tipi hapishanelerde tecritle katletmeye devam etti¤i belirtilerek,
“AKP iktidar› tecriti kald›rmazsa
Fatma Koyup›nar 122. ölüm olacak
demiﬂtik. Bugün Fatma Koyup›nar’›n ölümünden sorumludur” denildi.
Samsun TAYAD’l›lar da 28 Nisan günü “Tecrite Son” ça¤r›s›n› yineleyerek, “Fatma Koyup›nar
Ölümsüzdür Tecrite Son” pankart›
açt›lar. Süleymaniye Geçidi’nde yap›lan eylemde “Soruyoruz; Bu zul-

Elaz›¤

mün son bulmas› için daha kaç insan›n ölmesi gerekiyor?” denildi. Koyup›nar’›n resimlerinin de aç›ld›¤›
eyleme Halkevleri ve Ekim Gençli¤i üyeleri de destek verdi.
Diyarbak›r’da Ofis Sanat Soka¤› giriﬂinde eylem yapan TAYAD'l›lar, “'Fatma Koyup›nar Ölümsüzdür” sloganlar› atarken, halk alk›ﬂlarla destek verdi.
‹zmir TAYAD'l›lar taraf›ndan
her hafta Kemeralt› giriﬂinde yap›lan oturma eylemi, 29 Nisan günü
Fatma Koyup›nar’›n tecrite karﬂ› direniﬂte ölümsüzleﬂti¤ini hayk›rmak
için gerçekleﬂtirdiler. DHP, BDSP,
Devrimci Demokrasi ve ‹C‹'nin
destek verdi¤i eylemde "F Tipi Hapishanelerde Tecrite Son, Tecrite
Karﬂ› Direniﬂte 122. ﬁehit Fatma
Koyup›nar Ölümsüzdür” pankart›n›
açt›lar. “Fatma, teslim olmad› ve
tecrite boyun e¤medi, direndi ve
onurunu korudu" denildi.
Hatay’da da her cuma günü yap›lan oturma eylemi, Fatma Koyup›nar’› katledenleri lanetlemek için
gerçekleﬂtirilirken, eylemde polisfaﬂist ikilisinin provokasyonu yaﬂand›. TAYAD'l›lar›n 28 Nisan günü
düzenledikleri eyleme BDSP, ESP,
Partizan, Halkevleri de desteklerini
sundular. Pankartlar›n aç›ld›¤› ve
sloganlar›n at›ld›¤› eylemde yap›lan
aç›klamada “Tecritin kald›r›lmas›

ölümlerin
durdurulmas›
için tüm demokrat, ayd›n,
iﬂçi, köylü, esnaf
k›saca
herkesi duyarl› olmaya ve
tecrite karﬂ›
insan hayat›n›
korumaya ça¤›r›yoruz" denildi.
Daha sonra
yar›m
saat
oturma eylemi gerçekleﬂtirildi ve bu
esnada temsili hücre içinden ‘Görüﬂ
Kabini’ isimli türkünün Arapças›
söylendi. Bu arada polislerin içinde
bulunan bir “sivil” kiﬂinin provokasyon giriﬂimi yaﬂand›. Sloganlar
ve marﬂlar›na devam eden TAYAD’l›lar, daha sonra bildiri da¤›tmaya baﬂlad›lar. Bu esnada yine bir
provokatör polislerin aras›ndan ç›karak Hasan Kutlu'ya vurmaya baﬂlad›. Kitle slogan atarken, sald›ran
faﬂiste (ya da sivil polis) müdahale
etmeyen polis, bildiri da¤›tan grubu
çembere almaya baﬂlad›. TAYAD’l›lar halka provokasyon giriﬂimini anlatan konuﬂmalar yaparak,
polisin oyununu bozdular. Bildiri
da¤›t›m›n› sürdüren TAYAD'l›lar
sloganlarla bir süre yürüdüler.

Mersin
*
Yurtd›ﬂ›nda ise, Fransa’n›n baﬂkenti Paris’te, 28 ﬁubat günü Türkiyeliler’in yo¤un yaﬂad›¤› Strasburg
St. Denis Semti’nde eylem düzenleyen HÖC üyeleri, Fatma Koyup›nar’› selamlarken, Türkiye devletinin tecrit iﬂkencesini protesto ettiler. Eylemde aç›lan, "Ölüm Orucunda 122. ﬁehit: Fatma Koyup›nar. Sorumlusu Avrupa Birli¤i ve
Türkiye devletidir" yaz›l› Frans›zca
pankart ile Avrupal›lar’›n tecrit uygulamas›ndaki sorumlulu¤u bir kez
daha vurguland›.
Bu arada Genel-‹ﬂ Sendikas›'n›n
bölge ve ﬂube baﬂkanlar›ndan oluﬂan 9 sendikac›, ortak bir aç›klama
yaparak, F Tipi hapishanelerde süren tecritin son bulmas›n› istediler.

banka bombaland›.
3- 30 Nisan günü Hal›c›o¤lu Köprüsü üzerine, Büyükﬂehir Belediyesi önüne “Fatma Koyup›nar Ölümsüzdür, Katillerinden Hesap Soraca¤›z-DHKC” imzal›
pankart as›ld›.
Ayr›ca; Fatma Koyup›nar’› selamlamak için ‹kitelli
Atatürk Mahallesi ve Mehmet Akif Mahallesi’nde çok
say›da DHKC imzal› yaz›lamalar yap›ld›. Yine ayn›
mahallelerde, Fatma Koyup›nar’›n büyütülmüﬂ 100
adet resmi duvarlara as›larak, emekçi halk›n Fatma’n›n
umut dolu gözleriyle tan›ﬂmas› sa¤land›.

“Fatma Koyup›nar’›n
Katillerinden Hesap Soraca¤›z”
Bu söz, Fatma Koyup›nar’› eylemlerle selamlayan
Cepheliler’e ait. DHKC ad›na merkez büromuzu arayarak, “Fatma Koyup›nar’›n katillerinden hesap soraca¤›z” diyen Cepheliler, ‹stanbul’da gerçekleﬂtirdikleri
baz› eylemleri ﬂu ﬂekilde s›ralad›lar:
1- 1 May›s akﬂam› saat 22.00 sular›nda, Yeni Bosna
Ülkü Ocaklar›, Fatma Koyup›nar’› anmak ve yeni
Ölüm Orucu Ekibi’ni selamlamak için bombaland›.
Cepheliler, “Fatma Koyup›nar’›n ölümünden ve tecriti
sürdürenlerden hesap sormaya devam edece¤iz. Halka
kalkan elleri k›raca¤›z" dediler.
2- 28 Nisan akﬂam›, Ümraniye ‹stiklal AKP ‹lçe
Teﬂkilat›, molotofland›. Göztepe Soyak Bankmatik molotofland›. 29 Nisan günü de Kartal-Maltepe'de bir

“Faﬂist Sald›r›lar›n Hesab›n›
Soraca¤›z”
Cepheliler, yayg›nlaﬂan faﬂist sald›r›lara karﬂ› da,
Gazi Mahallesi’nde iki ayr› faﬂist oda¤› silahla taray›p,
molotoflad›klar› eylemi üstlendiler.
25
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Kimin kan›
Fatma’n›nkinden
daha k›rm›z›?
Fatma Koyup›nar, bir yaz›s›nda ﬂöyle diyor:
“Bizim oralarda bir halk deyimi vard›r. Günlük yaﬂamda küçük bir haks›zl›kta, adaletsizlikte bile kullan›l›rd›. Haks›zl›k edene karﬂ›, denilir ki 'senin kan›n onunkinden k›rm›z› m›?' ‹ﬂte benim kan›m da 118 yoldaﬂ›m›n
kan›ndan k›rm›z› de¤il.”
Ve Cephe aç›klamas›nda bu al›nt›n›n ard›ndan soruluyor: Peki kimin kan› Fatma'n›nkinden daha k›rm›z›?
Evet tart›ﬂal›m; kimin kan› Fatma’n›nkinden daha
k›rm›z›? Tart›ﬂal›m, kim kendisinin bu ülkeye Fatma’dan daha çok laz›m oldu¤unu iddia edebilir? Kim
Fatma’dan daha çok yapacak ﬂeyinin oldu¤unu iddia
edebilir? Kim kendi hayat›n›n Fatma’n›nkinden “daha
de¤erli” oldu¤unu söyleyebilir... Kim, kim, kim?..
Kim, ölüm orucunun 300’lü günlerinde dünyaya gülen gözleriyle bakan, vücudunu bile hareket ettiremez
haldeyken ziyaretçilerini gere¤ince a¤›rlamak, onlarla
güzel sohbetler yapabilmek için son enerjisini cömertçe
harcayan, son anlar›n› yaﬂarken “büyük halaylar kurmaktan” sözeden Fatma’dan daha çok hayat› sevdi¤ini
iddia edebilir?
35 yaﬂ›n›n tüm dinamizmi ve 35 y›l›n tüm tecrübesiyle “Hayat› seviyorlard›... u¤runa ölecek kadar” sözünü kendinde somutlayan Fatma’ya kim yaﬂam ve
ölüm üzerine ders verip ahkam kesebilir?
Fatma neden ölüm orucu direniﬂçisi oldu¤unu, yöresel bir deyiﬂle anlat›rken, bir ahlak dersi veriyor hepimize? Ve asl›nda hepimizden kendimize ayn› soruyu sormam›z› istiyor: Benim kan›m Fatma’n›nkinden daha m›
k›rm›z›?
Sormam›z› istiyor Fatma bizden. Toplumsal muhaletefin önderleri, yöneticileri konumunda olan iﬂçiler, sendikac›lar, memurlar, çeﬂitli mesleklerden ilericiler, devrimciler sizin kan›n›z daha m› k›rm›z› Fatma’n›nkinden?
Fatma bizden sorgulamam›z› istiyor. Ne ad›na “risksiz devrimcilik” teorileri yap›yorsunuz?.. Emperyalizmin ve oligarﬂinin sald›r›s›na nas›l set öreriz diye düﬂünece¤inize “krema tabakas›n› nas›l koruruz” diye politika belirlemek nas›l bir komünistliktir?.. 122 ölüme s›rt›n› dönmek nas›l bir solculuktur?.. Ve “sendikalar›m›z›,
odalar›m›z› korumam›z laz›m” gerekçesi nas›l bir gerekçedir ki, sizi en demokratik, en ahlaki görevlerinizi

bile yapmaktan al›koyuyor.
Peki; kurumlar›n, örgütlerin, kadrolar›n çevresine örülen o “koruma duvarlar›”, kurumlar›, örgütleri, kadrolar› koruyor mu gerçekten? Sorun bu soruyu kendinize. Pratik sonuçlar›na bak›n izlenen
politikalar›n.
Korudu¤unuzu sand›¤›n›z ﬂeylerin
gün gün eridi¤ini, ellerinizin aras›ndan
kay›p gitti¤ini göreceksiniz.
Bu hep böyle olmuﬂtur ve böyle olacakt›r.
Devrim yürüyüﬂünü sürdürmenin,
sosyalizmi savunman›n büyük bedeller ödemeyi gerektirdi¤i hemen her yerde, “ricat”, “güç biriktirme”, “kadrolar› koruma” teorileri ortal›¤› kaplar. S›n›flar mücadelesinin sürdü¤ü say›s›z ülkede yaﬂanm›ﬂt›r bu
durum. Ve o say›s›z ülkede, bu taktiklerin sonuçlar› –bu
takti¤e Marksist-Leninist bir anlay›ﬂla baﬂvuran istisnalar d›ﬂ›nda– hep ayn›d›r: Teslimiyet, yenilgi, da¤›n›kl›k,
moral çöküntü ve nihayet ideolojik savrulmalar!
Çok uzaklara gitmeyin. Sadece 1980’leri hat›rlay›n.
“Kadrolar› korumak laz›m”, “kitle haz›r de¤il” denile
denile teslimiyetin teorilerinin yap›ld›¤› dönemlerin
hangi siyasal sonuçlar› yaratt›¤›n› unutmamal› kimse.
Bu teorilerle 12 Eylül hapishanelerinde teslimiyeti sürekli bir politika haline getirenlerin legalizm batakl›¤›nda biten evrimine bakmak herkes için ö¤reticidir.
Tekrar tekrar neyi “koruyoruz” diye sorun kendinize? Verdi¤iniz cevapla tatmin olmay›n ve arkas›ndan
mutlaka yine sorun: “Gerçekten koruyor muyuz?”
Demokratik mücadele, kayna¤›n› ve gücünü hakl›l›¤›ndan ve meﬂrulu¤undan al›r. Bu mücadelenin nas›l
düzenin icazet s›n›rlar› içine çekildi¤ine bak›n. Dikkat
edilirse “yasall›k s›n›rlar›na” çekildi¤inden bile sözetmiyoruz. Çünkü icazetçilik, yasal haklar›n› bile kullanma cüreti gösteremeyen bir politik ürkekliktir. Ve bugün
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solun hiç de az›msanmayacak k›sm›,
bu ürkeklikle politika yapmaktad›r.
Bu ürkeklikle yap›lan politikayla birﬂeyi “korumak” mümkün mü?
Amerikan imparatorlu¤unun ve
iﬂbirlikçilerinin topraklar›m›za, örgütlerimize, düﬂüncelerimize, ideolojimize, onurumuza, namusumuza, k›sacas› neyimiz varsa her ﬂeyimize sald›rd›¤› bir dünyada, her
koﬂulda, her an ve her yerde korunmas› gereken ﬂeyler var elbette.
‹ﬂte onlar› Fatmalar koruyor.
Fatmalar bencil bir “kendini
koruma” duygusundan ve düﬂüncesinden uzak olduklar› için en
de¤erli ﬂeylerimizi koruma görevini kahramanca ve fedakarca
üstlendiler.
Fatmalar›m›z’›n her biri, örgütleri için –yani devrim
için– çok ﬂey yapabilecek birikime sahiptiler. Kadro,
veya savaﬂç›, taraftar olmalar›n›n ötesinde, onlar›n konumunu belirleyen halk için, devrim ve sosyalizm için
canlar›n› feda edebilecek inanç, kararl›l›k ve cürete sahip olmalar›d›r. Böyle oldu¤u için de, onlar›n her biri,
mesela bir ﬂehrin devrimci örgütlenmesinin yöneticisi
olabilirdi. Mesela, düﬂman›n karargahlar›nda patlayacak
birer feda eylemcisi olabilirdi. Veya onlarcas› umudun
bayra¤›n› da¤larda dalgaland›racak, onlarcas› ﬂehirlerde
halk›n adaletini yerine getirecek silahl› birliklerin üyeleri olabilirlerdi. Fakat oligarﬂiye karﬂ› savaﬂta bir örgütün tüm kadro ve savaﬂç›lar›yla nerede nas›l mevzilenece¤i, varsay›mlarla de¤il, emperyalizmin, faﬂizmin sald›r›lar›n›n niteli¤iyle belirlenir.
Fatmalar olmalar› gereken yerdeydiler. Üstlenmeleri
gereken görevi üstlendiler. Türkiye devrimine en büyük
katk›y› sunabilecekleri mevziden girdiler savaﬂa.
Ki mesele nerede olundu¤unda ve eylemin biçimin-

de de¤il, halk için, vatan
için, devrim ve sosyalizm için bedellerin göze
al›n›p al›nmamas›ndad›r. Kendi kan›n›n Fatma’n›nkinden daha k›rm›z›, kendi hayat›n›n Fatma’n›nkinden daha kutsal, kendisinin Fatma’dan daha gerekli oldu¤unu söyleyen, söylemese de asl›nda bu ruh haliyle
davrananlar›n göze alamad›klar› budur.
Herkesin eylem biçimi farkl› olabilir, örgütü farkl› olabilir, ama kimsenin kan› Fatma’n›nkinden daha
k›rm›z› olamaz. Tart›ﬂt›¤›m›z ve Fatma’n›n sordu¤u,
sorgulad›¤› budur.
Özgür tutsaklar, Büyük Direniﬂ’in arifesinde, 2000
y›l›n›n Eylül, Ekim’inde, emperyalizmin ve oligarﬂinin sald›r›s›n›n karﬂ›s›nda bedenleriyle barikat olmak
için gönüllüler ordusuna dönüﬂmüﬂtü. Aradan 6 y›l
geçti. Özgür tutsaklar, hala bir gönüllüler ordusudur.
ﬁiﬂli’deki Direniﬂ Evi’nin tarihe çizdi¤i ﬂu resme
bak›n; bir tutsak, 12 y›ll›k tutsak kalm›ﬂ oligarﬂinin
zindanlar›nda, yüzlerce gün açl›¤›n koynunda yürümüﬂ; buna ra¤men tahliye edildi¤inde devam ettiriyor direniﬂini. Bir avukat, düzenin ona sunabilece¤i tüm nimetleri elinin tersiyle itip halk›n avukat› olmuﬂ; cüppesiyle
yapt›klar›n›, yapabildiklerini yeterli bulmuyor ve ölüme
yat›yor.
“Ölüm orucu yanl›ﬂ, demokrasi mücadelesini geliﬂtirmek gerekir” diyenler, bunun demokrasi mücadelesini
geliﬂtirmedi¤ini mi iddia edecekler ﬂimdi? Bunu iddia
edemeyeceklerine göre, içerideki direniﬂe oldu¤u gibi, d›ﬂar›dakine de s›rt›n› dönmesini nas›l izah edecekler? Nas›l izah edecek içerideki, d›ﬂ›nda kalmay› direniﬂin? Baﬂvurabilecekleri tek bir izah var: “Bizim kan›m›z Fatma’dan, Behiç Aﬂç›’dan, 122 ﬂehitten daha k›rm›z›”! Ancak bunu söyleyebilirler, e¤er yüzleri k›zarmadan söyleyebilirlerse... ﬁimdi dönüp herkese yeniden soruyoruz:
Kimin kan› Fatma’n›nkinden daha k›rm›z›? Kimin hayat› daha de¤erli O’nunkinden, kim ondan daha fazla laz›m
ülkeye... kimin, kimin, kimin?
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ZAFERE KADAR D‹REN‹ﬁ KARARLILI⁄I
F Tipleri’nde Büyük Direniﬂ’in Bayra¤›
13. Ölüm Orucu Ekibi’nin Elinde
DHKP-C Tutsaklar Örgütlenmesi, 30 Nisan 2006 tarihli aç›klamas›
ile, 12. Ekip’in ölümsüzleﬂen son
savaﬂç›s› Fatma Koyup›nar’› selamlarken, 13. Ölüm Orucu Ekibi’nin 1
May›s 2006 tarihinden itibaren direniﬂe baﬂlad›¤›n› duyurdu.

Yenilmezli¤in Hücre Hücre
Yaz›ld›¤› Tarih
20 Ekim 2000 tarihi, Türkiye
devrimi aç›s›ndan “bir dönüm noktas›” olarak an›lacakt›r. DHKP-C,
TKP(ML) ve TK‹P davalar›ndan
816 tutuklu ve hükümlü, Süresiz
Açl›k Grevi’ne baﬂlam›ﬂ, bir ay sonra ise tecrite karﬂ› y›llara yay›lacak
bir mücadelenin ilk neferleri ölüme
yat›rm›ﬂlard› bedenlerini.
Birinci Ölüm Orucu Ekibi’nin
19 Kas›m 2000 tarihinde ön saflara
at›lmas›n›n hemen ard›ndan, 29 Kas›m 2000 tarihinde 2. Ölüm Orucu

Ekipleri ölüm orucuna baﬂlad›.
Günler, faﬂizmin tarihine katliam,
halklar›n tarihine direniﬂ olarak yaz›lacak 19 Aral›k’a yaklaﬂ›rken; oligarﬂinin müdahale tehditlerine 14
Aral›k 2000 tarihinde k›z›l bantlar›n› kuﬂanan 3. Ölüm Orucu Ekipleri ile cevap verildi.
28 tutsa¤› kurﬂunlayan, diri diri
yakan, binlerce tutsa¤› yaral› halde
F Tipi hücrelere atan oligarﬂik iktidar, direniﬂin k›r›laca¤› umuduna
kap›lm›ﬂ, bizzat devlet yetkililerinin
yalanlar› sahibinin sesi burjuva
medyan›n manﬂetlerini süslüyordu.
Büyük Direniﬂ’in daha yürünecek
çok yolu oldu¤unu ve hiçbir katliam
politikas›n›n bu direniﬂi k›ramayaca¤›n›, 21 Mart 2001 tarihinde Sincan F Tipi’nde ölümsüzleﬂen Cengiz SOYDAﬁ hayk›rd›.
Direniﬂ d›ﬂar›da ölüme yatan
TAYAD’l›lar taraf›ndan sürdürülürken, 11 May›s 2001 tarihinde ölüm
yolculu¤una ç›kan 4. Ölüm
Orucu Ekibi, F Tipleri’nin köhnemiﬂ hücrelerinin düﬂüncelerimizi de¤iﬂtiremeyece¤inin ilan›
olarak k›z›l bantlar›n› kuﬂan›yordu.

