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Avukat Behiç Aﬂç› ve
13. Ölüm Orucu Ekibi’nin ard›ndan Adana’da
Gürcan Görüro¤lu ölüm orucuna baﬂlad›...
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Kürt Milliyetçilerinin
Sald›r›lar›

Düﬂüncelerimizi
De¤iﬂtiremez!

1 May›s Tutuklular› Serbest B›rak›ls›n!
1 MAYIS ENGELLENEMEZ!
1 MAYIS ‹CAZET SINIRLARI
‹Ç‹NE HAPSED‹LEMEZ!

‹çeride ve D›ﬂar›da Büyük Direniﬂ!
Av. Behiç Aﬂç›, Serpil Cabadan
13. Ekip ve Gürcan Görüro¤lu
Bayra¤› Hedefe Taﬂ›yorlar



Fatma a çl›ktan ö ldü
çocuklar!
Siz hiç aç kalmayas›n›z
diye 354 gün aç kald›.
Yüzündeki ölüm çizgileri,
yana¤›n›zdaki gülücükler
eksik olmas›n diye.

● 1 Nisan Operasyo Davas›

Sen I rakl› ç ocuk!
Tepenize ya¤an bombalara her an eriyip giden
bedeniyle barikat oldu
Fatma ablan›z.

● Dersim Temel Haklar

Sen F ilistin'li ç ocuk!
Daha en taze yaﬂ›n›zda eliniz oyuncaklar tutsun diye
ölüme direndi 354 gün
boyunca Fatma ablan›z.

● Antalya HÖC

Tarih: 22 May›s / Saat: 11.35
Yer: ‹stanbul 12. ACM

● Dicle Gençlik Derne¤i
18 Mart’ta tutuklanan dernek
üyeleri; ‹lker Bo¤a, Salih Esmer
ve Olcay Kaylan’›n duruﬂmas› 26
May›s günü saat: 8.30’da...

6 May›s bask›n›nda tutuklanan
dernek yönetici ve üyelerinin
duruﬂmas›, 17 May›s’ta Malatya
ACM’de görülecek...

Yeni mail adresi:
antalyahoc@gmail.com

Fatma a çl›ktan ö ldü
analar›m›z!
Gö¤sünüze birazc›k daha
fazla süt dolsun diyedir
O'nun 354 günlük açl›¤›.
Aln›ndaki k›z›l band›ndan baﬂka çeyizi olmad›
O'nun. K›zlar›n›z›n çeyizi gönüllerince olsun diye
onuruyla taﬂ›d› band›n›
354 gün.

Haftal›k Süreli Yerel Yay›n

Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Sevtap TÜRKMEN
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
‹stiklal Cad. Büyükparmakkap› Tel
Sok. No:4 Kat:4/2 Beyo¤lu/‹STANBUL
Telefon: 0 212 251 94 21
Faks: 0 212 251 94 35
Yurtd›ﬂ› Büro: Vak›f EFSANE
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/NEDERLAND

ANKARA KONSER‹
Yer: Anatolia Gösteri ve Kongre Merkezi
Tarih: 21 May›s 2006 Pazar / Saat: 19.00
BURSA KONSER‹
Yer: Aç›khava Tiyatrosu
Tarih: 20 May›s 2006 C.tesi / Saat: 20.00
(Ayn› gün saat 14:00’te Bursa Temel
Haklar’da imza günü)

‹ZM‹R: Grup Yorum, 17 May›s’ta da Ege
Üniversitesi Alternatif Aç›l›ﬂ ﬁenli¤i’nde

‹nternet Adresi: www.yuruyus.com
Mail Adresi: info@yuruyus.com
ISSN: 1305-7944
Hesap No: 1051 - 1637885 Sevtap
Türkmen Türkiye ‹ﬂ Bankas› ﬁiﬂli ﬁb.
Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k
Bask›: ASPAﬁ Pazarlama-Evren Mah. Gülbahar
Cad. No:7 Ba¤c›lar/‹ST. Tel: 0 212 655 88 64
Da¤›t›m: Merkez Da¤›t›m Pazarlama San. ve Tic.
A.ﬁ. Tel: 0 212 354 37 67
Fiyat›: 1 YTL
Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
‹sviçre: 6 Frank

Hollanda: 4 Euro
‹ngiltere: £ 2.5

Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

18 May›s
24 May›s

Ça¤r›
‹lan

Sen U ¤ur'umuz, s en
Esen'imiz, s en
Fatih'imiz!
Bedeninizi delik deﬂik
edenlere, oyunlar oynarken sizi "terörist" ilan
edenlere; eriyen her hücresini kurﬂun yapt› Fatma ablan›z.

Grup Yorum
Konserleri

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler
Okan KÜLEKÇ‹ -1980 Maraﬂ Elbistan do¤umluydu. Genç yaﬂta mücadeleye
kat›ld›. ‹lk tutukland›¤›nda 19 yaﬂ›ndayd›;
bir süre Ümraniye Hapishanesi’nde tutuldu. Tahliye edildikten k›sa süre sonra
2000 ﬁubat’›nda yeniden tutukland›. Kartal Özel Tip’e, oradan da Tekirda¤ F Tipi’ne
sevkedildi. T‹KB Davas›’ndan yarg›lan›yordu. 7. Ölüm Orucu Ekibi’nde yerald›. 23
May›s 2002’de Bayrampaﬂa Hastanesi'nde ölümsüzleﬂti.

20 May›s 2003’te Ankara
K›z›lay’da feda eylemi haz›rl›¤›
içindeyken kazayla meydana gelen patlama sonucu ﬂehit düﬂtü.
18 May›s 1977 do¤umlu ﬁengül, mücadeleye Malatya Gazi Lisesi’nde okudu¤u y›llarda kat›ld›.
ﬁengül
Daha sonra Malatya ve ‹stanAKKURT
bul’da Kurtuluﬂ bürosunda çal›ﬂt›.
Nurtepe gecekondu halk›n›n örgütlenmesinde yerald›.
Defalarca gözalt› ve tutsakl›klar yaﬂad›. Oligarﬂinin
hukuksuz “ceza”lar› sonucu mücadelesini illegalite koﬂullar›nda sürdürdü. 19 Aral›k 2000 Katliam› karﬂ›s›nda
tereddütsüz feda savaﬂç›s› olmak istedi. Bu görevi üstlendi¤inde, yine tereddütsüz yürüdü zalimlerin üstüne.
Hedefine ulaﬂamasa da görevini yerine getiren bir devrimci olarak ölümsüzleﬂti.

Bir Cephe
gerilla birli¤iyle,
oligarﬂinin askeri güçleri aras›nda 20 May›s
1998’de DerZeynep
Hüseyin
sim Hozat TavukKORKMAZ lu Köyü yak›nlaKILIÇ
r›nda ç›kan çat›ﬂmada, saatlerce çat›ﬂ›p birli¤in kuﬂatmay› yarmas›n› sa¤layarak ﬂehit düﬂtüler. Çat›ﬂ›rken son anlar›nda ellerindeki
malzeme ve dökümanlar› imha edecek bir cüret ve iradeyle
kucaklad›lar ölümü.
1977, Malatya Akçada¤ Kas›muﬂa¤› do¤umlu Hüseyin,
mücadeleye 1991’de Malatya’da lise ö¤rencisiyken kat›ld›. Bir
süre ‹stanbul mahalli bölgelerde çal›ﬂt›. 1975, Kilis-Sö¤ütlü do¤umlu Zeynep de mücadeleye lise y›llar›nda kat›ld›. 1993-96
aras›nda Gaziantep Mücadele ve Kurtuluﬂ Temsilcilikleri’nde
bulundu. 1997’de gerillaya kat›ld›.

Ailemizle tan›ﬂal› daha 6 ay olmuﬂtu. Kurtuluﬂ Bürosu'nda çal›ﬂmak üzere Antep'e gittim. "Düztepe dolmuﬂuna binip hastane dura¤›nda inersin, seni orda bekliyece¤im." Zeynep'in sesini ilk duyuﬂumdu bu. Hastane dura¤›nda baﬂlayan ve bugüne kadar taﬂ›nan bir
özlem ve umut Zeynep ve Zeynepler.
Beraber çal›ﬂt›¤›m›z dönemde özellikle benim yeni olmamdan dolay› çok sorunlu günlerim oldu. Ama ﬂimdi geriye dönüp bakt›¤›mda
birçok noktada Zeynep'in hakl› oldu¤unu görüyorum. Zeynep bir teorisyen de¤ildi. Mangal
gibi yüre¤i, inanc›, inatç›l›¤› ile tam bir s›ra neferiydi. Bir annenin hassasl›¤›, ﬂefkati ve bir o
kadar da kiniyle Parti'ye ve ona ait her ﬂeyin
üzerine titrerdi.

2000'den bu yana tutsakt›. 19-22
Aral›k Katliam›’nda
kurﬂunla yaraland›.
Oligarﬂinin “hayata
döndürme” ad›na s›kt›¤› kurﬂunlar, vücuAli ﬁAH‹N
dunda yaralar açt›.
Sevkedildi¤i Tekirda¤
F Tipi Hapishanesi'nde 8. Ölüm Orucu Ekibi
içinde yerald›. Direniﬂin belli bir noktas›nda
zay›fl›k gösterdi ve ölüm orucunu b›rakt›.
Daha sonra ciddi rahats›zl›klar baﬂgösterdi
vücudunda. Tedavisinin yap›lmamas›, hastal›¤›n›n a¤›rl›¤›na ra¤men tahliye edilmemesi
nedeniyle 21 May›s 2004’te, 26 yaﬂ›ndayken, tecritin ald›¤› 112. can olarak aram›zdan ayr›ld›.

Kaypakkaya,
1970’lerdeki devrimci
kopuﬂun bir halkas›d›r.
Gençlik içindeki çal›ﬂmalar›n›n bir aﬂamas›nda, içinde bulundu¤u ve baﬂ›n› Perinçek’in çekti¤i PDA’dan
koparak TKP/ML’nin
kurulmas›na önderlik
‹brahim
etti. Klasik halk savaﬂ›
KAYPAKKAYA
modelini temel alan bir
stratejiyi savundu. 12 Mart Cuntas›’na karﬂ› silahl›
mücadeleyi sürdürürken, 24 Aral›k 1972 gecesi
Vartinik'e ba¤l› Mirik Köyü’nde kuﬂat›ld›lar. Çat›ﬂmada Ali Haydar Y›ld›z ﬂehit düﬂerken, Kaypakkaya
yaral› olarak kuﬂatmay› yarmas›na ra¤men daha
sonra tutsak düﬂtü.
Dersim, Elaz›¤ ve Diyarbak›r'da aylarca iﬂkencede kald›. Ser verdi, s›r vermedi. 18 May›s 1973’te
Diyarbak›r iﬂkencehanelerinde ölümsüzleﬂti.

,GE:K:=
=:BK
Zeynep KORKMAZ
Zeynep bir haftal›¤›na ﬂehir d›ﬂ›na ç›kacakt›. Gerekli ﬂeyleri konuﬂtuktan sonra yolcu ettim. O hafta boyunca gitti¤im yerleri, dergi sat›ﬂ›n›, görüﬂmeleri ve özellikle de harcamalar›
i¤neden ipli¤e not tutarak geçirdim. Zeynep
döndü. Tuttu¤um notlar› ve sözlü olarak gerekli bilgileri verdim. Harcamalar bölümünü
dikkatlice inceledikten sonra "çok harcam›ﬂs›n" dedi. Ben en büyük aferini bekledi¤im konuda bu yorumu duyunca ﬂaﬂ›rd›m. Baﬂlad›m
anlatmaya ve tart›ﬂmaya. Ben ve di¤er arkadaﬂlar ›srarla harcamalar›n di¤er haftalar›n ak-

Jose MART‹

Aykut
KAYNAR
Bolu’da mücadelenin en ön saflar›ndayd›. Daha sonra Karadeniz’de, Aybast›
Bölgesi’nde çal›ﬂmaya
baﬂlad›. 19 May›s
1980’de ayn› yerde
faﬂistler taraf›ndan
katledildi.

Küba'n›n ‹spanya'ya karﬂ›
ba¤›ms›zl›k savaﬂ›n›n önderiydi. 1853'te Havana'da do¤du.
16 yaﬂ›nda La Patria Libre
(Özgür Vatan) adl› bir gazete
ç›kard›. 17 Yaﬂ›nda ba¤›ms›zl›k savaﬂ›na kat›ld›¤› için tutukland›. Alt› ay kürek cezas›ndan sonra, ‹spanya'ya sürüldü.

Sürgün hayat›n›n uzun bir
bölümünü New YorK'ta geçirdi; ama Latin Amerika'yla ba¤›n› sürdürdü, yaz›lar›yla ünü
tüm k›taya yay›ld›. Küba Devrimci Partisi'nin kuruluﬂuna önderlik etti. Marti, partisini önderli¤inde gerilla savaﬂ›
temelinde sürdürülen ba¤›ms›zl›k savaﬂ›na kat›lmak amac›yla 11 Nisan 1895'te gizlice Küba'ya döndü. Ne ki, 16 y›l
ayr› kald›¤› ülkesine döndükten bir ay sonra, 19 May›s
1895'te bir çarp›ﬂmada vurularak ﬂehit düﬂtü. Fakat ba¤›ms›zl›k ateﬂini bir kez tutuﬂturmuﬂtu ve o ateﬂ yanmaya
devam etti.

sine bu hafta daha düﬂtü¤ünü belirtmemize
ra¤men Zeynep bu. "Do¤ru, di¤er haftalara
göre daha az ama tasarruf yap›labilecek ﬂu ﬂu
noktalarda özen gösterilmemiﬂ" cevab›n› ﬂimdi
daha iyi anl›yorum.
Antep, katliam operasyonlar›n›n ve tutuklamalar›n diz boyu oldu¤u o süreçte Zeynep'in
inanc› ve fedakarl›¤›yla ayakta kald›.
Ne yapsa ne etse de beyninin ve yüre¤inin
en güzel parças› sürekli Dersim Da¤lar›'nda idi.
Sonunda murad›na erdi. Ve Dersim Da¤lar›'n›n
belki de en güzel, en bereketli oldu¤u bir zamanda, May›s'ta takt› gelinli¤ini ve duva¤›n›.
Dilinde son kez m›r›ldand›¤› "Uyand›r›n anam›,
söyleyin gidiyorum/Yolumu gözlemesin dönemem belki geri" dizeleriyle gelin gitti.

Sald›r›lar› durdurun!
Bu yöntem ç›kmazd›r!
Niye sald›r›yorlar? Ortada sadece tek bir neden vard›r: Bütün
mesele, devrimcilerin düﬂüncelerini de¤iﬂtirmek, kendilerine
tabi k›lmakt›r... Hay›r, düﬂüncelerimizi bask›yla, zorla, sald›r›larla de¤iﬂtirmeyiz. Çünkü biz Marksist-Leninistiz.
ligarﬂi halka karﬂ› yeni bir savaﬂ açm›ﬂken, sola düﬂen,
mümkün olan en geniﬂ kesimleri
birleﬂtirerek halk›n direniﬂini örgütlemektir. Türkiye solunun böyle görevlerle yüzyüze oldu¤u bir zamanda, biz “sol içi ﬂiddet”i tart›ﬂmak,
solun tarihine sadece yeni utanç sayfalar› ekleyen bir sald›rganl›kla u¤raﬂmak zorunda kal›yoruz. Bu
utanç, solun ve devrimci hareketin
tüm ça¤r›lar›na ra¤men sald›r›lar›
sürdürmekte ›srar edenlerindir. Türkiye solunu böyle bir zamanda böyle bir sorunla u¤raﬂmak zorunda b›rakman›n sorumlulu¤u, sol içi ﬂiddeti uygulayanlara aittir.
eçti¤imiz hafta içinde, Kürt
milliyetçi hareketi, iradi, merkezi bir kararla, dört ayr› sald›r› gerçekleﬂtirdi. Sald›r›lar›n ayr›nt›lar›n›
dergimizin ileriki sayfalar›nda okuyacaks›n›z.
on dört sald›r›da Haklar ve Özgürlükler Cephesi üyeleri ve kurumlar› hedef al›nm›ﬂt›r. Ancak Kürt
milliyetçili¤inin sald›r›lar›, sadece
HÖC’le de s›n›rl› olmay›p, TKP’den
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BDSP’ye, DHP’ye kadar solun çok
çeﬂitli kesimlerini içine alan bir geniﬂlikte sürmektedir. ‹kinci olarak
bu sald›rgan politika, sadece birkaç
haftal›k de¤il, uzun zamand›r süren
bir politikad›r. 2005’in Ocak’›n da
Gazi, Nurtepe ve Alibeyköy’de baﬂlayan sald›r›lar, halen devam ediyor.
ernekler bas›l›yor, pusu kuruluyor, HÖC’lü av›na ç›k›l›yor,
tehditler savruluyor, provokasyonlar
yap›l›yor. Niye bütün bu sald›r›lar? Türk ve Kürt halk›na, sola
aç›klanm›ﬂ, kan›tlanm›ﬂ bir neden
yoktur. B›rak›n bir gerekçeyi, bahane yapabilecekleri bir nedenleri bile
yoktur. Peki öyleyse niye sald›r›yorlar? Ortada sadece tek bir neden
vard›r: Marksist-Leninistlerin devrimci çizgisi ve devrimci eleﬂtirileri.
Bütün mesele, devrimcilerin düﬂüncelerini de¤iﬂtirmek, kendilerine tabi k›lmakt›r.
ay›r, düﬂüncelerimizi bask›yla,
zorla, sald›r›larla de¤iﬂtirmeyiz.
Biz Marksist-Leninistiz. Düﬂüncelerimizi de¤iﬂtirmek için devlet de bu
yöntemleri kullan›yor. Katliamlar
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15 Birgün Gazetesi’ne ve
Tüm Sola Aç›k Ça¤r›
16 BAﬁ BA⁄LADIK BU KAVGAYA

yap›yor. F Tipleri inﬂa ediyor. Zor
karﬂ›s›nda düﬂüncelerini de¤iﬂtirenler vard›r. Emperyalizmin ve oligarﬂinin zoruyla stratejilerini, politikalar›n› de¤iﬂtirenler vard›r. Bunun
ad›na da “gerçekçilik”, “de¤iﬂen koﬂullar› do¤ru okumak” derler, “büyük politika”, “taktik esneklik” derler. Biz düﬂüncelerimizi zor alt›nda
de¤iﬂtirmeyiz. “Zor”un ﬂiddeti, boyutu bizim için hiçbir zaman önemli
olmam›ﬂt›r. Devrimcilik, zaten her
koﬂul alt›nda, herﬂeye ve herkese
ra¤men düﬂüncelerini savunmak
de¤il midir? Biz devrimciyiz.
ürt milliyetçi hareketi tarihe dönüp baksa bu gerçe¤i görecek;
devrimcilere yöneltti¤i ﬂiddetin hiçbir sonuç elde edemeyece¤ini, dönüp kendisini vuraca¤›n›, kendisini
çürütece¤ini farkedecek; ama k›sa
vadeli hesaplar, düzeniçileﬂmeye
yönelik politikalar, mülkiyetçilik
öylesine köreltmiﬂtir ki, bunlar› da
görmekten uzakt›rlar.
izim onlara karﬂ› uygulad›¤›m›z
bir ﬂiddet yoktur. Evet, “Kürt
milliyetçisi” diyoruz. Evet, stratejilerini, eylem biçimlerini eleﬂtiriyoruz. ﬁu veya bu hareketin de¤erlerine hakaret, küfür ise, tarihimizin hiçbir aﬂamas›nda yoktur. Zaten Gazi’den bu yana yaﬂanan sald›r›lar gözönüne getirilirse, sald›r›lar›n ne kullan›ld›¤› iddia edilen herhangi bir kelimeyle, ne herhangi bir kiﬂiyle ilgili
olmay›p, tamamen yukar›da belirtti¤imiz amaca yönelik oldu¤u görülür.
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30 Kim daha katliamc›?
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48 Not düﬂüyoruz

sald›r›lar› sürdüren, çözümsüzlü¤ü...
14 Seyredenler, Hani Siz ‘Sol ‹çi ﬁiddet’e
Karﬂ›yd›n›z?