Oligarﬂi; tahliye rüﬂvetini, tecrit
içinde tecrit yaﬂatan uygulamalar›n›
ve daha direniﬂi k›rmaya dönük
birçok politikay› aral›ks›z devreye
sokarken, direniﬂ cephesinden “bizi
yenemezsiniz” iddias›n›n somut kan›t› olan k›z›l bantl›lara yenileri eklendi. 3 Haziran 2001 tarihinde band›n› kuﬂanan 5. Ölüm Orucu Ekipleri de onlardan biri olarak tarihe
kaydoldu.
Devrimci tutsaklar F Tipleri’nde
birinci y›l›n› doldurmadan, 28 Temmuz 2001 tarihinde 6. Ekipleri, 26
Eylül 2001’de de 7. Ölüm Orucu
Ekibi’ni ç›kard›lar.
ﬁehitlerin say›s› ise 72’yi bulmuﬂtu. Ama y›lmak yoktu, yorulmak yoktu, geri dönmek yoktu. Oligarﬂinin “stratejik sald›r›s›” karﬂ›s›nda, direniﬂ de ayn› düzeyde kararl›l›¤›n› ortaya koymal›yd›. Böyle bir
kararl›l›k ancak; Marksizm-Leninizm’e ve sosyalizme sonsuz bir inançla, hakl›l›¤a olan güvenle, devrimin
yolunun büyük bedeller ödenerek
yarat›lan direniﬂlerle düzlenece¤inin
bilinciyle ortaya konabilirdi.
Emekçilerin alanlar› doldurdu¤u

Büyük Direniﬂ’in coﬂkusuyla... 5 y›l önce bugün baﬂlam›ﬂt›
direniﬂimiz. O günlerde aram›zda olan 120 yi¤it, kahraman
aram›zda de¤il, yüreklerimizdeler... Yüzlerce yoldaﬂ›m›z sakat b›rak›ld›. Hücrelere at›ld›k. Hücrelerden hücrelere sürülüyoruz. Her yöntemi denediler, deniyorlar. Ancak sürüyor iﬂte direniﬂimiz. Bizler direniyoruz hala...
Son barikata kadar direndik / “aman” dediler, dilemedik / yenilmek teslimiyetse / biz yenilmedik

“

Mustafa Tosun

Duman› savuruyorken yel / S›cakken daha vücudumuza yuvalanan mermiler / kan› akarken yaralar›m›z›n / buraday›z iﬂte / burada, bu viranenin ba¤r›nda / ve birbirimize yaslanarak da olsa
ayakta / ma¤lub de¤il ma¤ruruz...
Kahraman ﬂehitlerimizi sevgi ve ba¤l›l›kla an›yorum...”
(20 Ekim 2005 tarihli mektubundan)
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Bu hapishaneleri yapanlar›n amac›, devrimi, devrimcili¤i
hücrelere gömmektir. Bu yan›yla bizler aç›s›ndan sorun,
devrimci kimli¤imizle varolup olmama sorunudur. Dayatma
bu noktaya gelmiﬂken buradan geriye at›lacak her ad›m devrimci kimli¤imizden, devrim ve sosyalizm hedefimizden geriye
at›lm›ﬂ bir ad›m olacakt›r. Bundand›r ki, biz de geri ad›m atmad›k. ‹nançlar›m›z›, de¤erlerimizi ölüm pahas›na savunduk, savunuyoruz. Ve ﬂehitlerimizin bedenleriyle bu sald›r› karﬂ›s›nda
güçlü bir barikat ördük, bir direniﬂ mevzisi yaratt›k. Bu mevzide süren direniﬂle tüm dünya halklar›na emperyalizm ve iﬂbirlikçilerinin sald›r›lar› ne kadar büyük olursa olsun direnilebilece¤ini gösteriyoruz... Ve inan›yoruz ki, zaferin kazan›labilece¤ini de gösterece¤iz.” (Ekim 2005 tarihli bir mektubundan...)

“

1 May›s 2002 tarihinde sadece
DHKP-C davas› tutsaklar›ndan oluﬂan 8. Ölüm Orucu Ekibi, böyle
bir kararl›l›¤›n ilan› olacakt›.
Direniﬂ oligarﬂinin üzerine bir
kabus gibi çökmeye devam ediyordu. Her ne kadar sansürle bo¤du¤unu, Avrupa Birli¤i deste¤ini arkas›na alarak “günü kurtard›¤›n›” düﬂünse de, direniﬂ ve kahraman ﬂehitler oligarﬂinin amac›n› gerçekleﬂtirmesinin önüne aﬂ›lamayacak bir barikat örmüﬂ ve siyasi olarak t›kanm›ﬂt› faﬂizm. Kararl›l›k gösterilerinin arkas›nda da bu t›kan›kl›k yat›yordu. Görmeme ve göstermeme
politikas›n›n d›ﬂ›nda baﬂvurabilece¤i hiçbir silah› yoktu. Daha fazla
bask›, yeni yasalar ve yasaklar d›ﬂ›nda. Ki, direniﬂ kararl›l›¤›n› korudukça, tüm bunlar›n hiçbir anlam›
kalm›yordu.
‹ﬂte bu süreçte umutsuzlaﬂanlar,
yorulanlar, nefesi tükenenler, bu siyasi kararl›l›¤› gösteremeyenler, yeni ekiplerin baﬂlamas›n›n hemen ard›ndan, 28 May›s 2002 tarihinde direniﬂ saflar›n›n d›ﬂ›na düﬂtüler.
DHKP-C ve TKEP/L Tutsaklar›
d›ﬂ›ndaki siyasetler direniﬂ saflar›n›
terketmekle de kalmad›lar, tecrit
gerçe¤ini de gündemlerinden ç›kard›lar. Sonraki y›llar, solda bir erezyona da iﬂaret edecek bu duyars›zlaﬂmay› da gözler önüne serecekti.
Büyük Direniﬂ’in bütün yükü art›k Cepheli Tutsaklar’›n ve onlar›n
d›ﬂar›daki sesi olan TAYAD’l›lar›n
omuzlar›ndayd›. 10 Haziran 2002
tarihinde bir aç›klama yapan
DHKP-C’li Tutsaklar, di¤er grupla-

r›n direniﬂ saflar›n› terketmesinin ard›ndan, direniﬂin bitebilece¤i beklentisine girenlere
de cevap veriyorlard› adeta. “Direniﬂ sürecek” diyorlard› özetle. Bu
iki kelimelik söz dalga dalga yay›ld› hücrelerde. Kendine güvenin,
halk›n kurtuluﬂu için bedel ödemekten çekinilmeyece¤inin ifadesi haline gelen bu iki kelime meydanlarda
yank›land›.
Birer birer öldükçe ayn› ses yükseldi. “Direniﬂ sürecek”.
Ve 30 Kas›m 2002 tarihinde 9.
Ölüm Orucu Ekipleri kuﬂand›klar›
bantlar›yla söylediler ayn› sözü.
Onlar›n bayra¤›n›, 20 Ekim 2003
tarihinde 10. Ölüm Orucu Ekipleri devrald›. Bir kez daha dost ve
düﬂman tan›k olmuﬂtu ki, Büyük
Direniﬂ’i sürdüren devrimci hareket
bu topraklarda kararl›l›¤›n, devrim
iddias›ndan hiçbir koﬂulda vaçgeçmemenin ad›yd›.
25 Temmuz 2004 tarihinde direniﬂ mevzisine bedenlerini süren 11.
Ölüm Orucu Ekibi savaﬂç›lar› bu
gerçe¤in teyidi oldular.
Oligarﬂinin kararl›l›k gösterisi,
Abdülhamid’in istibdat dönemini
aratan a¤›rl›kta bir sansür politikas›,
d›ﬂar›da tecriti halka anlatanlara yönelik her türlü bask›, içeride tecriti
daha da a¤›rlaﬂt›ran yasal düzenlemeler ve 118’e ulaﬂan ﬂehit say›s›...
Direniﬂ saflar›n› terkeden kimilerinin b›rak›n tecriti gündemlerinden
düﬂürmeyi, “ﬂu kadar direniﬂçi kald›lar” diye oligarﬂiyle ayn› parmak
hesab›na soyunmas›... Kendine demokrat, ilerici hatta sosyalist diyen
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Kamil Karataﬂ
demokratik kitle örgütü, sendika ve
ayd›nlar›n “bana ne” diye özetlenebilecek bir duyars›zlaﬂma içinde olmalar›...
Böyle bir tablo karﬂ›s›nda k›z›l
band›n› kuﬂanarak yeni ekiplerle
ölüme yatabilmek... Büyük kuﬂatmaya karﬂ› tek baﬂ›na direnebilecek
siyasi cüreti gösterebilmek... Tarih
tan›kt› ki, sadece Cepheliler ve
Devrimci Hareket için mümkündü.
“Biz buraya dönmeye de¤il ölmeye
geldik” diyen Mahirler’in yolundan
yürüyenler bu tarihi sorumlulu¤un
alt›na girebilir ve her türlü bedeli
ödeyebilirdi.
9 May›s 2005 tarihinde ilan edilen 12. Ölüm Orucu Ekibi, iﬂte bu
gerçeklerin ifadesi oldu.
Ekibin ilk direniﬂçisi Faruk Kad›o¤lu, AKP iktidar› tecriti daha da
koyulaﬂt›ran C‹K’i ç›kard›¤› gün
bedenini tutuﬂturarak açl›¤›n›n henüz 15. gününde ölümsüzleﬂti. Direniﬂinin zorla müdahale iﬂkencesi
ile k›r›lmas›na izin vermeyen Serdar Demirel, Fidan Kalﬂen Ölüm
Orucu Ekibi’nin ikinci savaﬂç›s›
olarak ölümsüzleﬂti. Ve Fatma Koyup›nar... Gebze Hapishanesi’nden
hastaneye, oradan d›ﬂar›ya taﬂ›d›¤›
direniﬂini 354. gününde ‹stanbul
ﬁiﬂli Direniﬂ Evi’nde 27 Nisan günü
onurla tamamlad›.
Ve Fatma’ya en güçlü selam, hapishanelerden, yoldaﬂlar›ndan geldi.
30 Nisan’da aç›klama yapan
DHKP-C Tutsaklar Örgütlenmesi,

“Fatma Koyup›nar Yoldaﬂ›m›zdan
Devrald›¤›m›z Direniﬂ Bayra¤›n›, 1
May›s 2006'dan itibaren 13. Ölüm
Orucu Ekibimiz Taﬂ›yacak!” aç›klamas› yapt›.

Tutsaklar Örgütlenmesi:
Zafere Kadar Direnece¤iz
“Zafere kadar direnece¤iz” diyen DHKP-C Tutsaklar Örgütlenmesi aç›klamas›nda ﬂu ifadelere yer
verildi:
“Halk›m›z!
Özgür tutsaklar olarak, her birimiz devrim için yola ç›kt›¤›m›zda,
bir söz verdik: Son nefesimize kadar halk›m›z›n kurtuluﬂu için mücadele edece¤imize, son nefesimize
kadar devrim ve sosyalizme ba¤l›
kalaca¤›m›za and içtik.
F Tipi Hapishaneler ve TECR‹T
politikas›yla, bize ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizmi savunmaktan
vazgeçmemizi dayatt›lar. Kabul etmedik. Bizi teslim almak, düﬂüncelerimizi inkar etmemizi sa¤lamak
için katliam düzenlediler. Düﬂüncelerimizden vazgeçmedik.
F Tipi hapishaneler ve TECR‹T'e karﬂ› direniﬂimize 6. y›l›nda
devam ediyoruz.
Bugüne kadar oniki ölüm orucu

ekibi direniﬂimizin bayra¤›n› taﬂ›d›.
Tutsak yoldaﬂlar›m›z, zulüm düzeninin üzerine hücum eden ak›nc›lar
gibi en ön mevzilerde direniﬂ bayra¤›m›z› dalgaland›rmak için gönüllü
oldular hep.
Bundan önceki son ekibimiz 12.
(Fidan Kalﬂen) Ölüm Orucu Ekibi'ydi. Bu ekipte yeralan üç yoldaﬂ›m›z, Faruk Kad›o¤lu, Serdar Demirel ve Fatma Koyup›nar bir bir ﬂehit
düﬂtüler. 12. Ölüm Orucu Ekibimizin 3. direniﬂçisi Fatma Koyup›nar'›
da ölümsüzlü¤e u¤urlarken, direniﬂ
bayra¤›n› 13. Ölüm Orucu Ekibi
devralm›ﬂt›r.
1 May›s 2006'da ülkemizin ve
dünyan›n meydanlar›nda k›z›l bayraklar dalgalan›rken, üç devrimci
tutsak da hücrelerinde al›nlar›na k›z›l bantlar›n› kuﬂanacakt›r.
13. Ölüm Orucu Ekibimiz’de
ölüm orucuna baﬂlayacak tutsak
yoldaﬂlar›m›z ﬂunlard›r:
Kamil KARATAﬁ: Sincan F Tipi Hapishanesi
Sevgi SAYMAZ: Uﬂak Hapishanesi
Mustafa TOSUN: Tekirda¤ 2
No'lu F Tipi Hapishanesi
13. Ölüm Orucu Ekibimiz,
“Cengiz Soydaﬂ Ölüm Orucu Ekibi” ad›n› taﬂ›maktad›r.
Cengiz Soydaﬂ, F Tipi hapishanelerdeki ilk ölüm orucu
ﬂehidimizdir. 21 Mart 2001'de
Sincan F Tipi Hapishanesi hücrelerinde ﬂehit düﬂmüﬂtü. Dire-

Halk›m›z, Yoldaﬂlar›m›z,
Dostlar›m›z!
ﬁu ana kadar 122 ﬂehit verdik.
Kimsenin kuﬂkusu olmas›n ki, savundu¤umuz de¤erler, ödedi¤imiz
bedellere de¤er. Onurumuzla, düﬂüncelerimizle yaﬂamak u¤runa, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm düﬂüncelerimizi gerçekleﬂtirmek u¤runa her türlü bedeli ödemeye haz›r›z.
Tecrit, emperyalizmin ve iﬂbirlikçilerinin tüm dünya halklar›n›
teslim alma, yeryüzünden devrim
umudunu ve sosyalizm düﬂünü silme politikas›n›n bir parças›d›r. Buna izin vermeyece¤iz. Halklar›n teslim al›nmas›n›n önünde, devrim
umudu ve sosyalizm düﬂünün yokedilmesinin önünde bedenlerimizle
barikat olmaya devam edece¤iz.
Tecrite karﬂ› direniﬂimiz HÜCRELERDE ve DIﬁARIDA sürüyor.
Zafere kadar sürecek.
Tecrite son verilecek!
Halk›m›z›, yoldaﬂlar›m›z›, dostlar›m›z› bu onurlu kavgada yan›m›zda görmek, en büyük mutlulu¤umuz olacak, bu kavgada bize daha fazla güç verecektir.
13. Ölüm Orucu Ekibi’mizle 1
May›s meydanlar›nda eme¤in kavgas›n› verenleri ve tüm direnen
halklar› selaml›yoruz.

Halk için direniﬂler umuttur. E¤er meﬂalenin ateﬂi küllenirse,
söner umutlar. Umut kuﬂat›lm›ﬂsa e¤er, yürekler ve beyinler
köreltilmek isteniyora, “benim gibi düﬂünecek, benim istedi¤im gibi hareket edeceksin, beyinsiz bir beden olacaks›n›z” deniliyorsa, “özlenen hayat›n harc›na can katman›n zaman›d›r”
dediniz. Nerede gedik açmak istiyorsa düﬂman, can bedeli savunuldu o mevzi. Savunmay› ertelemek, sald›r›y› görmezlikten
gelmek kuﬂkusuz vazgeçmektir özlenen hayattan.
Bu topraklarda boyverdiniz. Bu topraklar›n kad›n ve erkekleriydiniz... Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Arap, Gürcü’ydünüz. Vatan her
dilden ezgili bir türküydü dillerinizde. ‹çimizden biriydiniz. En
öne f›rlad›n›z, tereddütsüzce. Anadolu’nun bugününü temsil
eden, yar›na taﬂ›yan umudun neferleriydiniz. ﬁimdi aln›n›zdaki
meﬂale tutuﬂturuyor yürekleri.”
(20 May›s 2003 tarihli mektubundan)

“

Sevgi Saymaz

niﬂçilerimizin ekiplerine onun ad›n›
vermeleri, F Tipi hapishanelerine
at›ld›¤›m›z ilk günkü kararl›l›¤›m›z›n sürdü¤ünün ifadesidir.
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Bölüm

⑦

Bu bir tarih anlat›m›d›r
974’ten beri cuntalara, darbelere ra¤men att›klar› her
ad›mda, partiyi hedeflemekten hiç vazgeçmemiﬂlerdi. Ony›llard›r bunun düﬂü ve düﬂüncesiyle yaﬂayan bir hareketin kadrolar›
için “Partinin Arifesindeyiz” sözünü duymaktan daha mutluluk verici
ne olabilirdi. Ama hareketin kadrolar› bu mutlulu¤u yaﬂayamad›lar.
Çünkü, Devrimci Sol Dergisi’nin baﬂl›¤›nda ald›klar› bu “müjde”
asl›nda bir ihaneti gizlemenin arac›
olarak kullan›lm›ﬂt›. “Devrimin ve
savaﬂ›n sorunlar›n›n, hiçbir ﬂemaya, programa ve takti¤e s›¤d›r›lamayacak kadar büyük ve de¤iﬂken”
oldu¤una tan›k oluyorlard› ﬂimdi bir
kez daha.
Devrimci Hareket, tüm katliamlara ra¤men partileﬂme yolunda h›zla ilerlerken, 13 Eylül 1992'de devrimci hareket içinde bir darbe olay›
yaﬂanm›ﬂt›. Darbeci bir güruh, devrimci hareketin önderini tutsak ederek hareket yönetimine el koymuﬂtu.
Asl›nda Devrimci Sol Dergisi’nin yeniden yay›nlanmaya baﬂlanmas›, partiye haz›rl›k çerçevesinde
önceden al›nm›ﬂ bir karard› zaten.
Keza, dergide yer alan “Partinin
Arifesindeyiz” baﬂl›kl› röportaj da
asl›nda Devrimci Sol önderiyle yap›lm›ﬂ bir röportajd›. Ama dergi yay›nlanmadan, darbe olmuﬂ, hareketin önderi tutsak al›nm›ﬂt›. Devrimci
Sol Dergisi’nin bu korsan say›s›n›
yay›nlayanlar da darbecilerden baﬂkas› de¤ildi. Önderlikle yap›lan röportaj› da “MK ile röportaj” diye
sunmuﬂ, üstelik röportaj›n içinde çeﬂitli bölümleri de de¤iﬂtirmiﬂlerdi.
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Darbeciler, hareketin yönetimini
gasbederken, arﬂivini, para ve silah
varl›¤›n› da gasbetmiﬂlerdi. Hareketin önderli¤inin, darbeyi harekete
en az zarar verecek bir biçimde ve
düﬂmana yans›tmadan çözme giriﬂimleri olmuﬂ, ancak bu çaba sonuçsuz kalm›ﬂt›. ‹leri kadrolar düzeyinde sorun çözülemeyince, 1993 baﬂ›nda darbe olay› tüm aç›kl›¤›yla
Devrimci Sol kadrolar›na ve ard›ndan taraftarlar›na aç›kland›. “Partinin Arifesindeyiz” müjdesi, bu büyük ihanetle birlikte kara bir habere
dönüﬂmüﬂtü.
areketin tarihine leke
sürülmüﬂ, hainlerin ve
oligarﬂinin kuﬂatmas›
alt›nda hareketin üzerinde kara bulutlar estiriliyordu. Ama Devrimci
Sol kadrolar› bu kara bulutlar›n hareketi, umutlar›n›, gelece¤i teslim
almas›na izin vermeyeceklerdi.
‹hanetin aç›klanmas›n›n hemen
ard›ndan, kadrolar ve tüm Devrimci
Solcu halk, ezici bir ço¤unlukla darbecili¤i ve darbeci hainleri mahkum
etti. Çeﬂitli alan ve birimler ad›na
aç›klanan deklarasyonlarla, halk
toplant›lar›yla ihanet lanetlendi.
Bu sürecin ard›ndan, ihanetin
daha büyük zarar vermesini engellemek için 3 Mart 1993'te, darbecilere de bir ça¤r› içeren bir karar yay›nland›. Kararda, “Deli saçmas› da
olsalar, darbeci iddialar›n sadece
bize leke sürmeye çal›ﬂt›¤› için bile
olsa tart›ﬂ›laca¤›, bunun için yap›lacak toplant›ya darbecilerin de
ça¤r›laca¤› ve tüm iddialar›n› savunmalar› için can güvenlikleri dahil her koﬂulun sa¤lanaca¤›...” belirtilerek, darbeciler ihanetlerine
son vermeye ça¤r›l›yordu.
Kontrgerillan›n, burjuva medyan›n, ama daha önemlisi solun bir
çok kesiminin “koruyucu” deste¤ini
yan›nda gören darbeciler bu desteklerden ald›klar› “cesaretle” olsa gerek, bu ça¤r›ya cevap vermeyip hareketi bölme çabalar›na devam ettiler. Asl›nda darbe, herhangi bir
“bölme”den öte, hareketi yoketme
operasyonuydu. Yani onlarca y›ld›r
bu harekete kan, can veren ﬂehitleri-
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mizin düﬂlerinin bir daha dirilmemek üzere gömülmesi, onurlu bir
tarihin, yarat›lm›ﬂ geleneklerin üstüne bir çarp› çekilmesi demekti.
Partinin yeniden yarat›lmas› hedefine ilelebet veda etmek demekti. ‹ﬂte
buna izin veremezdi Devrimci
Sol’un kadrolar›. Vermediler de.
‹hanetle uzlaﬂmak mümkün olamazd›. Darbecilik kültürünün meﬂrulaﬂmas›na izin verilemezdi. Bu
kültürün meﬂrulaﬂt›r›lmas›, Parti hedefine de, devrim yürüyüﬂüne de elveda demekti. Daha 1980’lerin
ikinci yar›s›nda, henüz parti çok yak›n bir hedef de¤ilken, Devrimci
Sol ﬂunu söylemiﬂti:
"Partimizin, kariyeristlerin, ihtiras düﬂkünlerinin, bencillerin, partiyi ç›karlar› için kullanan, f›rsatç›lar›n at oynatt›¤›, savaﬂmayan, sadece tart›ﬂan, s›k s›k bölünüp parçalanan, hizip ve komplolar›n eksik
olmad›¤› bir örgüt olmas›n› istemiyorsak, bu tür zaaflarla cepheden
savaﬂmak zorunday›z." (Hakl›y›z
Kazanaca¤›z, Cilt II, Sayfa: 60-61)
‹ﬂte “cepheden savaﬂ” anlay›ﬂ›yla yürütülen bu mücadele sonucunda, darbecilik, tüm hamilerine ra¤men, hem ideolojik, hem örgütsel
olarak altedildi. Darbeci güruh, h›rs›zl›klar›yla, ihanetleriyle, bencillikleriyle k›sa sürede birbirlerine
düﬂüp bu defa birbirlerine karﬂ› darbeler yap›p ihanet batakl›¤›n›n en
diplerine batarken, devrimci hareket devrim yürüyüﬂünü sürdürdü.
993 1 May›s’› darbe ihanetinin 7 ay sonras›na rastl›yordu. ‹hanetin aç›klanmas›, ihanete karﬂ› aç›k bir mücadeleye
giriﬂilmesinin üzerinden ise sadece
4 ay geçmiﬂti. Dostun düﬂman›n gözü o gün alanlarda Devrimci Sol
kortejinin üzerinde olacakt›. Belki,
devrimci hareketle iliﬂkilerini kesip
darbecili¤i meﬂrulaﬂt›ran kimileri
de, darbeci güruhu da görmeyi
umuyorlard›. Aylard›r “Devrimci
Sol’un iki kanad›” diye yaz›p duruyorlard› yay›nlar›nda.
‹ﬂte o 1 May›s’ta herkes tüm ülke çap›nda gördü ki öyle kuruntu
yapt›klar› gibi “kanatlar” falan yok-
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tu ortada. Bir tek Devrimci Sol vard›. Ve alanlarda taﬂ›d›¤› dev pankartlarda yazd›¤› gibi “Devrim Yürüyüﬂümüz Sürüyor”du. Bu slogan, kuﬂatmalar› yaran, ihanetleri
alteden iradenin ifadesiydi.
Devrimci Sol, her alanda örgütlenmelerini yenileyerek, darbecilerin yolaçt›¤› deﬂifrasyonu gidermeye çal›ﬂarak geçirdi 1 May›s’› takip
eden aylar›. Ve 1974’ten beri de¤iﬂmeyen anlay›ﬂlar› do¤rultusunda,
tüm bu görevleri de yine prati¤in d›ﬂ›na düﬂmeden, halk›n mücadelesinin içinde yeralarak yerine getirilecekti bu görev de. 1 May›s 1994 bu
devrimci anlay›ﬂ›n sonuçlar›n›n somut olarak ortaya ç›kt›¤› bir gün oldu. ﬁiﬂli Abide-i Hürriyet alan›ndaki 8 bin kiﬂilik Devrimci Sol korteji, tüm spekülasyonlar›, darbe ihanetinin hareketin üzerinde estirdi¤i
kara bulutlar› da¤›tan bir kortejdi
adeta. 8 bin kiﬂilik kortej, Devrimci
Sol’un belli bir süreden beri “dikkat
çeken suskunlu¤u” üzerine yap›lan
yorumlara da bir cevapt›. Kortejin
temel slogan› ise çok ﬂey anlat›yordu: "Umudun ad› Devrimci Sol"!
akat, iﬂte tam bu noktada
Parti tarihi aç›s›ndan çok
özgün bir olay cereyan
ediyordu. Meydanlarda "Umudun
ad› Devrimci Sol" slogan›n›n at›ld›¤› o günlerde, meydanlardan uzakta, gizlilik koﬂullar›nda sessiz sedas›z umudun yeni ad› konuyordu.
Parti Kuruluﬂ Kongresi yaklaﬂ›k
bir ay önce toplanm›ﬂt›. Bir süredir
dikkat çeken o “suskunlu¤un” arkas›ndaki neden de buydu.
Devrimci hareketin önderi daha
sonra Kongre’de bu sürece iliﬂkin
ﬂunlar› söyleyecekti:
“Niçin susmam›z gerekti¤i üzerine sizlere hemen hiçbir ﬂey aç›klamad›k. Ama sizler örgüt bilincinizle,
güveninizle susman›n, daha yüksek
sesle konuﬂma oldu¤unu, bir ad›m
geri çekilmenin iki ad›m ileri atmak
oldu¤unu kavrad›n›z...
Savaﬂ› yükseltmek, örgütlenmemizi yenilemek, geçmiﬂle hesaplaﬂmak, gelece¤e daha güvenle yürüyebilmek ve bu do¤rultuda kararlar

F

alabilmek için, geçici
olarak susmam›z gerekiyordu. ... Sizlere ve
halk›m›za verdi¤imiz
sözü yerine getirmeliydik. Parti Kuruluﬂ
Kongresi'ni toplamak
art›k bir zorunluluktu.
Kongrenin ve örgütümüzün güvenli¤i için
susmak gerekiyordu...”
Kadrolar, 1974’ten
beri sürece önderlik
eden Dursun Karataﬂ’›n
önderli¤inde toplanm›ﬂlard› yine. O anki görevleri, 70’lerin ortas›nda Mahirler’in miras›na
sahip ç›karken, Kurtuluﬂ Grubu’nu oluﬂtururken, Devrimci Sol olarak siyasi arenaya ç›karken hep sözünü ettikleri bir hedefe ulaﬂmakt›. O hedef Parti’ydi.
Say›s›z badirelerden
geçilmiﬂti o noktaya gelinceye kadar. Tam yaklaﬂt›k denildi¤i anda, o
hedef yine uzaklar›na
düﬂmüﬂtü. “Arifesindeyiz” denilirken bir kuﬂatmaya girmiﬂlerdi.
Ama art›k o engellerin
hepsini aﬂm›ﬂ olarak bu
kongreyi toplam›ﬂlard›
iﬂte.

30 Mart 1994, kongrenin aç›l›ﬂ günüydü. Bu tarihi gün,
ayn› zamanda Parti ve Cephe’nin kuruluﬂ günü olarak
ilan edildi.
Kongre toplam 22 konuda kararlar ald›. Önderli¤in deyiﬂiyle; “Dünümüzü, bugünümüzü, gelece¤imizi, kendimizi, her ﬂeyi tart›ﬂt›k. Neredeyse gök kubbenin alt›nda tart›ﬂmad›k bir ﬂey b›rakmad›k.”
Bu tart›ﬂmalar›n sonucunda al›nan kararlar içinde neler
yoktu ki;
Darbe olay› ve iddialar / Partiye ve Cepheye üye al›m› /
Karargah sorunu ve yönetim / Yeralt› örgütlenmesi / Gerilla tarz›m›z / Mali Durum / Cezaevleri / Yay›n faaliyetimiz / Solla iliﬂkiler ve birlik siyaseti üzerine kararlar /
Baz› kiﬂilerin durumlar› hakk›nda kararlar...
Kongrenin sonunda parti organlar›n›n belirlenmesi için
seçimler yap›ld›; Divan Baﬂkan›’n›n aç›klad›¤› gibi “1-Örgütümüzün kurucusu ve kuruluﬂundan bugüne kadar önderli¤ini yürüten Dursun Karataﬂ yoldaﬂ Partimizin Genel
Sekreterli¤ine seçilmiﬂtir.”
Parti’nin kuruluﬂu görevini büyük bir baﬂar›yla tamamlayan kadrolar, kongreye gittikleri gibi yine büyük bir gizlilik içinde ülkeye dönerek çeﬂitli ﬂehirlerdeki, alanlardaki görevlerinin baﬂ›na geçtiler.

Kongrenin süreç aç›s›ndan anlam›n› en iyi ﬂu sözler ifade ediyordu:
“Bu kongre herkesin cenazelerimizi
kald›rmaya haz›rland›¤› koﬂullarda,
maskeli ve maskesiz düﬂmanlar›m›za indirdi¤imiz a¤›r bir darbedir.”
ongre, klasik bir kongre
biçiminde olmam›ﬂt›.
Haftalarca sürmesi bile
bu farkl›l›¤›n bir ifadesiydi. Tek tek
kadrolar›n durumundan örgütün nicel ve nitel durumuna kadar herﬂey
gözden geçiriliyordu çünkü. Nihayet bu gözden geçirmenin sonucunda Parti ve Cephe’nin kuruluﬂunun
ilan edilebilece¤ine karar verildi.
Kongre, kadrolar›n ortak karar›yla
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“Devrimci Halk Kurtuluﬂ Partisi ve
Cephesi Kuruluﬂ Kongresi” olarak
adland›r›ld›.
Bir düﬂ sonunda gerçek olmuﬂtu
iﬂte. Y›llara yay›larak gelen “partileﬂme süreci” nihayete ermiﬂti. Gecikmiﬂlerdi belki; ama:
“Bu tarih yaﬂanmadan, bu ö¤renme süreci tamamlanmadan, mücadelenin birçok alan›nda s›navdan
geçmeden bu kongre gerçekleﬂemezdi.”
“‹ç ve d›ﬂ düﬂman, halk kitlelerinin öncü gücü olan Parti ve Cephe'yi oluﬂturamamam›z için fiziki,
ideolojik, psikolojik hemen her yönden sald›r›ya geçmiﬂlerdi. Partili
olmak, daha yüksek bir iktidar bi-

linci, daha geliﬂmiﬂ bir savaﬂt›. Bunun için Parti silah›na sahip olmak
istiyorduk. Parti silah› önümüzdeki
engelleri aﬂ›c›, devrim yürüyüﬂümüzü h›zland›r›c› bir fonksiyon görecekti. Bu gerçe¤i bilen iç ve d›ﬂ düﬂmanlar›m›z da Parti ve Cephe'nin
kuruluﬂ haz›rl›klar›na baﬂlad›¤›m›z
süreçte, sald›r›lar›n› yo¤unlaﬂt›rd›lar. Birçok örgütlenmemizi ve de¤erimizi tahrip ettiler. Zaman kaybettirdiler. Ama, bugün, bu kongreyi
toplamakla, onlar›n tüm silahlar›n›
ellerinden ald›k ve sald›r›lar›n› boﬂa ç›kard›k.”
DHKP-C önderinin Kuruluﬂ
Kongresi'ni aç›ﬂ sözlerinde belirtti¤i
gibi, kongreyi düzenleyebilmek için
geçen bu tarih, ac›lar›n, sevinçlerin,
ﬂehitlerimizin, ihanetler ve kahramanl›klar›n, zaferler ve yenilgilerin
içiçe geçti¤i bir tarihti.
Ve hiç kuﬂkusuz, bu tarihte en
büyük pay, 1994 30 Mart’›nda Parti’nin Kuruluﬂ Kongresi’ni toplamay› mümkün k›lan ﬂehitlerimizindi.
Parti görkemli bir bina gibi yükseliyordu ve onlar kanlar›n›, canlar›n›
bu binan›n harc›, tu¤las› olarak koymuﬂlard›.
Parti’nin kuruluﬂuyla devrim yolu düzleﬂmiyordu elbette. O yol yine engebeli, dolambaçl›yd›, Kuruluﬂ Kongresi’ni izleyen 1994 Eylül’ü çok ﬂeye gebeydi.
itekim, Parti’nin kuruluﬂu daha ilan edilmeden,
hareketin önderi Dursun
Karataﬂ, ülkeye giriﬂ yaparken
Frans›z emperyalizmi taraf›ndan
tutsak al›nd›. K›sa süre sonra, ‹stanbul’da Bedii Cengiz, bir kaza sonucu ﬂehit düﬂtü.
“Devrimci Sol önderine özgürlük” sloganlar›yla ç›nl›yordu alanlar; ama oysa, Devrimci Sol önderinin baﬂka bir s›fat› vard› o dönem:
DHKP Genel Sekreteri’ydi art›k s›fat›. Bedii Cengiz Devrimci Sol’cu
olarak topra¤a verildi. Oysa o da o
anda DHKP Genel Komite Üyesi s›fat›n› taﬂ›yordu. Ama henüz Parti
ilan edilmedi¤i için bu s›fatlar da
kullan›lam›yordu.
Eylül ay›n›n getirecekleri bitme-

N

“1994 y›l›, Parti-Cephe
ailesinin tüm üyelerinde
oldu¤u gibi benim yaﬂam›mda da çok önemli ve unutulmaz bir
y›l oldu.
‘Parti’ bir söz olmaktan öte, umudun, güvenin, kurtuluﬂun ad›yd›. Partimizin kuruluﬂ müjdesini tutsakl›k koﬂullar›nda ald›k. O dönemde Sakarya
Hapishanesi’ndeydik ve sadece biz bayanlar vard›k.
Darbecilik sürecinden yeni ç›km›ﬂt›k, darbecili¤i pratikte yenmiﬂtik ama
yine de kal›nt›lar›yla u¤raﬂ›yorduk. Bir
yandan da darbecilerin kaybetti¤i zaman› telafi edebilmek için h›zlanmaya
çal›ﬂ›yorduk. Bu günlerde, 9 Eylül’de
önderli¤imizin Frans›z emperyalizmince tutsak edildi¤i haberini ald›k. ‹ç
düﬂman, d›ﬂ düﬂman taraf›ndan kuﬂatma alt›na al›nmaya çal›ﬂ›l›yorduk. Ve
en güzel cevab› vermiﬂti yoldaﬂlar›m›z: ‘Frans›z emperyalizmi öfkemizi
s›namamal›d›r!’
Bu aç›klamay› duymak bile hepimizi coﬂkuland›rm›ﬂt›. Örgütümüzün
gücünü biliyorduk. Kuﬂatmalara boyun e¤meyece¤imizi hem tarihimizden
ö¤renmiﬂtik, hem de yaﬂayarak, boyun
e¤meyerek ö¤reniyorduk. Gözümüz
kula¤›m›z her zamankinden biraz daha
fazla TV’de ve radyodayd›. Hiç bir haberi kaç›rmamaya çal›ﬂ›yorduk.
Ve 29 Eylül’de Adalet Bakan› Mehmet Topaç’›n cezaland›r›lmas› haberini
izledik. TV’de DHKP-C bildirisini
gösterdi. Önce birbirimizin gözüne
miﬂti henüz... 29 Eylül’de gündemi
de¤iﬂtiren bir eylem gerçekleﬂtirildi. Eski Adalet Bakan› Mehmet Topaç cezaland›r›ld›. Fakat eski bakan›n öldürülmesinden daha önemli
ve yeni olan, bu eylemi üstlenen örgütün ad›yd›. Hapishanelerdeki ve
çeﬂitli alanlardaki Devrimci Sol’cular, daha haberi ilk duyduklar› an
eylemin kendi örgütlerinin eylemini
oldu¤unu düﬂündüler. Ne var ki eyleme at›lan imza baﬂka bir imzayd›.
“Eylem Devrimci Halk Kurtuluﬂ
Partisi-Cephesi taraf›ndan üstlenildi” deniyordu haberlerde.
Evet, art›k y›llarca süren bir sürecin sonunda kurulan Parti’nin ilan
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bakt›k, do¤ru mu gördük diye. Evet,
hepimizin gözünde ayn› ›ﬂ›lt›. Konuﬂamad›k, yorum yapamad›k bu konuda.
Çünkü henüz resmi bir aç›klama yoktu.
Hepimiz istiyoruz, gerçek olmas›n›
bekliyoruz Partimizin kurulmas›n›.
Çünkü Parti’nin anlam› biçim için
bambaﬂka. Parti demek, yenilmezlik
demek, Parti demek ‘78’lerden beri
düﬂenlerimizin hayallerinin gerçekleﬂmesi demek. Y›llard›r tart›ﬂ›yorduk
Parti’yi. Partili, Cepheli yürüyüﬂümüzün hayalini kuruyorduk.
Evet Parti müjdesini istiyor ve bekliyorduk ama bu süreçte olabilir mi?
Darbeyi yeni altetmiﬂ, önderimiz tutsakken? Binlerce soru geçti her birimizin kafas›ndan ama bekledik. Beklerken de içimiz içimize s›¤m›yor, her birimizde farkediyoruz bu durumu.
Nihayet resmi aç›klamay› da ö¤rendik. Kimse tutam›yor art›k kendini. Kucaklaﬂmalar, z›lg›tlar, alk›ﬂlar, sloganlar, hapishaneyi inlettik. ‹çimde bir huzur, ‘biz buyuz iﬂte’ diyorum. Ve evet
gerçekten de ilk kez bu kadar ‘biz’ olman›n güvenini yaﬂad›m. ‹nanc›m
içimden geçen bu sözlerle somutlan›yor. Tarifi zor bir duygu. Meydan okuman›n cüreti, yenilmezli¤in inanc›, Parti-Cephe ailesinden biri olman›n onuru,
mutlulu¤u ve iliklerimize kadar ‘biz’
diyebilmek!.. Art›k hepimiz tek tek daha güçlü hissediyorduk kendimizi.”

edilmesi vakti gelmiﬂti. Eski Adalet
Bakan›’ndan hesap soran imza iﬂte
o imzayd›.
u parti, yeni bir partiydi,
ama ülkemizdeki Marksist-Leninist, ihtilalci
mücadelenin tarihi kadar da eski bir
partiydi. THKP-C’den Devrimci
Sol’a ve Devrimci Sol’dan DHKPC’ye uzanan tarih asl›nda bir bütündü ve “Parti’nin öyküsü” asl›nda
bu bütünün öyküsüydü.
DHKP-C, 1972'de K›z›ldere'de
fiziki anlamda yok edilen THKPC'nin bir devam› olarak örgütlenen
Devrimci Sol'un partileﬂme sürecini
savaﬂ içerisinde tamamlay›p,

B

THKP'nin ideolojik, politik ve örgütsel düzeyde, DHKP ad›yla yeniden yarat›lmas›d›r.
Kongrenin sonunda bu bütünlük
ve kesintisizlik ﬂöyle özetlenmiﬂti:
“Geçmiﬂimizle, tarihimizle hep
gurur duyduk. Art›k Devrimci Sol
bu gurur dolu geçmiﬂimizdir. Ama
gelecek, geçmiﬂ üzerinde yükselir.
Geçmiﬂi olmayanlar, gelece¤i yaﬂayamazlar.
Bu geçmiﬂimize dayanarak, ondan güç alarak, bu gücü Parti-Cephe'yle büyüterek devrim yürüyüﬂünü
sürdürece¤iz. Bu yan›yla geçmiﬂ ve
gelecek bir zincirin birbirinden ayr›lmayan halkalar› gibidir. Bu nedenle Devrimci Sol ayn› zamanda
gelece¤imizdir.
Devrimci Sol, Devrimci Halk
Kurtuluﬂ Partisi'dir... Devrimci
Halk Kurtuluﬂ Partisi, Devrimci
Sol'dur.”
arti’nin kuruluﬂunun üzerinden 12 y›l geçti.
1974’ten 94’e uzanan
“partileﬂme süreci”nde tan›k olundu¤u gibi, nas›l ki, her devrimci
partinin oluﬂum süreci, bulundu¤u
ülkenin nesnel koﬂullar› ve yaﬂan›lan dönemin öznel koﬂullar› taraf›ndan belirleniyorsa, Parti’nin mücadelesi de ayn› koﬂullardan ba¤›ms›z
de¤ildir. Parti’nin iradesi, gücü, bütün görkemiyle Gazi Ayaklanmas›’nda ç›kt› ilkin. Onu onbinlerin
Cephe bayraklar› alt›nda yürüdü¤ü
1995-96 1 May›slar› izledi. Susurluk’a karﬂ› mücadelede o irade vard› yine. 2000’de baﬂlay›p günümüze kadar süren Büyük Direniﬂ’te iradesiyle yine Parti vard›r. Gazi’den
Susurluk’a, AB meselesinden F
Tiplerine Parti’nin politikalar›yla
belirlendi süreç. Bu politikalar›n
do¤rulu¤u kan›tland›. Ülkemiz s›n›flar mücadelesinin çeﬂitli zorluklar içinde oldu¤u, mücadelenin çeﬂitli boyutlar›yla daha geri düzeyde
seyretti¤i ama ayn› zamanda devrim
ve sosyalizmi savunmakta eﬂi az
görülen bir direniﬂin sergilendi¤i
günümüz koﬂullar›nda da yine bu
gücün varl›¤› yol göstermeye devam ediyor.

P

UMUDUN VE
ZAFER‹N ADI
PART‹M
Selam sana
Düﬂümdeki, döﬂümdeki sevdam
Düﬂmana h›nc›m
Namluya sürülmüﬂ mermim
Selam sana
Topra¤›mdaki tohum
Dersim Dersim bakan gözlerim
Kürdistan'da tutuﬂan
Newroz'um
Köpük köpük Karadeniz'im
Gazi'deki isyan›m
Baﬂ› dik zeybe¤im
Selam sana
Sand›ktaki çeyizim
Avucumdaki k›nam
Bebelerimin yar›n›
Gelece¤im
Selam sana
Zulmün kalbini
vurmaya giden halk›m
Madenden yükselen ç›¤l›¤›m
Gözümün nuru,
hücreme do¤an güneﬂ
Açl›kta ekme¤im
Tutsakl›kta özgürlü¤üm
Al kan›m›n
dalgaland›rd›¤› bayrak
Selam sana
Selam sana partim
Yeniden yaratman›n
Kazanman›n ad›
... Sana
Bin Selam
Fatma Tokay
Parti, s›n›flar mücadelesinde sihirli bir de¤nek midir? Elbette de¤ildir ancak, sihirli bir de¤nek olmasa da, o yine de, gücü, üye say›s›yla veya eylemiyle, tüzü¤üyle k›yaslanamayacak büyük bir güçtür
34
7 May›s 2006 / 51

tarih sahnesinde. Çünkü Parti, bunlar›n hepsidir ama bunlar›n hepsinden fazlas›d›r. Emperyalizmin ve
oligarﬂinin sald›r›lar› karﬂ›s›nda bugün ülkemizde hala sosyalizmin k›z›l bayraklar›n› dalgaland›rmaya
devam eden, devrim iddias›n› sürdüren bu güçtür.
ahir Çayanlar’dan bu
yana “Parti’nin Öyküsü”nü k›saca da olsa
özetlemeye çal›ﬂt›¤›m›z yaz› dizisini bu bölümle bitiriyoruz. Tarih
önemli bir güçtür. Tarihi bilmek, her
devrimcinin gücüne güç katar. Ve
okuyucu, her devrimci, binlerce
kadronun, yüzlerce ﬂehidin ony›llarca düﬂünü süsleyen Parti olgusunun de¤erini, tarihsel rolünü görebilmeli bu tarihten.
Parti kimdir? Bir aç›dan bakarsan›z, sen, ben, o’dur parti, biz’iz. Parti hayat›n çeﬂitli alanlar›ndaki örgütlenmelerden ve kadrolardan oluﬂuyor. Ama bir di¤er aç›dan Parti, hepsinin ve hepimizin toplam›ndan daha fazla bir ﬂeydir. Bunun için
Brecht ﬂöyle tarif ediyordu Parti’yi:
“‹ki tane gözün var senin / Binlerce gözü var partinin / Her yoldaﬂ›n
bildi¤i kendi kenti / Beﬂ k›tan›n beﬂini de bilir parti / Her yoldaﬂ›n vakti
saati var / Partinin ise tarih saati
“Her yoldaﬂ› yok edebilirler her
an / Parti ise yedi de¤il binlerce can
/ Y›¤›nlar›n öncüsü o çünkü / Ve o
yönetiyor cengi / Gerçe¤in bilinciyle iﬂlenmiﬂ olan / Baﬂyap›tlar›n k›l›nc›yla...”
Parti yolunda yürüyor. Kuruldu¤u günden bu yana üzerindeki bask›
ve sald›r›lar hiç eksik olmad›. Eksik
olsayd›, bu ﬂaﬂ›rt›c› olurdu. Parti
bundan böyle de yolunun engebeli,
dolambaçl› sarp oldu¤unu biliyor.
Parti yolunda yürüyor. Parti’nin
yolu kurtuluﬂun yolu. Tarihin ve
Marksist-Leninist teorinin çizdi¤i,
ülkemiz Marksist-Leninistlerinin
cüretle, bedeller ödeyerek en önünde yürüdü¤ü bir yol bu. Yol aç›k,
yol ﬂehitlerimizin yayd›¤› ›ﬂ›kla
apayd›nl›k; yolun sonunda zafer görünüyor.
- son -

M

1 May›s’a Haz›rl›k çal›ﬂmalar›
do¤ru... Polis-faﬂist sald›r›lar›
HÖC’ün ve Devrimci 1 May›s
Platformu’nun 1 May›s ça¤r›lar›n›n
halka ulaﬂmas›n› engellemek için
birçok yerde sald›r›, gözalt› ve engellemeler yaﬂand›. Bir k›sm›na geçen hafta yer verdi¤imiz sald›r› ve 1
May›s çal›ﬂmalar›na yer veriyoruz.