33 Denizler’in miras›
halk kurtuluﬂ savaﬂ›nda yaﬂ›yor

teslim olmamak için direniyoruz

- Didim’de Grup Gün›ﬂ›¤› Konseri
49 ﬁehit aileleri konuﬂuyor

urda ﬂu dedi ki, burda bu dedi ki
türünden bahanelerin de hiçbirinin asl› astar› yoktur. Kald› ki olsa
bile, bunlar›n sol içi ﬂiddet gerekçesi olamayaca¤› tart›ﬂ›lmazd›r. Sald›r› için bir neden yok. Ama o illa sald›racak. Bu konuda verece¤imiz tek
bir örnek, sald›r› için nas›l “gerekçeler üretildi¤ini” göstermeye yeter. Diyarbak›r’daki sald›r›lara gerekçe olarak gösterilen, Kürt milliyetçilerinin dilindeki yayg›n söylem
ﬂuydu: “Siz 5. Kongrenizde ald›¤›n›z kararlar›n 6. maddesinde bizim
önderli¤imizi karalam›ﬂs›n›z, iﬂbirlikçi, hain demiﬂsiniz...”
evrimci hareketin tarihinde 5.
Kongre diye bir ﬂey hiç olmam›ﬂt›r. Dolay›s›yla olmayan kongrenin ald›¤› herhangi bir karar da sözkonusu de¤il. Ama iﬂte, Diyarbak›r’da sempatizan›ndan kadrosuna
kadar herkesin dilinde bu “kongre
karar›” var ve buna inanm›ﬂ –daha
do¤rusu inand›r›lm›ﬂ– durumdalar.
alan dolanla bir sald›r› zemini
yarat›l›yor ve PKK saflar›ndaki
devrimciler, yurtseverler, devrimcilere, onlar›n deyiﬂiyle “Türk solu”na
karﬂ› düﬂmanlaﬂt›r›l›yor. Sonra, dernek bas›l›yor, dernekteki silahs›z savunmas›z insan›n kafas›na silah dayay›p “Vuruyum mu? Vuruyum
mu?” deniyor. Vurun! Geç bile kald›n›z. Vurun! Yapmad›¤›n›z ﬂey de¤il. Eskiler bir yana, 4 TDKP’liyi,
Tekoﬂinci’yi öldürdünüz. Yine yapabilirsiniz. Ya sonra?
olla meselelerini böyle çözmeye
al›ﬂm›ﬂlar. Bunun için yüzlerce
devrimcinin, yurtseverin kan› var ellerinde. Bas›lan dernekte kafas›na
silah dayanan dernek üyesinin cevab› bile Kürt milliyetçi hareketine
çok ﬂey anlatmal›d›r. Dernekteki insan›m›z, kafas›na silah dayand›¤›nda “Vur!” diyor, “vuracaksan vur,
vurmazsan bunun hesab›n› daha
sonra vereceksiniz!”
ur, öldür! Evet, yapabilirsiniz.
Sonuçta insanlar›n›z derneklerinde silahlarla, bazukalarla siyaset
yapm›yorlar. Girer ve vurursunuz.
Baﬂka ne yapars›n›z. Vur, vur... Ne
kazan›rs›n›z sonuçta? Sayg›nl›k m›?
‹tibar m›? Güç mü?... Tarihinizin
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“sol içi ﬂiddet”in yaz›l› oldu¤u sayfalar›na yeni bir utanç sayfas› eklemiﬂ olmaktan baﬂka hiçbir ﬂey geçmez elinize.
sar›z keseriz... Sonra... Gerçekler yine orta yerde durur. Eleﬂtiriler yine yaz›ld›¤› yerde kal›r. Ve
Marksist-Leninistler, 36 y›ld›r hiçbir
ﬂeyin döndüremedi¤i yollar›nda yürümeye devam ederler.
evrimci hareket, kendisine soldan yönelen sald›r›lar karﬂ›s›nda ayn› yönteme baﬂvurmad› hiçbir
zaman. Bugün de bu yöntemi seçmeyecektir. Ama giderek pervas›zlaﬂan sald›r›lar karﬂ›s›nda sessiz, tav›rs›z da kalmayacakt›r.
ize sald›r›, devrime sald›r›d›r.
HÖC aç›klamas›nda belirtildi¤i
gibi; “Bize sald›r›, halka sald›r›d›r.” ﬁimdi sald›r›y› halka götürme
hakk›m›z› kullan›yoruz. Belli bir
noktaya kadar sadece Platform’un,
onun yetkili k›ld›¤› komisyon ve heyetlerin sorular›na muhatap olan
Kürt milliyetçili¤i, art›k ayn› zamanda halk›n ve tüm devrimci, demokrat, ilerici kesimlerin sorular›na
muhatapt›r. Hesab› halka vereceklerdir.
iz ideolojimize, düﬂüncelerimize güveniyoruz. ‹lkelerimiz, kurallar›m›z, geleneklerimiz, her zaman her yerde savunabilece¤imiz
ar›l›k ve duruluktad›r. Ne söylemiﬂsek hepsini savunur, ne savunmuﬂsak, yapar›z. Bu yüzden tüm sol, ilerici güçlerin karﬂ›s›nda da, halk›m›z›n karﬂ›s›nda da aln›m›z aç›k, baﬂ›
dik dolaﬂ›r›z. Böyle oldu¤u içindir
ki bu sald›r›lardan da korkmuyoruz.
Ama kayg›l›y›z. Kayg›m›z, Kürt
milliyetçili¤inin sola yönelik ﬂiddetinin, halk›n mücadelesine, devrimin ve solun prestijine verece¤i zararlar noktas›ndad›r.
ürt milliyetçi hareketi, en baﬂta
sald›r›lar›n sorumlulu¤unu üstlenmek zorundad›r. ﬁu bizi ba¤lamaz, bu oraya de¤il ﬂuraya ba¤l› gibi gerekçeler, kendi iç iﬂleyiﬂleridir,
bizi ilgilendirmez. Sald›ranlar gökten gelmedi. Nerede faaliyet yürüttükleri, hangi kurumlarda bulunduklar› herkesin malumudur. DTP so-
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rumluluktan kaçamaz.
ilindi¤i gibi, DEHAP, Devrimci
ve Demokratik Yap›lar Aras›
Diyalog ve Çözüm Platformu’nun
bir üyesiydi. Platform’dan tam da
bu sald›r›lar›n arifesinde fiilen ayr›ld›lar. Hiçbir aç›klama yapma ihtiyac› bile duymad›lar. Soruldu¤unda
“yeniden yap›lanmalar›n›” gerekçe
gösterdiler. Oysa o süreç de bitti,
DTP olarak siyaset sahnesine ç›kt›lar, ama Platform’a dönmediler.
önmelidirler. Halka ve sola karﬂ› sorumluluk bunu gerektirir.
Halk›n mücadelesine bugünden kestirilemeyecek ideolojik, politik, kültürel zararlar veren bu sald›r›lar›n
kimin iﬂine yarayaca¤›n› bilmek için
siyaset teorisyeni olmak gerekmez.
DTP’ye sesleniyoruz; Türkiye solunun tüm kesimlerine sesleniyoruz; herkes sol içi ﬂiddetin karﬂ›s›na
ç›kmal›d›r. Kimse çarp›tmas›n, demagoji yapmas›n, küçük hesaplarla
kar›ﬂt›r›c›l›¤a soyunmas›n; burada
sözü edilen PKK’nin karﬂ›s›na ç›kmak de¤il, “sol içi ﬂiddet”in karﬂ›s›na ç›kmakt›r. Demagojilerle, ucuz
çarp›tmalarla bu görevi omuzlamaktan, ellerini taﬂ›n alt›na sokmaktan
kaç›nanlar›n politikas›, halklar›n
birli¤ine, kardeﬂli¤ine de¤il, olsa olsa soldaki çürümeye hizmet eden
zavall› politikalard›r. E¤er Türkiye
solunda ilkeler, devrimci gelenekler
hakim olacaksa, sol içi ﬂiddet karﬂ›s›nda her türlü hesap, kayg› bir yana
b›rak›l›p tav›r al›nmal›d›r.
on sözümüz yine, sald›ranlarad›r. Devrimci hareket sizi dost
olarak görmek istiyor. Sol içi ﬂiddetiniz karﬂ›s›ndaki tavr›m›z bile dostluk temelindedir. Yanl›ﬂ hesap yap›yorsunuz; devrimci hareketi sindirirsek, tüm solu sindirir, kendimize
tabi k›lar›z diye düﬂünüyorsunuz.
Ama hesab›n›z, daha ilk “önkoﬂulundan” itibaren yanl›ﬂt›r; devrimci
hareket sindirilemez. Bunu bugüne
kadar görmemiﬂ olman›z veya görmemekte ›srar etmeniz, sizin ad›n›za
talihsizliktir. Sald›r›lara, siyaset yasakç›l›¤›na derhal son verin. Siz de,
biz de, bu sorunla de¤il, asli görevlerimizle u¤raﬂal›m.
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Kürt Milliyetçi Hareketi Devrimcilere Sald›r›yor!
çöz
Haklar ve Özgürlükler Cephesi,
10 May›s 2006’da “Kürt Milliyetçi
Hareketi Devrimcilere Sald›r›yor”
baﬂl›kl› bir bildiriyle, son bir hafta
içinde yaﬂanan sald›r›lar› aç›klad›.
Kürt milliyetçi hareketinin uygulad›¤› sol içi ﬂiddet sürecinin öncesinin de hat›rlat›ld›¤› aç›klamada, DTP ve tüm sola, bu duruma
son verilmesi ça¤r›s› yap›ld›. Aﬂa¤›da HÖC’ün 80 No’lu bu aç›klamas›n› sunuyoruz:
***
Kürt milliyetçi hareketi, aylard›r
kendilerine yap›lan ça¤r›lara ve
uyar›lara kulaklar›n› t›kayarak, devrimcilere karﬂ› sald›r›lar›n› t›rmand›rmaktad›r. Sadece son bir hafta
içinde HÖC'lülere karﬂ› dört ayr›
sald›r› düzenlenmiﬂ, iki demokratik
kurum bas›lm›ﬂt›r.
Sald›r› ve tehditler uzun süredir
sürmekteydi, gerek Haklar ve Özgürlükler Cephesi olarak biz, gerekse de Devrimci ve Demokratik Yap›lar Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu, sald›r›lar›n durdurulmas›
için her düzeyde durmaks›z›n çaba
harcad›k. Ancak sald›r›lar durmak
bir yana, 1 May›s'tan itibaren t›rmanarak devam etmiﬂ ve bu aç›klama
zorunlu hale gelmiﬂtir.
Sald›r›lar ve neyi amaçlad›klar›,
Kürt ve Türk halk› taraf›ndan, tüm
devrimci, demokratik kesimler taraf›ndan aç›kça bilinmelidir. Bilinmelidir ki, kimse habersiz ya da duyars›z kalmas›n. Bilinmelidir ki, herkes
ona göre tavr›n› belirlesin.

1) Beﬂ Günde Dört Sald›r›;
Sald›r› Karar› Merkezidir!

✘ Sald›r› 1: 1 May›s günü saat
16.30 civar›. Gençlik Federasyonu'ndan bir ö¤renciye Taksim Tünel
hatt›nda son durakta sald›r›ld›. Sald›ranlar tan›n›yor; ‹stanbul Üniver-

sitesi'nden üç YÖGEH'li. Gençlik
Federasyonu'ndan arkadaﬂa siyaseti
sorulur ve arkadaﬂ “evet” deyince,
ellerindeki demir sopalarla vururlar.
Gençlik Federasyonlu ö¤renci, tünelde tramvay›n iﬂledi¤i demir raylar üzerine düﬂürülür.
Sald›r› 2: Ayn› gün, saat

✘

16.00 civar›. Yer: Eminönü. Gençlik
Federasyonu'ndan bir ö¤renci ve
onunla birlikte 1 May›s'a kat›lan iki
kiﬂiye sald›r›l›yor. “Siz HÖC'lü müsünüz?” diye soruyor ve cevap beklemeden sald›r›yorlar.
Sald›r› 3: Ertesi gün, 2 Ma-

✘

y›s. Saat 14.00 civar›. Devrimcilerin faaliyet yürüttü¤ü ‹stanbul Üniversitesi Halkbilim Kulübü’ne bask›n düzenlendi. Aralar›nda Kürtçe
konuﬂan 15 kiﬂilik grup, ellerindeki
demir sopalarla kulübe bask›n yap›p, orada bulunanlara sald›r›yor,
Kulübü da¤›t›yorlar.
Sald›r› 4: 5 May›s. Saat

✘

21.30 civar›. 1 May›s Mahallesi'ndeki Anadolu Temel Haklar Derne¤i, “Biji Serok Apo” sloganlar›yla içeriye giren yüzleri maskeli, ellerinde kalaslar ve silahlar bulunan
yaklaﬂ›k 15 kiﬂi taraf›ndan bas›ld›.
Bir yandan sald›r›rken, bir yandan
da "bir dahakine öldürmeye gelece¤iz...” diye tehditler ya¤d›r›yor, dernek üyelerimizin kafas›na silah day›yorlar.
Dört sald›r›da da birçok arkadaﬂ›m›z kalas, demir çubuk, yumruk
darbeleriyle yaralanm›ﬂt›r.

2) Yüzleri maskeli sald›rd›lar.
Ancak maske düﬂtü!
Sald›rganlar›n kimlikleri konusunda hiçbir ﬂüpheye yer yoktur.
Hiçbir belirsizlik yoktur.
Gençlik örgütlenmesi üyelerine
sald›ranlar, bizzat sald›r›ya u¤rayanlar taraf›ndan teﬂhis edilmiﬂler5
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dir. YÖGEH içinde örgütlü Kürt
milliyetçileridir.
Fakat, maske as›l olarak, Anadolu Temel Haklar Derne¤i'ni bast›klar›nda düﬂmüﬂtür. Mecazi anlamda
de¤il, gerçek anlamda düﬂmüﬂtür
maskeleri. Dernek üyelerinin direnmesiyle ortaya ç›kan bo¤uﬂma s›ras›nda sald›rganlardan birinin maskesi düﬂmüﬂ ve onun dernek üyelerinin hiç de yabanc›s› olmad›¤› biri
oldu¤u görülmüﬂtür. Maskesi düﬂen, dernektekilerin tan›d›¤› biriydi:
DEHAP (ve sonra DTP) gençlik
kollar›ndan tan›yorlard› onu. Dernek üyesi bir arkadaﬂ›m›z›n maskesi düﬂene hitaben “Ben seni tan›yorum, seni DTP'de gördüm, sen
Gençlik sorumlususun” demesi
üzerine h›zla toparlan›p ç›km›ﬂlard›r dernekten.

3) Kürt Milliyetçi Hareketin
Devrimcilere Sald›r› Bilançosu:
Hat›rlanaca¤› gibi, Kürt milliyetçi hareket 9 Ocak 2005'te GaziNurtepe ve Alibeyköy'de devrimcilere sald›rm›ﬂ, Haklar ve Özgürlükler Cephesi'nin önerisiyle kurulan
bir komisyon bu sald›r›lar› incelemiﬂ, solun birçok kesiminin kat›ld›¤› bu tart›ﬂmalarda sald›r› mahkum
edilmiﬂ ve DEHAP bu sald›r›n›n siyasi sorumlulu¤unu üstlenmiﬂti.
Fakat bugün art›k aç›kça ortadad›r ki, samimi bir özeleﬂtiri yap›lmam›ﬂ, sadece o gün teﬂhir olmalar›n›n sonucunda, “özeleﬂtiriyi” ve
“Sol içi komisyon” çal›ﬂmas›n› sald›rgan politikalar›n›n üstünü örtmek
için kullanm›ﬂlard›r. Bu özeleﬂtirinin üzerinden k›sa bir süre geçtikten
sonra, ayn› Gazi'deki, Nurtepe'deki
“gerekçeler” ileri sürülerek sald›r›lar sürdürülmüﬂtür. (Hemen burada
belirtmeliyiz ki, aﬂa¤›da s›ralayacaklar›m›z sadece son iki y›ll›k sald›r›lar›ndan bir kesittir. De¤ilse,
herkesin çok iyi bildi¤i gibi, Kürt

milliyetçi hareketinin sola, devrimcilere sald›r›s›n›n bilançosu, birkaç
sayfal›k bir bildiriye s›¤mayacak
kadar uzundur.)
Sald›rganl›¤›n kendini yeniden
gösterdi¤i yer bu kez Diyarbak›r oldu.
✘ 20 Ekim 2005, 25 Ekim
2005, 24 Kas›m 2005 ve 6 Aral›k
2005'te, BAGEH üyeleri, Gençlik
Federasyonu üyesi ö¤rencilere defalarca sald›rd›lar.
PKK, Devrimci ve Demokratik
Yap›lar Aras› Diyalog ve Çözüm
Platformu, defalarca “sald›r›lar›n
durdurulmas›” ça¤r›s› yapm›ﬂ, çözüm için YÖGEH'le, DTP ile görüﬂmeler gerçekleﬂtirmiﬂ, ama sald›r›lar durmad›¤› gibi, Türkiye solunun
farkl› kesimlerini de içine alacak ﬂekilde geniﬂlemiﬂtir.
✘ 1 Ocak 2006'da, Lavrion
Mülteci Kamp›’nda PKK'liler, Cephe taraftarlar›na sald›rd›.
✘ 6 Mart 2006; Diyarbak›r'da
TKP'li bir ö¤renciye BAGEH'liler
taraf›ndan b›çak çekildi ve burada
çal›ﬂma yapmayacaks›n›z diye tehdit edildi. Ayn› günler içinde Maslak'ta, Avc›lar'da TKP'lilerin faaliyetlerine yine BAGEH'liler taraf›ndan müdahale edildi.
✘ 22 Mart 2006; YÖGEH'liler
‹stanbul Üniversitesi'nde Ekim
Gençli¤i'nden ö¤rencilere sald›rd›lar. Ekim Gençli¤i dergileri y›rt›ld›.
Sald›r›lar›n senaryosu hep ayn›d›r.
Birincisi; “önderliklerine, de¤erlerine sald›r›ld›¤›n›” iddia etmekte, ikincisi, sald›r›lar›n “tabanlar›n›n kendili¤inden tepkisi” oldu-

¤unu iddia etmektedirler.
Bir: “Önderliklerine, de¤erlerine hakaret edildi¤ine” dair iddialar›n›z› ispat edin denilmiﬂ ve hiçbir
sald›r›da buna iliﬂkin tek bir kelime
kan›t gösterememiﬂlerdir. Çünkü
yoktur böyle bir ﬂey. ‹ki: Sald›r›lar›n›n “merkezi” olmad›¤›, her seferinde bizzat sald›r›ya kat›lanlar›n
kimlikleri ve sald›r›lar›n geliﬂimi taraf›ndan yalanlanm›ﬂ olup, kimsenin ne dün, ne de bugün inanmad›¤›
ve inanmayaca¤› bir sorumluluktan
kaç›ﬂt›r.

4) Niye Sald›r›yorlar?
Sald›ranlar›n K‹M oldu¤u belli
oldu¤una göre, burada cevaplanmas› gereken N‹YE sald›rd›klar›d›r.
Son dört sald›r›da gerekçe olarak
“siz bize 1 May›s'ta sald›rd›n›z” gerekçesi gösterilmiﬂtir.
Birincisi; 1 May›s'ta HÖC'ün
DTP ve YÖGEH'lilere karﬂ› bir sald›r› tutumu olmam›ﬂt›r. Bir DTP'linin bir HÖC'lüye küfürü üzerine bir
arbede yaﬂanm›ﬂ, alandaki tüm
HÖC sorumlular› ve kortej görevlileri arbedeyi durdurmak üzere müdahale etmiﬂler ve durdurmuﬂlard›r.
‹kincisi, e¤er sald›r›lar›n öncesi
olmasayd›, bu gerekçe belki ciddiye
al›nabilirdi -ki o durumda da mesele oturulup konuﬂulurdu. Ama besbelli ki mesele 1 May›s'taki olay de¤ildir. Kürt milliyetçi hareketi gerekçe ar›yor. Bu herhangi bir gösterideki bir gerginlik de olabilir, dergide yay›nlanm›ﬂ bir sat›r da. Onu
da bulamazlarsa, Diyarbak›r'da oldu¤u gibi asla kan›tlanamayan ve
kan›tlanamayacak olan yalan iddialarda bulunulur.

Anadolu Temel Haklar Derne¤i’ndeki bu görüntüler,
oligarﬂinin bir sald›r›s› sonucu oluﬂmad›!!!

Bunlar sald›r›lar›n bahanesidir.
Kürt milliyetçi hareketi,
devrimcileri sindirmek ve
kendine tabi k›lmak istiyor.
Söylenenler aç›kt›r; birine diyor ki, derginde ﬂu
tür yaz›lar yazmayacaks›n,
birine diyor ki, ﬂu ismi, ﬂu
imzay› kullanamazs›n, bir
baﬂkas›na diyor ki, ﬂu ﬂu
6
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ﬂehirlerde çal›ﬂma yapamazs›n....
Bu dayatmalar, sald›r›lar›n amac›n›
da ifade ediyor zaten.
Türkiye solunun devrimci eleﬂtirilerini susturmak, tüm sol gruplar›
kendi politikalar›na tabi k›lmak istiyor. Sald›r›lar, PKK'ye ve onun politikalar›na yedeklenmeyi kabul etmeyenleredir.
Evet biz PKK önderli¤indeki hareketi s›n›fsal ve ideolojik olarak
“Kürt milliyetçisi” bir hareket olarak de¤erlendiriyoruz; bu politik bir
belirlemedir. Kürt milliyetçi hareketinin stratejisini, politikalar›n›,
eylem tarz›n› eleﬂtiriyoruz. Eleﬂtirmeye devam edece¤iz. Devrime
do¤ru at›lan her ad›m› destekler,
emperyalizmle, oligarﬂiyle uzlaﬂmaya do¤ru at›lan her ad›m› mahkum ederiz. Bu bizim Marksist-Leninist çizgimizin gere¤idir.
E¤er bu sald›r›lar›yla devrimci
eleﬂtirinin teﬂhirinden kurtulmay›,
devrimcileri sindirmeyi umuyorlarsa, kendilerine ﬂunu tekrar belirtmek
isteriz: Yan›l›yorsunuz. Bunu baﬂaramazs›n›z.
DEVR‹MC‹LER bask›yla, sald›r›larla S‹ND‹R‹LEMEZ.
Diyarbak›r'daki sald›r›larda, son
olarak 1 May›s Mahallesi’ndeki bask›nda “bir dahakine öldürmekten”
sözediyorsunuz. Öldürür müsünüz?
Öldürün. Hiç yapmad›¤›n›z bir ﬂey
de¤ildir. Tarihinize bak›n, omuzlar›n›zda yüzlerce devrimcinin, yurtseverin kan›n› dökmenin sorumlulu¤u
var. Daha onlar›n hesab›n› vermemiﬂken, “bir dahakine öldürmeye
gelece¤iz” diyerek, tarihinize yeni
cinayetler mi ekleyeceksiniz?
Ancak düﬂüncelerine güvenmeyenler, bu yöntemlere baﬂvururlar.
Biz düﬂüncelerimize güveniyoruz.
Bunun için korkmuyoruz.
Devrimcilerin
düﬂüncelerini
“zorla”, “bask›yla” de¤iﬂtirmeyi düﬂünenler, bu düﬂünceler karﬂ›s›nda
aciz kalanlard›r. Böyle bir acizli¤i
kendilerine yak›ﬂt›r›yorlarsa, sald›rmaya devam edebilirler.
Hot-zotla, silahlan›p, maskeler
tak›p demokratik dernekleri bas-

makla, kafalara silah dayamakla,
meydanlarda HÖC'lü av›na ç›kmakla devrimcileri sindirebilece¤ini düﬂünecek kadar devrimcileri tan›m›yor olamaz hiç kimse. Kürt milliyetçi hareket de iyi bilir ki, HÖC'lüler, bu yöntemlerin kat be kat fazlas›yla karﬂ› karﬂ›ya oldular ony›llard›r. Düﬂüncelerimizden vazgeçti¤imizi tarih yazmad›.
Bask›nlar, çevirmeler... “Öldürürüz” tehditleri... Sonra öldürmeler,
sonra misillemeler... Geçmiﬂte “sol
içi ﬂiddet” böyle geliﬂmiﬂtir. Ve sol
içi ﬂiddet tarihinin en kal›n dosyas›n›n sahibi de Kürt milliyetçi harekettir. Biz geçmiﬂte oldu¤u gibi, bugün de bu yöntemi seçmeyece¤iz.
Bize sald›r› halka sald›r›d›r. Sald›r›lar› halka götürece¤iz. ﬁimdi yapt›¤›m›z da budur. Kürt milliyetçi hareket, sald›r›lar›n›n izah›n› halka
yapacakt›r.

5) Hangi koﬂullarda neyi
tart›ﬂmak, neyle u¤raﬂmak
zorunda kal›yoruz?
Oligarﬂi, yeni Terörle Mücadele
Yasas›'yla, s›n›ra asker y›¤›na¤›yla,
linç sald›r›lar›yla, ipini çözdü¤ü sivil faﬂist örgütlenmelerin sald›r›lar›yla, halklar›m›z›n mücadelesini
sindirmek için adeta halk›m›za karﬂ› yeni bir savaﬂ açm›ﬂ durumdad›r.
Ve iﬂte bu ortamda, devrimciler, bir
baﬂka cepheden daha kendilerine
yönelen sald›r›larla yüzyüzedirler.
Derneklerimizde, kurumlar›m›zda resmi ve sivil faﬂistlerin sald›r›lar›n›n yan›nda, bir de Kürt milliyetçilerinin sald›r›lar›na karﬂ› m›
önlem alaca¤›z? Devrimcileri böyle
bir soruyu sormak zorunda b›rakmak, bu sald›r› politikas›ndaki yanl›ﬂl›¤›, çarp›kl›¤› yeterince ortaya
koymaktad›r.
Tabloya bak›n; geçen hafta
‹TÜ'de düzenlenen ﬂenlikler s›ras›nda YÖGEH'liler devrimcilere sald›r›ya haz›rlan›rken, faﬂistler de devrimcilere sald›r›ya haz›rlan›yordu.
Böyle bir ortamda, devrimcilere
karﬂ› adeta kampanya halinde sald›r›ya geçmek, aç›k bir sorumsuzluk

ve aymazl›kt›r. Ve böyle bir ortamda sald›r›lar›n sadece ve sadece oligarﬂiye hizmet etti¤i aç›kt›r.

6) Kürt milliyetçi hareketinin
bu sald›r›lar›na karﬂ› ç›kmayan
hiçbir kiﬂi veya örgüt, “sol içi
ﬂiddet”e karﬂ› oldu¤unu iddia
edemez!
Baﬂta da belirtti¤imiz gibi, Kürt
milliyetçi hareketin devrimcilere
karﬂ› sald›r›s› adeta kesintisiz bir ﬂekilde sürmekte ve giderek hem daha
geniﬂ kesimlere yönelmekte, hem
de boyutlar› yükselmektedir.
Bu süre içinde solun çeﬂitli kesimlerinin tavr› da ne yaz›k ki tam
bir sorumsuzluk tavr› olmuﬂtur. Sald›r›lardan ﬂu veya bu ﬂekilde bilgi
sahibi olmalar›na karﬂ›n, seyredilmiﬂtir. Devrimci ve Demokratik Yap›lar Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu'nun çözüm çabalar›na destek
verilmemiﬂtir. Küçük hesaplar,
grupçu kayg›lar, “sol içi ﬂiddet” konusunda bugüne kadar söyleyegeldikleri sözleri unutturmuﬂtur onlara.
Kenarda duranlar, “bana dokunmayan bin yaﬂas›n” felsefesini politika haline getirenler, bu sorumlulu¤a ortakt›r. Kimse küçük hesaplar
yapmas›n. Küçük hesaplarla bugün
sol içi ﬂiddetin karﬂ›s›nda durmayanlar›n yar›n bu konuda söyleyecek sözü olamaz.
Ülkemizin koﬂullar›n›, s›n›flar
mücadelesi aç›s›ndan nas›l bir dönemde oldu¤umuzu k›saca özetledik. Hiç kuﬂku yok ki, bu koﬂullarda solun gündemi “sol içi ﬂiddet”
olmamal›d›r. Ancak bu somut durum karﬂ›s›nda bu bir niyetten öteye
geçmiyor. Fakat ﬂunu söylüyoruz:
E¤er sol içi ﬂiddetle u¤raﬂacaksak,
bu, sol içi ﬂiddeti solun ahlak›nda ve
bilincinde kesin bir biçimde mahkum etmek ve solun tarihinden silmek için olmal›d›r.
Bütün sola ça¤r›m›zd›r; sol içi
ﬂiddet konusunda geçmiﬂ, bugün
her yönüyle tart›ﬂ›lmal›d›r. Konferans, kurultay veya baﬂka bir biçimde, solun “sol içi ﬂiddet” tarihi tüm
boyutlar›yla ortaya serilmelidir. Bu
7
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sorunu tart›ﬂmaktan kaçman›n sonu
yoktur. Bu kaç›ﬂ, sadece iﬂte ﬂimdi
yaﬂad›¤›m›z gibi, sol içi ﬂiddetin yeni örneklerine aç›k kap› b›rakmaktad›r. Sol bu sorunun ve bu konuda
kendi tarihinin üzerine korkmadan
gidebilmelidir.
E¤er sol içi ﬂiddet, halk›n sola
karﬂ› güvensizli¤inde, çekimserli¤inde en önemli etkenlerden biriyse, solun inand›r›c›l›¤›n›, adalet anlay›ﬂ›n› ve gelecekte kuraca¤› iktidara güveni zay›flatan bir etkense ki öyle oldu¤u tart›ﬂmas›zd›r bizceo zaman kimsenin bu öneriye hay›r
demek için tutarl›, samimi bir gerekçesi olamaz.
Bu kuﬂkusuz belli bir zamana
yay›lacak bir öneridir. Fakat “sol içi
ﬂiddet”in ﬂu anda çok daha acil ve
yak›c› ve tahrip edici bir biçimiyle
karﬂ› karﬂ›yay›z. Sol içi ﬂiddete karﬂ› olmakta, ciddi, sorumlu ve tutarl›
olanlar, ciddiyetlerini, sorumluluklar›n› ve tutarl›l›klar›n› ﬂimdi bu somut durumda göstermek durumundad›rlar.