1 May›s Ça¤r›s›n› Engelleme
Amaçl› Sald›r› ve Bask›lar...

❖ ‹zmir Gençlik Derne¤i üyeleri 29 Nisan günü afiﬂ yapt›klar› s›rada faﬂistlerin ve polisin iki kez sald›r›s›na u¤rad›lar.
‹lk sald›r› sabah saatlerinde Bornova E.Ü. Hastanesi karﬂ›s›nda yaﬂand›. Bir araçla gelen b›çakl› sopal› faﬂistler iki dernek üyesine sald›rd›, birini baﬂ›ndan yaralad›. Gençlik
Derne¤i üyelerinin gelmesi üzerine
kaçan faﬂistler, bir süre sonra polisle birlikte gelip sald›rd›lar. Bu sald›r›da da çok say›da kiﬂi yaraland›.
‹kinci sald›r› ise yine Bornova'da
akﬂam saatlerinde yaﬂand› ve faﬂistler silah kulland›lar.
Sald›r›ya iliﬂkin bilgi veren
Gençlik Derne¤i üyesi Veli Keçeli,
faﬂistlerin MHP arac›yla geldiklerini ve çok say›da polis arac›n›n da
oldu¤unu ifade etti. Gülﬂah Y›lmazer, ikinci sald›r›da yirmi kiﬂilik bir
faﬂist grubun sopalarla organize ﬂekilde geldiklerini söyledi. ‹brahim
Özbaﬂ› da, ikinci sald›r›da faﬂistler
ile polislerin araçlarla ayn› anda
geldiklerine dikkat çekti. “Polisler
faﬂistlerle beraber sald›rd›lar. Hepimizde darp izleri var. Bir arkadaﬂ›m›z›n kafas›na çivili sopayla vuruldu ve dikiﬂ at›ld›” diyen Gülﬂah
Mersin de, ikinci sald›r›da silah
çekme olay›n› ﬂöyle anlatt›:
“‹kisi erkek yedi kiﬂi bir apartmana girdik. Faﬂistler peﬂimizden
girdiler. Bir bayan arkadaﬂ›m›z› 3
kiﬂi sopalarla dövdüler. Erkek arkadaﬂ›m›z›n çenesine silah› dayad›lar.

Arkadaﬂ›m›z "cesaretin varsa teti¤i çekersin" dedi ve silah› tutarak
havaya do¤rulttu. Silah bu s›rada
patlad›. ‹ki erkek arkadaﬂ adam›
etkisiz hale getirdiler. Ama aﬂa¤›dakiler silahlar› ile ateﬂ etmeye devam
ettiler. Apartman sakinlerinin kap›lar› açmas› ile korkup kaçt›lar. D›ﬂar› ç›kt›¤›m›zda resmi polisler gelmiﬂti. Polisler baﬂ›ndan beri faﬂistlerle beraber bize sald›rd›lar.”

❖ Bursa’da dört, Mersin’de iki
HÖC üyesi afiﬂ asarken zorla gözalt›na al›nd› ve para cezalar› verildi.
❖ Zonguldak polisi, afiﬂ asan 4
HÖC’lüye 27 Nisan günü sald›rarak
gözalt›na ald› ve 800 milyon lira para cezas› verdi. 29 Nisan’da ise faﬂistler devreye sokuldu. Ontemmuz
Mahallesi’nde bildiri da¤›tan
HÖC’lüleri takip eden polis, bir
grup faﬂisti HÖC’lülerin üzerine
sald›. HÖC’lüler sald›r›ya cevap verirken, halka da polisi ve faﬂist serserileri teﬂhir ettiler. Yaﬂananlar›n
ard›ndan DTP, EHP, YDGH ve
Ekim Gençli¤i temsilcilerinin de
yerald›¤› kalabal›k bir grup bildirileri hep birlikte da¤›tt›.
❖ 27 Nisan’da afiﬂ asan Antakya HÖC'lüler polisin keyfi engeliyle karﬂ›laﬂt›. Bir HÖC’lü tartaklan›rken, polis halka teﬂhir edildi.
❖ Malatya’da 24 Nisan günü
afiﬂ yaparken gözalt›na al›nan Çi¤dem Da¤deviren, Erhan Yavuz,
Nurcan Hanbayat serbest b›rak›lmalar›ndan sonra 27 Nisan’da tekrar
gözalt›na al›narak “polise mukavemet”ten tutukland›lar.
1 May›s Çal›ﬂmalar›ndan...
HÖC’lüler tüm kentlerde afiﬂler,
bildiriler, pankartlar, imza masalar›
ve tek tek iliﬂkilerle emekçi halk›m›za 1 May›s’ta alanda olma ça¤r›s› yapt›lar.
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❖

28 May›s sabah› ‹stanbul’un
birçok yerinde "Yaﬂas›n 1 May›s,
Biji Yek Gulan, 1 May›s'ta Alanlara" yaz›l› pankartlar as›ld›. HÖC
imzal› pankartlar›n as›ld›¤› yerler
ﬂöyle: Bahçelievler’de dört ayr› yere; Alibeyköy’de dört ayr› yere; Okmeydan›’nda yedi ayr› yere; Ça¤layan’da 4 ayr› yere; Tarabyaüstü,
Hac›osman, Derbent, Hürriyet, Güzeltepe, Osmanpaﬂa, Hac› Hüsrev,
Örnektepe, Sa¤l›k Oca¤› Mahalleri
ve ﬁiﬂli Abide-i Hürriyet.

❖ Antalya Gençlik Derne¤i
üyeleri, ÖGB’lerin yo¤un bask›s›na
ra¤men Akdeniz Üniversitesi Olbia
Çarﬂ›s›'nda stand açt›lar, standta
Grup Sesleniﬂ de dinleti verdi.
❖

Devrimci 1 May›s Platformu, imza standlar›nda bir haftadan
fazla bir zaman içinde “Taksim’deki 1 May›s yasa¤›n›n kald›r›lmas›”,
“1 May›s’›n resmi tatil ilan edilmesi” gibi taleplerle imza toplad›. Ümraniye’de oldu¤u gibi faﬂistlerin polisle iﬂbirli¤i içinde sald›r›lar›na da
maruz kalan platform üyeleri, 29
Nisan’da da Taksim Tramvay Dura¤›'nda taleplerini aç›klad›lar. 200’e
yak›n kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde, "1
May›s Resmi Tatil ‹lan Edilsin, Taksim'de 1 May›s Yasa¤›na Son, 77 1
May›s Katliam› Sorumlular› Yarg›lans›n" sloganlar› at›ld›.

❖

Devrimci 1 May›s Platformu, Taksim’de miting için yapt›¤›
baﬂvurunun reddedilmesi üzerine,
27 Nisan’da ‹stanbul Bölge ‹dare
Mahkemesi'ne dava açt›. Mahkeme
önünde yap›lan aç›klamada “Bizler
1 May›s'›n tarihsel ve s›n›fsal özüne
uygun olarak kutlanmas› için mücadelemize devam edece¤iz” denildi
ve Ümraniye’deki sald›r› k›nand›.

Bizim 1 May›s›m›z ve
‘Onlar›n’ ‹stedi¤i 1 May›s
1 May›s, dönemsel olarak s›n›flar
mücadelesinin düzeyine tutulan bir
aynad›r. Farkl› dönemlerde, mücadelenin farkl› aﬂamalar›nda mutlaka
böyle olmayabilir ancak yaﬂad›¤›m›z
süreç aç›s›ndan 1 May›s asgari de olsa ülkemizdeki mücadele aç›s›ndan
bir gösterge özelli¤i taﬂ›r.
‹ki ayr› 1 May›s politikas› karﬂ›
karﬂ›ya geldi bu y›l da. Asl›nda 1
May›s’a karﬂ› tav›r ve politikalar
aç›s›ndan ele al›nd›¤›nda kategorik
olarak ikiden daha fazla politikadan
sözedilebilir. Ancak biz do¤al olarak
1 May›slar’› yasaklamak, giderek
yoketmek ve giderek insanlar›n düﬂüncelerinden, halklar›n haf›zas›ndan silmek isteyen yaklaﬂ›mlar› burada ele almaya gerek duymuyoruz.
‹ki 1 May›s politikas›ndan biri, 1
May›s’› s›radanlaﬂt›ran, icazetçi sendika bürokratlar›n›n insaf›na ve tekeline teslim etmeyi öngören tav›rd›.
Bu tavr›n sahibi “do¤al olarak” konfederasyonlar ve reformist legal partilerdi.
‹ki 1 May›s politikas›ndan di¤eri
ise Devrimci 1 May›s Platformu taraf›ndan savunulan “Birleﬂik, kitlesel, devrimci 1 May›s” tespitinde
ifadesini bulan politikayd›.
Bu politikalardan birincisinin
isabetsizli¤i bu y›l çok daha aç›k hale gelmiﬂtir. Bize 1 May›s’› teslim
etmemizi istedikleri “Emek Platformu”nun bir aya¤› 1 May›s’tan yüzgeri etmiﬂtir zaten. Hak-‹ﬂ tümüyle
çekilmiﬂ, Türk-‹ﬂ ise salonlara hapsetme takti¤i tutmay›nca zoraki boy
göstermiﬂtir. 1 May›s’› sahipleniyor
görünen D‹SK “iﬂimi, patronumu
seviyorum” siyasetiyle, AB’cili¤iyle
vard›r alanlarda.
Geçen y›lki 1 May›s’›n hemen
ard›ndan burjuva bas›nda D‹SK’e
iliﬂkin olarak yap›lan “en devrimci
sendika sistemle bar›ﬂt›” de¤erlendirmelerini unutmamak gerekiyor.
Sistemle bar›ﬂan bir mücadele hatt›
nerede kitleler için bir çekim merke-

zi olmuﬂ ki, ülkemizde olsun?
Bu koﬂullarda alanlara devrimci
bir irade ve inisiyatifin, oligarﬂinin
bask› ve terörünü, yasaklar›n› ve icazetini aﬂacak bir politikan›n hakim
olmas›n› sa¤lamaktan baﬂka bir do¤ru politika olamaz.
Herkesin gördü¤ü gibi, bu y›l
baﬂta ‹stanbul olmak üzere çeﬂitli
yerlerde kat›l›m geçen y›la göre daha düﬂük olmuﬂtur. Bunda bir ölçüde
1 May›s’›n mesai günü olmas› etken
olsa da, hiç kuﬂku yok ki bu tek neden de¤ildir. Türkiye solunun gerek
devletin, gerekse de sivil faﬂist güçlerin sald›r›lar› ve ﬂovenizm karﬂ›s›nda etkin bir set oluﬂturamamas›,
oligarﬂinin bask› ve terörünü etkisizleﬂtirecek halka güven verici bir mücadele hatt› ortaya koyamamas› gibi
etkenler, ilk akla gelenlerdir.
Dolay›s›yla ﬂu sonuç çok aç›kt›r:
Bu düﬂüﬂün en temel nedenlerinden
biri solun açl›kla, iﬂsizlikle karﬂ›
karﬂ›ya olan emekçileri mücadeleye
çekecek güven verici militan, radikal, birleﬂik bir mücadele hatt› oluﬂturamamas›d›r. Sol ad›na AB’cilik,
hatta sol ad›na Amerikan çözümlerinden medet ummak, hiçbir alanda
kazanmay› hedeflemeyen yasak savmac› mücadele anlay›ﬂlar›, sivil toplumcu tarz, sald›r›lar› püskürtemedi¤i gibi, kitleleri de umutsuzlaﬂt›rmakta ve uzaklaﬂt›rmaktad›r.
**
Fakat bütün bunlara ra¤men, yine
1 May›s alanlar›n›n gösterdi¤inden
hareketle ﬂunu da söyleyebiliriz;
emperyalizm ve oligarﬂi, tüm gayretlerine ra¤men, devrimcileri halktan koparamam›ﬂt›r, tecrit edememiﬂtir ama küçümsenemeyecek ölçüde daraltm›ﬂt›r.
Ülkemiz s›n›flar mücadelesi aç›s›ndan 2006 y›l›n›n 1 May›s’›n›n
devrim hanesine yaz›lacak yönü,
alanlardaki devrimci damgad›r.
1 May›slar, tek baﬂ›na mücadeleyi geliﬂtirme gibi bir rol üstlenemez36
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ler; tersine, mücadelenin geliﬂmesi 1
May›slar’› geliﬂtiren bir sonuç yarat›r. Yani bu anlamda 1 May›slar bütün bir y›ldaki geliﬂmenin bir sonucunu ç›kar›r ortaya.
Bu anlamda e¤er kitlesel 1 May›slar isteniyorsa, bunun yolu, y›l›n
364 günü, taban›n söz ve karar hakk›n› sa¤layan, haklar› söke söke almaktan baﬂka bir yol olmad›¤›n›
kavratan ve bu do¤rultuda düzenle
çat›ﬂmaktan kaç›nmayan bir mücadele çizgisini hayata geçirmektir.
**
Bu y›l D‹SK taraf›ndan “1 May›s
2007’de Taksim’de olaca¤›z” taahhüdünde bulunulmuﬂtur. D‹SK, e¤er
bu taahhüdü tarihine karﬂ› bir sorumlulukla ve iﬂçi s›n›f›na güvenerek de¤il, ‘valilik iznine güvenerek’
veriyorsa, yan›l›yor. Önümüzdeki 1
y›ldaki olas› geliﬂmeleri tümüyle öngöremeyiz elbette ama bunun zay›f
bir ihtimal oldu¤unu söyleyebiliriz
yine de.
O halde e¤er böyle bir taahhütte
bulunulduysa, bunun çal›ﬂmas›, haz›rl›¤› uzun bir zaman dilimine yay›lmal›d›r. 1 May›s arifesindeki birkaç haftal›k klasik ça¤r›larla Taksim
kazan›lamaz. En baﬂta D‹SK içindeki devrimci sendikac›lar, bizzat Çelebi taraf›ndan dile getirilen bu karar›n takipçisi olmak durumundad›rlar.
**
1 May›s bu y›l da “bölünmüﬂ”tür.
Karﬂ›-devrimci, ihbarc› ‹P’lilerin ayr›lmas›, Türkiye solu aç›s›ndan “hay›rl›” bir ayr›l›k olarak da nitelenebilir. Ancak TKP’nin tek baﬂ›na ve
grupçu 1 May›s kutlamas›, eleﬂtirilmesi gereken bir tav›rd›r. Konfederasyonlar›n 1 May›s politikas›na iliﬂkin kimi eleﬂtirilerinin hakl›l›¤›,
TKP’nin ayr› kutlamas›n› hakl› ç›karmaz.
**
1 May›s’›n kalbinin att›¤› yerde,
‹stanbul’da y›llard›r süregelen bir
gelenek k›r›ld› bu sene; tüm kortejlerin alana giriﬂi tamamlanmadan 1
May›s program› baﬂlamad›. Bu sonucu hiç kuﬂkusuz Devrimci 1 May›s Platformu’nun çabalar› sa¤lad›.
Zaten her sene olmas› gereken bu

durum, mitingin daha bütünlüklü bir
biçimde baﬂlay›p bitmesini sa¤lam›ﬂt›r. Peki y›llard›r buna imkan tan›mayan anlay›ﬂlar›n hesab› neydi?
Biliyoruz ki, bu anlay›ﬂ dayatmac›l›¤›ndan, tekelcili¤inden vazgeçmemiﬂtir. Ama vazgeçmek zorundad›r. Devrimcilerin 1 May›s’a iliﬂkin
tüm talep ve önerileri, baﬂta iﬂçi memur konfederasyonlar› olmak üzere
tüm kesimler taraf›ndan önümüzdeki
y›l daha dikkatle ve ciddiyetle ele
al›nmak zorundad›r.
**
1 May›s alanlar›na devrimcilerin
sloganlar›, sembolleriyle damga vurmas›ndan reformizm de her zaman
rahats›z olmuﬂtur. Bu bazen kendini,
“rap rap” yürüyüﬂün eleﬂtirilmesinde, bazen devrimcilerin kortejlerinin
“varoﬂ çocuklar›” diye aﬂa¤›lanmas›nda göstermektedir.
Bu y›lki rahats›zl›klar› ise bunlar›n yan›s›ra, sendika bürokratlar›n›n
devrimciler taraf›ndan protesto edilmesi olmuﬂ. 1 May›s üzerine notlar›m›z› bu kesimin “rahats›zl›¤›n›” ele
alarak sürdürelim. ﬁöyle diyorlar:
“Kad›köy alan›nda kendilerine
‘Devrimci 1 May›s Platformu’ diyen
siyasi çevrelerin kürsüye yönelik
protestocu tutumlar›n›n kutlamalar›n amaç ve bütünlü¤ünü bozacak
boyutlara varmas› da elbetteki kabul
edilemezdir. Bu çevrelerin daha 1
May›s’tan önce, kendilerine bütün
‘di¤er kat›l›mc›lardan farkl› muamele’ istemesi ve tertip komitesinin “disiplinine tabi olmayacaklar›n›”
aç›klamalar› da kabul edilmez oldu¤u gibi alanda yapt›klar› (konuﬂmac›lara onlar› engelleyecek düzeye
varan protestolar) da devrimci disiplin ve 1 May›s’›n içinde bulunulan dönemle ilgili hassasiyetleri bak›m›ndan eleﬂtirilmesi gereken bir
tutumdur. ... tertip komitesinin disiplinine uymama tutumlar› sürerse bir
dahaki sene bir de, ‘Devrimci 1 May›s Platformu’nun ‘1 May›s kutlamas›’n›n ç›kmas› kaç›n›lmaz olur.”
(Evrensel, Sabri Durmaz, 3 May›s
2006)
Bu iki paragrafta bu kadar çok
yanl›ﬂ ve çarp›tmay› içiçe geçirmek
büyük baﬂar›!

Birincisi; EMEP’in kendini sendika bürokratlar›n›n saf›nda görüp
bu tavra tepki göstermesi baﬂl› baﬂ›na problemli ve baﬂl› baﬂ›na düﬂündürücü bir tutumdur zaten.
‹kincisi, alanda “devrimci disiplin”i savunan biziz; Evrensel yazar› ve savundu¤u sendika yöneticileri de¤il. Evrensel yazar›, Devrimci
1 May›s’› savunmayan›n “devrimci
disiplini” oldu¤unu iddia edecek kadar kör bir savunma içindedir.
Üçüncüsü, 1 May›s öncesi tart›ﬂmalar›, ayn› icazetçi sendika bürokratlar› gibi çarp›tarak daha baﬂtan
nesnelli¤ini kaybediyor Evrensel.
Sorunun “di¤er kat›l›mc›lardan farkl› muamele” istemek oldu¤unu iddia
etmek, düpedüz çarp›tmad›r. Ne istedi¤imiz bellidir; “Birleﬂik, kitlesel ve
devrimci 1 May›s” istiyoruz ve bunu
1 May›s’a sahip ç›kan tüm güçlerin
örgütlemesini istiyoruz. Söz, karar
sahibi olmas›n› önerdi¤imiz güçlere kendileri düzen sendikac›l›¤›na tabi
olmakta bir sak›nca görmüyor olsa
da- EMEP de dahildir.
EMEP’e as›l sorulacak soru ise
ﬂu: Siz niye hiçbir tart›ﬂmada devrimcilerin yan›nda yer almazs›n›z?
Dayatmac›l›klar›yla, tekelcilikleriyle 1 May›slar’da bölücü, d›ﬂtalay›c› olan konfederasyonlard›r. Bir
devrimci, gelecek senelerde “ayr›l›k” olmamas› için bunu eleﬂtirmek
zorundad›r; devrimcileri de¤il.
Tek ve birleﬂik 1 May›s için bu
ülkenin devrimcilerinin kan› döküldü y›llard›r. Üç beﬂ sendikac›y› kafalamak için bu yoksay›labilir mi? Bu
tarih kanla yaz›l›d›r. Bu tarih ne
“sosyal faﬂist” safsatalar›yla yaz›ld›,
ne de EMEP çizgisinin hayali “barikat savaﬂlar›”yla. Bu tarih yaz›l›rken
EMEP yine sendikac›lar›n peﬂindeydi. 1 May›s alan›n›n sendika a¤alar›-polis barikat›yla devrimcilere kapat›l›p devrimcilerin polis sald›r›s›na
terkedildi¤i 1 May›slar’da da EMEP
yine devrimcilerin yan›nda de¤ildi.
EMEP, tek ve birleﬂik 1 May›s’› savunmak için önce dönüp her dönem
1 May›slar’dan devrimcileri d›ﬂtalamak için oligarﬂiyle iﬂbirli¤ine girenleri, burjuva ayak oyunlar›na baﬂvuranlar› eleﬂtirmesini bilmelidir.
37
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Evrensel yazar›, yaz›s›n›n devam›nda devrimcileri “s›n›f d›ﬂ› küçük
burjuva ve kendini göstermeyi amaç
edinmiﬂ gruplar” kliﬂesini kullanmay› da ihmal etmemiﬂ.
Burjuvazinin nas›l ki, her 1 May›s’a iliﬂkin “olayl› 1 May›s”, “terör
örgütlerinin gösterisi” gibi kliﬂeleri
varsa, reformizmin kliﬂesi de bu.
Devrimci gruplar›n “s›n›f d›ﬂ›”
oldu¤una nereden hükmediyorsun?
Ya EMEP’in “s›n›f içi” oldu¤u sadece ad›ndan m› belli! Kortejinde binlerce iﬂçi var da biz mi görmüyoruz?
“Sorumsuz davran›ﬂ”a gelince; 1
May›s alanlar›nda devrimcilerin
hangi sorumsuz davran›ﬂ›n› gördünüz, söyleyin. Alanlarda sorumsuz
davran›ﬂlar ar›yorsan›z, evet vard›r,
ancak devrimcilere de¤il, avukatl›¤›na soyundu¤unuz sendika bürokratlar›n›n davran›ﬂlar›na bak›n.
Burjuvazi gibi sancak birlikleri
mi rahats›z ediyor sizi de yoksa? K›z›l bayraklar m› rahats›z ediyor?
Yoksa ﬂehitlerin pankartlara s›¤mayan çokluktaki resimleri mi?.. E¤er
“sorumsuz davran›ﬂlar”dan kast›n›z,
bunlar› bedeller ödeme pahas›na taﬂ›mak, gerekti¤inde bunlar için direnmekse, bu sorumsuz de¤il, devrimci davran›ﬂt›r. Sol ad›na sorumsuzluk, bunlara sald›r›lmas›n› seyretmektir. EMEP kortejlerinin pek
çok yerde yapt›¤› gibi...
**
1 May›slar, halk›n örgütlülüklerinin belli alanlardaki gücünü ortaya
koydu¤u günlerdir. Bu anlamda elbette bir “güç gösterisi”dir. 1 May›slar’›n yasaklanmas›, her 1 May›s
öncesinde baﬂvurulan provokasyon
ve spekülasyonlar da zaten halk›n ve
devrimcilerin gücünün ortaya ç›kmas›n› engellemeye yöneliktir.
Halk›m›z buna ra¤men alanlardayd›. Devrimciler alanlardayd›. Bu
ülkenin devrimci damarlar›n› kurutamad›lar. Tersine bu damar güçlü
bir damard›r ve büyüyecek, devrime
yürüyecektir. 1 May›slar bizimdir ve
bizim 1 May›slar›m›z asla oligarﬂinin ve düzen solculu¤unun istedi¤i
s›n›rlara hapsolmayacakt›r. Alanlar›m›zda k›z›l bayraklar hiç eksik olmayacak.

Rusya

Dünyada 1 May›s

Yaﬂas›n Sosyalizm
Dünyan›n dört bir yan›nda alanlara ç›kan emekçiler, sol parti ve örgütler, dalgaland›rd›klar› k›z›l bayraklarla halklar›n kurtuluﬂunun sosyalizmde oldu¤unu hayk›rd›. Emekçilerin haklar›na yönelik sald›r›lar›n
yo¤unlaﬂt›¤› Avrupa’da kat›l›m›n
geçen y›llara oranla artt›¤› gözlenirken, Asya’dan Latin Amerika ve
Rusya’ya emperyalizme ve kapitalizme karﬂ› sloganlar hayk›r›ld›.
*
Almanya genelinde yap›lan gösterilere 500 bine yak›n kiﬂi kat›ld›.
Alman Sendikalar Birli¤i (DGB)
ça¤r›s› ile yap›lan gösterilerde sosyal k›s›tlamalar protesto edildi. Almanya HÖC üyeleri de mitinglerde
yerlerini alarak, direniﬂin sesini
alanlara taﬂ›d›lar ve halklar›n kurtuluﬂunun sosyalizmde oldu¤unu hayk›rd›lar.
Hamburg'da k›z›l bayraklar taﬂ›yan HÖC’lüler, Marx ve Engels
resimlerinin oldu¤u 'Avrupa’da Bir
Hayalet dolaﬂ›yor' ve 'Emperyalizm
De¤il Direnen Halklar Kazanacak'
ve Mahir Çayan resimli pankartlarla
140 kiﬂilik kortej oluﬂturdular. Duisburg'da ise beﬂ dilde “Yaﬂas›n 1
May›s”, "Fatma Koyup›nar Ölümsüzdür" gibi pankartlar taﬂ›yan kortejin önünde Umudun Çocuklar›
Mahir’in resmiyle yürüdü.
Frankfurt’ta "Tek Yol Devrim"
ve Büyük Direniﬂ’e iliﬂkin pankart-

lar taﬂ›yan HÖC’lüler, “Fatma Koyup›nar Ölümsüzdür, K›z›ldere Son
De¤il Savaﬂ Sürüyor” sloganlar›n›
hayk›rd›lar. HÖC’lüler Köln'deki
kutlamalarda da Türkiyeli devrimcilerin oluﬂturdu¤u 500 kiﬂilik kortejde yerlerini al›rken, Anadolu Federasyonu ve TAYAD Komite de
kendi pankartlar› ile kat›ld›lar. Yürüyüﬂte tüm Alman kentlerindeki
kutlamalarda oldu¤u gibi, Marx ve
Engels'in foto¤raflar›n›n bulundu¤u
"Avrupa'da Bir Hayalet Dolaﬂ›yor"
pankart› da taﬂ›nd›.
HÖC’lüler Dortmund’da da
100 kiﬂilik kortejle mitinge kat›l›rken, Berlin’de “Fatma Koyup›nar'›n Ölümünden AB ve Türkiye
Devleti Sorumludur” ve çok say›da
pankartla devrim coﬂkusunu alana
yans›tan kortej oldu. Mitingde HÖC
ad›na yap›lan konuﬂmada Büyük
Direniﬂ’e vurgu yap›l›rken, Anadolu
Federasyonu da pankart›yla yerini
ald›. Ulm’de ise yürüyüﬂ yaklaﬂ›k 3
km. sürdü. Türkiyeli ve Alman sol
gruplar›n düzenledi¤i eylemde
HÖC’lüler de 90 kiﬂilik kortej oluﬂturdu. Stuttgart ﬂehrindeki kutlamalar Türkiyeli devrimciler taraf›ndan gerçekleﬂtirilirken, HÖC’lüler
100 kiﬂilik kortejleri ile coﬂkulu bir
görünüm sergilediler.

Avusturya da en kitlesel kutlamalar›n yap›ld›¤› yerlerden biriydi.
120 bin kiﬂinin kat›ld›¤› Viyana’daki mitinge 210 kiﬂiyle kortej
Viyana
oluﬂturan Cepheliler, Türkiye
devriminin sesini taﬂ›d›lar.
Cephe pankart›, k›z›l bayraklar, Büyük Direniﬂ’in ﬂehitleri,
tecriti protesto eden çok say›da pankart taﬂ›yan Cepheliler,
emperyalizmi protesto eden,
halklar›n kazanaca¤›n› ifade
eden sloganlar› coﬂkulu bir ﬂekilde hayk›rd›lar.
Hükümetin sosyal sald›r›38
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Arnavutluk
lar›na, ›rkç›l›¤a dikkat çekilen
Avusturya’da ‹nssbruck, Salzburg,
Linz ve Graz’da düzenlenen mitinglere de kat›lan 50-150 aras›nda de¤iﬂen say›larda kortejler oluﬂturarak
kat›lan Cepheliler Fatma Koyup›nar’›n resimlerini taﬂ›d›lar.
CPE Sözleﬂmesi’nin iﬂçi-gençlik
direniﬂleriyle püskürtüldü¤ü Fransa’n›n 100’den fazla kentinde düzenlenen mitinglerde, kapitalistlere
karﬂ› kazan›lan zaferin coﬂkusu vard›. Mitinglerde yine iﬂçilerle gençler yanyana yürürken, Paris’te onbinlerce kiﬂi alandayd›.
Cepheliler, pankartlar› bayraklar› ve sloganlar› ile Paris, Strasburg,
Nancy, St Brieuc ve Mulhouse kentlerinde düzenlenen mitinglere kitlesel olarak kat›ld›lar. Paris’te 200 kiﬂilik Cephe kortejinin önünde tek
tip giyinmiﬂ temsili milis birlikleri
yürüdü.
‹sviçre’de kitlesel gösteriler gerçekleﬂtirilirken, Zürih’te polis gaz
bombalar› ile sald›rd›. Basel Kantonu’nda da 1 May›s kitlesel bir kat›l›mla kutland›. Gösterilere Türkiyeli devrimciler de kat›ld›lar.
Yunanistan’da 60’dan fazla
gösteriye kat›lan onbinler, kapitalizmi, emperyalist sald›rganl›¤› protesto ettiler. Atina’da üç ayr› miting
gerçekleﬂtirildi. Radikal ‹ﬂçi Cephesi PAME taraf›ndan düzenlenen mitinge 10 binden fazla kiﬂi kat›l›rken,
miting sonras› ABD elçili¤ine yüründü. Che’nin k›z› Aleida Guevara

da mitinge kat›larak, emperyalizme
karﬂ› halklar›n ortak mücadelesi
üzerine konuﬂtu. ‹kinci miting ise
‹ﬂçi ve Memur Konfederasyonlar›
ile Atina ‹ﬂçi Merkezi taraf›ndan 5
bin kiﬂinin kat›l›m› ile düzenlendi.
Yunanistan HÖC, her iki mitinge de
kat›larak, Büyük Direniﬂ’in sesini
Yunanl› emekçilere taﬂ›yan, emperyalizme karﬂ› halklar›n mücadelesine vurgu yapan pankartlar taﬂ›d›lar.
Üçüncü miting de, Radikal Sol Cephe taraf›ndan yap›ld›.
‹ngiltere’nin baﬂkenti Londra’da emekçiler meydanlara ç›karken, HÖC’lüler Büyük Direniﬂ’in
sloganlar› ve emperyalizme karﬂ›
halklar›n kazanaca¤›n› ifade eden
pankartlar› ile yerlerini ald›lar.
Belçika’n›n Liege ﬁehri’nde
Belçika Komünist Partisi’nin öncülü¤ünde düzenlenen ve birçok ülkeden örgütlenmelerin kat›ld›¤› mitingde, Cepheliler de DHKC bayraklar› ile yerini ald›lar. DHKC ad›na yap›lan konuﬂmada, Büyük Direniﬂ ile Bruges tutsaklar›na destek
ça¤r›s› yap›ld›.
Hollanda’da ise Rotterdam kentinde yüzlerce kiﬂinin kat›ld›¤› gösteride Cepheliler de bayraklar› pankartlar› ile yerlerini ald›lar.
Ayr›ca ‹talya, Polonya, Bosna,
Arnavutluk, Bulgaristan ve daha
pek çok yerde emekçiler taleplerini
hayk›rd›lar.
Rusya’da ise onbinlerce emekçi
alanlar› doldurdu. Moskova ’da üç
ayr› gösteri gerçekleﬂtirilirken,
Belçika

Küba: Patria o Muerte! Venceremos
Emekçilerin 1 May›s’› gerçekten bayram olarak kutlad›¤› yerlerin baﬂ›nda kuﬂkusuz Küba gelir. Havana’da toplanan 1 milyon Kübal›’n›n görüntüsü, bu gerçe¤in yal›n ifadesi oldu. Genci, yaﬂl›s›, çocuklar›, kad›nlar›, erkekleri, memurlar›, iﬂçileri, beyazlar›, zencileri ile meydan› dolduran halk,
kendilerinin yönetti¤i, sömürünün olmad›¤› bir ülkede yaﬂ›yor olman›n mutlulu¤unu taﬂ›yorlard›.
1 milyon insan›n topland›¤› alanda panzerler, kaskl› polisler de yoktu. Çünkü Küba Devleti halk›n
devletiydi, alandakiler halkt› ve korkulacak kimse yoktu! Emekçilerinden, kendi halk›ndan korkanlar›n alanlar› polisle kuﬂatmas›n›, katliamlar gerçekleﬂtirmesini ise ülkemizden iyi biliyoruz.
Devrim Meydan›’nda Fidel’in konuﬂmas›n› dinleyen bir milyon insan, emperyalizme karﬂ› direniﬂin
sembolü haline getirdi¤i küçük Küba bayraklar›n› denizin dalgalanmas› misali ahenkli bir ﬂekilde
sallarken, binlerce k›rm›z› tiﬂörtlü görevli alan› k›z›llaﬂt›ran bir görünüm sa¤lamakla kalm›yor, halk›n bütün ihtiyaçlar›n› da karﬂ›l›yor. Fidel de, halk›n› ayn› bayrakla selamlarken, birçok ülkeden
heyetler de geçit töreninde yerlerini al›yorlar. Amerikan emperyalizmini eleﬂtiren, Irak iﬂgalini k›nayan, ‹ran halk›na destek veren ve emperyalistlerin “teröre karﬂ› savaﬂ›”n› yerden yere vuran Fidel, alanda bir milyon insan taraf›ndan alk›ﬂlarla karﬂ›lanacak ﬂu sözlerle bitiriyor konuﬂmas›n›:
“Zafere Kadar, Daima” (Hasta La Victoria Siempre), “Kazanaca¤›z” (Venceremos), “Vatan ya da
Ölüm!” (Patria o Muerte!)...
Ekim Meydan›’nda k›z›l bayraklar, Stalin ve Lenin resimleri ile
toplanan 30 bin emekçi sosyalizm özlemini hayk›r›rken, ayr›
miting düzenleyen Rusya Federasyonu Komünist Partisi’nin eyleminde de onbinlerce kiﬂi ayn›
talepleri hayk›rd›. Ekim Devrimi’nin emekçi kenti St. Petersburg’da da 20 bin kiﬂi Lenin, Stalin ve Che resimleri taﬂ›d›. Vladivostok’taki kutlamalarda da 30
bin kiﬂi yürüdü. Beyaz Rusya’da
da 2 bin komünist gösteri düzenledi.
Ortado¤u’da en kitlesel eylemlerden biri ‹ran’da gerçekleﬂtirilirken, iﬂçiler ABD’nin iﬂgal tehditlerini de protesto ettiler. Lübnan ve
Filistin’de de iﬂgal protestolar›
damgas›n› vurdu.
Eme¤in sömürüsünün en yo¤un
oldu¤u Asya k›tas›nda da yüzbinlerce kiﬂi alanlara ç›kt›. Filipinler'de
gösteriler yasaklanmas›na karﬂ›n
baﬂkent Manila'da soka¤a ç›kan sol
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Stuttgart
gruplar 10 bin kiﬂi ile baﬂkanlık sarayı
yak›nlar›nda polisle çat›ﬂt›. Endonezya'da onbinlerce kiﬂi, islamc› hükümetin iﬂçi haklarında önemli k›s›tlamalara
yolaçacak istihdam yasa tasarısını protesto ederken, Bangladeﬂ'teki gösterilere tekstil iﬂçileri damgas›n› vurdu. Japonya’da 250 bine yak›n iﬂçi gösterilere kat›l›rken, Pakistan’ta 100 bin kiﬂi
k›z›l bayraklarla caddeleri doldurdu.
Ayr›ca; Nepal, Tayvan ve Kamboçya'da büyük gösteriler yapıldı.

‹ran Kandil’i Bombalad›
‹ran-Türkiye gerici ittifak› imha politikas› ile hiçbir sonuç alamayacakt›r. Ne Türkiye oligarﬂisi, ‹ran’›n bombalar› ve
Amerika’ya verilen tavizlerle iznini almay› hesaplad›¤› “s›n›rd›ﬂ›
operasyonlar” ile Kürt Sorunu’nu çözebilir; ne de ‹ran, Türkiye
oligarﬂisinin ABD’nin yan›nda yer almas›n› önleyebilir
S›n›ra büyük güç y›¤arak HPG
gerillalar›na
yönelik
sald›r›
haz›rl›klar›n› yapan TSK’n›n “s›cak
takip” ad›yla s›n›r› geçip geçmedi¤i
tart›ﬂmalar›, ABD’den icazet alma
giriﬂimleri sürerken, iki haftad›r
HPG ve PJAK gerillalar›na karﬂ›
kapsaml› operasyon yürüten ‹ran’›n
Kandil bölgesini bombalad›¤›
aç›kland›. D‹HA’n›n haberine göre,
bombalada, hedef olan köylerde
onlarca ailenin evlerini terk etti¤i
bildirildi.
Güney Kürdistan’›n 5 km içlerindeki Kandil Merkezi’ne havan ve
katyuﬂya fuzeleri f›rlatan ‹ran ordusunun sald›r›s›nda, Meredu, Rizge
ve Alireﬂe köylerinin de zarar
gördü¤ü bilgisi verildi.
Koma Komalên Kurdistan
(KKK) da sald›r›y› do¤rulurken,
bombalaman›n sürdü¤ü bölgelerin
Berda sor, Kela Reﬂ, Dola Ayﬂo
oldu¤u bildirildi.
Sald›r›n›n Türkiye ile koordineli
gerçekleﬂti¤i
bilgisini
veren,
Kürdistan Yurtseverler Birli¤i
(YNK) sorumlular›ndan Arif Ruﬂdi
de, “‹ran bombard›man› yerel saatle
3.30’a kadar yo¤unlaﬂt›, daha sonra
da yer yer at›ﬂlar yap›ld›” dedi. Irak
Savunma Bakanlı¤ı'n›n aç›klamas›nda da, “‹ran topçusunun 21

Nisan günü Kuzey Irak'ta Hac
Umran mıntıkasındaki PKK mevzilerini 180 top mermisi ile dövdü¤ü
ve ‹ran birliklerinin sınırdan içeri 5
kilometre girdi¤i” aç›klamas› yaparken, ‹ran hükümeti ise s›n›r› geçmedi¤ini iddia etti. ‹ran ‹çiﬂleri Bakan›
Mustafa Pür Muhammedi’nin,
Türkiye’nin Tahran Büyükelçili¤i ile
yapt›¤› görüﬂmede “s›n›r bölgelerinden
Türkiye’yi
hedef
alan
sald›r›lar›n önlenmesi konusunda
ellerinden gelen herﬂeyi yapt›klar›”
ifadesi ise bas›na yans›yan bilgiler
aras›ndayd›.
Gerici ‹ttifak
Emperyalizmin
kuﬂatmas›
alt›nda bulunan ‹ran rejimi, ayn›
zamanda Türkiye faﬂizmi ile Kürt
halk›na karﬂ› ittifak›n› sürdürmekten de geri durmuyor.
Bu bombard›man kuﬂkusuz en
çok, Kürde imhay›, bask›y› dayatan
Türkiye oligarﬂisini ve ﬂovenist
kesimleri sevindirmiﬂtir.
Böyle olsa dahi kabul edilemez
olmas› bir yana, 10 bine yak›n
askerin, a¤›r silahlar›n kullan›ld›¤›
operasyonun, ‹ran’›n “kendi güvenli¤i” ile iliﬂkisinin bulundu¤u
tart›ﬂmal›d›r. Zamanlama ve adeta
“Kürt sorununun çözümü” olarak

sunulan “Kandil’in bombalanmas›”na kadar gidilmesi, ‹ranTürkiye aras›nda tarihi eski gerici
ittifaka iﬂaret etmekle kalm›yor,
ABD’nin ‹ran kuﬂatmas› ile de
do¤rudan iliﬂkisini gündeme getiriyor.
Mollalar rejiminin; “Türkiye’nin
ABD’den ›srarla istedi¤i bombard›man› ben gerçekleﬂtirirsem,
Türkiye ‹ran kuﬂatmas›nda ABD’nin
yan›nda yer almaz” gibi bir politikayla hareket ediyor olmas› güçlü
bir olas›l›kt›r.
Ancak yan›l›yor. Türkiye’nin
Amerikan emperyalizminin Ortado¤u
politikalar›na yedeklenmesi, islamc›
kafan›n bu küçük hesaplar›yla tersine
çevrilemeyecek bir süreçtir. Kendi
meﬂrebinden AKP Hükümeti’nin
varl›k koﬂuludur her ﬂeyden önce
böyle bir iliﬂki. Rice’nin Türkiye ziyaretinin nas›l de¤erlendirildi¤ine bakmak bile, bunun için yeterlidir. Bir
ABD’li yetkili, ziyarette nelerin
konuﬂuldu¤unun de¤il, Rice’nin
geliﬂinin iktidara destek oldu¤unu
aç›kça ifade etmektedir.
‹ran gericili¤i, PKK’ye karﬂ›
savaﬂarak, Kürdü imha ederek
Türkiye oligarﬂisine “bak›n ç›karlar›m›z ortak” mesaj› verme,
Amerikan emperyalizmini de oligarﬂi karﬂ›s›nda “zor durumda
b›rakma” hesab›ndan vazgeçmelidir. Bu hesab›n yanl›ﬂl›¤› bir yana,
halklar aras›ndaki düﬂmanl›¤› körüklemekten baﬂka hiçbir ﬂey yapmaz.
Bunun da, emperyalizmin politikalar›na hizmet edece¤inin say›s›z
örne¤i mevcuttur.

Kulak kesen, cesetlere
iﬂkence yapanlar iﬂte bunlar. Ve
özel timcilerin MHP’li faﬂist
kimli¤i y›llard›r bilinen bir gerçektir. Üç hilal yüzüklü,
bozkurt iﬂareti yapan özel timcilerin bir çok resmi
yay›nlanm›ﬂt›r ve bilinir ki, bu timlerde yer alanlar›n
tümü MHP’li geçmiﬂi olanlar, Ülkü Ocaklar›ndan
referans alanlard›r. Onlar da kendi has kimliklerini
gö¤üslerine takmak istiyorlar. Gerçek kimli¤ini ortaya
koyan sadece özel timciler de¤ildir, Ordunun kendisidir. Y›llard›r siyasi kimli¤i görmezden gelinen katliam
birlikleri, kimliklerini pervas›zca ilan ediyorlar.

Katliam Birliklerine “Bozkurt” Amblemi
“Bordo Bereliler” olarak da bilinen Özel
Kuvvetler Komutanl›¤›’n›n daha önce “çakan
bir ﬂimﬂek içindeki kama” ﬂeklindeki amblemi de¤iﬂtirildi. Yeni amblem ay y›ld›z
içinde bir bozkurt baﬂ›ndan oluﬂuyor.
Ortado¤u gazetesi, de¤iﬂikli¤in bordo
berelilerden gelen istek üzerine yap›ld›¤›n›
yaz›yor. Amblem tahmin edilece¤i gibi,
Genelkurmay taraf›ndan onaylan›yor.
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organlar›na kadar” her muhalif veya potansiyel suçluya
karﬂ› önlemler de s›ralanm›ﬂ.
Psikolojik Harekât Merkezi, valiliklerden ''Ö¤rencileri terör
örgütlerine karﬂ› bilgilendirmek/bilinçlendirmek için, tüm okullarda,
yurt ve pansiyonlarda periyodik
olarak seminer, konferans, panel
vb.” düzenlenmesini de istiyor.