7) DTP sald›r›lar› durdurmal›d›r! Özeleﬂtiri yap›lmal› ve
halka hesap verilmelidir!
Kürt milliyetçi hareketi, sald›r›lar› derhal ve koﬂulsuz durdurmal›d›r.
Devrimcilere sald›r› “meﬂru savunma” gibi bir gerekçeyle izah
edilemez. Kürt milliyetçi hareketine
devrimci hareketten yönelen bir sald›r› m› var ki, “meﬂru savunma”dan
sözedilebilsin?
De¤erlerine hakaret edildi¤i,
küfredildi¤i, sald›r›ld›¤› vb. gerekçeler yaland›r. Defalarca ispata davet ettik, komisyonlar önünde ispat
f›rsat› verdik, bu gerekçeler tek kelime ile bile ispat edilememiﬂtir.
Her ﬂeyimiz, tüm prati¤imiz, eylemlerimiz ve yay›nlar›m›z ortadad›r.
“Biz yapmad›k... kitlemiz tahrik
oldu... falan birim yapt›, onlar ﬂuraya ba¤l›...” gerekçeleriyle solun
karﬂ›s›na ç›k›lamaz. Sald›r›lar›n tarihleri, saatleri, biçimleri ortadad›r.
Sol içi ﬂiddet, bu tür oyunlar›, ma-

nevralar› kald›ramayacak kadar ciddi ve vahim bir sorundur. Bizim
karﬂ›m›zdaki muhatap DTP'dir. ‹ster Devrimci ve Demokratik Yap›lar
Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu'na, ister solun daha geniﬂ kesimlerinin kat›laca¤› bir baﬂka platforma gelmeli ve daha yak›n geçmiﬂte
DEHAP olarak alt›na imza koyduklar› ilkeleri ve kurallar› uygulamal›d›r.

Sald›r›lar› sürdürmenin oligarﬂiye hizmet ve her türlü provokasyona zemin haz›rlamak oldu¤u aç›kt›r.
Sald›r›y› durdurmayan DTP ve sald›r›lar›n durdurulmas› için sorumluluk üstlenmeyenler, geliﬂen ve geliﬂebilecek olumsuzluklar›n da sorumlusu olacaklard›r.
DTP sorumlulu¤u üstlenmeli ve
gere¤ini yapmal›d›r.

Anadolu Temel Haklar
Derne¤i üyeleri sald›r›y›
anlat›yor:
Anadolu Temel Haklar Derne¤i’ne, 5
May›s akﬂam› saat 21.40 civar›nda
yap›lan sald›r›da, ellerinde kalaslar ve
Bu sopan›n taﬂ›naca¤›
silahlarla içeri giren yaklaﬂ›k 15 kiﬂilik
ve k›r›laca¤› yer,
maskeli grup, derne¤in camlar›n› k›r›p,
devrimcilerin
masalar› devirip ortal›¤› talan ederek, derdernekleri olamaz.
nekte bulunan 5 kiﬂiye silah çekip, kalaslarla sald›rd›lar. Dernek çal›ﬂanlar›n› de¤iﬂik yerlerinden yaralay›p, ortal›¤› talan eden grup, “Biji Serok
Apo” sloganlar› atarak dernekten uzaklaﬂt›.
Sald›r›y› o anda dernekte bulunanlar ﬂöyle anlatt›:
H.T.: Olay an›nda içerdeydim. Köﬂede gazete okuyordum.
Birden sar› maskeli grup içeri girmeden önce camlar› k›rd›lar.
‹çeri girdiler, üzerime do¤ru bir kiﬂi sopal› sald›r›nca sandalyeyi
kap›p birbirimize vurmaya baﬂlad›k. Geri çekildiler. Ondan sonra di¤er üç arkadaﬂa vuran kiﬂinin arkas›ndan kollar›n› tutup sallad›m. Olay an›nda slogan sesleri geldi tam olarak anlayamad›m.
E.ﬁ.: Olay an›nda ben içerdeydim. Önce camlar› k›rd›lar. Ve
ellerinde sopalarla bize do¤ru yürüdüler. Ben de o anda ne oldu¤unu anlamad›m. Yüzlerinde maskeler vard›. “Biz sizi dövmeye
geldik, bir dahaki sefere öldürmeye gelece¤iz” dediler. O anda
sopalarla bana ve arkadaﬂlar›ma vurmaya baﬂlad›lar... Elinde silah olan ve yüzü kapal› sald›rganlar silah› bize do¤rulttular. Ve o
anda tahminimce 5 dakika bo¤uﬂtuk. Ve benim elimi, s›rt›m› ﬂiﬂirdiler.
L.N.: Derne¤e silahl› maskeli adamlar girdi. Ne oluyor demeye kalmadan kalaslarla üzerimize sald›rd›lar. “Siz misiniz bize sald›ran, bunun bedelini ödeyeceksiniz”, “Bir dahaki sefere
öldürmeye gelece¤iz” dediler. Kendilerine ne yap›yorsunuz, sald›rmay›n dedik. O s›rada birisinin maskesi düﬂtü. Maskesi düﬂeni iyi tan›yorum. Elindeki kalaslarla sald›r›yordu. “Ne yap›yorsun, beni tan›mad›n m›, yapmay›n, seni tan›yorum” dedim. Bundan on gün önce ailevi bir nedenden dolay› Ümraniye DTP’de
görüﬂmüﬂtüm. ‹çerde “Biji Serok Apo” diye slogan da att›lar.
H.: Ben dergi okuyordum. ‹çeri girdiler. “Kimsiniz, buras›
Anadolu Temel Haklar Derne¤i” dedim. Silah çekti. Sopayla
vurdular, tehdit ettiler.
8
14 May›s 2006 / 52

Gere¤ini yapmak, halklar›m›za
bu sald›r›lar›n hesab›n› vermektir.
YÖGEH ve DTP özeleﬂtiri yapmak
zorundad›r. “Yapar›m yan›ma kar
kal›r” anlay›ﬂ›n›n solda yeri olamaz.
Buna izin vermeyiz.

Haklar ve Özgürlükler
Cephesi

HÖC’lülerin Diyalog ve Çözüm
Aray›ﬂ› ve DTP’nin Cevab›:
Temel Haklar Derne¤i’ne sald›r› duyulur duyulmaz, HÖC’ten bir yetkili derne¤e gidiyor. Sald›rganlardan en az birinin DTP’li oldu¤unun kesinleﬂtirilmesi üzerine, DTP ‹lçe Binas›’na gidiliyor. Ancak binan›n kapal› olmas› üzerine DTP ‹stanbul ‹l Yönetimi’nden bir kiﬂiye ulaﬂ›l›yor. Bir
kurumumuzun tahrip edildi¤i, kendileriyle görüﬂmek istedi¤imiz belirtiliyor.
“Haberiniz yok herhalde, biz HÖC'le iliﬂkimizi
kestik, sizinle hiçbir biçimde iliﬂki kurmama, konuﬂmama karar›m›z var” cevab›n› veriyor DTP’li.
Olay›n vehameti anlat›l›p, bunun çözümsüzlük
oldu¤u anlat›l›yor.
“Biz demokratik bir kurumuz ve asla bu tür
ﬂeyleri tasvip etmeyiz, bak›n biz 1 May›s'ta sizin
sald›r›n›za u¤rad›k ve böyle söylemiyoruz” ﬂeklinde devam ediyor DTP’li. Kendisine 1 May›s'› tart›ﬂmak istiyorsa, istedi¤i yer ve platformda tart›ﬂabilece¤imizi ama ﬂu an somut yaﬂanan bir olay oldu¤u, buna cevap vermeleri gerekti¤ini, bu konuyla bir ilgileri var m› bunu ö¤renmek istedi¤imiz
belirtiliyor.
DTP yöneticisinin, “Yok tabi, yok tabi, hala ›srar ediyorsunuz” cevab› üzerine HÖC sözcüsü taraf›ndan “bu aç›klaman›z› kabul edece¤iz ve bunu
yapanlar›n bir grup sokak serserisi oldu¤unu, sadece sizin ad›n›z› kulland›klar›n› düﬂünece¤iz, bunu aç›klayaca¤›z, sald›ranlara da sokak serserisi
muamelesi yapaca¤›z” ﬂeklinde belirtiliyor.
Bunun üzerine DTP yöneticisi, “hay›r bunu
aç›klayamazs›n›z, reddederim, böyle bir konuﬂma
olmad›¤›n› söylerim, hem nereden biliyorsunuz
serseri olduklar›n›... siz 1 May›s '›n hesab›n› verin” ﬂeklinde devam ediyor. Bu noktada HÖC taraf›ndan görüﬂmeye son veriliyor.
Bu görüﬂmenin ortaya koydu¤u ﬂudur: DTP
hâlâ sorumluluktan kaçmakta; ancak tüm tav›r ve
aç›klamalar›, DTP’nin HÖC’e karﬂ› al›nan tav›r›n
d›ﬂ›nda olmad›¤›n› göstermektedir.
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1 May›s’ta Ne Oldu?
Yalanla siyaset yap›lmaz

1 May›s’›n ard›ndan HÖC’lülere
ve HÖC’ün demokratik kurumlar›na karﬂ› gerçekleﬂtirilen sald›r›n›n
niteli¤i ve kapsam›, aradan birkaç
gün geçmeden iyice netleﬂti.
Anadolu Temel Haklar Derne¤i’ne yap›lan sald›r›n›n hemen ard›ndan bir DTP yetkilisiyle yap›lan
görüﬂmede “Bizim HÖC’le iliﬂki
kesme karar›m›z var” ﬂeklinde ifade edilen tavr›n da merkezi ve ülke
çap›nda bir karar oldu¤u ortaya ç›kt›. (DTP, hala “bizim ilgimiz yok”
demeyi sürdürecek mi?)
Kürt milliyetçi hareketi, Haklar
ve Özgürlükler Cephesi ve tüm kurumlar›na “10 gün siyaset yapt›rmama” karar› alm›ﬂ ve sald›r›lar›n› da,
“HÖC’ün 1 May›s’ta kendilerine
sald›rd›¤›, önderlerinin posterini
y›rtt›¤›, bir arkadaﬂlar›n› polise teslim etti¤i” yalanlar›yla gerekçelendirmektedir.
Adeta bir “yalan enflasyonu”
var ortada.
1 May›s’ta ne oldu¤una ve
HÖC’e siyaset yasa¤› koyman›n
kimsenin haddi olmad›¤›na geçmeden önce, yalan›n ve tehdidin nas›l
siyaset arac› haline geldi¤ini herkesin görebilmesi için, HÖC’e karﬂ›
al›nan tavr›n birkaç yerde nas›l geliﬂti¤ini örnekleyelim:

Yalan›n perdesi y›rt›lm›ﬂ!
-) Adana: 5 May›s’ta YÖGEH
Temsilcisi, Çukurova Üniversitesi’ndeki Gençlik Federasyonu üyelerine ﬂöyle der:
"HÖC’ün çal›ﬂmalar›n› Türkiye
genelinde on gün durdurma karar›
ald›k. Nedeni, 1 May›s’ta ‹stanbul’da demokratik konfederalizm
bayra¤›n› çi¤nemeniz ve arkadaﬂ›m›z› polise teslim etmenizdir, pazartesi stand›n›z› açmay›n... ‹stanbul’daki prati¤in özeleﬂtirisini verene

kadar kitle çal›ﬂma alanlar›n›z› daraltaca¤›z.”
YALAN 1: HÖC’lüler taraf›ndan Demokratik Konfederalizm
bayra¤›n›n çi¤nenmesi gibi bir olay
yoktur.
YALAN 2: HÖC’lüler taraf›ndan polise teslim edilen hiç kimse
yoktur.
-) Ankara: YÖGEH Temsilcisi
yan›nda 6-7 kiﬂiyle birlikte, Ankara
Gençlik Derne¤i üyesi iki ö¤renciye
ﬂunlar› söylüyor:
"1 May›s'ta ‹stanbul'da DTPHÖC aras›nda ç›kan sürtüﬂme önderlik posterinin y›rt›lmas›ndan
kaynakland›... Ankara genelinde sald›r› karar›m›z var ve sald›raca¤›z.”
YÖGEH temsilcisinin bu sözlerine, olay yerine gelen di¤er Gençlik Federasyonu üyeleri taraf›ndan
müdahale ediliyor.
YÖGEH’li aynen ﬂu sözleri söylüyor bu kez:
"Sizinle konuﬂacak bir ﬂey yok.
Bize defalarca sald›rd›n›z, bu ilk de¤il, Lavrion'da, Diyarbak›r'da, ‹zmir'de sald›rd›n›z. Karar›m›z kesin.
Bu merkezi bir karar, yapmak zorunday›z."
Taraflar ayr›l›yorlar ve bir süre
sonra yeniden konuﬂmak için
biraraya geliniyor. Bu görüﬂmede
de söylenenler ilginçtir:
"1 May›s'ta bizim önderlik posterlerini y›rtt›n›z. Bu bir ﬂavaﬂ nedenidir. 1 May›s'ta bize etti¤iniz küfürleri biz ﬂimdi size telafuz edemiyoruz. Sald›r› karar›m›z var. Fakat
DTCF'deki özgün durumdan ve burada sizinle olan iliﬂkilerimizden
kaynakl› sald›rmayaca¤›z. Bu size
son ihtar›m›zd›r... Posterin y›rt›lmas› bizim için çok a¤›r. Bu olay bir
daha yaﬂan›rsa siz de olsan›z sald›raca¤›z."
YALAN 3: HÖC’lüler taraf›n9
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dan PKK önderli¤inin posterinin
y›rt›lmas› gibi bir olay olmam›ﬂt›r.
YALAN 4, 5, 6...: Lavrion’da
sald›ran HÖC de¤il, Kürt milliyetçili¤idir. Molotoflarla yanan, sopalarla yaralananlar HÖC’lülerdir...
‹zmir’de Grup Yorum konserinde
aleni provokasyon ve disiplinsizlik
yapan, sonra üste ç›k›p, kendi sorumsuzlu¤unu Ege Üniversitesi’nde
sald›r› gerekçesi haline getiren YÖGEH’lilerdir... Diyarbak›r’a gelince, hakaret, tehdit, siyaset yasa¤›
uygulayan HÖC de¤il, YÖGEH’tir;
sokak ortas›nda pusu kurup demir
sopalarla sald›ran HÖC de¤il, YÖGEH’tir, orada yüzleri, gözleri, kollar›, bacaklar› morart›lan ö¤rencilerin resimleri Yürüyüﬂ Dergisi’nde
yay›nlanm›ﬂt›r. Peki, dövülen, sövülen tek bir YÖGEH’li var m›?
Kürt milliyetçi hareket, taban›na, kadrolar›na her ﬂeyi tersine çevirerek anlat›yor anlaﬂ›lan. HÖC’e niye sald›r›ld›¤›n›n gerçek nedenini
izah edemiyor çünkü.

1 May›s Gerçe¤i
1) HÖC’lüler, arbedede yer alan
herkesle, tek tek konuﬂmuﬂ, ne yapt›¤›n›, neden yapt›¤›n› sorgulam›ﬂt›r. Sorumlu bir siyaset böyle yapar.
Buna benzer her olayda, kendi saflar›na s›zan bir provokasyon olup
olmad›¤›n› netleﬂtirir. HÖC aç›s›ndan geliﬂmeler, isim isim, an an netleﬂtirilmiﬂtir. ﬁu kesindir: Alanda
HÖC’ün veya herhangi bir HÖC’lünün baﬂlatt›¤› bir sald›r› sözkonusu
de¤ildir.

2) Demokratik Konfederalizm
bayra¤› veya Öcalan posterinin y›rt›lmas› sözkonusu de¤ildir. Zaten
Kürt milliyetçi hareketin de her yerde baﬂka gerekçeler kullanmas›,
gerçekte böyle bir ﬂey olmad›¤›n›n
kan›t›d›r.

3) ‹stanbul’daki 1 May›s’ta
HÖC’lülerle DTP’liler aras›nda ç›kan olay›n geliﬂimi ﬂöyledir:
Da¤›lma s›ras›nda, yüzü maskeli
bir Kürt yurtsever, HÖC kortejinin
taﬂ›d›¤› k›z›l sancaklara basarak
kortejin ortas›ndan geçiyor. Bunu
bilinçli mi, bilinçsiz mi yapt›¤›n› bilemeyiz. Bir HÖC korteji görevlisi,
PKK’liyi kolundan tutup yapt›¤›n›n
yanl›ﬂ oldu¤unu, hareketinin tepkilere yolaçabilece¤ini söyleyerek,
baﬂka bir tepkiye meydan vermemek için de yan›nda giderek DTP
kortejine kadar götürüyor.
HÖC görevlisi geri dönerken, bu
kiﬂi, HÖC’lüye küfrediyor ve elindeki flamayla vuruyor. HÖC kortej
görevlisi buna ra¤men cevap vermiyor ancak bu olay› gören HÖC kortejinden baﬂkalar› müdahale ediyor.
Olay bundan sonra büyüyor.
O gün alanda ve daha sonra yay›nlanan tüm görüntülerde de aç›kça herkesin gördü¤ü gibi, HÖC kor-

tejinin tüm sorumlular›, olay›n büyümesini engellemeye çal›ﬂm›ﬂlard›r.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi,
yaln›zca bu olaya özgü de¤il, tüm
faaliyetlerinde, görevlilerinin, yetkililerinin denetimi d›ﬂ›nda bir olay
yaﬂanmas›n›, kendisi aç›s›ndan bir
eksiklik olarak görür. Bundan gerekli sonuçlar› ç›kararak, önlemlerini
al›r. Fakat, alandaki arbedede kimsenin gözard› etmemesi gereken ﬂudur: Sancaklar› çi¤neyen, küfreden
ve elindeki flamayla vuran baﬂta sözünü etti¤imiz kiﬂidir. (Olay› ç›karan bu kiﬂinin foto¤raflar› ve görüntüleri HÖC’ün elinde mevcuttur.)
1 May›s alan›nda sald›r›ya u¤rayan HÖC’lülerdir ve kendilerini savunmuﬂlard›r sadece. Öte yandan;
bir kitle düﬂünün ki alt› ayd›r sald›r›ya u¤ruyor, insanlar› sokak ortas›nda dövülüyor, dernekleri bas›l›yor ve hiçbir misilleme yapm›yor.
Bu ortam› yaratan Kürt milliyetçi
hareketidir.

Hakaret mi, Küfür mü, Siyaset yasa¤› m›, Baﬂkalar›n›n
de¤erlerini ayaklar alt›na almak m›?

PKK’nin bunlar› görmek için
bakaca¤› tek yer kendi tarihidir!

HÖC’e siyaset yasa¤›
koymak kimsenin haddi de,
harc› da de¤ildir!
4) HÖC’e karﬂ› “10 gün siyaset
yapt›rmama, kitle çal›ﬂma alanlar›n› daraltma” karar› al›nd›¤› söyleniyor. Gerçekten böyle merkezi
bir karar var m›d›r bilemiyoruz ama
bunu telaffuz edenlere veya akl›ndan geçirenlere ﬂu kadar›n› söyleyelim; de¤il 10 gün, 10 dakika için bile böyle bir karar alamaz hiç kimse.
Ve yeryüzünde hiç kimsenin gücü
de böyle bir karar› uygulamaya yetmez. Sözlerimizin gerçeklik pay›n›,
emperyalizme, oligarﬂiye sorup veya 36 y›ll›k tarihimize bak›p ö¤renebilir herkes.
Çal›ﬂma alanlar›m›z›n daralt›lmas›na gelince, o alanlar kanla kazan›ld›, kanla geniﬂletiliyor ve her
alanda kan›m›z can›m›z pahas›na
yürütüyoruz faaliyetimizi. Onu daraltma karar› almak da kimsenin
haddine de¤ildir.
t›lm›ﬂt›r. Türkiye soluna yönelik aﬂa¤›lama ve küçümseme ise, genel ve sürekli bir tav›r halinde olmuﬂtur hep.
Türkiye solunun çeﬂitli kesimleriyle ittifak yaparken, “Türkiyelileﬂmek”ten
çokça sözederken bile bu yaklaﬂ›mlar›,
kültürleri de¤iﬂmemiﬂtir.

Siyaset yasakç›l›¤›n›n kompedan›
da kendileridir. Daha yak›n zamanda bir hareketin üniversitedeki masas› da¤›t›lm›ﬂ, dergileri y›rt›lm›ﬂ, yerlere at›lm›ﬂt›r. Lavrion’da Cepheliler’in odas›ndaki tabelay› söken kendileridir. Mitinglerde baﬂka gruplar›n
(hatta kendi ittifak yapt›¤› gruplar›n dahi) pankartlar›n›
parçalayan kendileridir.

Kürt milliyetçi hareket tüm sald›r›lar›nda insanlar›n›
sald›r›ya ikna etmek için “de¤erlerimize sald›rd›lar,
önderli¤imize sald›rd›lar” argüman›n› kullan›yor.
Gazi’de, Lavrion’da, Diyarbak›r’da, her sald›r› sonras› buyurun dedik, tek bir örnek gösterin. Gösteremediler. Tek kelimeyle dahi ispat edemediler bu iddialar›n›. Herkesin yay›nlar›, arﬂivlerde var. ‹nternette var. Arﬂivler aç›kt›r. Kim kimin de¤erlerine sald›r›yor, kim
kime hakaret ediyor, bellidir. Ajan diyen kendileridir,
provokatör diyen kendileridir, iﬂbirlikçi diyen kendileridir, sömürgecilerin uﬂa¤› diyen kendileridir.
Ve Türkiye solundan hiçbir grup, Kürt milliyetçi hareket bunlar› yazd›, söyledi diye gidip kimsenin kafas›n› k›rmam›ﬂ, derneklerini basmam›ﬂt›r.
PKK ki, devrimci örgütleri “terörist” olarak nitelendirmekten dahi kaç›nmam›ﬂt›r. PKK önderli¤i, devrimci hareketin önderlerinin “Avrupa’n›n kuca¤›nda” yaﬂad›¤›n› söyleyebilmiﬂtir. Burjuva medyayla yap›lan söyleﬂilerde “Türkiye solunun nas›l ehlileﬂtirilece¤i” konuﬂulmuﬂ, “ne kadar kullanmaya müsait” olduklar› anla-

Devrimci hareket, Kürt milliyetçi harekete karﬂ› ne
böyle tav›rlar geliﬂtirmiﬂ ve ne de, önderiyle ilgili yukar›dakilere benzer s›fatlar› kullanm›ﬂt›r. Kullan›rsa da
bunlar› aç›kça, cesaretle savunur zaten.
Eleﬂtiri farkl›d›r, küfür ve hakaret farkl›d›r. Bu fark›
hiç kuﬂku yok ki, Kürt milliyetçi hareketi de bilir. Fakat
bile bile bu çarp›t›lmakta, eleﬂtiri küfür olarak adland›r›lmakta, tabanda öyle alg›lanmas› sa¤lanmaktad›r.
Sol içi ﬂiddet sözkonusu oldu¤unda, eleﬂtiriler içinde ﬂu kelime kullan›ld› m›, kullan›lmad› m› tart›ﬂmas›
da yersizdir. Bunlar dahi sol içi ﬂiddetin gerekçesi yap›lamaz; sol bu ve benzeri sorunlar› çözecek bir hukuka
ve kurumlaﬂmaya iﬂte bunun için sahip olmal›d›r zaten!
10
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YÖGEH Kimdir? Ne Yapmak ‹stiyor?
Kürt milliyetçi hareketin sola yönelik sald›r›lar›nda uzun süredir karﬂ›m›za YÖGEH (önce BAGEH’ti) ç›kmakta, kendilerinin “ba¤›ms›z” oldu¤unu
söyleyerek, sald›r›lar›n siyasi sorumlulu¤unu belirsiz b›rakmaya çal›ﬂmaktad›r.
YÖGEH kim, solla derdi nedir?
Neden Kürt milliyetçi hareketinin tüm
sald›r›lar›nda karﬂ›m›za ayn› imza ç›kmaktad›r? (Hat›rlatal›m, üniversitelerdeki sald›r›larda oldu¤u gibi, gecekondu semtleri olan Gazi, Nurtepe ve Alibeyköy’deki sald›r›larda o zaman
“Yurtsever Gençlik” olarak üstlenilmiﬂ, ayn› imzayla tehditler içeren bildiriler yay›nlanm›ﬂt›. Ve “Yurtsever
Gençlik” de kimler oldu¤u, nereye
ba¤l› oldu¤u belirsiz bir örgütlenmeydi.)
Sola yönelik sald›r›lar›nda Kürt
milliyetçi hareket uzun süre “kitlemiz
tahrik olmuﬂ, kendili¤inden yapm›ﬂ”
gerekçesini kullanm›ﬂt›. Anlaﬂ›lan
odur ki, ﬂimdi örgütsel olarak sorumlu
mekanizmas›na ulaﬂ›lamayan, siyasi
sorumluluk üstlenmeyen, DTP veya
baﬂka bir kurum bizi ba¤lamaz diyebilen ve tersinden de DTP’nin ve baﬂka
kurumlar›n “onlar bizi ba¤lamaz” diyebilece¤i bir örgütlenme yaratarak,
sola karﬂ› bask› ve ﬂiddeti böyle sürdürmeyi düﬂünmektedirler.
YÖGEH de bu “ba¤›ms›zl›k” sayesinde, sol karﬂ›s›nda alabildi¤ine pervas›z, tutars›z, sorumsuzdur.
Sald›r›lar›n›n gerekçesinin ne oldu¤unun bile tutarl› bir izah›n› almak
mümkün olmam›ﬂt›r kendilerinden.
Her görüﬂmede bir baﬂka ﬂey söyleyebilmiﬂlerdir.
Fakat öte yandan tabanda devrimcilere karﬂ› yo¤un bir k›ﬂk›rtma içinde
bulunduklar› aç›¤a ç›km›ﬂt›r.
Tekrar da olsa, çarp›c›d›r; DHKPC’nin yap›lmayan 5. Kongresi’nde
“Abdullah Öcalan’a hain, iﬂbirlikçi
denildi¤i” yalan›n› yayabilmiﬂlerdir.
Fakat “de¤erlerimize, önderli¤imize
sald›r›” dedikleri ﬂeyin kapsam› o kadar geniﬂtir ki, örne¤in, bir siyasi tespit olan “tasfiyecilik” kavram›n› bile

küfür kapsam›na sokmaktad›rlar. Kavramlar konusunda bu kadar hassas
olan, hiç yap›lmayan 5. Kongre yalan›n› uyduranlar, PKK’nin 5. Kongresi’ndeki ﬂu karara ne diyorlar acaba?
“Türkiye içindeki s›n›f mücadelesinde de durum bundan farkl› de¤ildir.
Objektif ajanl›¤› zaten aﬂamayan sol
ﬂimdi önemli düzeyde sübjektif ajanl›¤a da dönüﬂtürülmüﬂtür.” (1995, PKK
5. Kongresi Kararlar›ndan)
Çarp›c› bir örnektir; YÖGEH’in
son sald›rgan tav›rlar›na ba¤l› olarak
Adana’da YÖGEH’in, Gençlik Federasyonu üyelerinin ve di¤er baz› sol
gruplar›n kat›ld›¤› toplant›da ﬂöyle bir
diyalog cereyan eder:
YÖGEH’li, Gençlik Federasyonu’ndan ö¤rencilere "siz bize internet
sitelerinizden de küfrediyorsunuz" der.
Gençlik Federasyonu’ndan ö¤renci
kendilerinin internet sitesi olmad›¤›n›
belirtince YÖGEH’li "indymedia sizin
de¤il mi" cevab›n› verir. ‹ndyMedia
örne¤i, insanlar›n devrimci harekete
karﬂ› nas›l yalanlarla k›ﬂk›rt›ld›¤›n›n
en masum örneklerinden biridir.
“‹deolojik ﬂiddet” diye bir kavram
uydurmuﬂ ve sol içi ﬂiddetlerini bununla meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂmakta ve
do¤rudan kendi ifadeleriyle “Önderli¤e yönelik iﬂbirlikçi, tasfiyeci vb. denirse hakarettir, ideolojik ﬂiddettir, misilleme hakk›na sahibiz.”
Buradan YÖGEH’e yüklenen rol
de, Kürt milliyetçi hareketin sola sald›r›lar›n›n amac› da bir kez daha gayet
net anlaﬂ›lmaktad›r. Amaç solu sindirmektir. Devrimci eleﬂtiriden, teﬂhirden
kurtulurken, tüm solu da kendine tabi
k›lmakt›r.
Kürt milliyetçi hareketinin önderli¤ine/yönetimine ve YÖGEH’e sesleniyoruz; YÖGEH bir gençlik örgütlenmesiyse, kendi görevine dönmelidir;
sola karﬂ› ﬂiddetin örgütlenmesi olmamal›d›r. “ﬁu ba¤lar, ﬂu ba¤lamaz” taktikleriyle, solun örgütsel muhatap bulmas›n› zorlaﬂt›rabilirsiniz ama bu manevralara kimseyi inand›ramaz ve hiçbir koﬂulda sald›r›lar›n siyasi sorumlulu¤undan kaçamazs›n›z.
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“Tasfiyeci” demeyi
küfür sayan
YÖGEH’liler
bunlara ne diyor?
Türkiye solu enkazd›r
Türkiye solu i¤diﬂ
edilmiﬂtir
Türkiye solu iﬂe yaramaz
Türkiye solu sahte sol
Türkiye solu geveze
Türkiye solu halk›n
mücadelesinin önünde
öncü de¤il engeldir
Türkiye solu geri
Türkiye solu çatapat
Türkiye solu terörist
Türkiye solu ilkel
Türkiye solu özel savaﬂ›
güçlendiriyor
Türkiye solu Kemalist
Türkiye solu objektif ajan
Türkiye solu subjektif ajan
Türkiye solu
sömürgecili¤in uﬂaklar›
Türkiye solu karﬂ›-devrim
cephesinin ö¤esi
Türkiye solu kapitalizmin
sol ucu
Türkiye solu mistik
tarikatlar
Türkiye solu Avrupa’n›n
kuca¤›nda oturuyor
Türkiye solunu rantç› çete
çevreleri yönlendiriyor
(*) Bak›n›z, Ekmek ve
Adalet, say› 142, 23 Ocak
2005)
(**) E¤er isterlerse, bu
konuda kendilerine çok
daha ayr›nt›l› bir döküman
sunabiliriz; orada tarihleri
boyunca hangi dergilerinde,
hangi y›l, ay, gün, hangi
say›da Türkiye soluna neler
dediklerini görebilirler.
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HÖC’ün Çözüm Çabalar› ve
Sald›r›lar› Sürdüren, Çözümsüzlü¤ü
Dayatan Kürt Milliyetçili¤i

Haklar ve Özgürlükler Cephesi,
att›¤› imzan›n sorumlulu¤unda olarak, Kürt milliyetçilerinin sald›r›lar›n›n baﬂlad›¤› ilk günden itibaren sorunu Devrimci ve Demokratik Yap›lar Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu bünyesinde ele ald›.
Sorunu oraya götürdük, oras›n›n
çözüm konusunda ortaya ç›karaca¤›
iradeyi esas ald›k.
Platform’un bu süreçte üzerine
düﬂeni ne kadar yerine getirebildi¤i,
içten veya d›ﬂtan ne tür engellerle
karﬂ›laﬂt›¤› ayr› bir de¤erlendirme
konusudur. Ancak Türkiye solunda
böyle bir süreç ilk kez yaﬂanm›ﬂt›r.
Kürt milliyetçilerinin çeﬂitli sald›r›lar›n›n hedefi olan HÖC, BDSP ve
TKP, sorunu Platform zemininde ele
almakta hiç tereddüt etmediler.
Birlik böyle davranmay› gerektirir çünkü, ortak bir hukuka sahip
olmak budur. Ortak hukuku imzalay›p, ilk f›rsatta onu paspas gibi çi¤neyip “ondan ba¤›ms›zl›¤›n›” ilan
etmek, o Platform’dan ç›kt›m diye,
alt›na imza att›¤› hukuku yoksaymak, birli¤in ciddiyetinden uzak, solun iç hukuku diye bir ﬂeye inanmayan anlay›ﬂlar›n tezahürüdür.

Platform, bu süreçte
ilkelerin ve çözümün
temsilcisi olmuﬂtur.
Tüm halk›m›z›n ve solun bilmesi
gerekir ki, bütün bu süreç boyunca,
büyük bir sab›r, sorunun çözümü için
büyük bir ›srar gösterilmiﬂtir.
Tekrar tekrar ilgili örgütlerin kap›s› çal›nm›ﬂt›r. Bu süreç boyunca
sergiledikleri bazen ciddiyetsiz, bazen tehditkar, bazen tutars›z tav›rlar›na ra¤men sorunun görüﬂmelerle
çözümü yolundaki hiçbir imkan reddedilmemiﬂtir. Platform toplant›la-

r›nda olsun, di¤er kurumlarla yap›lan
görüﬂmelerde olsun, saatlerce, günlerce emek sarfedildi. Tüm bu emek
ve sab›r, sorunun Türkiye soluna en
az zarar verecek biçimde çözülmesi,
PKK’nin yönetti¤i bu sol içi ﬂiddetin
provokasyonlara, oligarﬂinin propagandalar›na malzeme verilmeden
önlenmesiydi.
Ve yine herkes ﬂunu bilmelidir ki,
Devrimci hareketin ve Platform’un
sabr›, güçsüzlü¤ün de¤il, ilkeli olman›n, ideolojik olarak güçlü ve
hakl› olman›n sonucudur.
Kürt milliyetçi hareketinin Diyarbak›r’daki peﬂpeﬂe sald›r›lar› yaﬂand›¤›nda, derhal sorun Platform’da
ele al›nm›ﬂ, Platform’da al›nan karar
gere¤i de YÖGEH’le, DTP’yle defalarca görüﬂülmüﬂtür. (‹lk dönem sald›r›lar BAGEH olarak yap›lm›ﬂ, ancak daha sonra YÖGEH olarak yap›lm›ﬂ ve bu adla muhatap olunmuﬂtur.)
Bu görüﬂmelere iliﬂkin denilebilir
ki, Türkiye solu, sol aras›ndaki iliﬂkilerde bu kadar istikrars›zl›kla, tutars›zl›kla, ciddiyetsizlikle karﬂ›laﬂmam›ﬂt›r.

Platform, tüm ciddiyeti ve
sorumlulu¤uyla sald›r›lar›n
“gerekçesini” aram›ﬂ ama
bulamam›ﬂt›r!
Platform ad›na yap›lan görüﬂmelerde, sab›rla YÖGEH’lilerin anlatt›¤› gerekçeler dinlenmiﬂtir. Ve Platform’u veya bir Komisyonu kabul
etmeleri halinde her türlü iddialar›n›n araﬂt›r›l›p soruﬂturulaca¤› güvencesi verilmiﬂtir.
Ancak YÖGEH, ne ortaya tutarl›
bir gerekçe sunmuﬂ, ne de bir çözüm
iradesini kabul etmiﬂtir.
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4 Aral›k 2005’te ‹stanbul’da YÖGEH temsilcileriyle yap›lan görüﬂmede Diyarbak›r’daki sald›r›lar›n
gerekçesi olarak oradaki Gençlik Federasyonu’ndan bir kiﬂinin ad› verilerek, “X. orada dört ayd›r bizim önderli¤imize küfür ediyor, onu karal›yor ortal›¤› kar›ﬂt›r›yor” iddias›n›
ileri sürdüler.
Sonra iﬂ daha resmi bir aﬂamaya
geldi. YÖGEH’e iddialar›n› ispatla
bask›s› yap›l›nca, o güne kadar ki en
“somut(!)” iddialar›n› ortaya at›p,
oradaki Gençlik Federasyonlu ö¤rencinin 2003 y›l›nda (D‹KKAT!,
2003 YILINDA) önderlerine iﬂbirlikçi dedi¤inin bir arkadaﬂlar› taraf›ndan duyuldu¤unu söylediler. (Önceki görüﬂmede bu dört ay önceydi,
ﬂimdi üç y›l önce olmuﬂtu... ve üstelik, nerede söylemiﬂ, kim duymuﬂ,
yine belli de¤ildi, yine ispatlanam›yordu.)
Görüﬂmelerde ilk önce, bizim
HÖC’le meselemiz yok, bizim
Gençlik Federasyonu’yla meselemiz
yok, bizim sorunumuz oradaki kiﬂiyle denildi.
Ayn› görüﬂmede, hem “o kiﬂi gitsin”, hem de “oras› bizim ülkemiz,
orada çal›ﬂma yap›lmas›n” denilmesi, YÖGEH’liler için ola¤and›.
Nihayet, 15 Aral›k’ta YÖGEH’le
yap›lan görüﬂmeye geldi s›ra. Bu görüﬂmede, kendilerinin bir konferans
yapt›klar›n›, orada baz› kararlar ald›klar›n› belirttiler. Görüﬂmenin devam›nda söylenen (tutanaklardan aktar›yoruz) aynen ﬂuydu:
“Ald›¤›m›z karar› da söyleyelim
kendi konferans delegasyonumuzda,
Parti-Cephe'dir, Temel Haklar,
Gençlik Federasyonu’dur, TKP, K›z›l Bayrak'la herhangi bir platformda kesinlikle hiçbir ilde, hiçbir ilçe-

de ayn› platformda olmayaca¤›z, ayn› eylem hatt›nda olan yurtsever örgütlere karﬂ› da tavr›m›z olacak, o
platformda yer alan örgütler olursa
da biz orda olmayaca¤›z yani onlar›n olaca¤› hiçbir platformda yer almayaca¤›z.” (Toplant› tarihi: 15
Aral›k 2005, Saat: 14.00, Toplant›
yeri: EHP)
Asl›nda haftalard›r “X kiﬂi” diyerek, “önderli¤imize küfretti” diyerek
tüm solu oyalad›klar›n›n, aldatmaya
çal›ﬂt›klar›n›n bir itiraf›yd› bu karar.
O güne kadar ileri sürdükleri tüm gerekçeleri, bizzat kendileri tekzip ediyorlard›. PKK’ye buradan diyoruz
ki, aç›k politika izleyin, sald›rd›ysan›z, üstlenin. Gerekçesi her neyse
onu aç›klay›n, yalanlarla gerekçeler
oluﬂturmay›n.
Sözü edilen Konferans karar›,
Kürt milliyetçi hareketin sola karﬂ›
tavr›n›n kapsam›n› da yans›tmaktad›r zaten.
Bu aç›klama yap›ld›ktan sonra,
zaten Diyarbak›r’daki falan kiﬂinin
ne yap›p yapmad›¤›n›n bir önemi
kalm›yordu tabii ki. Sorun ne sadece
ﬂu veya bu yap›, ne sadece ﬂu veya
bu tav›r, ne de ﬂu veya bu kiﬂiydi.
Sorun çok farkl›yd›, köklüydü.

Sorun kiﬂiler, yap›lar
de¤il, bir politikan›n
dayat›lmas›d›r.
YÖGEH’le ve DTP’yle ‹stanbul’da Platform ad›na oluﬂturulan
heyetler arac›l›¤›yla görüﬂmeler yap›ld›. Platform, çeﬂitli tarihlerde
aç›klamalar yay›nlayarak, Kürt milliyetçi hareketine sald›r›lar› durdurma ça¤r›s› yapt›.
Kürt milliyetçi hareket, Platform
d›ﬂ›ndaki solun sessizli¤inden de cüret alarak pervas›zd›. Bu ça¤r›lara,
“Tüm platform bileﬂenleriyle iliﬂkileri ask›ya ald›klar›n›” aç›klayarak
cevap verebildiler.
DTP sürekli olarak sorumlulu¤u
üzerinden atan bir tutum izlerken,
YÖGEH’in merkezi olarak sald›r›lar› durduraca¤›n› ifade etti¤inin birkaç gün sonras›nda Diyarbak›r’da
yine sald›r›lar yaﬂanabildi. Solun

karﬂ›s›na, görüﬂülebilecek, kararlar›na güvenilebilecek bir muhatap ç›karmama takti¤i izlendi adeta.
Platform tüm bunlara ra¤men giriﬂimlerini sürdürmüﬂtür; sorunun
çözümüne bir katk›s› olabilir düﬂüncesiyle Platform ad›na Diyarbak›r’a
bir heyet bile gönderildi. Ancak
BAGEH’liler burada da görüﬂmelerden çekildiler.
Sorunun özünü, karﬂ›m›zdaki ﬂiddetin kaynakland›¤› anlay›ﬂ› göremeyen kimi arkadaﬂlar, bu süreç boyunca mesela “Gençlik Federasyonu’ndan arkadaﬂ›n›z› Diyarbak›r’dan geri çekin” gibi önerilerde
bulundular.
Hiç kimsenin, bir hareketin iradesi üzerinde böyle bir dayatmac›l›kta
bulunamayaca¤› bir yana, esas mesele, bunun bile, yani sözü edilen kiﬂinin oradan çekilmesinin bile çözüm
olmayaca¤›n›n görülmesiydi. (Nitekim, “iki ayl›¤›na sözkonusu kiﬂiyi
çekerseniz sorun çözülür” dedikleri
arkadaﬂ, ne ilginçtir ki, Diyarbak›r’da oligarﬂi taraf›ndan tutukland›,
ﬂimdi hapishanede. Ama görüldü¤ü
gibi sald›r›lar sürüyor.)
Bu arada belirtmek gerekir ki, baz› gruplar, Devrimci ve Demokratik
Yap›lar Aras› Diyalog ve Çözüm
Platformu’ndan ayr›ld›lar. Bunlar
esas olarak siyasi yaﬂamlar›n› Kürt
milliyetçi hareketinin gölgesinde
sürdüren hareketlerdi. ‹lkeleri, kurallar› de¤il, pragmatizmi tercih ettiler.
Kürt milliyetçi hareketinin dayatmalar›na boyun e¤diler. (Bu konuda ayr›nt›l› de¤erlendirme için, Bkz. Yürüyüﬂ, say›: 46, 2 Nisan 2006)

Sald›r›lara, manevralara
ra¤men, biz ilkelerimizle
siyaset yapmaya devam
edece¤iz!
Sald›r›lar›n a¤›rl›kla ve öncelikle
devrimci harekete yönelmesinin herkesin görebilece¤i kadar aç›k bir nedeni vard›r. E¤er devrimci hareketi
sindirebilirsek, solun geri kalan›n›
sindirmek daha kolay olur diye düﬂünüyorlar. Tabii yan›l›yorlar.
Kürt milliyetçi hareketi aylard›r
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sald›r›yor ve sonuç alam›yor. Son
olarak 1 May›s bahanesiyle sald›r›ya
geçildi. Hiçbir ﬂey, bizi do¤ru bildi¤imiz tav›r, ilke ve yöntemlerden
vazgeçiremeyecektir.
Sol içi ﬂiddet, dönüp sahibini vuracakt›r. Bunu Kürt milliyetçi hareketi de görecek. Ve politik olarak en
büyük faturay› da kendileri ödeyecektir. “Yapar›z yan›m›zda kar kal›r” diye düﬂünüyorlarsa, onda da
yan›l›yorlar. Çeﬂitli sol gruplar›n küçük hesaplar›yla tav›rs›z, sessiz kalmalar› da onlar› yan›ltmas›n. Er geç,
tüm bu sald›r›lar›n›n aç›klamas›n›
yapmak, özeleﬂtirisini vermek zorunda kalacaklar.
Devrimci Demokratik Yap›lar
Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu’ndan ç›kmakla, diyalogsuzlu¤u
ve çözümsüzlü¤ü dayatm›ﬂ oluyorlar.
Oysa bu kendi çözümsüzlükleridir.
Yoketmeye çal›ﬂt›klar› bir ideolojidir.
‹deolojilerin böyle yokedilebildi¤i
nerede görülmüﬂ. ‹deolojisine güvenemeyenler baﬂvurur sol içi ﬂiddete.
Hay›r böyle de¤il diyorlarsa, buyursun gelsin, sald›r›lar›n› üstlensinler öncelikle, sonra sald›r›lar›n›n nedenini aç›klas›nlar halka ve sola.
Platform da, Haklar ve Özgürlükler Cephesi de söyleyecekleri bir ﬂey
varsa dinlemeye haz›rd›r.
Seyredenlerin gerekçelerini de
dinlemeye haz›r›z.
‹ﬂte ilkeler, iﬂte kurallar. Bunlardan korkanlar, kendilerine güvenmeyenler, Platform’a gelmiyor. ‹lkelerin, kurallar›n ba¤lay›c›l›¤›ndan kaç›p, pragmatizmlerine, küçük hesaplar›na sar›l›yorlar.
Geçmiﬂ mi diyorsunuz? Buyurun
tart›ﬂal›m. Sol içi ﬂiddet kurultay›n›
örgütleyelim. Her bölgede kurultaylar, konferanslar yapal›m. Aç›k politika böyle yap›l›r.
Geçmiﬂi tart›ﬂmak, gelece¤i düzlemek içindir. Sol içi hukuk, platform, kurultay, bütün bunlar, solun
gelece¤i içindir. Tersi durumda, sol
içi ﬂiddet geçmiﬂiyle hesaplaﬂamayan bir sol, yürüyüﬂü boyunca yolunda sol içi ﬂiddetin ç›kard›¤› engellerle u¤raﬂmak zorunda kalacakt›r.
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Seyredenler, Hani Siz
‘Sol ‹çi ﬁiddet’e Karﬂ›yd›n›z?

Kürt milliyetçi hareketin gençlik
örgütlenmesinin
Diyarbak›r’da
HÖC’lülere yönelik ilk sald›r›s›n›n
tarihi, 2005’in Ekim’idir. Sald›r›
Kas›m’da, Aral›k’ta sürmüﬂtür.
Sonra di¤er siyasi gruplara yönelmiﬂtir. Ve nihayet May›s 2006’daki
sald›r›lara gelinmiﬂtir.
Ve Türkiye solunda onlarca siyasi hareket, bütün bunlar yaﬂan›rken,
sadece seyretmiﬂtir. B›rak›n sorunun çözümü için sorumluluk üstlenmeyi, sol içi ﬂiddetin karﬂ›s›na ortak
biçimde ç›kmay›, kendi adlar›na bir
aç›klama yap›p sald›r›lar› k›nayan,
dergisinde teﬂhir eden bile yok denecek kadar azd›r.
Halbuki eski yaz›lar›n› bir gözden geçirseniz, hepsi sol içi ﬂiddetin
nas›l lanetli ve lanetlenmesi gereken bir ﬂey oldu¤u üzerine sayfalarca yazm›ﬂt›r. Hepsi sol içi ﬂiddete
karﬂ› ç›kman›n ilkesel oldu¤unu
kayda geçmiﬂtir.
Peki o zaman bu suskunluk niye? Yoksa baz›lar›n›n “sol içi ﬂiddeti” kötü, baz›lar›n›n ki yap›nca farkl› m› oluyor? Yoksa sol içi ﬂiddete
karﬂ› olmak, sol içi ﬂiddeti yapana
göre de¤iﬂen, e¤ilen bükülen bir “ilke” midir?
Bunun ad› oportünizmdir. Bunun ad› f›rsatç›l›kt›r, hesapç›l›kt›r.
“Bana dokunmayan y›lan bin yaﬂas›n” anlay›ﬂ›d›r.
*
12 Eylül öncesi, hemen herkes
bir biçimde sol içi ﬂiddetin k›s›r
döngüsüne hapsolmuﬂ durumdayd›.
Kimsenin kimseye söyleyecek pek
fazla sözü yoktu.
12 Eylül sonras›nda birçok grup,
“sol içi ﬂiddet”i, 12 Eylül’deki yenilginin baﬂ nedenleri aras›nda say›yordu. D›ﬂtan bak›ld›¤›nda, solun
“sol içi ﬂiddet” konusunda daha bilinçli, duyarl›, sorumlu hale geldi¤i-

ni düﬂündüren bir görünüm vard›.
Böyle olmas›n› umuyorduk.
Ne var ki bu görünümün ciddi
bir muhasebeye dayanmad›¤›na tan›k oluyoruz bu süreçte. Sol içi bir
hukuk ve kurumlaﬂma oluﬂturulmas› konusundaki çabalara kimisinin
hiç kat›lmamas›, kimisinin baﬂlang›çta kat›lmas›na ra¤men sonra yüzeysel, sorunu çözme sorumlulu¤unu üstlenmeyen gerekçelerle çekilmesi, sol içi ﬂiddete karﬂ› söylemlerin ciddiyetine, samimiyetine, tutarl›l›¤›na gölge düﬂürmüﬂtür.
Pratik olarak ise, uzun zamand›r
süren Kürt milliyetçi hareketinin
“sol içi ﬂiddet”i karﬂ›s›ndaki duyars›zl›k ve tav›rs›zl›k, solun 12 Eylül
öncesi “sol içi ﬂiddet” meselesinden
ders ç›karmad›¤›n›n bir kan›t›d›r.
O hep lanetlenen 12 Eylül öncesi sol içi ﬂiddeti de iﬂte böylesi tav›rs›zl›klar›n,
bananeciliklerin,
pragmatik hesaplar›n sonucunda o
boyutlara ulaﬂm›ﬂt›r.
*
Sol içi ﬂiddet, yaln›z yöneldi¤i
kesimi de¤il, herkesi vurur.
Seyredenler, sol içi ﬂiddetin sizi
vurmayaca¤›n› m› san›yorsunuz?
Yan›l›yorsunuz. Bunu söylerken,
yar›n demir çubuklar›n, kalaslar›n
ve kurﬂunlar›n size de yönelebilme
ihtimalinden sözetmiyoruz. Sol içi
ﬂiddet, daha bugünden herkesi vuruyor.
E¤er bu görülmüyorsa, sol içi
ﬂiddetin nedenleri, sonuçlar› zaten
yeterince anlaﬂ›lmam›ﬂ demektir.
Sol içi ﬂiddet, uygulayanlar ve
maruz kalanlar kim olursa olsun,
TÜM SOLU’n prestijini, güvenilirli¤ini, inan›l›rl›¤›n› tahrip eder.
Fark›nda olunsun veya olunmas›n, bu tahribat daha bugünden
birçok alanda kendini göstermektedir. Ve bu tahribat, birçok aç›dan zaten yetersizliklerle karﬂ› karﬂ›ya
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14 May›s 2006 / 52

olan sol aç›s›ndan daha da y›k›c› etkiler yaratmaktad›r.
*
Türkiye solunun da, Türk ve
Kürt halk›n›n da sol içi ﬂiddete tahammülü yoktur. Ve bu noktada,
kendisine devrimci, ilerici, sosyalist
diyen hiçbir örgütün pervas›zca sürdürülen bu “sol içi ﬂiddet” karﬂ›s›nda susma, “bana ne” deme hakk›
yoktur.
Bu olaylarda herkesin gördü¤ü
ve kabul edece¤i gibi, “karﬂ›l›kl›
bir ﬂiddet” de yok. Tek tarafl› süregelen sald›r›lar var.
O zaman sormak ve cevab›n› istemek hakk›m›zd›r: Hani siz sol içi
ﬂiddete karﬂ›yd›n›z?
Sol içi ﬂiddeti seyredenler; bugüne kadar neden seyretti¤ini, ne yapt›¤›n›, yapmad›ysa neden yapmad›¤›n› halka ve sola aç›klamal›d›r!
Seyredenler, Platform’a neden
girmediklerini, sald›r›lar yaﬂan›rken
neden hiçbir sorumluluk üstlenmediklerini aç›klamal›d›rlar.
*
Bugün PKK kaynakl› sol içi ﬂiddet karﬂ›s›ndaki bu seyirci hali, korkak, basit, k›sa vadeli düﬂünen, güce tapan, pragmatik hesaplar yapan
bir politikan›n ürünüdür.
Küçük burjuvazi güce tapar.
Onun ittifaklar›n› ve politikalar›n›,
ilkeler, gelenekler, devrimin ç›karlar› de¤il, güç iliﬂkileri belirler.
Ama bugünlerde Latin Amerika halklar›n›n and›¤› ihtilalci önder
Marti’nin dedi¤i gibi, unutulmas›n
ki, “Hakl› olmak, bir ordudan bile
daha kuvvetli olmak demektir."
(Bu sözü Kürt milliyetçi hareketin
de unutmamas› gerekiyor.)
Do¤ru neredeyse, orada olunmal›d›r. Tüm sola ça¤r›m›z budur.
Do¤ru yer, sol içi ﬂiddetin karﬂ›s›nda olmakt›r.
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Birgün Gazetesi’ne ve Tüm Sola