Resmi Kontrgerilla’dan Valiliklere Genelge:
Kürt Gençlerimize Yönelik Psikolojik Harekât
‹çiﬂleri Bakanl›¤› Toplumla ‹liﬂkiler Daire Baﬂkanl›¤›, 81 ilin valiliklerine gönderdi¤i “gizli” baﬂl›kl›
talimatla, ilk ve ortaö¤retim okullar›nda “PKK'ye karﬂ› branﬂ ö¤retmenlerinden oluﬂan komiteler oluﬂturulmas›n›” istedi.
Genelgenin ayr›nt›lar›na geçmeden önce “Toplumla ‹liﬂkiler Dairesi”ni k›saca hat›rlatal›m.
“Psikolojik Harekât Merkezi”
olarak da an›lan ve Genelkurmay’a
ba¤l› olan bu daire, uzun y›llar kontrgerillan›n en etkili birimlerinden biri
olarak çal›ﬂm›ﬂt›r. “AB’ye uyum”
masallar›n›n revaçta oldu¤u AKP iktidar›n›n ilk dönemlerinde, bu dairenin önce la¤vedildi¤i söylenmiﬂ, ancak daha sonra ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’na
ba¤land›¤› ortaya ç›km›ﬂt›.
Bas›na yans›yan genelgeden de
anlaﬂ›laca¤› üzere, “Psikolojik Harekât Merkezi” iﬂbaﬂ›ndad›r. Ve
AB’ye uyum masallar›na karﬂ› bir
kez daha devrimcilerin hakl›l›¤› tescil edilmiﬂtir.
Kontrgerillan›n talimat›, ''Bölü-

Okmeydan›’nda
polis otosu
tarand›
DHKC’nin ölüm orucuyla ilgili eylemleri sürüyor.
3 May›s sabah saatlerinde Okmeydan› çevreyolunda bir polis otosu silahla tarand›.
Merkez büromuzu arayan bir kiﬂi, eylemi alt›
y›ld›r süren ve 122 ﬂehidin verildi¤i Büyük Direniﬂ’in bayra¤›n› devralan
13. Ölüm Orucu Ekibi’ni
selamlamak için yapt›klar›n› belirterek, eylemi
DHKC ad›na üstlendi.

cü Faaliyetlere Yönelik Eylem Plan›” baﬂl›¤›n› taﬂ›yor. Bu baﬂl›k zaten
talimat›n içeri¤ini de anlat›yor.
Talimata göre, 81 ilin valisi taraf›ndan okullarda ö¤retmenlerden
oluﬂturulacak komiteler; fiﬂlemeden
muhbirli¤e kadar her iﬂi yapmakla
görevlendiriliyorlar.
- “Komiteler, özellikle Do¤u ve
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi'nde
örgüt taraf›ndan istismar edilen
okul ça¤›ndaki çocuklar› belirleyecek. [Yani devrimci, ilerici, yurtsever ö¤renciler fiﬂlenecek]
- Valilikler ve komiteler, güya
ö¤rencilerin bar›nma, beslenme gibi
sorunlar›n› çözmede yard›mc› olarak, onlar› “devlete” kazanacaklar.
- Bat›ya göç eden ve varoﬂlarda
yaﬂayanlar üzerinde ekonomik ve
psikolojik çal›ﬂmalar yap›lacak,
- Yat›l› bölge okullar› özendirilecek, [ve ekliyorlar: Lakin buralarda
farkl› bir lehçenin hakim olmas›na
katiyen izin verilmeyecek]
- Ayr›ca talimatta “örgüte yard›m eden ﬂirketlerden bas›n yay›n

Psikolojik Harekât Merkezi yaz›s›nda ''Bölücü terör örgütü taraf›ndan kand›r›lan gençlerin tekrar
topluma kazand›r›labilmesi maksad›yla... rehabilitasyon sürecinden
geçmeleri sa¤lanacakt›r'' deniliyor.
Farkl› düﬂünen, farkl› bir siyasi,
ulusal kimli¤e sahip herkesi “rehabilite edilecek unsurlar” olarak
gören zihniyet, iﬂbaﬂ›ndad›r.
Kürt sorununa katletmek ve asimilasyondan baﬂka “çözüm” düﬂünmeyen oligarﬂi, Kürt halk›n›n taleplerine s›n›ra askeri y›¤›nak yaparak,
asimilasyonu yayg›nlaﬂt›racak uygulamalar› yürürlü¤e koyarak ve
psikolojik harekâtla cevap veriyor.
Bu demektir ki, her ﬂey de¤iﬂmeden sürecek; Kürt halk› haklar›n›, hakl› ve meﬂru yollardan istemeye devam edecek.

Okmeydan›’nda Çeteleri Yaﬂatmayaca¤›z!
Okmeydan›’nda çeteler, iki HÖC’lüyü b›çaklad›.
Halk kumarhaneleri basarak çetelerden hesap sordu
‹stanbul Okmeydan›'nda, Sibel Yalç›n Direniﬂ Park›'na çay oca¤› kulubesi kurup
buradan her türlü pisli¤i yaymaya çal›ﬂan bir serseri çetesi ile HÖC'lüler aras›nda 1
May›s akﬂam›nda tart›ﬂma ç›kt›. Tart›ﬂma s›ras›nda serseri çetesinden birisi b›çakla
sald›rarak iki HÖC'lüyü yaralad›. R›za Ç›tak baca¤›ndan, Turan Mese ise ci¤erine yak›n bir yerden yaraland›.
HÖC'lülerin b›çaklama olay› üzerine ald›klar› tav›r karﬂ›s›nda serseri çetesi kaçt›.
Ayn› akﬂam kumar oynatan esrarc›lar› bar›nd›ran Pehlivan Kahvesi ve Mercan Dü¤ün
Salonu'nun alt›nda bulunan bir kahve de çetelere
tav›r alan mahalle halk› taraf›ndan tahrip edildi.
Yine ayn› akﬂam, "Yaﬂas›n Halk›n Adaleti,
Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede, Çeteler Halka
Hesap Verecek" sloganlar› ile 70 kiﬂi yürüyüﬂ yapt›. Yürüyüﬂ esnas›nda polis mahalleyi ablukaya
ald›. Çevik kuvvet, panzer ve akreplerle mahalleye giren polis mahallede terör estirdi.
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katliamc›lar›n hamisi AKP iktidar›d›r
Ümraniye Katliam Davas›: Tek Tip ‹fadeleri
Katillerin Eline Hangi Komutan Verdi?
19-22 Aral›k Ümraniye Katliam›’na kat›lan jandarmalara aç›lan dava, 28
Nisan günü Üskadar Adliyesi'nde görüldü. San›klardan baz›lar›n›n kat›ld›¤› duruﬂmada, ne tesadüfdür ki, tüm san›k askerler katliam s›ras›nda “hapishane d›ﬂ›nda güvenlik ald›klar›n› ve hiçbir ölüme tan›k olmad›klar›n›, silahlar›n› hiç
kullanmad›klar›n›” söylediler. “Uzun zaman geçti¤i için komutanlar›n›n ad›n›
dahi hat›rlamad›klar›” komedisinin oynand›¤› duruﬂmada, bütün san›k askerlerin tek kalemden ç›km›ﬂças›na ayn› ifadeleri vermesi de dikkat çekti.
Buna karﬂ›n müﬂtekiler, katliam› anlatarak R›za Poyraz, Ercan Polat ve Alp
Ata Akçayöz'ün ölümüne tan›kl›klar›n› ifade ettiler ve davac› oldular.
Rütbelilerin yerald›¤› askerlerin yalanlar› ise Av. Güçlü Sevimli’nin sorular› ve belgelerle ortaya ç›kar›ld›. Örne¤in, “içeriye girmedim” diyen san›klar›n
görev belgeleri tam tersini söylüyordu. Zira, önceki duruﬂmada askerlerden baz›lar›, (Kadir Kalayc› gibi) operasyona kat›lan askerlerin hepsinin komutanlar›n›n emriyle ateﬂ açt›¤›n› aç›kça ifade etmiﬂti. Bu gerçe¤i ayn› birlikte yeralan
rütbeli askerlere hat›rlatan Sevimli’nin sorular› karﬂ›s›nda, ﬂanl› ordunun katliamc›lar›n›n tek söyledikleri “görmedim, bilmiyorum” oldu. Öyle ki, kendilerinin vurdu¤u arkadaﬂlar› Uzm. Çvﬂ. Nurettin Kurt'un komutan› Levent Emel,
kendi askerine sahip ç›kmad›¤› gibi, komutas›ndaki birinin girdi¤i yerde kendisinin olmad›¤›n› dahi iddia ederek, kendini (paças›n›) kurtarmaya çal›ﬂt›.
Hiçbir benzer olayda katliamc›lar›n yapt›klar›n› sahiplendikleri görülmemiﬂtir. Bu bile, aç›kça suç iﬂlediklerini bilerek katliam yapt›klar›n›n kan›t›d›r.
Av. Güçlü Sevimli’nin gerçeklerin aç›¤a ç›kar›lmas›, Aytaç Yalman gibi katliam›n baﬂ›nda bulunan generallerin dinlenmesi gibi taleplerini reddeden mahkeme, duruﬂmay› 14 Temmuz tarihine ertelerken, Halkal›, ﬁile, Batman ve operasyona kat›lan di¤er bölüklerin askerleriyle ilgili operasyon s›ras›nda hangi
görevlerde olduklar›na dair bilgi-belgenin istenmesine karar verdi.

iﬂkencecilerin hamisi AKP iktidar›d›r
Birtan’›n Katilleri Yeni TMY’yi Mi Bekliyor?
1991 y›l›ndan bugüne; iﬂkenceyle katledenler belli, suçlar› sabit... Ancak hâlâ ellerini kollar›n› sallayarak geziyorlar. Ve bu gerçek, o günden bu yana gelip
giden bütün iktidarlar döneminde de¤iﬂmedi. Yaﬂanan bütün örneklerin üzeri
örtülmüﬂ olsa dahi, Birtan Altunbaﬂ’›n katledilmesine iliﬂkin süren dava dahi,
bu iktidar›n iﬂkenceyi bir politika olarak sürdürdü¤ünün kan›t›d›r.
28 Nisan günü Ankara 2. ACM’de devam edilen duruﬂmada da bu politika
de¤iﬂmedi. Zamanaﬂ›m› ya da haz›rl›¤› süren yeni TMY gibi yasalarla iﬂkencecilerin korunmas›n› yasallaﬂt›ran düzenlemelerle aklama amaçl› süreci uzatma
politikas›na devam edildi. ‹ﬂkenceci polislerden ‹brahim Dedeo¤lu ile Hasan
Cavit Orhan’›n kat›ld›¤› duruﬂma, Yarg›tay’dan beklenen belgelerin gelmemesi
ve Altunbaﬂ katledildi¤inde nezarethane görevlisi olan Cihangir Özkan’›n sonunda gelen ifadesinin incelenmesi gerekçesiyle, 2 Haziran tarihine ertelendi.
Ankara Temel Haklar üyeleri mahkeme ç›k›ﬂ›nda yapt›klar› aç›klamada, katillerin peﬂini b›rakmayacaklar›n› ifade ederek, “Birtan Altunbaﬂ’›n Katilleri
Cezaland›r›ls›n” pankart› açt›lar ve “Adalet ‹stiyoruz” slogan› att›lar.
42
7 May›s 2006 / 51

Sultanbeyli Cemevi
‹nﬂaat›na Engel
Uzun süren mücadele sonunda yap›m›na baﬂlanan Sultanbeyli Cemevi’nin inﬂaat›,
“ruhsats›z” oldu¤u gerekçesiyle, ‹slamc› Sultanbeyli Belediyesi taraf›ndan durduruldu. ‹nﬂaatta çal›ﬂan iﬂ makinelerinin
ruhsatlar›na da el konuldu.
Karar› protesto eden Sultanbeyli halk›, cemevi yap›m›nda
kararl› olduklar›n› duyururken,
PSAKD Sultanbeyli ﬁb. Baﬂkan› Sadegül Çavuﬂ, belediye baﬂkan›n›n müdahale etmeyecekleri sözü verdi¤ini hat›rlatarak,
“yine de cemevini inﬂa etmekte
kararl›y›z'' dedi.
Baﬂbakan’›n, Maliye Bakanlar›’n›n evlerinin ruhsats›z oldu¤unu hat›rlatmayaca¤›z, çünkü
yaﬂananlar›n ruhsatla hiçbir ilgisi yoktur. Yaﬂanan, aç›k bir alevi
düﬂmanl›¤›d›r, ki bu düﬂmanl›¤›n kökeni yüzy›llara dayanmakta ve AKP iktidar›nca sürdürülmektedir. Ancak, Sultanbeyli halk› son sözünü çoktan
söylemiﬂtir: Cemevi yap›lacak!

‘TMY ‹le Ülkemiz
F Tipine Çevriliyor’
Yeni Terörle Mücadele Yasa
Tasar›s› oligarﬂi içi kesimlerin,
yasa ile daha da gasbedilecek
olan hak ve özgürlüklerle zerrece ilgisi bulunmayan tart›ﬂmalar›ndan kaynakl› yeniden meclis
Adalet Komisyonu’na gönderilirken, tasar›y› protesto eylemleri de devam ediyor.
28 Nisan’da Malatya Merkez Postane önünde toplanan ve
içerisinde HÖC’ün de oldu¤u
Demokrasi Platformu üyeleri
"TMY: ‹ﬂkence, Katliam, Bask›d›r, TMY Halka Karﬂ› Savaﬂ
‹lan›d›r, TMY ‹le Ülkemiz F Tipi’ne Çevriliyor” dövizleri açarak tasar›y› protesto ettiler.

Sinop Halk› Nükleer Santral ‹stemiyor
AKP, halk› de¤il tekellerin ç›kar›n› düﬂünüyor
Sinop Nükleer Karﬂ›t› Platform,
onlarca DKÖ, sendikalar, baro,
gençlik örgütleri, çevreci gruplar ve
daha birçok kesimden, çevre il ve ilçelerden insanlar doldurdu Sinop’un meydan›n›. 30 bin nüfusluk
kentte 10 bin kiﬂi hep bir a¤›zdan
"Nükleere Hay›r! Yeni Çernobiller
‹stemiyoruz” diye hayk›rd›.
AKP’nin, kullan›lmayan enerji
kaynaklar›n› bir yana b›rakarak,
Frans›z emperyalizmi ile yapt›¤› anlaﬂman›n gere¤i, tekellerin iste¤iyle
Sinop’a Nükleer Santral yapma karar› almas›na karﬂ› en kitlesel protesto 29 Nisan günü gerçekleﬂti.
Karar›n aç›klanmas›n›n ard›ndan
kent adeta seferberlik ilan etmiﬂ,
santral yap›lmas›n› istemediklerini
ortaya koymuﬂtu. Alandaki “Ferman Sizin Sinop Bizim, Güneﬂ Bize
Yeter, Nükleer Santral Sinop'a ‹ﬂ
De¤il Felaket Getirecek, Nükleer
Santral ‹stemiyoruz, Sinop'ta Çerhobil'e Hay›r” pankartlar›, tüm Sinop halk›n›n talepleriydi. Yap›lan
konuﬂmalarda, Nükleerin ölüm demek oldu¤u kaydedilirken, “hayat›m›z› siz vermediniz, siz alamayacaks›n›z” ifadelerine yer verildi.

AKP Yine Halk› Kaale Alm›yor
Mitingin kitlesel gerçekleﬂmesi
karﬂ›s›nda, AKP hükümetini de ﬂaﬂ›rtm›ﬂ olacak ki, Enerji Bakan› Hilmi Güler’in ilk tepkisi “onlar Sinoplu de¤il” oldu. Zihniyete bak›n!

Onlar›n politikalar›na karﬂ› ç›kan herkesi mutlaka bir ﬂekilde suçluyorlar. Kimisi “marjinal” oluyor,
kimisi “terörist”... Sinop halk› balkonlar›na ast›¤› yaz›larla, alan› doldurarak, uzat›lan mikrofonlara öfkelerini dile getirerek nükleere karﬂ› olduklar›n› aç›klad›lar. Ancak diyelim ki, 10 binden fazla insan›n
hiçbiri Sinoplu olmas›n! Bu neyi
de¤iﬂtirir? Onlar bu ülkenin vatandaﬂ› de¤il mi? “Onlara ne Sinop’tan” m› demek istiyor bakan?
Evet böyle diyor, böyle yaln›zlaﬂt›r›p halk› tecrit ediyor, bencilli¤i dayat›yorlar. Fransa ile yapt›klar› anlaﬂmay›, halk› de¤il tekellerin ç›karlar›n› düﬂündüklerini böylece gizlemek istiyorlar.
Sinop halk› ise kararl›. Mikrofonlara konuﬂan bir Sinoplu ﬂu sözlerle hesap soruyordu:
“Devlet kararl›ym›ﬂ. Biz de kararl›y›z!”
“Neden Sinop seçildi, aç›klay›n,
hangi kriterlerle? Devlet s›rr›ym›ﬂ... Bu kriterlerin içinde yaﬂam
yok, insan yok, do¤a yok... ‹çinde
bizim olmad›¤›m›z kriterleri ö¤renmek istiyoruz.”
“Devlet karar›” diyerek halk›n
boyun e¤mesini istiyor bu iktidar.
Ony›llard›r her konuda bütün iktidarlar ayn› yöntemi kullan›yor. Yalanla halk› aldatmak istiyorlar ve
utanmadan, yaﬂanan deneyler ve bilimsel araﬂt›rmalar ortadayken,
nükleerin insana ve do¤aya zararl›

oldu¤u gerçe¤ini inkar ediyorlar.
Çünkü halk›n sa¤l›¤› onlar›n
umurunda de¤il. Çernobil sonras›
radyasyonlu çay› halka içiren bakanlar›n yolundan yürüyor AKP.
Gerçekte bütün burjuva partiler ve
iktidarlar ayn› yola ayak basmaktad›rlar. Çünkü onlar›n politikalar›nda
halk›n yeri yoktur.
‹ngiltere resmen aç›kl›yor: “Kan
ürünü satt›k, Türkiye deli dana da
en riskli iki ülkeden biri” diyor.
Hangi kan ürünü ne zaman sat›lm›ﬂ
kalem kalem ortaya koyuyor. ‹ngiliz Sa¤l›¤› Koruma Ajans› da “Türk
ve Brezilyal› sa¤l›k bakanl›¤› yetkililerini, bu konuda gerekli araﬂt›rma
ve önlem çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›
konusunda uyard›¤›n›" aç›kl›yor.
Buna ra¤men Sa¤l›k Bakan› ç›k›yor ve “hay›r risk yok!” diyor.
Do¤rudan halk› ilgilendiren böyle bir konuda dahi, gerçekleri halktan gizleyen, resmen yalan söyleyen
bir iktidar var karﬂ›m›zda.

“Devlet kararl›ym›ﬂ. Biz de kararl›y›z!
Neden Sinop seçildi, aç›klay›n, hangi
kriterlerle? Devlet s›rr›ym›ﬂ... Bu kriterlerin içinde yaﬂam yok, insan yok,
do¤a yok... ‹çinde bizim olmad›¤›m›z
kriterleri ö¤renmek istiyoruz.”

F›nd›k mitingi

Bismil’de A¤a, Ankara’da Devlet

28 Nisan günü Ordu ve Giresun’da
mitingler düzenleyen f›nd›k üreticileri,
geçen y›l eylülde Fiskobirlik'e teslim
ettikleri ürünlerinin bedelinin ödenmemesini protesto ettiler. Fiskobirlik Ordu
Kooperatifi önünde toplanan gruba polis müdahale ederken, Giresun’da düzenlenen mitinge 3 bin kiﬂi kat›ld›.

Sinan Köylüleri’nin Ankara’daki eylemleri sürüyor. A¤a’n›n topraklar›na el koymas› karﬂ›s›nda haklar›n› aramak için geldikleri Ankara’da 19. günlerine giren köylüler, 3 May›s günü meclise yürüyerek
sorunlar›n› anlatmak istediler. Ama ne mümkün! Yüksel Caddesi’nin
giriﬂ ç›k›ﬂlar›na barikat kuran polis köylülere izin vermedi. Kad›nlar,
çocuklar, gençler yaﬂl›lar oturma eylemiyle bu durumu protesto ederken, köylüler burada yapt›klar› aç›klamada “art›k dönecek köyümüz
yok, kendi köyümüzde aç, kirac› durumuna düﬂtük” dediler.
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not düﬂüyoruz

BES: Adalet
‹stiyoruz

✔ ‘Terörle savaﬂta’ ahlaks›zl›k
Tayyip Erdo¤an, Baykal’›n TMY’de “bu maddeyi yasaya kim koydu” sözüne atfen, “bizden ispiyonculuk
istiyor. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ispiyoncu de¤ildir. Bu edebe mugayyirdir” cevab› verdi.
“‹spiyonculuk edepsizliktir” diyor Erdo¤an.
Do¤rudur, edepsizli¤in daha da ötesindedir.
Peki, itirafç›l›k, ispiyonculuk yasalar›n› kim ç›kard›?
‘Komﬂular›n›z› ihbar edin’ diyen kimin polis müdürü?
Edepsizlik “teröre karﬂ› savaﬂta” mübah, öyle mi?

BES 1 No'lu ve 2 No'lu
ﬁubeler 27 Nisan günü saat
12.30'da Vatan Vergi Kompleksi önünde gelir uzmanl›¤› s›nav›nda KPSS ﬂart›n›n kald›r›lmas›n› istediler.
250 BES'li "Adalet ‹stiyoruz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› atan emekçiler, taleplerini ifade
eden; "Gelir Uzmanl›¤› KPSS Kald›r›ls›n, Meslek ‹çin
Yükselme S›nav›nda Adalet ‹stiyoruz" dövizleri taﬂ›d›lar. BES 1 No'lu ﬁube Baﬂkan› Ejder Erbulan, AKP iktidar›n›n IMF'nin talimatlar› do¤rultusunda ç›kard›¤› bu
yasayla kadrolaﬂmay› hedefledi¤ini ifade etti ve “bizler
örgütlü gücümüzle tasfiye hesaplar›n› boﬂa ç›karacak, hak gasplar›na izin vermeyece¤iz" dedi.

✔ D‹SK Bir Y›l Sonra Unutmas›n!
D‹SK Baﬂkan› Süleyman Çelebi, 1 May›s kutlamalar› öncesi, Kazanc› Yokuﬂu'na 1977 ﬂehitleri için çelenk koyarken, gelecek y›l katliam›n 30. y›l› olaca¤›n› hat›rlatarak ﬂöyle dedi: “1977 y›l›n›n 30. y›ldönümünü Taksim'de kutlayaca¤›z.”

‘Demokratik Hekimler’
‹TO Seçimlerini Kazand›

Baﬂta D‹SK üyesi iﬂçiler olmak üzere tüm emekçiler,
1 May›s’›n Taksim’de kutlanmas› konusunda bugüne kadar sendikalara ça¤r›lar yapan devrimciler,
demokratlar bu sözün takipçisi olacaklar.

AKP iktidar›n›n, güdümündeki Hekim Haklar›
Grubu’nun kazanmas› için her türlü müdahalede bulundu¤u, ahlak d›ﬂ› yöntemlere baﬂvurdu¤u, ‹stanbul
Tabip Odas› (‹TO) seçimleri 30 Nisan günü yap›ld›.
Seçimlere; ''Bakanl›k Bürosu De¤il; Ça¤daﬂ, Ba¤›ms›z, Demokratik Tabip Odas›'' slogan›yla ve Demokratik Kat›l›m Grubu ad›yla tek liste halinde giren
devrimci, demokrat, ilerici doktorlar, iktidara ra¤men
ezici üstünlük sa¤lad›lar ve oylar›n yüzde 60’›n› ald›lar. Hekim Haklar› %30 oy al›rken, MHP çizgisindeki
Milliyetçi Hekimler Grubu %10’da kald›.
9 bin hekimin oy kulland›¤› seçim sonucunda Prof.
Dr. Özdemir Aktan baﬂkanl›¤›ndaki ‹TO'nun yeni yönetimi ﬂu isimlerden oluﬂtu: Dr. Nazmi Algan, Dr. Ayﬂegül Bilen, Dr. Hüseyin Demirdizen, Prof. Dr. Nergiz
Erdo¤an, Doç. Dr. Özgür Kasapçopur, Dr. Ali Küçük.