1 May›s mitinginin da¤›lmas› esnas›nda DTP’lilerle
HÖC’lüler aras›nda meydana gelen
olay üzerine Birgün Gazetesi’nde
peﬂpeﬂe iki yaz› yay›nland›.
‹lk olarak 3 May›s’ta Adnan
Bostanc›o¤lu bu olaya de¤inerek,
ﬂöyle yazd›: “Baz› dostlar›m›z›n
‘(abartmaya gerek yok, hadise zaten
büyümeden önlendi’ diyece¤ini biliyorum. Tam aksine, bugün büyütülüp üzerine gidilmeyen bu hastal›k,
bundan sonraki 1 May›slarda önlenemeyecek kadar büyük sonuçlar
do¤urabilir.”
7 May›s tarihli Birgün’de de ‹nönü Alpat, “ﬂimdiye kadar hep görmezden gelindi, her sessiz kal›ﬂ yeni
bir ac›n›n müsebbibi oldu” diyerek
Adnan Bostanc›o¤lu’nun “olay büyütülmeli” düﬂüncesine kat›ld›¤›n›
yazd›.
Evet büyütülmeli! Evet, geçiﬂtirmemeli ve yok saymamal›!
“Sol içi ﬂiddet”i yoketmek için
ne gerekiyorsa yap›lmal›.
Sorun, nas›l çözece¤imizdir?
Sorun, nas›l ele alaca¤›m›zdad›r.
Sol içi bir hukukun oluﬂturulmas› için çaba sarfederken, “sol içi ﬂiddet”i tüm solun kat›l›m›yla masaya
yat›racak bir kurultay önerdik.
Ve tam bu noktada Birgün yazarlar›na ﬂunu soruyoruz: Birgün Gazetesi olsun, ÖDP olsun bu süreçte ne
kadar çaba sarfettiler?
1 May›s’a gelinceye kadar aylard›r süren sol içi ﬂiddet karﬂ›s›nda ne
yapt›lar.

Sol içi ﬂiddet, “f›rsatç›l›k”
malzemesi de¤ildir!
Bostanc›o¤lu’nun ve Alpat’›n
“olay geçiﬂtirilmemeli” düﬂüncesi,
yerinde ve do¤ru bir düﬂüncedir.
Ama bu onlar›n sözkonusu yaz›lar›n›n birçok yerinde buram buram f›rsatç›l›k, grupçuluk koktu¤unu söylememize engel de¤il.

Aç›k Ça¤r›
Hele ki “Sol içi ﬂiddet” konusunda uzun süredir yaﬂananlar, yap›lanlar gözönüne al›nd›¤›nda, Bostanc›o¤lu’nun yaz›s› bir sorumluluk ça¤r›s›ndan çok, grupçuluk, f›rsatç›l›k
kokuyor.
Birincisi ﬂu; alandaki “kavga”,
kortej sorumlular› taraf›ndan an›nda
engellenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. “Sol içi
ﬂiddet”in sola verdi¤i ve verebilece¤i zararlar konusunda, kimsenin
Bostanc›o¤lu’nun hat›rlatmalar›na
ihtiyac› yok. Bostanc›o¤lu, “kökleri
70’li y›llara dayanan bu kötü gelenek, baz› sorumsuz gruplar taraf›ndan hat›rlat›ld›” derken, o kötü gelene¤in en kal›n köklerinden birinin
kendilerinin içinde yerald›¤› hareket
oldu¤unu unutmuﬂ görünüyor. Bostanc›o¤lu bu ça¤r›s›n› önce kendisinin bir yazar› oldu¤u gazetesine ve
partisine yapmal›d›r. O gelenek hala
nas›l devam ediyor, sorgulamal›d›r.
Aylard›r Diyarbak›r’da, ‹stanbul’da süren sald›r›lar var. Bu konuda Platform olarak hemen tüm devrimci, demokratik kurumlar›, partileri dolaﬂ›p bir tav›r almaya ça¤›rd›k. Peki ÖDP bu “sol içi ﬂiddet”
olaylar› karﬂ›s›nda ne yapt›, Bostanc›o¤lu onu bir sorup ö¤renmeli önce? Gazetesi ne yapt›?
Sol içi ﬂiddetin tart›ﬂ›laca¤› bir
kurultay önerdik. Acaba böyle bir
öneriyi destekleyen, koﬂullar›n› haz›rlamaya çal›ﬂan bir yay›n yapt› m›
Birgün? Niye bu konuda sorumluluk
almaktan kaç›nmaktad›r?
E¤er bunlardan haberim yok diyorsa, bu konuda söz söyleme hakk›n› kendinde gören biri için bir baﬂka sorumsuzluk ve duyars›zl›k vard›r.
‹nönü Alpat ise, “sol içi ﬂiddet”ten yola ç›k›yor ama tüm silahl›
mücadele anlay›ﬂ›n› mahkum etmeye, sol içi ﬂiddetle, ihanete karﬂ› ﬂiddeti ayn›laﬂt›rmaya çal›ﬂ›yor.
Sol içi ﬂiddet karﬂ›s›nda gereken
tavr›n al›namamas›n›n en önemli
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nedenlerinden biri de iﬂte bu f›rsatç›,
grupçu yaklaﬂ›md›r. F›rsat ç›kt›, ﬂu
grubu biraz h›rpalayal›m, f›rsat ç›kt›, ﬂu çizgiyi mahkum edeyim anlay›ﬂ›yla sol içi ﬂiddet mahkum edilemez.
Sözünü ettikleri 1970’lerdeki kötü gelenek de bu tür f›rsatç›l›klar sonucu güçlenmiﬂtir. “Sol içi ﬂiddet”
karﬂ›s›ndaki tav›r ve duyarl›l›k, “sol
içi ﬂiddetin” içinde kimlerin oldu¤una göre de¤iﬂmemelidir.

Ad›m atal›m,
sorumluluk üstlenelim!
Evet, bizce de hiçbir olay küçümsenmemeli. Ama yap›lmas› gereken de, gelecek sene ﬂöyle büyük
olaylar olur diye felaket tellall›¤›
yapmak de¤il, küçük büyük sol içi
ﬂiddetten kaynaklanan her sorunun
çözümü için sorumluluk üstlenmek,
gayret sarfetmektir.
Kim ki, geçmiﬂteki veya halen
sürmekte olan “sol içi ﬂiddet”ten rahats›zl›k duyuyorsa, bunu halk›n
mücadelesinin, solun geliﬂiminin
önünde bir engel olarak görüyorsa,
sol içi ﬂiddetin engellenmesi, herﬂeye ra¤men ortaya ç›kan sol içi ﬂiddet
tav›rlar›n›n mahkum edilmesi için
görevleri var demektir. Bu görevi
üstlenmeyenlerin, bu konuda deyim
yerindeyse parma¤›n› bile oynatmayanlar›n sol içi ﬂiddete karﬂ› hiçbir
sözlerinin inand›r›c›l›¤› olmaz.
Sol içi ﬂiddete tav›r m›? ‹ﬂte ortada ilkelerini, kurallar›n› koymuﬂ,
hukukunu oluﬂturmuﬂ bir platform
var, BUNU GÜÇLEND‹REL‹M.
Sol içi ﬂiddete kaynakl›k eden anlay›ﬂ› ve kültürü mahkum etmek için,
tüm solun kat›l›m›yla geniﬂ bir KURULTAY/KONFERANS ÖRGÜTLEYEL‹M!
Bir ﬂeye karﬂ› ç›kmak, karﬂ› oldu¤umuz ﬂeyi altetmek için somut,
etkili bir pratik içinde olmakla anlam kazan›r. Tersi lafazanl›kt›r. Solun pratik ad›m atma zaman›d›r.

Yürüyoruz ad›m ad›m düﬂman üstüne
Bask›, zulüm, ceza, ölüm kar etmez bize

BAﬁ BA⁄LADIK
BU KAVGAYA...
Av. Behiç Aﬂç› ve 13. Ölüm Orucu Ekibi’nin ard›ndan
Adana’da Gürcan Görüro¤lu ölüm orucuna baﬂlad›...
Fatma Koyup›nar’› u¤urlayal›
daha kaç gün oldu. 122. ölümdü
Fatma. Tecrit sürüyor, direniﬂ sürüyor. Yeni Fatmalar ç›k›yor yola.
Hukuksuzlu¤un olmad›¤› bir
dünyada adaletin temsilcisi avukat
Behiç Aﬂç›, adalet için ölüme yatt›.
F Tipi hapishanelerin hücrelerinde yatan tutsaklardan Mustafa Tosun, Kamil Karataﬂ ve Sevgi Saymaz ölüme yatt›lar. Ve onlar›n ard›ndan Adana’da, iki k›z› olan bir
ana, Gürcan Görüro¤lu ölüm orucuna baﬂlad›.
Çukurova'dan bir ana, elleri k›nal› 5 May›s 2006 günü ç›kt› yola.
Yi¤ittir bizim Anadolu analar›m›z.
Gülsümanlar, ﬁenaylar ve ﬂimdi
Gürcan Görüro¤lu. Çocuklar› daha
özgür yaﬂas›n diyerek; ölüme yat›rd› bedenini, p›r›l p›r›l bir May›s günü.
Bereketli topraklar› bereketlendirmenin zaman›nda ﬂimdi. Elleri
titriyor heyecandan. Yüre¤i k›p›r k›p›r; çocu¤una sar›l›r gibi sar›l›yor
al›n band›na.
Tören baﬂl›yor. Bu tören Gürcan'›n hayata niﬂan›n›n, ölüme sözünün töreni.
Çukurova'da s›caklar erken geldi. Kavur kavur kavurmaya baﬂlad›.
Boncuk boncuk terler dökülüyor törene kat›lanlardan. S›ca¤a, yüreklerin s›cakl›¤› eklendi¤inde tarih sayfalar›n› çevirmeye baﬂl›yor.

Salona ad›m›n› att›¤›nda bütün
gözler onun üzerine geliyor. Omzunda k›rm›z› bir ﬂal, yan›nda iki
genç k›z. Onlar da Gürcan'la beraber açl›k grevine baﬂlayacaklar.
Salonun içinde yaln›zca yürek
at›ﬂlar›n›n sesleri var. Çok sürmedi
sessizlik. "Merhaba bugün burada
direniﬂe baﬂlayacak olan Gürcan
Görüro¤lu'nun bant takma töreni
için bulunuyoruz."

Tecrit; Ba¤›ms›zl›k,
Demokrasi ve Sosyalizm
Mücadelemizin Teslim
Al›nmak ‹stenmesidir
Anadolu'nun k›zlar› dü¤ünlerinde k›nalar yakarlar. “K›nay› getir
aney" sesi ile birlikte “dü¤ünü” baﬂl›yor Gürcan'›n. Ellere yak›lan k›nalar namus, onur sözü oluyor.
Önden gidenlere yap›lan sayg›
duruﬂunun ard›ndan 9 y›ll›k tutsakl›¤›n›n ard›ndan tahliye olan ﬁemsettin Kalkan konuﬂmas›na baﬂl›yor.
“Emperyalizm dünya imparatorlu¤u politikas›n› hayata geçirebilmek için iﬂgal ediyor, ya¤mal›yor.
Bu politikan›n ülkemizdeki ad› ise
TECR‹T'tir. Tecrit ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm mücadelemizin
teslim al›nmak istenmesidir. Tecrit,
düﬂüncelerimizin yokedilip emperyalizme ve onun iﬂbirlikçilerine biat
etmemizdir. Bugüne kadar oldu¤u
16
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gibi bugün de tecrit kuﬂatmas›n› her
ne pahas›na olursa olsun geri püskürtecek, iktidar hedefimizi büyütmeye devam edece¤iz. 6 y›ld›r süren Büyük Direniﬂ’imiz bu kararl›l›¤›m›z›n birer ifadesidir. 122 yoldaﬂ›m›z teslim olmayaca¤›m›z›n teminat›d›r.”
Faﬂizmin halklara karﬂ› açt›¤› savaﬂ› Çukurova'n›n bereketli topraklar›nda karﬂ›laman›n gururunu yaﬂayanlar›n gözleri Gürcan’›n üzerinde, Gürcan’›n gözleri band›nda ve
u¤runa can›n› ortaya koydu¤u yoldaﬂlar›nda.
“Buras› Çukurova, buras› Amanoslar, Toroslar, buras› Akdeniz...”
“Biz çoktan bulduk Lokman Hekim’in bulamad›¤› ölümsüzlük iksirini. Ve her ölümümüzle yeniden,
yeniden ço¤ald›k. Toroslar’dan eriyen kar sular› gibi ça¤layarak Seyhan'a, Ceyhan'a kar›ﬂt›k. Asi'dir bizim göbek ad›m›z. Amanoslar’›n,
Toroslar’›n taﬂ›n› yast›k, çal›s›n›
yorgan yap›p uzand›k doruklar›na.
Kuca¤›m›zda saklad›¤›m›z vatan›m›za sar›l›p teslim etmedik zalimlere. Ç›kt›k yücesine de seyran eyledik Çukurova'y›. Onur için, namus
için dedik ve geldik bugüne...”
ﬁemsettin Kalkan’›n konuﬂmas›
“Biz kazanaca¤›z” diye biterken,
‘96 Ölüm Orucu 2. Ekibi'nde de yeralan Kalkan, Gürcan’›n al›n band›n› tak›yor ve sözü, O’na veriyor:

Kazanaca¤›m›za olan
inanc›m sonsuz
“Zafere olan inanc›mla yeniden
ölüm orucuna baﬂl›yorum.
ﬁehit olmak gibi bir onura sahip
olmak herkese nasip olmaz. Bu büyük direniﬂin içinde yeniden olmak
beni çok mutlu etti. Bu öyle bir direniﬂ ki, dünyada eﬂi yok. Bu direniﬂ
dillere destan. Fedakarl›k, inanç,
cüret, kararl›l›k, inançla donanm›ﬂ
bir abide. Ve bir de destan›m›z› yaratan kahramanlar›m›zdan Cengiz
Soydaﬂ olunca, ölüm dedi¤imiz nedir ki bunlar›n yan›nda. Hele ölümsüz bir sevgiyle halk›n huzurunda
aln› aç›k bir gelincik gibi nazl› kahramanlar›m›zdan u¤urlanan Fatma
eklenince ölüm, nokta kadar gözüküyor gözüme. 6 y›ld›r süren direniﬂimizin destan›n› yaratan kahramanlar›m›z›n huzurunda e¤ilmeye
ve ölümü yenmeye geldim.
Cengizimizin, Fatmam›z›n huzurunda yineliyorum ki, direniﬂ sürecek, zafer bizim olacak. ‹ﬂte ben bunun bilinciyle yola ç›k›yorum. Ve
bunun bilinciyle kazanaca¤›m›za
olan inanc›m sonsuz.”

Zulmü Yaﬂad›,
Zulme Direniyor
Böyle baﬂlad›, Büyük Direniﬂ’in
son neferi ölüm orucuna. ‹ki k›z›
yan›baﬂ›nda.
Gürcan Görüro¤lu, bundan tam
6 y›l önce Adana/Kürkçüler E Tipi
Hapishanesi'nde tutsakt›. Tecritin
kalkmas› için ölüme yatanlardan biri oldu. Tecriti 5 y›l boyunca birebir
yaﬂad›. Direniﬂini k›rmak için zorla
hastaneye kaç›r›ld›. ‹radesi d›ﬂ›nda
zorla müdahale iﬂkencesini aylarca
yaﬂad› ve yüzlerce sakat b›rak›lan
insanlardan biri haline getirildi.
Yoldaﬂ s›cakl›¤›yla, onlar›n ilgisiyle
“iyileﬂti.”
Tüm bunlar› yaﬂayan bir insan›n
yeniden bedenini ölüme yat›rmas›;
bir yandan direniﬂin ve onun siyasi
önderli¤inin gücünün ifadesi olurken, öte yandan zulmün boyutunu
da gözler önüne seren bir yand›r.

ﬁenaylar, Gülsümanlar öyle güçlü bir gelenek yaratt›lar ki; Anadolu’nun
yi¤it kad›nlar› çocuklar›n›n geleceklerini düzen içinde de¤il, devrimde ar›yorlar. Ve devrimci düﬂüncelerin tasfiye edilmesinin karﬂ›s›na bedenleriyle ç›k›yor, çocuklar›na “sizler için” diyerek ölüme yat›yorlar.

Adana Direniﬂ Evi’nde De
Destek Açl›k Grevi Var
‹stanbul ﬁiﬂli Direniﬂ Evi’nde oldu¤u gibi, Adana’da da, süresiz açl›k grevi ile direniﬂin parças› olanlar
var. Nezahat K›yanç ve Gina Özçelik de, Gürcan’›n bant takma töreninde düﬂüncelerini ﬂu ﬂekilde ifade
ediyorlard›:
Gina Özçelik: “Çok heyecanl›y›m. Tecritte, F Tipi hapishanelerde
baﬂka insanlar›n ölmesini istemiyorum. Tecritin kalkmas› için ben de
süresiz aç›l›k grevine baﬂl›yorum."
Nezahat K›yanç: “Bugüne kadar
122 insan tecrit zulmünde hayat›n›
kaybettiler. Bizler inan›yoruz ki,
halk›m›z ve sizlerle birlikte tecriti
kald›raca¤›z".
Adana Direniﬂ Evi’nin konuklar›
aras›nda, tahliye olmas›n›n ard›ndan Mersin’de direniﬂi sürdürerek
bir “ilk” olan U¤ur Türkmen’in ablas› da yeral›rken, ilk gününden itibaren Direniﬂ Evi’ne ziyaretler de
gerçekleﬂti. ﬁakirpaﬂa halk›ndan ziyaretlerin yan›s›ra Partizanc›lar,
BDSP’liler de direniﬂe desteklerini
ifade etttiler. Ülkenin çeﬂitli kentlerinde ve yurtd›ﬂ›ndan gelen telefon
ve mesajlarda da tecrite duyulan öfke ve Gürcan’›n direniﬂini selamlayan ifadeler yerald›.
Gürcan Görüro¤lu’nun ölüm
orucuna baﬂlamas›na iliﬂkin baﬂta
TAYAD, Temel Haklar Federasyonu ve ﬁiﬂli Direniﬂ Evi olmak üzere
yap›lan aç›klamalarda direniﬂin ka17
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rarl›l›¤› vurguland› ve iktidara tecrit
sorununu çözme ça¤r›lar› yap›ld›.

Böyle Bir ‹radeye
Baﬂe¤diremezsiniz,
Tecriti Kald›r›n
Tabutlar›m›z› omuzlay›p, en de¤erlilerimizi u¤urlarken, yeni neferler soluk almadan dolduruyor yerlerini. Fatmalar Gürcan oluyor, Sevgi
oluyor, Kamil oluyor...
Öle öle tükenece¤imizi umanlar,
tabutumuzu kald›rmaya haz›rlananlar alt› y›ld›r boﬂ bir umutla beklerken, halklar›n zulme karﬂ› direniﬂ
tarihinde eﬂi benzeri görülmemiﬂ bir
direniﬂi sürdürenler, alanlara da k›z›l bayraklar›yla, büyük coﬂku ve
kararl›l›klar›yla ç›k›yorlar.
Öle öle tükenmeyiz; halk›z biz.
Ne zaman halk tükenir, iﬂte o zaman
bu direniﬂ biter...
Analar evlatlar›n›n gözlerinin
içine bakarak ölümün üstüne gidiyorsa, düﬂman›n koyu sansürüne,
ülkede esen gericilik rüzgarlar›na,
oligarﬂinin “kararl›l›k” gösterilerine
karﬂ›n, yeni ölüm orucu ekipleri
bantlar›n› kuﬂan›yorlarsa; fazla söze
gerek yoktur. Böyle bir irade hiçbir
güç karﬂ›s›nda baﬂe¤mez, diz k›rmaz, umutsuzlu¤un boy verdi¤i
yerde umudun ad› olur.
Böyle de olmaktad›r.
Gürcan, onlarca y›ll›k tarihimizden ald›¤›m›z güçle söyledi¤imiz
bu sözleri, ölüm yürüyüﬂüne ç›karak bir kez daha kan›tlamaktad›r.

Gürcan Görüro¤lu: Analar›n gözyaﬂlar›n›n
dinmesi için ölüm orucunday›m
Gürcan Görüro¤lu, direniﬂe baﬂlad›¤› gün neden ölüm orucuna baﬂlad›¤›n› anlatt›¤› bir aç›klama yapt›.
“TECR‹T‹N KALKMASI, ANALARIN GÖZYAﬁLARININ D‹NMES‹ ‹Ç‹N ÖLÜM ORUCUNDAYIM” baﬂl›kl› aç›klamay› yay›nl›yoruz
***
5 May›s günü; Tecritin kalkmas›,
analar›n gözyaﬂlar›n›n dinmesi için
ölüm orucunday›m.
Bundan tam 6 y›l önce Adana/Kürkçüler E Tipi Hapishanesi'nde tecritin kalkmas› için ölüm
orucuna girmiﬂtim. Tecriti 5 y›l boyunca birebir yaﬂad›m. Hem de en
alas›n› yaﬂad›m. Kimse "Tecrit yok"
diyemez. Ölüm orucundayken direniﬂimi k›rmak için zorla hastaneye
kaç›r›ld›m. ‹radem d›ﬂ›nda zorla
müdahale iﬂkencesini aylarca yaﬂad›m. Ben de di¤er yüzlerce sakat b›rak›lan insanlardan biriyim. Tam 5
y›l›m o zorla müdahale iﬂkencesi
sonucu benden çal›nd› ve ben o 5
y›l›m› hiç hat›rlam›yorum.
Tutuklanmam›n nedeni de yok
asl›nda, sadece düﬂüncelerimden
dolay› potansiyel suçlu gösterilip
ortada hiçbir delil olmadan DGM
taraf›ndan 12,5 y›la mahkum edildim. Antakya, Kürkçüler, Ceyhan
hapishaneleri derken tahliye rüﬂveti
sonucu serbest b›rak›ld›m.
Ama verilen rüﬂvet hiçbir iﬂe yaramad›, gene ölüm orucunday›m.
Amaçlar›na ulaﬂamad›lar, ulaﬂabilmeleri için 6. y›l›na giren direniﬂi
yoketmeleri gerekir. ‹ktidardakiler
gibi sahte politikalar üretecek halim
yok. Sonuçta Türkiye genelinde
ciddi anlamda bir tecrit yaﬂan›yor,
bunu kimse inkâr edemez.
AKP Hükümeti bu sorunu bir an
önce çözmelidir. Gökteki y›ld›zlar›
istemiyoruz onlardan, bizim istedi-

¤imiz sadece tecritin kalkmas›. Daha kaç insan›n ölmesi gerekiyor bu
sorunu çözmeleri için? ‹stedi¤imiz
çok basit ve kolay çözülebilecek bir
ﬂeydir: “‹NSANCA YAﬁAMAK!"
Ben bugün ölüm orucuna baﬂlad›ysam bu yaﬂam› sevmedi¤imden
de¤il, aksine yaﬂam› çok seviyorum
ve ölmek istemiyorum. Devlet benim can güvenli¤imi sa¤lamak zorundad›r. Can güvenli¤imi ancak
tecriti kald›rmakla sa¤lar. Yoksa
ben de di¤er yüzlerce insan gibi ölece¤im.
"Örgüt bask›s›" deyip halk›m›z›
kand›rmaktan vazgeçsinler. Adalet
Bakan› b›raks›n art›k bu "örgüt bask›s›" demagojilerini. Madem "halk›m›z›n gelece¤i, güvenli¤i için bu
yasalar› ç›kar›yoruz..." diyorsa, o
zaman hayat›m›z›n güvenli¤ini almak zorundad›r. Kimse örgüt bask›s›yla hayat› pahas›na böyle bir yola
baﬂ koymaz. En nihayetinde ben çocuk de¤ilim, 33 yaﬂ›nday›m ve iki
çocuk annesiyim. Benim boylar›mda iki dünya güzeli k›z›m var. Bu
nas›l örgüt bask›s› olur? Yeni yeni
yasalar ç›karmakla, bask›y› artt›rarak, iﬂkenceyi meﬂrulaﬂt›rarak bir
yere var›lmaz. Böyle günlük yasalar
ç›kararak tecrit sorunu çözülmez.
Ben bir anne olarak çocuklar›-

Gürcan Görüro¤lu'na mektup yazmak, görüﬂmek ve
mail göndermek için;
Adres:
ﬁakirpaﬂa Mahallesi, 37 Sok.
No: 7 Seyhan/ Adana
Tel:
0 536 685 45 26
Mailler:
gulcangoruroglu@mynet.com
gulcangoruroglu@yahoo.com
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m›n gelece¤inden endiﬂeliyim.
Bu tecrit
koﬂullar›nda çocuklar›m›n büyümesini istemedi¤im
için ölüm
orucunday›m.
F Tipi
hapishanelerde yaﬂaAKP Hükümeti bu
nan tecritin
sorunu bir an önce
kald›r›lmas›
için
ölüm çözmelidir. Gökteki
orucuna baﬂy›ld›zlar› istemiyolad›m. Ço- ruz onlardan, bizim
cuklar›m›n
istedi¤imiz sadece
kameralarla
tecritin kalkmas›.
donat›lm›ﬂ,
Daha kaç insan›n
etraf› tel ör- ölmesi gerekiyor bu
gülerle çevrisorunu çözmeleri
li F Tipi ha- için? ‹stedi¤imiz çok
pishanelere
basit ve kolay çöb e n z e y e n zülebilecek bir ﬂeyokullarda
dir: “‹NSANCA YAokumas›n›
ﬁAMAK!"
istemedi¤im
için
ölüm
orucunday›m.
Buradan tüm yetkililere, evlatlar›n› bu u¤urda kaybeden analar gibi
ben de sesleniyorum;
‹nsanlar› bu ﬂekilde öldürmekle
elinize bir ﬂey geçmez. Her gün birimizin ölümünü izleyece¤inize,
günlük yasa ç›karaca¤›n›za tecritin
kalkmas› için çözüm üretin. Bu tecrit sorunu sürdü¤ü müddetçe bizi
öldürmeye devam edeceksiniz.
Ve son olarak diyorum ki;
Bütün anneler baﬂta olmak üzere, halk›m diyen, kendine duyarl›y›m, demokrat›m, “yaz›k bu gençlerimiz ölmesinler art›k" diyen herkesin deste¤ini bekliyorum.

hepsinin ilk sözü burada olmaktan
mutluyum, onurluyum oluyor.

“‹nsanlar›n, ellerini vicdanlar›na koyup düﬂünmeleri
gereken bir süreç”

ﬁiﬂli Direniﬂ Evi’nden
ﬁiﬂli Direniﬂ Evi'nde Avukat Behiç Aﬂç› ölüm orucunun 30’lu günlerinin sonunda. 14 May›s’ta 40.
gününde olacak. Behiç Aﬂç›, direniﬂ
evinden zaman zaman yapt›¤› aç›klamalarla, hem direniﬂin geliﬂimi
hakk›nda bilgiler veriyor, hem halk›n çeﬂitli kesimlerine ça¤r›larda
bulunuyor.
Bu arada ﬁiﬂli’de yeni bir grup
destek açl›k grevine baﬂlad›. Halil
Y›lmaz, Engin Ateﬂ, ‹brahim Çuhadar ve Hatice Güzel. En gençleri 19,
en yaﬂl›lar› ise 60 yaﬂ›nda. Yanyana,
omuz omuza, tecrite karﬂ› direniﬂin
içindeler.
Yürüyüﬂ muhabirleri bu hafta da
Direniﬂ Evi’nin konu¤uydu. Aﬂa¤›da muhabirimizin Direniﬂ Evi’ne
iliﬂkin izlenimlerini ve destek açl›k
grevine baﬂlayanlarla yapt›¤› söyleﬂiyi sunuyoruz:
***
Hani yaﬂamayan bilmez derler
ya. Bu sözün anlam buldu¤u bir yer
buras›. Kap›s›ndan girdi¤inizde soludu¤unuz hava bir baﬂka gelir size.
Ölüme yatm›ﬂken sizi güleryüzle,
esprilerle karﬂ›layan birini görece¤inizi düﬂünmek bambaﬂka bir duygu verir insana. Bunu hissederek,
bu coﬂkuyla ad›m att›¤›n›z bir yerdir ﬁiﬂli'de Direniﬂ Evi. ‹çeri girip
oturdu¤umuzda yine her zamanki
gibi Behiç Aﬂç›'n›n s›cak bir merha-

bas›yla karﬂ›lan›yoruz. Behiç Aﬂç›
ve yeni açl›k grevi ekibiyle sohbete
tam baﬂlam›ﬂken, radyoda Fatma
Koyup›nar'›n sevdi¤i türkü çal›yor.
Behiç Aﬂç› hemen “bu Fatma'n›n
en sevdi¤i türkü de¤il mi?" diyor.
Ard›ndan radyoda çalan Kürtçe türkü bitene kadar bir sessizlik.
Çok ayr› bir yeri var Fatma Koyup›nar'›n bu evde ve tabii O'nunla
açl›¤›n koynuna yatan Behiç Aﬂç›'n›n yüre¤inde. ‹ﬂte bu yüzden
O'na dair her ﬂey çok de¤erli. Bir
türkü, bir çiçek, bir söz, her ﬂey...
K›sa bir sohbetin ard›ndan Behiç
Aﬂç› dinlenmeye çekiliyor. Refakatçilerin yemek yemeye ç›kmas› gerekiyor. Ama TAYAD’l› Nadire Çelik,
geldi¤i günden beri bir türlü yemek
konusunda ikna edilememiﬂ. Yan›nda açl›k grevinde, ölüm orucunda
olan insanlar varken yemek yemek
zor geliyor ona. “Ben sonra ç›kar›m, ben ﬂimdi gelmesem” diye bahaneler buluyor. Nadire Ana’y› açl›k grevinde olan Hatice Ana ikna
edebiliyor ancak. O da “sen yemek
yemezsen ben de içeceklerimi içmem" diyerek. Bütün bunlar›n ard›ndan yeni destek açl›k grevi ekibiyle sohbete baﬂl›yoruz. Halklar›
birbirinden tecrit etmeye çal›ﬂanlara
ra¤men, her yaﬂtan, her milliyetten
biraraya gelip Büyük Direniﬂ’in sesi
olmaya çal›ﬂan açl›k grevcilerinin
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‹lk sözü Halil Y›lmaz al›yor:
Behiç Aﬂç›'yla birlikte bu evde
açl›¤› paylaﬂmak bir onur bence. Bu
büyük bir direniﬂ ve bu evin direniﬂ
içerisinde önemli bir yeri var. Bu
aç›dan burada olmak ayr› bir gurur.
Hani Fatma Abla demiﬂti ya “herkesin yapabilece¤i bir ﬂey mutlaka
vard›r” diye. Biz de yapabilece¤imiz bir ﬂeyler oldu¤unu görüyoruz.
Bütün insanlar›n yapabilece¤i bir
ﬂeyler var. Yani herkes kendi alan›nda bir ﬂeyler yaparsa tecritin k›r›laca¤›na inan›yoruz. Behiç Abi'nin
bugünkü fedakarl›¤› bence bütün
dünya ayd›nlar›na örnek olmas› gereken bir duruﬂtur.
Fatma Ablam›z’›n yan›nda geceli gündüzlü kalamad›k belki... Ama
önceki arkadaﬂlardan dinlediklerimizle bile Abla'n›n nas›l bir erdemle son an›na kadar direndi¤ini biliyoruz. ‹lk geldi¤imizde O'nun ﬂehit
düﬂtü¤ü odada uzun uzun oturduk.
Yata¤›, ﬂekerleri, sigaras›, giyisileri
oldu¤u gibi duruyordu. Orada Fatma Abla üzerine sohbet ettik. Yani
hem duygulan›yor insan, hem burada olmaktan mutluluk duyuyor. Son
anlar›nda ellerini gö¤sünün üzerine
koyup zafer iﬂareti yapm›ﬂ. Yani
böylesine zafere kilitli bir insan›n
ﬂehit düﬂtü¤ü bir evde olmak insan›
onore ediyor.
Behiç Abi ise benim ilk avukat›md› zaten. ‘99 y›l›nda benim duruﬂmama girdi¤inde yapt›¤› savunma beni çok etkilemiﬂti. Yani hiçbir
kayg›s› olmadan hakl› olan› savunuyordu. Yine ayn›s›n› yap›yor. Tecritin kald›r›lmas› için mücadelede yine hakl› olan› lay›k›yla savunuyor.
Gürcan Görüro¤lu da Adana'da
ölüm orucuna baﬂlad›. ‹ki çocuk annesi ve ölüm orucu gazisi bir insan.
Yani ikinci kez ölüme yat›yor arkadaﬂlar› için. Pazar günü de anneler
günü. Yani ben isterim ki bütün an-

neler bu duyguyu içlerinde hissetsin. Yani iki çocuk annesi bir insan
ve tecrit kald›r›lmad›¤› takdirde yaﬂam›n› yitirecek. Özellikle annelerin ellerini vicdanlar›na koyup düﬂünmeleri gerekir diyorum. Yani insanlar›n, politikli¤i bir kenara b›rak›n, ellerini vicdanlar›na koyup düﬂünmeleri gereken bir süreç bence...

“Fatma Abla'n›n
gözlerindeki p›r›lt› hala
gözlerimin önünde”
Engin Ateﬂ; evin en küçü¤ü, 19
yaﬂ›nda bir aç›k lise ö¤rencisi. O da
duygular›n› ﬂu sözlerle ifade ediyor:
Bu eve ilk geldi¤imde bir ölüm
orucu direniﬂçisiyle Behiç Abi'yle
uzun bir süre kalaca¤›m için heyecanl›yd›m. Yan›baﬂ›mda bir ölüm
orucu direniﬂçisiyle kalmak bir ilk
oldu benim için. Benim de açl›k
grevine baﬂlamam kendi içimde büyük bir mutluluk oldu.
Bugüne kadar tecritte hücrelerde
122 insan öldü. ﬁimdi bir avukat
girdi ölüm orucuna. Bu durum bir
yandan da insan› çok gururland›r›yor. Çünkü ayd›n›na sanatç›s›na bak›yorsun bugün hiçbir ﬂey yapm›yorlar. Böyle bir durumda Behiç
Abi'nin bu ayd›n tavr› beni de çok
etkiledi. B›rak›n ölüm orucu direniﬂçilerine destek vermeyi bir nas›ls›n demeye bile gelmiyorlar. Behiç
Abi'nin de söyledi¤i bir ﬂey var. Yani bugün bu insanlar›n savundu¤u
ﬂeyleri savunmayabilirsin, ölüm
orucunu do¤ru bulmayabilirsin.
Ama 122 insan ölmüﬂ ölüm oruçlar›nda. Bu insanlar ölüm orucuna
girmese bile diri diri tecrit alt›nda
öldürülüyorlar zaten. Her gün iﬂkence. ‹nsanlar›n 8 metre karelik
yerlerde y›llarca yaﬂamas› çok ac›
verici bir durum. Sonuçta bu insanlarda tecritin kalkmas› için bir ﬂeyler yapmaya çal›ﬂ›yor. Yani Behiç
Abi, ziyaretçilerine, kendisine
“ölüm orucunu b›rak” diyenlere de
diyor ki tecriti çözecek bir yol bulun, çözün, ben ölüm orucunu b›rakay›m! Tecrit iﬂkencesi kalkmazsa
bu ölümler yar›n 123 olacak, tecrit
kalkana kadar sürecek yani.

Ben Fatma Abla'n›n cenazesine
de kat›ld›m. Fatma Abla benim ilk
gördü¤üm ölüm orucu direniﬂçisiydi ve O'nunla sohbetlerimizde çok
etkilenmiﬂtim O'ndan ve O'ndan
güç alm›ﬂt›m diyebilirim. Fatma
Abla ﬂehit düﬂtükten 12 gün sonra
biz buraya geldik açl›k grevine baﬂlad›k. Fatma Abla'n›n o gülümseyiﬂi, gözlerindeki p›r›lt› hala benim
gözlerimin önüne geliyor. Yani ben
O'na bak›nca bir zafere kilitlenmiﬂlik görüyordum. Ben Fatma Abla'n›n dedi¤i gibi gerçek vatanseverlik, gerçek halktan yana olmak, direnenlerin damar› neredeyse orada
olmakt›r diyorum..."

“Neden ölmesine izin
verelim?”
Ard›ndan TAYAD'l› ‹brahim Çuhadar al›yor sözü. O da y›llarca hücrelerde kalm›ﬂ ve o zulmün birebir
tan›¤› olan bir insan.
Fatma'y› ilk gördü¤ümde ﬂu
duyguyu bende uyand›rm›ﬂt›; bu insan gerçekten ölüme mi gidiyor. Yani yaﬂam› o kadar çok seviyordu ki
ilk bak›ﬂta bunu hissedebiliyordunuz. Çünkü konuﬂmalar›, bak›ﬂlar›,
mimikleri tamamen yaﬂama dönüktü. Fatma'y› gördü¤ünüz zaman bu
insan ölüme gidiyor diyemezdiniz
çünkü gelen insanlara da hayat aﬂ›l›yordu son anlar›na kadar.
‹nsana kendini, yaﬂam›n› sorgulat›yordu Fatma'n›n gülüﬂü. Fatma
d›ﬂar›da Büyük Direniﬂ'in güçlü bir
sesi güçlü bir hayk›r›ﬂ› oldu diye
düﬂünüyorum. Di¤er yandan Behiç
Aﬂç›. Bir ayd›n, bir avukat. Behiç
Aﬂç› daha önceden benim avukat›md›, mahkemelerime giriyordu.
Ve bugün ise bir avukattan öte hapishanelerde tecrit kald›r›lmad›¤›
sürece ölmeye kilitlenmiﬂ bir insan
Behiç Aﬂç›. Neden ölmesine izin
verelim?

“Ben de ölürüm” diyen
analar›n gözyaﬂlar›, zulmü
bo¤maya yeter!
‹brahim’in sorusunun ard›ndan,
bir o¤lu da ölüm orucu gazisi olan
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Hatice Güzel'e dönüyoruz. Hatice
Ana k›sa konuﬂuyor: “Ben açl›k
grevinde oldu¤um için çok mutluyum. Avukat›m›z için, Behiç için
ölürüm de..." diyor, gözleri doluyor
bir an. Y›llard›r analar›n çektikleri
ac›lar› anlat›yor gözleri. Ve evden
ayr›l›rken diyoruz ki, sadece 'ben de
ölürüm' diyen analar›m›z›n gözyaﬂlar›, bu zulmü sürdürenleri bo¤maya yetecektir...

Direniﬂ Evi’ne
Ziyaretlerden:
Direniﬂ Evi’nde Avukat Behiç Aﬂc›' ya destek ziyaretleri de sürüyor.
Genel-‹ﬂ 2 No'lu ﬁube Baﬂkan›
Mevsim Gürlevik ve Genel-‹ﬂ 7
No'lu ﬁube Baﬂkan› Salih Y›ld›r›m
geçen hafta Direniﬂ Evi’ndeydiler.
Gürlevik, ziyaretinde ﬂöyle diyordu:
“Ben duyunca ilk önce ﬂok oldum.
Bir avukat, hukukçu da ölüm orucuna baﬂl›yorsa art›k hiçbir ﬂey kalmad› bu ülkede. Bir avukat bilgisi,
e¤itimi olan birisi... Bizler sendikalar olarak bir avukat›n, hukukçunun
bu yan›n› düﬂünüp bir an önce harekete geçmeliyiz.
Ben sendikalar harekete geçerse
canl›l›k yarat›laca¤›na eminim. ﬁubedeki arkadaﬂlarla konuﬂuyoruz.
ﬁube olarak katk›m›z› sunaca¤›z.”
*
Geçen hafta Direniﬂ Evi’nin ziyaretçilerinden biri de Savaﬂ Yolu
Dergisi Genel Yay›n Yönetmeni ve
ayn› zamanda Avukat olan Rasim
Öz’dü. Rasim Öz, Behiç Aﬂç›'n›n
ölüm orucuna baﬂlamas›yla ilgili
duygular›n› ﬂu sözlerle ifade etti;
“Temel olarak insanlar›n ölmesini de¤il yaﬂamas›n›n savaﬂ›n› verenlerdeniz. Ölümler bizi mutlu etmez.
Baﬂka çare olmad›¤› için böyle bir
eylemi seçenlerin önünde sayg›yla
e¤iliyor, yüre¤imizle alk›ﬂl›yoruz.
Bu büyük bir kahramanl›kt›r. Dileriz
Fatma yoldaﬂ sonuncusu olmuﬂtur.
Behiç yoldaﬂ›n ayn› sonuca ulaﬂmamas› için bir grup meslektaﬂ›m›zla
Adalet Bakanl›¤›'na gidip tecrite çözüm arayaca¤›z.”

Cennet Koyup›nar:

Art›k Bu Zulüm Bitsin
Fatma Koyup›nar’›n ﬂehit düﬂmesinin ard›ndan; annesi Cennet
Koyup›nar, a¤abeyi ‹smail ve k›z
kardeﬂi Zeliha Koyup›nar ile görüﬂtük ve onlara Fatma’n›n ﬂehitli¤i
karﬂ›s›nda ne düﬂündüklerini sorduk.

Onur Duydum, K›zlar›m
Halk ‹çin Yap›yorlar
Fatma, bir destan yazarak ﬂehit
düﬂtü. En son ne zaman görüﬂebilmiﬂtiniz, son konuﬂmalar›n›z neydi?
Cennet KOYUPINAR: En son
Armutlu'da yan›na gittim. Daha önce cezaevinde görüﬂüne de gitmiﬂtim. Armutlu'da 20 gün kald›m. Evlad›m› öyle ölüme yatm›ﬂ görünce
dayanamad›m. Kavga ettim herkesle, kendisiyle konuﬂtum. "Seni doktora götüreyim mi?" dedim. Çok
k›zd›, ba¤›rd›, “ben namussuzluk
yapmam” dedi. “Bunun için mi geldin, sen benim namussuzluk yapmam› ister misin” dedi. Çaresiz kald›m. Ölüm orucunda evlad›n› yitirmek çok ac›. Savaﬂ olsa, düﬂmanla
savaﬂ›rken öldü dersin. Ama demek
ki bu da bir savaﬂm›ﬂ. Cezaevinde
insan›n silah› ne ki, tek bedeni,
onunla savaﬂ›yorlar iﬂte.
Fatma'n›n ölüm orucuna girdi¤ini ilk duyunca akl›m gitti. ﬁimdiye

kaç insan öldü, k›z›m›n da ölece¤ini
düﬂündüm. B›rakmas›n› istedim.
Bana anlatt› her ﬂeyi. Devlet çözsün
istedim, inﬂallah çözerler de ölmez
diye umut ettim. Ama devletin umurunda de¤il. Ben onlar› nas›l yetiﬂtirdim, okuttum. Fatma ölüm orucundayken bir k›z›m› daha kaybettim. Hemﬂireydi, böbrek hastas›yd›.
Öbür k›z›m öldü¤ünde de yan›ndayd›m. Fatma'n›n yan›ndayken 20 gün
boyunca bütün dünyadan ziyaretçileri geldi. Herkes ona "ziyaret" gibi
davran›yordu. Herkes tan›yordu.
Onur duydum. K›zlar›m kötü bir
ﬂey yapm›yorlar. Yanl›ﬂ yol de¤il
gittikleri. Halk için yap›yorlar.

‹nsanlar›n Kan›na Giren
Devlet Yaﬂamaz, Çöker
Tutsaklara tecrit uygulanmas› ve
direniﬂ için ne diyeceksiniz?
Tecrit insanlar› öldürüyor, sakat
b›rak›yor. Kim tek baﬂ›na yaﬂayabilir ki! Böyle bir ﬂey olmaz. Art›k bu
zulüm bitsin, insanlar ölmesin. Bu
kadar insan öldü, bakan›n istifas›n›
vermesi laz›md›. Devlet kimin devleti? Demek ki bizim devletimiz de¤ilmiﬂ. Biz bunu iyice anlad›k.
Devlet insanlar›n kan›na girmesin. ‹nsanlar›n kan›na giren devlet
yaﬂar m›? Yaﬂamaz çöker... 6 sene
de kaç insan öldü...

Savaﬂ olsa,
düﬂmanla saFatma'n›n yoldaﬂlar›na neler
vaﬂ›rken öldü söylemek istersiniz?
Hepsi evlad›m, onlar da ölmesin.
dersin. Ama
Beni
hiç yaln›z b›rakmad›lar, hepsi
demek ki bu
sa¤olsun. Geldiler cenazesinde bize
da bir savaﬂ- çok bir iﬂ b›rakmad›lar. Onlar da bir
Fatma benim için. Hepsini seviyom›ﬂ. Cezaevinde insan›n rum, gözlerinden öpüyorum.
silah› ne ki,
sadece bedeni Kahraman Kardeﬂim
onunla savaﬂ›- Fatma'n›n direniﬂinin baﬂ›ndan
sonuna tan›k oldun. Bu, direniﬂ süyorlar iﬂte.
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recinde asl›nda istisnai bir örnek.
Bize, bir direniﬂçinin, gün gün gerek fiziki olarak, gerek düﬂünceleri,
duygular› aç›s›ndan nas›l de¤iﬂimler yaﬂad›¤›n›, anlat›r m›s›n?
Zeliha KOYUPINAR: Gerçekten de farkl› bir durum. Her an›n›,
her de¤iﬂikli¤i anlatabilmek mümkün de¤il. Ben yine de genel hatlar›yla anlatmaya çal›ﬂay›m.
Direniﬂe baﬂlad›¤›nda çok mutluydu. Sevincinden ne yapaca¤›n›
bilmiyordu. Gebze'de birlikte kal›yorduk, toplam 10 kiﬂi. Bant töreni,
k›na gecesi istedi¤i gibi oldu. Daha
40'l› günlerde zorla hastaneye kaç›r›ld›. Amaçlar› vazgeçirmekti. Bundan sonuç alamay›nca yeniden hapishaneye getirdiler. Bu defa ayr›
bir hücreye koydular. Ben de yan›na
gittim zorlamayla. Aylarca arkadaﬂlar›m›z›n yüzünü görmeden kald›k.
Tecrit böyle bir ﬂey zaten. Tecrit
kalks›n diye ölüm orucuna baﬂl›yorsun ve tecritte tutuluyorsun.
Fatma uzun bir süre kendi iﬂini
kendi gördü. Canl›, hareketli geçiriyordu günlerini. Ayr› oldu¤umuz arkadaﬂlara seslenir, türkü söyler onlara, türkü söyletirdi. A¤z›ndan düﬂürmedi¤i cümle, "size kurban olay›m". Zay›fl›yordu ama iﬂlerini kendi görüyordu. Ayn› ekipten Faruk
Kad›o¤lu daha 17. gününde ﬂehit
düﬂtü. Bundan çok etkilenmiﬂti. ‹mzas›n› hep "F. F. F Koyup›nar",
yani, “Fidan, Faruk, Fatma” diye atmaya baﬂlad›. 250'li günlere kadar
bariz de¤iﬂiklikler olmad›. Önce
gözleri zor görmeye baﬂlad›. Ama
bilincinde, yürüme ve konuﬂmas›nda bir problem olmad›¤› için kimse
farketmiyordu. Sonra merdivenleri
zor inip ç›kmaya baﬂlad› ve esasta
da 8 ﬁubat'ta yani yeniden hastaneye kaç›r›ld›ktan sonra da art›k yata¤a ba¤›ml›yd›. Son iki gününe kadar
bilincini kaybetmedi.
Hassas bir insand›, hep neﬂeliydi. Sinirli zamanlar› çok az olmuﬂtur. Fark›nda olmadan sinirlenmiﬂse
de mutlaka özür dilerdi.
Sordu¤unuz zaman dilimi yaklaﬂ›k bir y›ll›k. Çok farkl› duygular›
birlikte yaﬂad›k. Mesela Serdar De-

mirel ﬂehit düﬂtü¤ünde birkaç gün
içine kapand›. ‹ki ekip arkadaﬂ› da
ﬂehit düﬂmüﬂtü. ﬁunun çeliﬂkisini
yaﬂ›yordu: ‘Bir an önce hedefime
ulaﬂay›m m› yoksa uzatabilece¤im
kadar uzatay›m m›...’ Sonradan anlatt›. ‘Uzatabildi¤im kadar uzatay›m ki, yeni baﬂlayacak insanlar daha geç baﬂlas›n’ karar›na vard›. Feda eylemini yapamad›¤› için üzülüyordu. ‘Uzat›rken elden ayaktan
düﬂtüm’ diyordu. Özellikle yata¤a
ba¤›ml›yken ihtiyaçlar›n› göremedi¤i için "size eziyet ediyorum" diye
düﬂündü¤ü çok zaman oldu.
Dedi¤im gibi bu sorunun cevab›
çok çok kapsaml›, k›saca toparlarsam bir sene boyunca bir devrimcinin yaﬂayabilece¤i her ﬂeyi yaﬂad›.
Bunun için de ﬂansl› oldu¤unu söylüyordu hep.
Sizinle en çok hangi konuda konuﬂurdu?
Hemen her konuda. Gündemlerimiz, ailemiz, direniﬂ, ﬂehitli¤inden
sonra istekleri. E¤er yaﬂama ﬂans›
olsayd› ne yapmak isterdi her konuda konuﬂurduk. En çok konuﬂtu¤umuz konu ise devrimci yaﬂam üzerineydi. Yaﬂama dair önerileri olur,
mutlaka fikir de al›rd›.
354 günlük sürecin sizi en çok
etkileyen an›n› anlatabilir misiniz?
Beni en çok etkileyen tabi ki ﬂehit düﬂme an›yd›. Su içiriyordum
damlal›kla. Birkaç yudum içti. Son
verdi¤im suyu yutmad›. "Fatma
yutsana" dedim. Nefes alm›yordu,
Nabz›n› kontrol ettim, at›yordu.