✔ “Türbanl›lar Arabistan’a!”
Seçimler yaklaﬂt›kça türban burjuva siyasetin ana
malzemesi haline gelmeye baﬂlarken, Demirel ile Erdo¤an aras›ndaki polemik, 1980 öncesini hat›rlatt›.
Demirel’in, Habertürk TV'de kat›ld›¤› Bas›n Kulübü'nde türbanla okumak isteyenlere Arabistan’›n
adresini göstermesine, Erdo¤an “kimse bu ülkenin
evlatlar›na baﬂka adresler göstermesin” cevab›
verdi.
12 Eylül öncesinin “Komünistler Moskova’ya” sözü
gibi. ‹lginç olan ﬂu ki; bu ülkenin evlatlar›na baﬂka
adresler gösterenler, sadece Demireller, Türkeﬂler
de¤il, ayn› zamanda Erdo¤an’›n da içinde yerald›¤›
siyasi çizgiydi. Devrimcileri karalama amaçl› her
türlü yalan, demagoji bu kesimler taraf›ndan da
yayg›n ﬂekilde kullan›ld›. Muhtemeldir ki, Tayyip ve
birçok milletvekili de, “Ba¤›ms›z Türkiye” diyen
devrimcilere “Komünistler Moskova’ya” diye höykürerek sald›ranlar aras›ndayd›.

Özelleﬂtirme Soygunu
Özelleﬂtirmenin kendisinin emperyalist kapitalizmin küresel bir sald›r›s› olmas› bir yana, istisnas›z
tüm özelleﬂtirmeler tam bir soygun ve talana dönüﬂmektedir. Bunun son örne¤i, Temmuz 2005’te özelleﬂtirilen Manisa Sümerbank oldu. Fabrikay› 3.7 milyon dolara sat›n alan Manisa Ortak Giriﬂim Grubu(MOGG),
sadece arazisinin üçte birini (45 dönüm) 13.7 milyon
dolara satt›. Hesap basit: Sadece 4.5 ayda fabrika ve
arazinin üçte ikisi bedavaya gelmekle kalmad›, 10 milyon dolar da kâr elde edildi. Bu giriﬂimin baﬂ›nda ise
AKP’li Belediye Baﬂkan› Bülent Kar bulunuyor. AKP
hem peﬂkeﬂ çekiyor hem kendisi soyuyor.

✔ Linççi Polis ﬁefine Terfi
Trabzon’da linç giriﬂimini polisin örgütledi¤i konusunda onlarca kan›t-tan›k ortada. Gelenek bozulmad› ve Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek terfi ettirildi. Akyürek’in Emniyet ‹stihbarat Daire Baﬂkanl›¤›’na getirilmesi bekleniyor. Bu arada
Trabzon Emniyet Müdürü’ne ise, birçok infaz operasyonuna kat›lan, 16 Mart Katliam›’nda ad› geçen
Reﬂat Altay atand›. Trabzon’da kontrgerilla faaliyetleri, demokratik haklara sald›r› yo¤unlaﬂarak sürecek demektir.
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S öz g ençlikte:

KPSS'nin yak›c›l›¤› iﬂte tam da
burada devreye giriyor. En
iyiler ald›klar›
puanlara göre
de¤iﬂik kademelerde sistemin kurumlar›nda çal›ﬂmaya baﬂlayacakt›r. S›nav› kazan›p da torpili olmayanlar ve s›nav› kazanamayanlar ise rant kap›s› olarak
aç›lan dershanelerin KPSS kurslar›n›n yolunu aﬂ›nd›racaklad›r yine. Oysa e¤itim alm›ﬂ birinin en
do¤al hakk› de¤il midir çal›ﬂmak,
senelerce edinmiﬂ oldu¤u bilgi birikimini üretime dönüﬂtürmek?
‹ﬂsizli¤in böylesine yüksek oldu¤u bir ülkede, ucuz iﬂgücü sorunu
olmayan sistem bu çarp›kl›ktan
rahats›z olmay› b›rak›n, aksine
beslenir.
ÖSS'de özellikle lise ö¤rencilerinin hayatlar›n›n dönüm noktas›
haline getirilen bir s›nav sistemi
halini alm›ﬂt›r. ÖSS'de mant›k lise
ö¤rencilerini elemek, zengin burjuva çocuklar›na öncelik tan›yarak yoksul halk çocuklar›na üniversite kap›lar›n› kapatmakt›r.
Böylece yoksullardan kalifiye iﬂçi,
teknik eleman ihtiyac›n› karﬂ›lamalar› istenir. Bu düzen elemek,
ayr›ﬂt›rmak zorundad›r. Çünkü,
yoksul halk çocuklar›n›n üniversitelerde bir güç haline gelmesini
de sistemlerinin bekaas› aç›s›ndan istemezler.
Peki, bizim alternatifimiz neler
olmal›d›r? E¤itim sistemi tamamen ezbere dayal›, gericidir. Oysa
kiﬂinin ilkö¤retimden yeteneklerine ve ilgi alanlar›na göre yönlendirilerek üniversitede bilinçli
tercih yapmas› sa¤lanabilir. E¤itim sistemi bilimsel olmal›, araﬂt›rmaya, üretmeye teﬂvik etmelidir. E¤itim anlay›ﬂ› halk için, bilim
halk›n ihtiyaçlar› için olmal›d›r.
Elbette bütün bunlar› elde etmek
kolay de¤ildir. ‹ﬂte bu nokta da
“B‹Z” oldu¤umuzda, örgütlendi¤imizde hem yak›n sürecin sorunlar›na karﬂ› daha güçlü oluruz,
hem de halk›n liselerini, halk›n
üniversitelerini yaﬂama geçirecek
bir düzeni kurabiliriz.

ÖSS ve KPSS’ye Haz›rl›k
May›s ay› ö¤renciler için zorlu
aylardan biridir. KPSS ve ÖSS için
geri say›mlar baﬂlad›. Ö¤renciler
ﬂimdiden ter dökmeye baﬂlad›lar.
Bir gencin ilkö¤retimden baﬂlayarak, lise ve üniversite ö¤renim hayat›, çarp›k ve yetersiz bir
e¤itim sistemiyle ﬂekillenir. Bu
sürecin her aﬂamas›nda ö¤retmen
eksikli¤i, ders araç ve gereçlerin
yetersizli¤i, anti-demokratik, anti-bilimsel e¤itim sistemi ç›kar
ö¤rencinin karﬂ›s›na.
E¤itimin hiçbir aﬂamas›nda
halk ve halk›n ihtiyaçlar› göz
önünde bulundurulmaz. Bu sorunlara çözüm bulacak kadrolar
yetiﬂtirme de¤il, tekellerin ihtiyac› olan eleman yetiﬂtirme esast›r.
Piyasa ﬂartlar›na göre ﬂekillendirilmiﬂ e¤itim sistemiyle büyük tekellere ucuz iﬂ gücü kazand›r›r.
Zaten bin bir zorlukla üniversiteye girmiﬂ yoksul halk çocuklar›n›n “kaderi” bir anlamda böylece
önceden tayin edilmiﬂtir. Yoksul
halk çocuklar› gelece¤in ucuz iﬂ
gücü olacakt›r. Önceden belirlenmiﬂ bu ayr›mc›l›¤› kurumlaﬂt›rmak için de LGS, ÖSS ve KPSS gibi
s›navlar düzenler.
Ö¤renciler bütün bir y›l›n› bu
s›navlar› kazanmak için harcar.
Aileler de çocuklar›n› ‹yi bir dershaneye göndermeye çal›ﬂ›rlar.
Çünkü, eﬂitsizlik üzerine kurulu
e¤itim sisteminin çarp›kl›¤›n›n
böyle telafi edilece¤i düﬂünülür.
Adeta ikinci bir okul haline gelir
dershaneler. Ve elbette büyük bir
maddi külfetle birlikte. Paras›
olan›n bu tür olanaklardan yararlanmas›, sistem taraf›ndan do¤al
hale getirilir.
E¤itim sisteminin ayd›n beyinler yetiﬂtirme, bilimsel düﬂünebilen gençler yaratma gibi bir hedefi ise asla yoktur. Tersine tüm
bunlar› körelten bir iﬂlev e¤itim
müfredat›n›n kendisinde varolurken, çeﬂitli bask› araçlar›yla da bu
durum pekiﬂtirilir.

Gençlik Federasyonu
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Her Demokratik
Eyleme Gaz Bombas›!
‹stanbul Üniversitesi yemekhanesinin özelleﬂtirilmesini protesto
eden Tez-Koop ‹ﬂ Sendikas›, SES
Aksaray ﬁubesi, E¤itim-Sen Üniversiteler ﬁubesi üyeleri ile ö¤renciler, ‹Ü Beyaz›t Yerleﬂkesi giriﬂine
kadar yürüyerek aç›klama yapt›lar.
300 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde,
üniversitelerin ticarileﬂtirilmesinin
bir parças› olan ihalenin iptal edilmesi istenirken, kampüse girmek
isteyen kitleye polis cop ve biber
gaz› ile müdahale etti. 6 kiﬂinin
gözalt›na al›nd›¤› sald›r›ya karﬂ›
kitle, taﬂlarla direndi.

Faﬂist Sald›r›lar
Protesto Edildi
Son süreçte yo¤unlaﬂan faﬂist
sald›r› ve linç giriﬂimleri ‹stanbul
Üniversitesi ö¤rencileri taraf›ndan
27 Nisan günü protesto edildi.
Edebiyat Fakültesi önüne yürüyerek burada bir aç›klama yapan
devrimci demokrat ö¤renciler "Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza, Kahrolsun Faﬂizim Yaﬂas›n Mücadelemiz,
Türkeﬂ’in ‹tleri Y›ld›ramaz Bizleri,
Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz" dövizleri
taﬂ›d›lar. Faﬂist sald›r›lar›n polis
destekli ve organize oldu¤una dikkat çekilen aç›klamada, gençli¤in
bu sald›r›lar karﬂ›s›nda y›lmayaca¤›
ve Denizler’in, Mahirler’in yolundan yürümeye devam edece¤i vurguland›. Eylemde Gençlik Federasyonu üyeleri de yerlerini ald›lar.

Grup Yorum Söyleﬂisi
Kocaeli Gençlik Derne¤i, 27 Nisan günü Boran Kafe’de Grup Yorum söyleﬂi ve imza günü düzenledi. 120 ö¤renci söyleﬂiye kat›l›rken,
Yorum üyeleri Cihan Keﬂkek ve
Öznur Turan, yeni kasetlerini tan›tt›lar ve sorular› cevapland›rd›lar.
Grup Yorum üyeleri yeni kasetleri
‘Y›ld›zlar Kuﬂand›k’› da imzalad›.

Bahar Kimyongör Hollanda’da Tutukland›

Ç›kar ‹ttifak›na Hollanda Da Eklendi
DHKC Brüksel Enformasyon
Sözcüsü Bahar Kimyongür, 28 Nisan günü gözalt›na al›nd›¤› Hollanda’da, 1 May›s günü tutuklanarak
Lahey Cezaevi’ne konuldu.
Tutuklama, Türkiye’nin ç›kard›¤› “K›rm›z› Bülten”e dayand›r›ld›.
Türkiye’nin bülten ç›karma ve Belçika vatandaﬂ› olan Kimyongür’ü
“iade” gerekçesi ise; Türkiye faﬂizminin demokratik haklara düﬂmanl›¤›n› göstermekle kalm›yor, bu komik gerekçelerle tutuklayan Hollanda Devleti’nin de ayn› ﬂekilde devrimci düﬂmanl›¤›n› ortaya koyuyor.

Sloganl› Protesto
‘K›rm›z› Bülten’ Gerekçesi!
Hafta baﬂ›nda görülen mahkemede Türkiye’nin iade isteminin
gerekçesinin, tamamen demokratik
bir protesto eylemi oldu¤u anlaﬂ›ld›:
Gerekçe: 28 Kas›m 2000 tarihinde Brüksel Parlementosu’nda dönemin D›ﬂiﬂleri Bakan› ‹smail Cem’i
tecrit ve katliam politikas› nedeniyle protesto. Belçika’da ve o ülkenin
vatandaﬂ› olan biri taraf›ndan gerçekleﬂtirilen böyle bir eylem, iade
gerekçesi yap›ld›.
Türkiye faﬂizminin sloganlarla
ve katliam resimleri ile yap›lan böyle bir protestoyu “terör” olarak görmesinde ﬂaﬂ›lacak bir ﬂey yok. Hakk›n› arayan, gerçekleri aç›klayan
herkesi terörist ilan eden ayn› devlettir. Ancak, zerre kadar hukuka
sayg›s› olan bir mahkeme, böyle bir

taleple önüne gelen dosyay›, temsil
etti¤i burjuva hukukuna da, kendisine de “hakaret” saymal›yd›. Ancak
gelin görün ki, Hollanda Mahkemesi, iade talebinin içeri¤inin detaylar›n› ele almadan, talebin hukuksal
geçerlili¤ini onaylad› ve iade talebinin görüﬂülmesi için davay› 40 gün
sonraya erteledi.
Evet, do¤al olan böyle bir istemin daha baﬂtan reddedilmesiydi.
Ama ç›kar iliﬂkileri yine burjuva
hukukunu paçavraya çevirdi. Bu
tutuklama Türkiye-Belçika-Hollanda üçlüsünün dan›ﬂ›kl› olarak gerçekleﬂtirdi¤i bir hukuksuzluktur.
Türkiye Devleti, Avrupa devletleriyle iﬂbirli¤i içinde, gerçekleri dile
getiren, faﬂizmi teﬂhir eden devrimcileri susturmak ve sindirmek için
her türlü yola baﬂvuruyor.
Kimyongür’ün avukatlar›, protestonun Türkiye’de de¤il Belçika’da gerçekleﬂtirildi¤ini ve gözalt›na dahi al›nmad›¤›n› hat›rlatarak,
iade talebinin mesnetsiz oldu¤unu
ifade ettiler. Öte yandan iade talebinin 6 Nisan 2006 tarihinde yap›ld›¤›n›n ö¤renilmesi üzerine, avukatlar
kendilerinin zaman›nda böyle bir
durumun olup olmad›¤›n› sorduklar› halde, bilgi verilmemesinin de alt›n› özellikle çiziyorlar.

Tutuklamaya Protestolar
Belçika'daki DHKC davas›nda 4
y›l hapis “cezas›na” çarpt›r›ld›¤›
mahkeme sürecini de takip eden
CLEA (‹fade ve Örgütlenme
Özgürlük Komitesi), Kimyongür’ün iadesini engellemek,
serbest b›rak›lmas›n› sa¤lamak
için 1 May›s’ta Brüksel’de bir
dizi eylem düzenledi.
Sabah Hollanda Konsoloslu¤u önünde toplanan ve ço¤unlu¤unu komite üyesi yabanc›lar›n
oluﬂturdu¤u 90 kiﬂi, pankartlar
ve Kimyongür’ün resimleriyle
tutuklamay› protesto etti. ‹ki senatörün ve çok say›da ö¤retim
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görevlisinin
yerald›¤› eylemde CLEA
Sözcüsü Daniel Flinker bir
konuﬂma yaparak, “Bahar
bir devrimcidir. Ne BelçiBahar Kimyongür
ka’da, ne de
Türkiye’de bir
suç iﬂlememiﬂtir. Tek yapt›¤›, Türkiye Devleti’nin katliamc›l›¤›n› ve
adaletsizliklerini duyurmak ve teﬂhir
etmektir. Ama yeni ç›kar›lan terör
yasalar›yla Bahar’›n bu çal›ﬂmalar›
“teröristlik” olarak sunuluyor, bu
da Türkiye Devleti’ne iadesini istemesine yolaç›yor” diye konuﬂtu.
Ard›ndan sözalan Avukat Selma
Benkhelifa, davaya iliﬂkin bilgi vererek, Hollanda ve Belçika polisinin
keyfi ve hukuk d›ﬂ› iﬂbirli¤ine vurgu yapt›.
CLEA üyeleri ayn› gün birkaç
saat içinde 830 imza toplayarak dayan›ﬂmay› sürdürürken, komite
üyeleri gruplar halinde gün boyunca
çeﬂitli 1 May›s etkinliklerini dolaﬂarak bu hukuksuzlu¤a tepki gösterilmesini istediler, yürüyüﬂ, miting ve
konferanslarda konuﬂmalar yapt›lar,
bildiriler da¤›tt›lar.
Toplanan imzalar›n Belçika D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’na sunulmas› için
Bakanl›k önünde toplanan Belçikal›
hak ve özgürlük savunucular›, polisin engeliyle karﬂ›laﬂt›lar. Bakanl›k
yetkililerinin bulunmamas› üzerine
imzalar›n sonraki güne verilmesi
kararlaﬂt›r›l›rken, 2 May›s günü
CLEA çal›ﬂanlar› ULB Üniversitesi’nde toplant› yaparak eylem program› ç›kard›lar.
DHKC-Brüksel Enformasyon
Bürosu da yapt›¤› aç›klama ile tutuklamay› k›nad› ve Kimyongür’ün
serbest b›rak›lmas›n› istedi.
Bu arada, Avusturya’n›n Neunkirchen ﬁehri’nde y›llard›r faaliyet
yürüten Anadolu Kültür Merkezi
Baﬂkan› Hatice Uz’un evinin “Fehriye Erdal’› ar›yoruz” gerekçesiyle
bas›lmas›, kültür merkezi taraf›ndan
protesto edildi.

ABD’nin ‘Kara Listesi’ Geniﬂliyor
Amerika’n›n emperyalist politikalar›n›n önünde kim engel oluyorsa,
kim direniyor, zenginliklerini Amerikan tekellerine ya¤malatm›yorsa;
Amerika taraf›ndan “kara liste”ye al›n›yor ve “terörist” ilan ediliyor.
“Terörizm” kavram›n›n, emperyalist ç›karlar› argüman› oldu¤unun
en aç›k kan›t› olan bu durum, ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›'n›n 2005 y›l› için
yay›nlad›¤› terör raporunda bir kez daha kan›tland›.
Raporda; Suriye, Sudan, Libya, ‹ran, Kuzey Kore, Küba ve Venezuella ‘terörü destekleyen ülkeler’ olarak s›raland›.
Görülece¤i gibi, ABD ç›karlar›na önemli darbeler vuran Venezuella
da listeye girdi. Yar›n Bolivya da girerse ﬂaﬂ›rmay›n! “Terör deste¤i”
dediklerinin ise aç›klanan gerekçelerde ne oldu¤u aç›kça görülüyor.
Örne¤in raporda Venezuella için; “Terörle mücadele konusunda
uluslararas› iﬂ birli¤i yapm›yor, Küba ve ‹ran gibi ülkelerle iliﬂki kuruyor, Kolombiyal› teröristlere hoﬂgörüyle yaklaﬂ›yor...” deniliyor.
Yani benim “Terörle mücadele” dedi¤im halklara karﬂ› savaﬂta yan›mda de¤il, demek istiyor. “As›l terörizm ABD’nin iﬂgalleridir” diyen
Venezuella’n›n Küba ve ‹ran ile iliﬂkisinin dahi “terör” say›ld›¤› bir pervas›zl›k dayat›lmaktad›r. Küba’n›n “kara liste”de yeralmas› ise beklenendir. Çünkü Küba 45 y›ld›r boyun e¤miyor emperyalist güçlere. Ba¤›ms›zl›k, adalet, eﬂitlik gibi halklar›n gönlünde yatan de¤erlerin örne¤ini sunuyor. Yani “kötü örnek” oluyor halklara. Nitekim, farkl› biçimlerde de olsa, Küba’n›n ideolojik etkisi tüm Latin Amerika’ya yay›l›yor.
Elbette tüm bunlar› bu haliyle söylemiyor emperyalistler. “Sosyalist oldu¤u için yok etmeliyiz” gerçe¤ini bak›n nas›l k›l›fland›r›yor:
“Küba, ABD öncülü¤ünde teröre karﬂ› savaﬂan koalisyona etkin biçimde karﬂ› ç›kmay› sürdürüyor ve ABD'nin çeﬂitli eylem ve politikalar›n› aç›kça k›n›yor. Bu savaﬂa kat›lm›yor. Hükümet ve bas›n El Kaide ve
di¤er yabanc› terör örgütlerine karﬂ› nadiren aç›klama yap›yor...”
Tüm bunlar›n özeti ﬂu: Benim gibi düﬂünmüyor, öyleyse terörist!
Emperyalist politikalar› “aç›kça eleﬂtirme” suçlamas›, hat›rlanaca¤›
gibi DHKP-C’ye yönelik de yap›lm›ﬂt›. ABD, böyle bir dünya düzenini
kabul ettirmek istiyor. Herkes benim gibi düﬂünecek, benim politikalar›ma tabi olacak, emperyalist vahﬂeti ve ya¤may› eleﬂtirmeyecek.
Bu pervas›zl›k karﬂ›s›nda ise gerek ülkeler gerekse halk hareketleri
baz›nda, “kara listeler”e girenlerin say›s› her geçen gün art›yor. Emperyalistlerin “kara listeler”i ne kadar kabar›rsa, halklar›n direniﬂi o kadar
büyüyor demektir.