Mezara
Sald›r›
Ahlaks›zl›¤›
ilke edinmiﬂ
bir düﬂmana
karﬂ›
savaﬂ›yoruz

‹nsan›n ‹deali ‹çin Ölümsüzleﬂmesinden
Güzel Bir ﬁey Var M›?
‹smail KOYUPINAR: Evet Fatmam, abu hayat suyundan bir bardak içti ve ölümsüzleﬂti. Ben onu en son 330'lu günlerde gördüm, yan›ndayd›m.
ﬁakalar yapt›. Hala bilincini yitirmemiﬂti.
Antep'teki insanlar› sordu, komﬂular ne yap›yor, ﬂartlar› nas›l? Kendisini
düﬂünmeden hep insanlar›m›z› sordu. Sonra bana, sana bir türkü söyleyelim
mi dedi, söylemeye baﬂlad›. Ben o an dayanamad›m odadan ç›kt›m.
Fatmam'›n ölüm orucu karar›n› ben duygusal olarak düﬂündü¤üm için istemiyordum. Ama sonradan düﬂündüm. O kendi karar›n› vermiﬂti zaten,
mant›kl› olmasa o karar›n› vermezdi. Ben ne kadar duygusal düﬂünürsem
düﬂüneyim, karar›na sayg› duydum ve hep duyaca¤›m. Çünkü dünyada insan›n inan›p ideali düﬂünceleri için ölümsüz olmas›ndan güzel bir ﬂey var m›?
Tutsaklara tecrit uygulanmas›n› ve tecrite karﬂ› direniﬂi nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Fatma'n›n yoldaﬂlar›na buradan dergimiz arac›l›¤›yla neler
söylemek istersiniz?
Onlar tutsak de¤il birer savaﬂç›lar. Gelenek oldu¤u gibi, savaﬂ›yorlar ve
kazanacaklar. Savaﬂç›lar› kucakl›yor ve öpüyorum. Yoldaﬂlar›n› “FATMACA” kucakl›yorum.
Birkaç kere daha "Fatma, Fatma"
dedim, sallad›m. Art›k nefes alm›yordu. Öyle güzel, huzurlu ve ac›
çekmeden, belli etmeden gitti ki...
10-15 dakika kalbi çal›ﬂ›yordu.
Bitti¤inde gülümsüyordu ve elleriyle zafer iﬂareti yapm›ﬂt›.
Kardeﬂini ﬂehit veren bir devrimci olarak sizin özel olarak belirtmek istedi¤iniz bir ﬂey var m›?
Kardeﬂimden önce yüzlerce yoldaﬂ›m ﬂehit düﬂtü tecrit zülmünü ortadan kald›rmak için. Hepsinde ayn›
ﬂeyleri hissettim. Tabii kardeﬂinin
direniﬂte olmas› ayr› bir sorumluluk
yüklüyor. Ben Fatma'n›n her an›nda

Oligarﬂinin hiçbir ahlak, de¤er tan›mad›¤›na binlerce kez
tan›k olduk. Cenazeye, mezara sayg› gibi her milliyetten
Türkiye halk›n›n “düﬂman” da olsa hassas oldu¤u konularda, pervas›zca sald›r›lar gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Fatma Koyup›nar’›n ﬂehitli¤inin hemen ard›ndan, mezar›na yönelik sald›r› da bunlara eklendi. 4 May›s’ta ‹HD
Gaziantep ﬁubesi'nde aç›klama yapan Koyup›nar ailesi
ve TAYAD’l› Aileler, bu durumu kamuoyuna duyurdular.
A¤abeyi Hasan Koyup›nar, görgü tan›klar›n›n, sivil polisler ile jandarma taraf›ndan yap›ld›¤›n› gördüklerini belirterek, “Ölülerimize bile tahammül edemeyen, sayg› göstermeyen bir ahlakta olanlar, her gün mezar›na b›rakt›22
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oldu¤um için ﬂansl›yd›m, çok ﬂey
ö¤rendim. Bazen onun gibi düﬂünerek, bazen onun yerine kendimi koyarak, bazen de kardeﬂi yoldaﬂ› olarak üzerime düﬂeni yapmaya çal›ﬂt›m. Vicdan›m rahat. Art›k bir ﬂehit
yak›n›y›m. Kahraman bir kardeﬂim
var. Ac›m tahmin edemeyece¤in kadar çok. Ama eskisinden daha güçlüyüm. Çünkü güç ald›¤›m ﬂehitlerimizden birisi kardeﬂim.
Özel olarak belirtmek istedi¤im;
Fatma sonuncu olmak istiyordu,
ben de bundan sonra onun bu iste¤i
do¤rultusunda çok daha fazla çaba
harcayaca¤›m. Bu sözlerini vasiyet
görüyorum.

¤›m›z foto¤raf›n› ve geleneklerimize göre koydu¤umuz
gelin duva¤›n› ›srarla al›yorlar. Kim olduklar› 'meçhul',
bizce ise malum olan bu kiﬂileri bulacak ve aç›klayaca¤›z.
Mezarl›kta görenler bu iﬂi yapanlar›n jandarma ve sivil
polisler oldu¤unu söylüyorlar” dedi.
Annesi ise, ölümlere seyirci kal›nmamas› gerekti¤ini, hükümetin duyars›z davrand›¤›n›, daha fazla insan›n ölmesine dur demek için herkesin bir ﬂeyler yapmas› gerekti¤ini belirtti. TAYAD’l› Aileler ve KOYUPINAR Ailesi imzas›yla 5 May›s’ta yap›lan aç›klamada da “Cenazemize,
mezar›m›za, foto¤raflar›m›za sald›ran ahlak, nas›l bir ahlakt›r” diye soruldu.

Çal›n Ç›rp›n, Soyun Ya¤malay›n, Katledin Kaybedin,
Yalan Söyleyin, Riyakârl›k yap›n... Sonra:

“Vatan Sa¤olsun!”
Vatan, devlet, tüm h›rs›zlar ve
katliamc›lar için bir “z›rh” adeta.
En aﬂa¤›l›k suçlar› iﬂleyenler, en alçakça cinayetleri gerçekleﬂtirenler,
çal›p ç›rpanlar, s›k›ﬂ›nca “devlet
için yapt›m”, “vatan için yapt›m”
deyip iﬂin içinden s›yr›lmaya çal›ﬂ›yorlar.
‹ﬂin daha vahim yan› ise vatan,
devlet z›rh›n›n ard›na saklanarak,
gerçekten de iﬂledikleri tüm i¤renç
ve kanl› suçlar›ndan s›yr›labiliyor
olmalar›d›r. Nas›l olsa “vatan, devlet” denilince akan sular duruyor!
Yolsuzluklar› aç›¤a ç›kt›kça bu
z›rha sar›lman›n son örneklerinden
biri de AKP Hükümeti’nin Devlet
Bakan› Kürﬂad Tüzmen oldu.
Bir süre önce, D›ﬂ Ticaret Müsteﬂar›’yken EGS Grubu'na Eximbank'tan verilen kredi nedeniyle
"zimmet"le suçlanan Tüzmen, bu
defa da yine ayn› görevdeyken
Irak’la yap›lan petrol ticaretinden
"ç›kar sa¤lamakla" suçlan›yor.
Böyle bir suçu olmasayd› ﬂaﬂard›k. Hemen tüm AKP hükümeti,
Tayyip Erdo¤an’›n “A Tak›m›”,
zimmet, yolsuzluk, usulsüzlük gibi

suçlamalar›, “apolet” gibi taﬂ›yorlar. Çünkü, babalar gibi satmakta,
deveyi amuduyla götürmekte tecrübelerini kan›tlayanlardan kuruldu
AKP hükümeti.
Geçmiﬂi bu kadar kirli ve sab›kal› bir baﬂka hükümet iﬂbaﬂ›na gelmemiﬂti bu ülkede. Ama “iﬂbitirici”li¤in revaçta oldu¤u bir ülkede,
bu do¤al bir sonuçtur.
Tüzmen’in Irak’la petrol ticaretinden ç›kar sa¤lamas› iddias›yla ilgili olarak Baﬂbakanl›k Teftiﬂ Kurulu soruﬂturma açt›. Daha do¤rusu
açmak zorunda kald›. Çünkü, iﬂin
ilginç yan› ﬂu ki, soruﬂturma, bu
olay›n bir CIA raporunda geçmesi
üzerine aç›ld›. Türkiye Cumhuriyeti, kendi müsteﬂar›n›n, bakan›n›n
yapt›¤› iﬂlerden haberdar de¤il,
CIA’dan ö¤reniyor.

Zimmet üstüne ‘vatan...
destan...’ hamaseti:
Devlet Bakan› Kürﬂad Tüzmen,
hakk›nda soruﬂturma aç›lmas› üzerine bak›n gazetecilere neler diyor:
“Bizim arkadaﬂlar›m›zla beraber
gelecek nesillere b›rakt›¤›m›z bir
destan›m›z var. Bu tip ﬂeyler son

Patronlara K›yak

zamanlarda baﬂ›m›za geliyor. Vatan
sa¤olsun.”
Gazeteciler soruﬂturma talimat›n›n Tayyip Erdo¤an taraf›ndan verildi¤ini hat›rlat›yorlar; hamaset devam ediyor, “Ona da vatan sa¤olsun” diyor Tüzmen. (9 May›s 2006,
Bas›ndan)
Ne destan›, ne vatan›?
Ama al›ﬂm›ﬂlar iﬂte. “Milliyetçilik” h›rs›zl›¤›n u¤ursuzlu¤un z›rh›
olmuﬂ. Hat›rlay›n, Susurlukçu Yaﬂar
Öz, uyuﬂturucu ticaretini bile “vatan için yapt›m” diye savunuyor ve
cümle “milliyetçi”ler, Yaﬂar Öz’e
“Türkiye seninle gurur duyuyor”
slogan›yla sahip ç›k›yorlard›.
Devlet ad›na, vatan ad›na katlettiler hep. Devlet ad›na, vatan ad›na
soydular halk›. Tüzmen de ayn›
soydand›r.
Tüzmen ne yapm›ﬂ vatan için?
E¤er o dönem Irak’la petrol ticaretinden kâr edildiyse, bundan üç beﬂ
ﬂirket ve tabii kendisi gibi bürokratlar yararland›. O tatl› kârlardan “vatan”›n hiç mi hiç ç›kar› da, haberi
de olmad›!

Halka Hapis

Hükümetin patronlara yeni k›ya¤› yolda. Fabrikas›nda çal›ﬂt›rd›¤› iﬂçiyi kay›t alt›na almak, sigortas›n›, vergisini ödemek patronlar›n yasal bir zorunlu¤u olmas›na karﬂ›n, bu zorunlulu¤u yerine getirenler yüzde 40 vergi indirimi ile ödüllendirilecek.
Güya amaç, kay›td›ﬂ› ekonomiyi kayda al›p istihdam yaratmakm›ﬂ! “Kay›tiçine al›nacak her 100 iﬂçi
için sigorta ve vergiden % 40 indirim yap›lacak.”
Çal›ﬂt›rd›¤› iﬂçileri kay›t içine almayan patrona
ceza yok. Denetim yok. Üstelik de “kay›tl› iﬂçi çal›ﬂt›rd›” diye bir de ödül veriyor patronlara.
Asl›nda mesele, patronlara vergi indirimi ve di¤er k›yaklar› yapmak için, herkesi kand›racak bir
gerekçe bulmaktan ibaret. Herkes aptal ya; bir tek
AKP ve patronlar ak›ll›!

K›r›kkale’nin Keskin ‹lçesi’nde yoksul bir kad›n, 2 y›l
önce do¤um yapt›. “Sosyal Güvenlik” üzerine ony›llard›r
demagojilerin bitmedi¤i bu ülkede, milyonlarca insan gibi
onlar›n da hiçbir sosyal güvencesi yoktu. Serpil ve eﬂi Önder ‹leri, hastane paras›n› ödeyemeyip senet imzalad›lar.
Ama uzun süredir iﬂsiz olan aile, bu senetleri de ödeyemedi. En tepedeki büyük soygunculara hiçbir zaman iliﬂemeyen devlet, Serpil ve Önder ‹leri’yi “yakas›ndan tuttu¤u gibi” mahkemeye ç›kar›p 10 gün hapis cezas›na çarpt›rd› ve hapse att›. Çocuklar› 2 yaﬂ›ndaki ‹pek ve 11 ayl›k
P›nar ise geçici de olsa yetim kald›lar.
Durumlar› “medya”ya yans›y›nca, cezalar›n›n bitmesinden üç gün önce kaymakaml›k taraf›ndan hapishaneden
ç›kar›ld›lar. Peki durumlar› medyaya yans›mayan yoksullar
ne olacak bu ülkede?
23
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ﬁemdinli duruﬂmas› J‹TEM ablukas›nda

operasy o n u
mahkeme salonunda da
sürdü.
San›klar›n TSK taraf›ndan korundu¤unu aç›kça gösteren bu görüntü,
Org. Yaﬂar Büyükan›t’›n “tan›r›m
iyi çocuktur” sahiplenmesinin bir
devam›yd›. “Ba¤›ms›z yarg›” de¤il,
J‹TEM hukuku konuﬂuyordu. Kaç›rma, kaybetme, iﬂkence, infazlar›yla tan›nan J‹TEM’in ablukaya ald›¤› salonda hangi tan›k gerçekleri
aç›klayabilir? Hangi mahkeme
“kendi iradesi” ile karar verebilir?
Mahkeme heyetinin ﬁemdinli’nin üzerini örtme, orduyu aklama
konusundaki düﬂüncesi de farkl› de¤ildir. Daha iddianame okunurken,
Büyükan›t ile ilgili bölüm okunmayarak, Genelkurmay’›n talimat›yla
hareket edilece¤i aç›kça ortaya konmuﬂ, müdahil avukatlar›n birçok talebi kay›tlara geçmemiﬂ, avukatlara
yönelik aç›k bir tarafl›l›k içinde beyanlarda bulunulmuﬂtur.
Sadece ilk duruﬂmadan yans›yan
bu görüntüler dahi, ﬁemdinli konusunda AKP-Genelkurmay zirvesinde al›nan, üzerini örtme karar›n›n

‘ﬁEMD‹NL‹ HUKUKU’
ﬁemdinli’de suçüstü yakalanan
kontrgerilla elemanlar›n›n ilk duruﬂmas›, 4-5 May›s günlerinde Van
3. ACM’de görüldü. Genelkurmay
talimat› ile savc›s› meslekten men
edilen davan›n daha baﬂ›nda, devletin kontra elemanlar›na aç›k sahiplenmesi ve mahkemenin hukuksuzlu¤u anlaﬂ›ld›.
J‹TEM’ciler; Astsubay Baﬂçavuﬂlar Ali Kaya ve Özcan ‹ldeniz ile
itirafç› Veysel Ateﬂ, savunmalar›nda
olay› “PKK komplosu” olarak izah
edip, kendilerinin ne kadar “vatansever” olduklar›n› anlatt›lar.
Davan›n ikinci günü salondaki
görüntü dahi, kontrgerillan›n ﬁemdinli’deki pervas›zl›¤›n›n sürdü¤ünün bir yans›mas›yd›. Salonda “güvenlik” için resmi asker olmas›na
karﬂ›n, 9 J‹TEM eleman› aleni ﬂekilde san›klar›n arkas›na oturarak,
bu davada as›l san›k sandalyesinde
ordunun oturdu¤unu ve yarg›lanmas›na izin vermeyeceklerini ilan ettiler. Bir anlamda, Genelkurmay’›n
Ege Temel Haklar üyesi Bayram ‹çlek 8 May›s günü
ÇHD ‹zmir ﬁubesi’nde yapt›¤› aç›klamada, kendisini
J‹TEM’cilerin kaç›rd›¤›n› duyurdu.
21 Nisan sabah› Bornova Meydan’da koyu mavi renkli, 35 ZR
8268 plakal› Ford transit minibüsten inen 6 J‹TEM’ci taraf›ndan kaç›r›ld›¤›n› dile getiren ‹çlek, J‹TEM’cilerin tip tarifini de yapt›.
“‹ﬂkencelere, tehdit ve hakaretlerine maruz kald›m. Bu kiﬂiler devrimcilik yapt›¤›m için beni öldüreceklerini söylediler” diyen ‹çlek,
yaﬂad›klar›n› ﬂöyle anlatt›:
“Manisa Jandarma Merkez Komutanl›¤›’na götürdüler.
Buraya öldürmek için
getirdiklerini söylediler. Sürekli küfür ve
hakaret ediyorlar, tekme tokat dövüyorlard›.
Ç›r›lç›plak soyduktan

mahkeme aﬂamas›nda da sürece¤ini
göstermektedir.
**
ﬁemdinli halk›n› sahiplenmek,
gerçeklerin üzerinin örtülmesine
engel olmak için, aralar›nda Temel
Haklar Federasyonu’nun da bulundu¤u, çeﬂitli kurumlar ve hukukçular o gün Van’dayd›. Ancak, yüzlerce avukat›n ﬁemdinli halk›n› savunmak için yapt›¤› baﬂvuruyu “terör
örgütü ﬂovu yap›lacak” yaygaralar›yla reddeden oligarﬂik devlet, duruﬂmay› izlemeye gelenleri de mahkeme bölgesine dahi almad›.
Hat›rlanaca¤› gibi Temel Haklar
Federasyonu, 9 Kas›m bombas›n›n
ard›ndan kitlesel ziyaretle ﬁemdinli
halk›n› sahiplenmiﬂti.
**
Var›lmak istenen sonuç ﬂimdiden bellidir. En üst düzeyde generalleri ile birlikte suçüstü yakalanan
kontrgerilla devleti, kendini aklamaya çal›ﬂacak, en fazla tetikçilerini kurban verecektir. Bu, “ﬁemdinli
Hukuku”dur. Ancak halka ra¤men
bu sonucu kolay elde edemezler.
Bunun için, kontrgerillan›n peﬂini
b›rakmamal›y›z. ﬁemdinli halk› için
adalet istemeyi sürdürmeliyiz.
baﬂlad›. Kendimden geçtim”.
Kendine geldi¤inde, “tamam
m› devam m›” sorular›na,
“Devam iﬂkenceci köpekler,
yapt›klar›n›z cezas›z kalmayacak”
cevab› verdi¤ini ifade eden ‹çlek,
“Tekmelerken, birisi bo¤az›ma ip
geçirip s›kmaya baﬂlad› ve ‘son
duan› et’ dedi. Fazla s›kmaya
baﬂlad›. Kendimden geçtim. Tekrar kendime geldi¤imde çevremde kimse yoktu. Gitmiﬂlerdi. Elbiselerim bir poﬂetin içindeydi, gece vaktiydi. Yola ç›k›nca buras›n›n
Spil Da¤›’ndaki milli parka ç›kan
yer oldu¤unu anlad›m” dedi.
Yaﬂar Büyükan›t’›n “iyi çoçuklar›n›n” faaliyette oldu¤unu söyleyen
‹çlek, “Ama baﬂaramayacaklar.
‹stedikleri korku dalgas›n› egemen k›lamayacaklar. Korku de¤il
cesaret, emperyalistler ve iﬂbirlikçileri de¤il devrimciler, halk kazanacak” diye konuﬂtu.

J‹TEM kaç›r›p iﬂkence yapt›
sonra her iki kolumu arkaya çevirip ters biçimde kal›n ve so¤uk bir
boruya ast›lar. Cinsel organ›mdan
elektrik ﬂoku verdiler. Bu s›rada
“a¤abey” dedikleri, “19 Aral›k‘ta
b›rakmad› albay›m, b›raksayd› gebertecektik seni. K›smet bu güneymiﬂ. Devrimcilik yapmayaca¤›m dersen b›rak›r›z. Tamam, m›
devam m›” dedi. Ben “insanl›k
onuru iﬂkenceyi yenecek” slogan›
at›nca yine tekmelemeye baﬂlad›lar. Ask›dan indirip dört bir taraf›mdan kum torbalar›yla vurmaya
baﬂlad›lar. Yere düﬂtükçe kald›r›p
vuruyorlard›. 12-13 kez düﬂüp
kalkt›ktan sonra bir daha aya¤a
kald›ramad›lar. S›rt üstü yatarken,
tekmeleyerek yüzüstü çevirdiler,
omurili¤ime bir i¤ne yapt›lar. Her
taraf›m uyuﬂmaya ve kat›laﬂmaya
24
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Bugüne kadar 8 hakim
de¤iﬂti. Kad›nlar›n diridiri yak›ld›¤›, tutsaklar›n kurﬂun ya¤muruna
tutuldu¤u bir katliamda,
devleti aklama görevi
dokuzuncu hakimde.
Gerçekleri bu ucuz
oyunlarla gizleyemezler.

Hakim dayanmayan Bayrampaﬂa Katliam Davas›

Jandarmadan katliama sansür
19 Aral›k 2000’de Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde gerçekleﬂtirilen katliam›n davas›na 5 May›s’ta Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
Müdahil 10 avukat›n kat›ld›¤› duruﬂma, bakacak hakim bulanamad›¤› gerekçesiyle bir saat gecikmeli baﬂlad›. Bir önceki duruﬂmaya kat›lan ve “gerçekler oldu¤u gibi aç›¤a ç›kacak” sözü veren, davan›n 8. Hakimi Necla Aslan'›n emekli olmas› nedeniyle, Hakim Mustafa Karay›ld›z, yar›m saat önce
haberdar edildi¤i davaya bakt›. Bir sonraki duruﬂmada muhtemelen bulunmayaca¤›n› belirterek, s›rada onuncu hakimin oldu¤u bilgisini veren Karay›ld›z, tutsaklar›n avukatlar›ndan “anlay›ﬂ” istedi.
Av. Taylan Tanay, duruﬂmalarda sürekli hakim de¤iﬂikli¤ine de¤inerek,
mahkeme baﬂkan›na dava hakk›nda k›saca bilgi verdi ve "biz hiç anlay›ﬂ
gösterecek durumda de¤iliz. Bizim müvekkillerimiz devletin bir ülkeye savaﬂ
açar gibi girdi¤i hapishanelerde öldürülmedikleri, ölmedikleri için yarg›lanmaktalar” diye konuﬂtu.
Her duruﬂmas›nda bir “skandal”›n yaﬂand›¤› davada, tek “skandal” yeni
hakim de¤iﬂikli¤i de de¤ildi. Mahkemenin karar› uyar›nca jandarman›n gönderdi¤i operasyon görüntülerinde sahtekarl›k ortaya ç›kt›. Saatlerce süren
operasyonun görüntülerinden 19 dakikal›k bir CD gönderildi. Bilirkiﬂiye
yapt›r›lan incelemede de, bu görüntülerin; bir çok görüntünün birleﬂiminden
oluﬂtu¤u tespit edildi. Yani jandarma, kendince hukuken “zarars›z” gördü¤ü
görüntüleri birleﬂtirip, katliam yapt›¤› görüntüleri sansürlemiﬂ ve “iﬂte operasyon” demiﬂti. Devletin suç örgütü jandarma teﬂkilat›n›n, kendi mahkemelerinin karar›n› dahi hiçe saymas›n› ise mahkeme dikkate dahi almad›.
Tanay’›n ard›ndan sözalan Av. Ömer Kavili ise, bu duruﬂmalara kat›lan
Av. Behiç Aﬂç›’dan sözederek, “müvekkillerinin hakk›n› savunmak, hukukunu korumak için can›n› feda etme pahas›na ölüm orucuna yatm›ﬂt›r. Düﬂünebiliyor musunuz bir avukat ölüm orucundad›r" dedi. Kavili’nin iste¤i üzerine bu durum tutanaklara geçirildi. Böyle bir katliam›n davas›nda hakimin
baﬂka bir yaz›y› okuyor olmas›, savc›n›n cep telefonuyla konuﬂmas› dikkatleri çekti.
Duruﬂma ç›k›ﬂ› bir aç›klama yapan TAYAD'l› Aileler, "Bayrampaﬂa Hapishanesi Katliamc›lar› Yarg›lans›n" yaz›l› pankart ve katliamdan bir resmin
yerald›¤›, "Diri Diri Yakt›lar Hesab›n› Soraca¤›z" yaz›l› dövizler taﬂ›d›lar.
“Adalet ‹stiyoruz” slogan› atan TAYAD’l›lar ad›na konuﬂan Fahrettin
Keskin, katliamc›lar›n madalyalarla ödüllendirildi¤ini hat›rlatarak, “Bizler;
evlatlar›m›z›n katillerinin peﬂini b›rakmayaca¤›z. Katledenler de katliam
politikas›n› sürdürenler de hesap verinceye kadar gerçekleri anlatmaya
devam edece¤iz" diye konuﬂtu.
25
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ÇHD: TMY, ﬁemdinli’nin
Üzerini Örtecek
AKP iktidar›n›n Genelkurmay ve
polisin istekleri do¤rultusunda
haz›rlad›¤› yeni “Terörle Mücadele Yasas›’ tasla¤›na karﬂ› protesto eylemleri devam ediyor.
ÇHD ‹stanbul ﬁubesi üyesi avukatlar, 4 Nisan günü Sultanahmet Adliyesi önünde yapt›klar›
aç›klamada, tasar›n›n hak ve özgürlükleri daha da yokedece¤i
uyar›s› yaparak, ﬁemdinli gibi
olaylar›n meﬂrulaﬂt›r›laca¤›n› dile getirdiler. Av. Hakan Günaslan taraf›ndan yap›lan aç›klamada 'terörle mücadelede' görev
yapan personelin, bu görevlerinin ifas›ndan do¤du¤u iddia
edilen suçlardan dolay› yap›lan
soruﬂturma ve kovuﬂturmalarda; ayr›ks› ve üstün bir hak olarak tutuksuz yarg›lanabileceklerinin teminat› verilmek istendi¤i
hat›rlat›larak, “bu üstünlük,
ﬁemdinli ve benzeri olaylarda
hukuk d›ﬂ› çeteleﬂmelerin önünü
açacakt›r” denildi. Hukukçular,
ﬁemdinli’nin ayd›nlat›lmas›n› istediler.