ABD'de 'göçmensiz bir gün'
ABD’de yaﬂayan göçmenler, 1 May›s günü çok say›da kentte sokaklara ç›karak, yeni göçmen yasas›n› protesto etti. 12 milyon göçmenin çal›ﬂmamas›, al›ﬂveriﬂ yapmamas› durumunda Amerikan ekonomisinin nas›l etkilenece¤ini göstermek amac›yla yap›lan eylemde; düﬂük
ücretle, daha fazla saat çal›ﬂt›r›lan yüzbinlerce göçmen iﬂe gitmedi, al›ﬂveriﬂ yapmad›lar ve 26
kentte gösteriler gerçekleﬂtirerek taleplerini dile getirdiler. Yasal çal›ﬂma haklar›n›n tan›nmas›n› isteyen göçmenlerin gösterisine Chicago'da yüzbinden fazla kiﬂi kat›l›rken, Los Angeles'ta
sokaklara dökülenlerin say›s› bir milyonu buldu.
Ço¤unlu¤u Meksikal› olan Latin Amerika ülkelerinden göçmenlerce oluﬂturulan Hispanik
örgütlenmelerin ça¤r›s› ile düzenlenen eyleme, Meskika’da düzenlenen 1 May›s mitinginde de
destek verildi.
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“Halklar›n Ticaret
Anlaﬂmas›”
Amerikan emperyalizmi, ony›llard›r
ya¤malad›¤› Latin Amerika’y› daha fazla
sömürebilmek için Serbest Ticaret Anlaﬂmas›’n› dayat›rken, devrimci Küba Devleti ile Venezuella’n›n 'Amerika ‹çin Bolivar Alternatifi' (ALBA) projesi Bolivya’n›n kat›l›m› ile geniﬂledi.
29 Nisan günü Havana’da Devrim
Meydan›’n› dolduran onbinlerce kiﬂi, bu
tarihi ana tan›kl›k etti. Fidel, Bolivya
Devlet Baﬂkan› Evo Morales ile Venezuella Devlet Baﬂkan› Hugo Chavez, 'Halklar›n Ticaret Anlaﬂmas›'n› imzalad›lar.
Morales, anlaﬂman›n istihdam yaratan,
yaﬂam standartlar›n› yükselten ve insan
onurunu savunan adil ticareti getirece¤ine
inand›¤›n› söylerken, Fidel de, anlaﬂman›n son derece geniﬂ insani, toplumsal ve
ekonomik içeri¤i bulundu¤unu belirtti.
“Üç devrimin ve üç kuﬂa¤›n bir araya
geldi¤ini” söyleyen Morales, 'bilge devrimci büyükbaba' dedi¤i Fidel’e portre hediye ederken, Castro da, “Bu iki genç, beni dünyan›n en mutlu adam› yap›yor. Bir
gün gelecek tüm Latin Amerika ülkeleri
burada olacak" diye konuﬂtu. Chavez ise,
emperyalistlerin sald›r›lar› karﬂ›s›nda en
iyi ﬂeyin sald›r› oldu¤unu ifade etti.
Anlaﬂma gümrük duvarlar›n› yok denecek düzeye çekerken, dayan›ﬂma boyutunda; Küba, Bolivya’ya çok say›da doktor, sa¤l›k ekipman› ve ö¤retmen gönderecek. Venezuella ise Bolivya’ya ucuz petrol ve fon sa¤layacak.
Bu arada Morales, petrol ve gaz› kamulaﬂt›rma karar› alarak emperyalist tekellerin ç›kard›klar› gaz ve petrolü sat›ﬂ
ve iﬂlenmesi için devlete ait ﬂirkete göndermeleri talimat› verdi. "Bolivya’n›n,
do¤al kaynaklar›n›n tüm kontrolünü yeniden eline ald›¤› o tarihsel an sonunda geldi" diyen Morales, karara uymayan ﬂirketlerin 6 ay içinde ülkeyi terketmelerini istedi. Ülkede Brezilya, Fransa, ‹spanya ve
‹ngiliz gaz ve petrol tekelleri bulunuyor.

UNEF: Hareket Bir Ça¤r›yd›
‹ﬂçilerle birleﬂen Frans›z gençli¤i, hükümetin ç›karmak istedi¤i yasay› geri püskütmüﬂlerdi. Eylemlerin ön saf›nda yeralan gençlik örgütenmelerinden biri de UNEF (Fransa Ulusal Ö¤renci Birli¤i) idi. Sol gençli¤in
örgütlenmesi olan UNEF Fransa’n›n en büyük ö¤renci sendikas› olma
özelli¤ini de taﬂ›yor. Sald›r› yasas› "CPE"’ye karﬂ› eylemlerde çok büyük bir rol oynayan UNEF’in yönetiminden Bruno Julliard ile görüﬂtük ve gençlik hareketinin alt›nda yatan nedenleri sorduk.

Biz baﬂka bir gelecek
istiyoruz dedik
CPE Yasas›’n›n, kararl› ve kitlesel bir direniﬂe yol açmas›n› nas›l
aç›kl›yorsunuz?
Bruno Julliard: Gençlik öyle
bir ortamda yetiﬂtiriliyor ki, yar›nlardan korkuyor. Umutlar›n çok olmas› gereken yaﬂlarda, umutlar›n›
yitiriyorlar. ‹ﬂ yok, gelecek yok deniliyor. CPE'den öte, bütün bunlar›
sorgulad›k, biz baﬂka bir gelecek istiyoruz dedik. Bu popülist veya demagojik bir yaklaﬂ›m de¤il; yar›ndan korkmamak istiyoruz. CPE ise
korku ve güvensizli¤in yasas› idi.
Hükümetin gençleri asa¤›lamas›n›n büyük etkisi oldu. Biz ça¤r›
yap›yorduk ama Chirac'›n veya De
Villepin'in sözleri daha etkili oldu!
Onlar›n sayesinde direniﬂ büyüdü.
Aﬂa¤›lamalara cevap verildi.
Gençlerin, iﬂçilerin önüne geçmesini nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Evet, ö¤rencilerin yeri çok büyük oldu. Nantes'ta, Toulouse'da,
Sorbonne'da direniﬂ çabuk baﬂlad›.
Ama iﬂçilerin kat›l›m› da çok oldu.
Beraber bir platform sendikas› kurduk, CGT ile FO, CFDT... vd. Ve
hep beraber hareket ettik. ‹ﬂçilerin

de büyük katk›s› oldu. Sal› günleri
genel grevler yapabildik ki, bu bask›y› daha da art›rd›.
Ama ﬂu bir gerçek; Fransa'da
‘68'den bu yana her zaman ö¤rencilerin yeri ayr›d›r. Ö¤rencilere en
çok “her ﬂeyden önce para” politikalar› dokunuyor. Eskiden, okullar
bir “milli mesele” idi. ﬁimdi “para
kaybetti¤imiz alan” diyorlar.
Ve bize deniliyor ki, iﬂ bulmak
bir ﬂanst›r (eskiden 'mecburiyet'ti),
ve bir ﬂans oldu¤u için, bütün koﬂullar› kabul etmek zorundas›n›z, en
aﬂa¤›layan ﬂartlar› bile. Ö¤renciler
buna “yeter” dediler.

Evet ideolojik bakt›k
Hükümet, neo-liberalizm program› çerçevesinde temel hak ve özgürlükleri k›s›tlama yolunda bir
darbe ald›. Bundan sonras› için ö¤renciler ne düﬂünüyor? Neo-liberalizme karﬂ› uzun vadeli bir direniﬂ
bilincini oluﬂturacak tart›ﬂmalar
var m›?
Hükümet söyledi¤iniz gibi sadece bir uygulamadan vazgeçti. Aﬂ›r›
derecede inatç› ve kimseyi dinlemeyen bir iktidar vard› karﬂ›m›zda. Biz
illa ki grev yapal›m demiyoruz, insanca bir sistemde yaﬂamakt›r. Az
önce söyledi¤im gibi, bu direniﬂ sadece CPE'ye karﬂ› de¤ildi. Bize diyorlar ki, "siz hep ideolojik bak›ﬂla
hareket ediyorsunuz". CFDT'nin
baﬂkan› bile bunu diyor bizlere. Kelimelerden korkmayal›m, evet bu
ideolojik bir bak›ﬂ, biz "her ﬂey para
ile dönsün, önce ç›kar" demiyoruz.
Kültürel aktiviteler para bask›s›
alt›nda, markalar ve moda egemenli¤i alt›nda. Bugün ki hayatta bu bir
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gerçek ve biz bir alternatif istiyoruz.
Bir ‘ö¤renci koordinasyon'u
oluﬂturduk, tart›ﬂt›k. Ve çok net bir
ﬂekilde görüldü ki, sorun sadece
CPE de¤il, en genel anlamda neo-liberalizm denilen uygulamalar.
Umuyoruz ki (ﬂüphemiz yok) tart›ﬂmalar sürer. UNEF’te zaten her zaman tart›ﬂmalar oluyor. Tavr›m›z
net; bir “madde” olmak istemiyoruz, insan yerine koymalar› gerekiyor. Tart›ﬂmalarda bu çok konuﬂuldu ve daha çok ﬂeyler yapmal›y›z.

Güvensizlik içinde
yaﬂamak zorunda de¤iliz
CPE Yasas›, artan iﬂsizlik büyük
tepkiye yolaçt›. Banliyö eylemlerinin de toplumsal nedenlerinden biri
iﬂsizlik idi. Banliyö gençli¤i CPE
direniﬂine kat›ld› m›?
Banliyölerdeki gençli¤in ço¤u
zaten liseye gidiyor, baz›lar› da üniversiteye. Onlar›n baﬂka gençlerden
farklar› yok bu konuda: Ayn› sistemin gençleriyiz. Fransa'n›n bütün
gençleri gibi, onlar da kat›ld›. Bu
co¤rafik bir sorun de¤ildi, sosyal bir
sorun ve herkes buna karﬂ› tav›r ald›. Banliyölerde sadece araba yakan
insanlar yok, karikatürlerden uzak
durmak gerekiyor.
Banliyö eylemlerinin, toplumsal
nedenlerini nas›l de¤erlendirdiniz?
Çok büyük bir mesaj verildi.
Geçti¤imiz bu birkaç ay içinde çok
derin rahats›zl›¤› gösterdiler; bahsetti¤iniz Banliyö eylemlerinde, Lise'deki direniﬂler (6-7 ay önce), ve
bugün CPE ile. Art›k, baﬂbakan›n
gençli¤e iyice bakmas› gerekiyor.
Bugün 18 yaﬂ›nda olanlara bakal›m. 2055’e kadar mecburen çal›ﬂacaklar. Art›k sadece güvensizlik riski ortam›nda yaﬂamak zorunda de¤iliz, tam güvensiz bir ﬂekilde yaﬂamak zorunday›z. Her zaman bizi
aﬂa¤›layanlara boyun e¤mek ve her
zaman korkarak yaﬂamak durumunda b›rak›l›yoruz.
Neo-liberaller diyorlar ki, "sosyal modelimizi korumak için bu yasay› ç›kart›yoruz." Sonuç olarak ve
gülmeden, bize anlat›l›yor ki, daha

iyi korumak(!) için sosyal modelimizi yoketmek laz›m! Bütün reformlar yarat›c› ve iyileﬂtirici olmas› gerekirken, sadece k›s›tlamalar
oluyor.
Direniﬂ duygusundan öte bir ﬂey
var, kald›r›lmayacak kadar a¤›r:
Fransa hiçbir zaman o kadar zengin
olmad› (baﬂka bat› ülkeleri gibi).
Ama bu zenginlik hiçbir zaman bu
kadar kötü paylaﬂ›lmam›ﬂt›.

Ç›kar iliﬂkilerine isyan
Hükümet niye insanlar› güçsüzleﬂtirmek istiyor? ‹deolojik nedenlerden mi, hangi "genel fayda" için?
Her gün "gençler çal›ﬂmak istemiyorlar" sözünü duymak çekilmez
hale gelmiﬂti. "Hayat herkes için olsun" dememiz utanç verici midir?
Hayattan herkesin eﬂit faydalanmas›n› istemek niye kötü olsun? Ç›kar
iliﬂkilerinin yerine 'insan'› koymak
sorumsuzluk mudur? Bütün bu sorular, Banliyöler, Lise direniﬂleri ve
CPE eylemlerini getirdi.

‘68 ile benzerli¤i,
insanlar›n ‘yeter’ demesi

1968 ö¤renci eylemleri, giderek
toplumun tüm kesimlerini saran
‘özgürlükler hareketine’ dönüﬂmüﬂtü. Bugün ile k›yaslar m›s›n›z? 'CPE
geri çekildi, her sorun çözüldü' denilmeyece¤ine göre, ne olabilir?
1968 bugünden elbette farkl›,
çünkü koﬂullar de¤iﬂti. Ama temel
sebeb ayn›: ‹nsanlar "alternatif istiyoruz" dediler. Bu direniﬂler, özellikle ö¤renci direniﬂleri bize birçok
özgürlük kazand›rd›. O zamanlar da
çok sert bir iktidar vard›. Benzerlik
burda; insanlar›n "yeter" demeleri.
Az önce söyledi¤im gibi, CPE
her ﬂey de¤ildi, genel bir sorundu.
Bundan sonra ne olabilir? Biz hiçbir
zaman sadece CPE'ye karﬂ›y›z demedik, alternatif de sunuyoruz.
'Sosyal merdiven' denilen ﬂey eskiden okuldu. Art›k böyle bir ﬂey yok.
Diplomas›z kalan gençler marjinal
oluyorlar. Diplomal› ise, formasyonlar›yla alakas›z bir iﬂte çal›ﬂ›yorlar. Yüksek diplomal› olan insanlar aras›nda, sadece elit bir kesim gelece¤ine güvenle bak›yor.
Ayr›mc›l›k her yerde var: Ev tutmak
için, iﬂ için... günlük bir sorundur.
Bunlara iliﬂkin ülke genelinde bir

tart›ﬂma olmas›n› istiyoruz.
Uzun laf›n k›sas›: Ç›kar kültüründen ç›kmak laz›m.

Göçmenler, Frans›zlar,
iﬂçiler ve ö¤renciler; hep
beraber ‘yeter’ diyelim
Türkiyeli göçmen iﬂçilerin Avrupa ülkelerindeki derneklerini biraraya getiren Anadolu Federasyonu
arac›l›¤› ile göçmen iﬂçilerine,
gençlerine ne söylemek istersiniz?
Bilmiyorum nas›l gördünüz burdaki hareketi ama bu bir ça¤r›yd›
asl›nda, bütün insanlara. Frans›z olsun, baﬂka ülkeden olsun, yabanc›
olsun, hiç fark etmez. Paran›n her
ﬂey olmamas› içindi hareketimiz. Ve
çok gerçekçiyiz. Eskiye dönelim falan demiyoruz, biz yar›na bak›yoruz
ve inan›yoruz ki, politik reformlar›n
yaﬂam› iyileﬂtirmek için yap›lmas›
gerekiyor, insanlar› güvensizleﬂtirilmesi için de¤il. Neo-liberalizm bütün ülkelerde a¤›r bas›yor. Göçmenler, Frans›zlar, yabanc›lar, iﬂçiler ve
ö¤renciler: Hep beraber yeter diyelim!

Selam olsun umudun ﬂanl› yürüyüﬂüne

“Yar›n Bizimdir” Gecesi

Gecenin ikinci bölümü ise umudun tarihinin anlat›ld›¤› sinevizyon gösterimi ile baﬂlad›. Sinevizyonun her
resim karesine yans›yan direniﬂler, kahraman ﬂehitler,
halk›n kurtuluﬂ savaﬂç›lar› coﬂkuyla alk›ﬂlan›rken,
umudun solganlar› hiç susmad› ve kitle ayakta izledi.

Yurtd›ﬂ›nda, 30 Mart-17 Nisan Devrim ﬁehitlerini
Anma ve Umudun Kuruluﬂunu Kutlama kampanyas›
"Yar›n Bizimdir Gecesi" ile sona erdi.
29 Nisan günü Hollanda Hertogenbosch’da yap›lan
gece, devrim ﬂehitleri an›s›na yap›lan sayg› duruﬂuyla
baﬂlad›. Devrimci Halk Kurtuluﬂ Cephesi Avrupa Temsilcili¤i ad›na yap›lan konuﬂmada; emperyalizme karﬂ›
ba¤›ms›z, faﬂizme karﬂ› demokrasi, kapitalizme karﬂ›
sosyalizm savaﬂ›n›n kuﬂatmalara, katliamlara ra¤men
sürdü¤ü kaydedildi. Büyük Direniﬂ’e vurgu yapan
Cephe Avrupa Temsilcili¤i, yurtd›ﬂ›nda yaﬂayan emekçi halk›m›z›, bu savaﬂa destek vermeye ça¤›rd›.
Ard›ndan, "Umudun Çocuklar› Korosu"nun türküleriyle devam eden gecede, Yediyöre Halkoyunlar›
Ekibi Anadolu’yu yurtd›ﬂ›na taﬂ›d›. Arif Sa¤ halkoyunlar›n›n ard›ndan sahneye ç›karken, türküleri ve deyiﬂleri alk›ﬂlar eﬂli¤inde be¤eniyle dinlendi.
Arif Sa¤'›n ard›ndan, Erdo¤an Egemeno¤lu “ﬁeyh
Bedrettin Destan›” adl› gösterimi gerçekleﬂtirdi. Ölüm
orucu direniﬂinin konu edildi¤i destan›n gösterimi s›ras›nda s›k s›k coﬂkulu sloganlar at›ld›.

Sinevizyon gösteriminin ard›ndan sahneyi Grup
Yorum ald›. Grup Yorum yüzlerce kiﬂinin halaylar› ve
sloganlar›yla eﬂlik etti¤i bir türkü ﬂöleni sundu.
Yeni kasetinden de türküler seslendiren Grup Yorum’dan sonra ise, son olarak sahneye Aynur Do¤an
ç›kt› ve
Kürtçe
ezgilerini seslendirdi.
Coﬂku içinde
geçen
geceye
1500'den
fazla kiﬂi
kat›ld›.
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Mehmet Hep Yan›m›zda
(Adana’da infaz edilen Mehmet Topalo¤lu’nun a¤abeyi)

Y›lmaz Topalo¤lu: Kardeﬂim
bir dökümcü ustas›yd›. Ben kardeﬂimin gazeteci oldu¤unu sonradan
ö¤rendim. Kardeﬂim benim bir parçamd›, gözü pekti, sözünün eriydi.
Mehmet ç›kt›ysa bir kere yola geri
dönmezdi ya da ç›kmazd›.
Mehmet zaman zaman akl›ma

geldi¤inde sofrada yemekler bo¤az›mda dü¤ümlenir, yiyemez kalkard›m. Böyle çok oldu. Ailem de etkilenir, o gün eve bir sessizlik hakim
olur. Bizim evde Mehmet hiç eksik
olmaz, zaten kardeﬂimin olmay›ﬂ›n›
kabul etmem mümkün de¤il, asla bu
kelimeyi kabul etmiyorum.
Kardeﬂim 27 yaﬂ›nda bir gençti,
iyiyi kötüyü ay›rt edebilecek yap›da
ve güçte biriydi. Benim kardeﬂime
bunu yap ﬂunu yapma demem pek
do¤ru olmaz, sadece bilirdik. Zaten
rahmetlinin haberini al›r almaz dünyam y›k›ld›. Kardeﬂimi öldürenlere
her zaman beddua ediyorum, onlar
da bir gün, biz nas›l kardeﬂimin ac›
haberini alm›ﬂ ve dünyam›z y›k›lm›ﬂsa onlar›n da dünyas› y›k›l›r diyorum.
Kardeﬂim hiç yanl›ﬂ iﬂ yapmazd›. Mehmet kararl› idi ve hakl›y›
haks›z› ay›rt edebilen biriydi.
1998 28 Ocak’›ndan bu yana
kardeﬂim hep gözümün önünde duruyor. Geçenlerde ﬂehir merkezinde
geziyordum. Birden Mehmet'e benzetti¤im birine do¤ru h›zla koﬂtum

ve boynuna sar›ld›m. Adam ne yapaca¤›n› ﬂaﬂ›rd›, kardeﬂimin foto¤raf›n› cebimden ç›kard›m Mehmet'e
benzeyen gence gösterdim, o da ﬂaﬂ›rd›. Kendisine Mehmet'i anlatt›m
ve ölüm mangalar› taraf›ndan arkadaﬂlar›yla birlikte bir Ramazan
Bayram› sabaha karﬂ› öldürüldü¤ünü, hem de Adana'n›n merkezinde
oldu¤unu söyledim. Yine söylüyorum kardeﬂimi öldürenlere ve onlar›n iﬂbirlikçilerine beddualar›m hiç
eksik olmayacak.
Aradan tam 8
y›l geçmesine
ra¤men
Mehmet'i katledenler
cezaland›r›lmad›.
Mehmet dürüst bir çocuktu.
Evet o ﬂimdi yan›mda de¤il ama
onu her gün her
an yan›mda hissediyorum
ve
hissetmeye devam edece¤im.

Mehmet Topalo¤lu

Elmas'›n katledilmesinin mahkemeleri daha yeni bitirildi. Ve birçok katliam mahkemesinde oldu¤u gibi katilleri aklad›lar. Kardeﬂim direk yere yat›r›lm›ﬂ ve yak›n
mesafeden kafas›na kurﬂun s›k›lm›ﬂ ve bu devletin adaleti, mahkemeleri bunu meﬂru müdafa ile aç›kl›yor. Biz
böyle bir devletten adalet beklemedik, beklemiyoruz.
Biz Elmas'›n ailesi olarak bu davay› açt›¤›m›z anda da
bu mahkemelerden adalet beklemiyorduk. Bugün Eyüp
Beyaz Adalet Bakanl›¤›'na girdi. Adaletin olmad›¤› bir
ülkede baﬂka ne olabilirdi ki! Biz bunu mahkemede de
katillerin yüzüne söyledik Biz bu devletin adaletine güvenmiyoruz. Bu bizim adaletimiz de¤ildir. Elmas'›n ve
di¤er katledilen devrimcilerin hesab›n› halk›n adaleti
yerine getirir. Halk›n adaletine güveniyoruz biz.
Hala ölüm oruçlar› devam ediyor. 121 kiﬂi öldü. Biz
bu devletin
adaletine nas›l güvenelim.
19 Aral›k'ta
hapishaneleri
yakt›lar, gazlarla, bombalarla insanlar›
yakt›lar.

Bu Devletin Adaletine Güvenmiyoruz
(Beﬂiktaﬂ Arzum Kafe’de infaz edilen Elmas Yalç›n’›n a¤abeyi)

Y›lmaz Yalç›n: Elmas etraf›nda sayg› uyand›ran
bir kiﬂili¤e sahipti. Çeﬂitli iﬂlerde çal›ﬂt›. En son belediyede bir iﬂe girdi. Sürekli devrimcilerle iç içe büyüyen
bir insand›. Belediyede çal›ﬂt›¤› süre içinde devrimcilik
noktas›nda daha da netleﬂmeye baﬂlad›. Bir gün memur
derne¤i kuracaklar›n› söyledi. Biz o zaman memurlar›n
örgütlenemeyece¤i, düzenle iç içe yaﬂad›klar› vs.. tart›ﬂmas› yapm›ﬂt›k. O zaman bana “biz bu iﬂi yapaca¤›z”
demiﬂti. Kararl› ve inatç› bir insand›. Ve sonuçta memur
derne¤ini kurdular ve çok geniﬂ bir örgütlülü¤e ulaﬂt›lar.
Memur sendikas›n› kuracaklar›n› söyledi¤inde de
ayn› tarzda tart›ﬂmalar yaﬂad›k. Ancak o yine kararl›l›¤›n› ifade etti. Ve bunu gerçekleﬂtirmek için de eme¤ini
esirgemedi. Bir süre sonra memur örgütlenmesini baﬂka
arkadaﬂlar›n›n yürütebilece¤ine inanm›ﬂ olacak ki, mücadelenin içinde daha aktif yeralmak istedi.
‹lk katledildi¤i haberi geldi¤inde can›m›z yand›.
Kardeﬂimiz birçok ﬂeyi paylaﬂt›¤›m›z bir insan ve ayn›
zamanda devrimci mücadeleye katk›lar› olan bir insand›. Zaten öncesinde tan›d›¤›m›z çok de¤erli insanlar›
katliam operasyonlar›nda kaybetmiﬂtik. Elmas benim
için bir patlama noktas› oldu. Yaﬂad›klar›m›z›n, kaybettiklerimizin ac›s› Elmas'la birlikte patlad› diyebilirim.

Biz kendi
adaletimize
güveniyoruz.
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Elmas Yalç›n

Y›lmaz Yalç›n