Rahip Cinayetini De
Karart›n!
Her ﬂeyiyle ayan beyan ortada
olan ﬁemdinli’de “yasad›ﬂ› oluﬂum” izine rastlayamayan
TBMM Komisyonu, Trabzon rahip cinayetinde de “örgüt izi”
bulamam›ﬂ!
Anlaﬂ›lan o ki, tarikatlara ya da
kontraya uzanan izleri “iz” saym›yor TBMM. En basit bir bas›n
aç›klamas›na kat›lan devrimcileri, demokratlar› “örgüt üyeli¤i”
ile suçlayan düzenin meclisi de
böyle olur. Linç giriﬂimlerinin,
mafya örgütlenmelerinin cirit att›¤› Trabzon’un Emniyet Müdürünü terfi ettiren iktidar, rahip cinayetinin de üzerine kopkoyu
bir sis perdesi çekmeye çal›ﬂ›yor. Ne de olsa her iki durumda
da ucu kendine dokunuyor.

‹stanbul’dan Anadolu’ya; 1 May›s alanlar›na yans›yan tablonun de¤erlendirmesi için bir çok ﬂey söylenebilir. Bunlar›n bir bölümüne geçen haftaki say›m›zda vurgular yapt›k. Alanlarda devrimci damga ön
plana ç›km›ﬂ olsa da, her ﬂeyden önce mevcut Türkiye tablosuna, çeliﬂki ve hoﬂnutsuzluklara bak›ld›¤›nda, kitlesellik aç›s›ndan geri bir durum söz konusudur.
Bu durum, elbette 1 May›slar’la
s›n›rl› de¤ildir, alanlar ülkemizdeki
halk muhalefetinin içinde bulundu-

oyununun s›n›rlar›n› çoktan zorlamaya baﬂlam›ﬂ, AKP yüzündeki
maskeyi indirerek, çocuklar›n kurﬂunlanmas›na dahi onay veren bir
zulüm iktidar› oldu¤unu ilan etmiﬂtir. ‹ﬂçisi, köylüsü, memuru, gecekondulusu ile hakk›n› arayan kim
varsa, halk›n tüm kesimlerine yönelik bask›lar giderek artm›ﬂt›r. Direnen gecekonduludan, tecrite karﬂ›
ç›kan tutsak ailelerine kadar herkes
“terörist”tir bu iktidar›n gözünde.
Mevcut bütün düzen güçlerinin
bak›ﬂ aç›s› da farkl› de¤ildir. Örne-

mam›ﬂ, alternatif olarak kendini ortaya koyamam›ﬂ olmas›d›r.
Düzen partileri, düzenin medyas›, üniversiteleri ve birçok kurumu
toplumun k›lcal damarlar›na kadar
ulaﬂ›p büyük tahribatlar yaratm›ﬂlard›r. Yukar›da s›ralad›¤›m›z etkenler de bu tahribatlar›n gözle görülür
sonuçlar›d›r. Kültürel, politik daha
birçok sonucu da bunlara eklemek
mümkündür.
Kitleler üzerindeki düzen etkisinin hiçbir biçimini, uzant›s›n› küçümseme lüksümüz yoktur. Düzenin her türlü etkisini; sab›rla, planl›programl› bir ﬂekilde, kendine güvenle yoketmek için ideolojik, kültürel olarak ve prati¤imizle savaﬂmal›y›z. Küçük büyük her alanda ve
konuda devrimci alternatifi kitlelere
ulaﬂt›rmal› ve e¤itmeliyiz. Halk kitlelerinin sezgisel de olsa fark›na
vard›¤› düzen gerçe¤ini bilince ç›karmal›, bununla yetinmeyerek al-

Kitleleri düzenden koparmal›y›z
¤u duruma ›ﬂ›k tutmuﬂtur sadece.
Emperyalizm ve oligarﬂinin siyasi, ekonomik ve askeri sald›r›lar›n›n yo¤unlaﬂt›¤› bir süreçten geçiyoruz. ‹ﬂçi ve memurlara yönelik,
hiçbir dönem olmad›¤› kadar IMF
patentli yasalar ç›kar›ld›, varolan
haklar›n ço¤u budand›, iﬂten ç›karmalar yüzbinlerle ifade edilir hale
geldi.
Gecekondu y›k›mlar› birkaç mahalleyi de¤il tüm bir ‹stanbul’u, hatta di¤er kentleri de hedefledi, onlarca yerde y›k›mlar ve k›smi direniﬂler yaﬂand›.
Gösterilmek istenenin aksine,
yoksulluk büyüyor. Daha bu hafta,
AKP iktidar›n›n devlet bakan›, yoksulluk s›n›r› alt›nda yaﬂayanlar›n
Türkiye halk›n›n dörtte birini oluﬂturdu¤unu aç›klad›. Ki, bu resmi rakamd›r, gayri resmi yoksulluk çok
daha devasa boyutlardad›r.
Öte yandan, AKP bask› politikalar›nda önceki iktidarlar› aratmamaktad›r. Bask›, demokrasicilik

¤in, ülkenin ‘sosyal demokrat’ etiketli ana muhalefet partisinin lideri
gayet aç›kça “terörle mücadelede
hak hukuk olmaz” diyerek, hakk›n›
arayan herkesin terörist ilan edildi¤i
bir ülkede tüm halk› kapsayan bir
bask› dalgas›n› meﬂru göstermektedir.
Böyle bir Türkiye tablosunda ve
daha s›ralanabilecek, halk›n düzenle çeliﬂki içinde oldu¤u birçok noktada, öfke ve talepler alanlara yans›t›lamam›ﬂt›r. Bunun çeﬂitli nedenleri s›ralanabilir.
Örne¤in, bilinçli bir ﬂekilde yürütülen bask› politikalar›n›n, linç giriﬂimi ve faﬂist sald›r›lar›n yaratt›¤›
korku, bu etkenlerden biridir. Bencilleﬂtirme, duyars›zlaﬂt›rma, umutsuzlaﬂt›rma, yozlaﬂt›rma keza etkenler aras›ndad›r.
Ancak tüm bunlar›n gelip ba¤land›¤› yer, devrimcilerin kitleleri
düzenden koparma noktas›ndaki eksikli¤i ve bir biçimde düzenden
beklentisi olmayanlara umut taﬂ›ya26
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ternatifin devrim oldu¤u, “biz” oldu¤umuz gerçe¤ini taﬂ›mal›y›z.
Devrimci propaganda ve ajitasyon araçlar›n› daha etkili bir biçimde kullan›rken, bunlarla asla yetinmemeliyiz. Elbette bildirilerimiz,
afiﬂlerimiz, çeﬂitli kitle eylemlerimiz olacakt›r. Ancak unutulmamal›d›r ki, tüm bunlar kitlelerle iletiﬂim
kurma araçlar› haline getirilmedi¤inde “at›l bir potansiyel” yaratmaktan öteye geçmeyecektir.
Daha önemlisi, devrimciler halk
kitleleri ile birebir iliﬂkiler içinde
olmal›, onlar›n yaﬂamlar›n›n bir
parças› haline gelmelidir.
Sosyal dayan›ﬂmas›n› örgütlemekten günlük sorunlar›na çözüm
bulmaya; kültürel olarak düzenin
yozlaﬂt›r›c›, bencilleﬂtiren araçlar›na karﬂ› alternatif araçlar yaratmaktan ekonomik-demokratik taleplerine sahip ç›kmaya kadar; düzenin ve
esasta düzen gücü olan çeﬂitli kesimlerin (tarikatlar, faﬂistler vb.) nüfuz etti¤i alanlar›, yeniden kazan-

mal›y›z.
Kimsenin inkar edemeyece¤i ve
tüm devrimci hareketler için geçerli
olan “daralma”; objektif koﬂullardan ya da d›ﬂ›m›zdaki güçlerden
kaynakl› de¤ildir. Bunlar birer etkendir, ancak kendisi de¤ildir. Devrimci çal›ﬂma tarz›, halka gidiﬂte ›srar, devrimci bir dil, sorunlara ve
çözümlerine devrimci bir bak›ﬂ, radikalizm, yani devrime ait olan
birçok ﬂey ya yokolmuﬂ ya da mu¤lak, biçimsel hale gelmiﬂtir. Tüm
bunlar›n net ifadesi ise, iktidar bilincindeki mu¤laklaﬂmad›r. Büyük
bir kararl›l›k ve coﬂkuyla halk›n iktidar›n› kurma bilincini taﬂ›mayanlar›n, halk kitlelerine devrimi taﬂ›yabilmesi, onlar› düzenden koparabilmesi mümkün mü?
Halk›n yaﬂam›nda, örgütlenmesinde devrimcilerin b›rakt›¤› boﬂlu¤un, düzen güçleri taraf›ndan doldurulmas› ise kaç›n›lmaz oland›r.
Tabloya bakal›m:
Halk›n emperyalizme öfkesi ve
ba¤›ms›zl›k özlemi ﬂovenist, iﬂbirlikçi milliyetçi kesimler taraf›ndan
istismar ediliyor.
Kendileri birer holding haline
gelen, kapitalist sömürüye, sisteme
temelde itiraz› olmayan ve bugün
iktidar koltu¤unda oturan islamc›lar, tarikatlar halk›n yoksullu¤unu
kullan›yor ve kendi potalar›na (düzen içine) ak›t›yor.
Hak ve özgürlük talepleri ise,
halk›n hak ve özgürlüklerini yokeden faﬂist rejimin arkas›nda duran,
tüm dünyada halklar›n özgürlüklerini, ba¤›ms›zl›klar›n› (ba¤›ms›zl›¤›n
olmad›¤› yerde demokrasi yoktur!)
yokeden emperyalistlere, özelde
Avrupa Birli¤i ve onlar›n ülkemizdeki sözcülerine havale edilmiﬂtir.
K›saca; gerçekte devrimcilerin
öncülü¤ünü yapmas› gerekti¤i, her
alanda sorunun kayna¤› olan güçler
var ve halk›n talepleri yine bu güçler taraf›ndan düzeniçinde eritilip
yokedilmektedir.
Denilebilir ki; devrimcilere yönelik emperyalizmin ve oligarﬂinin
büyük kuﬂatmas›, imha ve sindirme
operasyonlar› aral›ks›z sürüyor.

Evet böyledir; ancak bu gerçek,
devrimcilerin misyonlar›na dört elle
sar›l›nmas›n›n önünde engel olamaz. ‹ktidar› almaktan, halk› devrim saflar›na kazanmaktan sözediyorsak; elbette bask›lar, katliamlar,
iﬂkenceler yaﬂayaca¤›z, ölece¤iz,
topraklar›m›z kan›m›zla sulanacak,
bugünden çok daha ﬂiddetli çat›ﬂmalar da olacak. Düzen elbette halk
kitlelerini devrime kazanmak için
ataca¤›m›z hiçbir ad›m› durup seyretmeyecektir. Devrimi örgütlemek,
iﬂte tüm bu gerçekleri bilerek, buna
uygun çal›ﬂma ve örgütlenme biçimleri geliﬂtirerek, ›srarl› ve kararl› bir biçimde halk› kazanmakt›r.
“Var›lacak yere kan içinde var›lacak” sözü bu gerçe¤in veciz bir ifadesi de¤ilse, nedir?
*
1 May›s alanlar›ndaki tablo,
devrimcilerin kitlelere gitmesinin,
gerçekleri aç›klamas›n›n ve bu temelde örgütlenmesinin önemini bir
kez daha göstermektedir. Toplumsal
muhalefet ancak böyle geliﬂebilir. 1
May›s alanlar› ancak bu ﬂekilde,
halk›n tüm kesimlerinin devrimcilerin bayra¤› alt›nda sorunlar›n› ve taleplerini dile getirdi¤i, kurtuluﬂu
için mücadelesinin bir aﬂamas›na
dönüﬂtürdü¤ü alanlar haline gelebilir. Bugün devrimci geliﬂmenin
önünde “içeriden” birer engel haline gelen kesimler üzerinde devrimci etki böyle yo¤unlaﬂt›r›l›p olmas›
gereken yere çekilebilirler.
Tüm bunlar› yapabilmek içinse;
Büyük Direniﬂimizin baﬂe¤meyen
kararl›l›¤›n›, alanlara yans›tt›¤›m›z
devrimci coﬂkuyu; kitleleri örgütlemeye kanalize etmek, bir baﬂka deyiﬂle 1 May›s ruhunu 364 güne taﬂ›mak gerekmektedir.
ﬁu aç›k ki; düzen güçlerinin halk
kitlelerini ilelebet oyalamas›, taleplerini ve özlemlerini düzeniçine
ak›tmas› mümkün de¤ildir. Bu sürecin ne kadar uzay›p k›salaca¤› devrimcilere ba¤l›d›r. Kitleleri er geç
devrim kazanacakt›r.
“S›n›flar mücadelesinin bitti¤i,
tarihin sonunun geldi¤i” safsatalar›
art›k mezarl›ktaki yerini çoktan al27
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m›ﬂt›r. Tüm dünyada “küreselleﬂme” denilen emperyalist politikalara karﬂ› halklar çeﬂitli biçimlerde
darbeler vurmaya devam etmektedir. Avrupas›, Asyas›, Latin Amerikas› ile emperyalizmin ve iﬂbirlikçi
oligarﬂilerin karﬂ›s›na dikilen halklar›n cephesini ülkemizden de güçlendirmek ellerimizdedir. Yokedilemeyen devrim yürüyüﬂümüz bunun
teminat›d›r.

1 May›s Anlay›ﬂ› ve
Ruhu 365 Güne Yay›lmal›
1 May›s alanlar›n›n yans›tt›¤›
tabloda de¤inmek istedi¤imiz bir
baﬂka nokta da, 1 May›s anlay›ﬂ› ve
ruhunu, yani B‹RL‹K, MÜCADELE ve DAYANIﬁMAYI 365 güne
yayma ihtiyac›d›r.
Oligarﬂinin 1980 sonras› geliﬂtirdi¤i politikalar ve düzen sendikac›l›¤›n›n katk›s›yla bu konuda ciddi
bir gerileme kimse için s›r olmasa
gerek.
Sola yönelik artan sald›r›lar› gö¤üslemek için birli¤e; emekçilere
yönelik sald›r›lar› püskürtmek için
dayan›ﬂmaya; halk›n ekonomik, demokratik hak ve mevzilerini korumak için mücadeleye ihtiyaç var.
Birli¤in önünde engel olan anlay›ﬂlarla ideolojik mücadeleyi tabana
yayarak, bu kesimlerin kitlelerin
üzerindeki olumsuz etkisini bertaraf
etmeye ihtiyaç var.
Halk›n herhangi bir kesiminin
direniﬂini, direniﬂimiz olarak görmeye ve sahiplenip büyütmeye ihtiyaç vard›r. Her direniﬂ etraf›nda kenetlenmeliyiz. Bu direniﬂlerin en
baﬂ›nda hiç kuﬂku yok ki 6 y›ll›k
Büyük Direniﬂ gelir. Halk muhalefetinin; Büyük Direniﬂ’e birlik, mücadele, dayan›ﬂma bilinciyle sahiplenip, emperyalizmin ve oligarﬂinin
son y›llardaki en önemli sald›r› politikas›n› surat›na çarpacak gücü
vard›r.
Egemen s›n›flar›n karﬂ›s›nda
B‹RL‹K, MÜCADELE ve DAYANIﬁMA ruhuyla ç›kal›m, ülkemizi
dikensiz gül bahçesi yapam›yaca¤›n› gösterelim.

ligarﬂik iktidar›n, emekçilerin birlik, dayan›ﬂma
ve mücadele gününe tahammülsüzlü¤ü 1 May›s öncesinde
baﬂlam›ﬂ, birçok kentte afiﬂ asan,
bildiri da¤›tanlara yönelik gözalt›lar, sald›r›lar yaﬂanm›ﬂt›.

O

1 May›s günü ise bu sald›rganl›k; Antalya, Elaz›¤, ‹zmir ve Mersin’de aleni teröre dönüﬂtü. Antalya’da HÖC kortejine yönelik sald›r›da 15 HÖC’lü tutukland›lar. Elaz›¤’da da HÖC, DHP ve Partizan
kortejlerine yönelik vahﬂi sald›r› sonucunda 6’s› HÖC’lü 11 kiﬂi tutukland›. Her iki kentte de onlarca kiﬂi
gözalt›na al›narak iﬂkencehanelere
taﬂ›nd›.
Neden yaﬂand› bu sald›r›lar? Öncelikle görülmesi gereken budur.
Birincisi; sald›r› ve tutuklamalar ne HÖC’lülere yöneliktir, ne de
sadece devrimci güçleri hedeflemektedir. Sald›r›, tüm emekçileredir. Sald›r›, 1 May›s’ad›r. Sald›r›;
yüz y›ld›r eme¤in mücadele, birlik
ve dayan›ﬂmas›n›n ifadesi olan 1
May›s’› yeniden “bahar bayram›”
havas›na sokabilmek, özünü boﬂaltmak içindir. Kimse eme¤in mücadelesini vermesin, dayan›ﬂma ve
birlik içinde olmas›n diyedir.
Devrimciler ve özelde Haklar ve
Özgürlükler Cephesi bu politikan›n
önündeki en güçlü engel oldu¤u
için bugün sald›r›n›n muhatab›d›r.
‹kincisi; oligarﬂik iktidar kendi
hukukunu, yasalar›n› hiçe sayarak
sald›rm›ﬂt›r. Sald›r›lar›n yaﬂand›¤›
kentlerde 1 May›slar “izinli” olarak,

yasal mitingler ﬂeklinde kutlanmaktad›r. Olsa dahi böyle bir sald›rganl›¤› meﬂrulaﬂt›rmamas› bir yana, ortada oligarﬂinin yasalar›nca dahi “suç”
say›labilecek ne bir pankart vard›r,
ne de bir simge. K›z›l sancaklar ya
da “tek tip giymek” sadece birer bahanedir. Bu aç›dan Elaz›¤’da yaﬂanan sald›r› çok aç›k. Faﬂistler polis
taraf›ndan önceden örgütlenmiﬂ,
meydana getirilmiﬂ ve devrimcilerin
üstüne sal›nm›ﬂt›r. Bu terörize etme
giriﬂiminin ard›ndan ise polisin faﬂistlerle birlikte sald›r›s› gelmiﬂtir.
Kald› ki, bu düzenin mahkemelerince tek tip giymenin suç olmad›¤›
karar› verilmiﬂtir önceki y›llarda.
Dedi¤imiz gibi, sald›r› için bahane
yap›lm›ﬂt›r. Mersin’de bu bahane
tecriti dile getirmek olmuﬂ, bu ülkede 6 y›ld›r yaﬂanan bir gerçe¤in ifade
edilmesi engellenmek istenmiﬂ ve
sansür polis terörüyle uygulanm›ﬂt›r.
Geçen y›l da Bursa’da sloganlar, tek
tipler vb. her ﬂey gerekçeydi ve tüm
devrimcilere yönelik gözalt› ve tutuklama terörü yaﬂanm›ﬂt›.
1 May›slar’da devrimcilere sald›ran iktidar; terörize etmek, geniﬂ
halk kitlelerinin ve emekçilerin 1 May›s alanlar›na ç›kmamas› için gözda¤› vermek istemektedir. Amaç, devrimcileri
alanlarda emekçilerden tecrit
etmektir. Bu noktada kimi reformist, sendikal çevrelerden
iﬂitilen “devrimciler de sald›r›ya zemin haz›rlayacak ﬂeyler
yapmas›n” ﬂeklindeki bir düﬂünce; büyük bir yan›lg›d›r,
demokratik mücadelenin ru28
14 May›s 2006 / 52

huna ayk›r›d›r. Ve en önemlisi oligarﬂinin ne yapmaya çal›ﬂt›¤›n› görmemektir. Elaz›¤’da neden faﬂistlerle
birlikte sald›rd›¤›n› anlamamakt›r.
Bugün k›z›l bayrak taﬂ›may›n,
tecriti ifade etmeyin diyen oligarﬂi,
yar›n ﬂu sloganlar› atmay›n, ﬂu ﬂekilde yürüyün, ﬂöyle konuﬂun diye
dayatacak, iktidar›n siyasi-ekonomik-askeri tüm politikalar›na eleﬂtiri yasa¤› getirecektir. Bir baﬂka deyiﬂle, benim istedi¤im bayra¤›, pankart› taﬂ›y›p benim izin verdi¤im
kadar konuﬂacaks›n! Yaﬂananlar,
her alanda dayat›lan bu politikan›n
1 May›s alanlar›na yans›mas›d›r.
Demokratik mücadele, sürekli
bir güçler çat›ﬂmas› ﬂeklinde geliﬂir.
Halk güçleri bedellerini ödeyerek
mevziler kazan›rken, oligarﬂi sald›r›larla bu mevzileri yoketmek ister.
Halk güçlerinin geri çekildi¤i her
mevzinin ard›ndan, at›lan her geri
ad›m sonras› ise yeni tavizler istenir. Tüm bunlar› görmek için kahin
olmaya gerek yoktur; örnekler bolcad›r. Mesela; bugün istisnas›z tüm
kentlerde bas›n aç›klamas› eylemleri bir iki alana s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ, halktan
tecrit edilmiﬂtir. Her geri ad›m bir
sonrakini getirir gerçe¤i unutulmamal›d›r. Bugün taﬂ›n›lan bayraklar,
bedelleri ödenmiﬂ, kazan›lm›ﬂ mevzilerde dalgalanmaktad›r. Terkedilen her mevzi ise tüm halk güçleri
için bir kay›pt›r.
Elaz›¤ ve Antalya’da 1 May›slar’a yönelik sald›r›lar tüm devrimci demokratik güçlerin, emekten yanay›z diyen sendikalar›n sorunu olmak durumundad›r. Buradan tüm DKÖ’lere, sendikalara, siyasi güçlere bu gerçe¤i hat›rlatarak,
1 May›s tutsaklar›n› sahiplenme

ça¤r›s› yap›yoruz. Onlar› sahiplenmeyenler, 1 May›s’a sahip ç›km›yorlar demektir.

Sald›r› ve Tutuklamalara
Protestolar
Elaz›¤ ve Antalya’da yaﬂanan
sald›r›lar, düzenlenen eylemlerle
protesto edildi.
Elaz›¤ Haklar ve Özgürlükler
Cephesi Temsilcili¤i ve DHP 6 May›s günü Hozat Garaj›’nda yapt›¤›
eylemde, "Tutuklananlar Serbest
B›rak›ls›n” ortak pankart› açarak,
"Hakl›y›z Kazanaca¤›z", Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz" ve "Yaﬂas›n Mücadelemiz" dövizleri taﬂ›d›lar. Yap›lan
aç›klamada, sald›r›n›n tamamen
keyfi ve bilinçli oldu¤u hat›rlat›larak, faﬂist güruhun polisler taraf›ndan kullan›lmas›na de¤inildi.
Bas›n›n, HÖC’lüleri “DHKP-C
örgütü üyeleri” ﬂeklinde yans›tmas›n›n da sald›r›y› meﬂru gösterme
amaçl› oldu¤u kaydedilen aç›klamada, “Cunta sonras› alanlar nas›l
bedeller ödenerek kazan›ld›ysa
bundan sonrada böyle olacakt›r. 1
May›s egemenlerin belirledi¤i koﬂullarda de¤il içeri¤ine uygun bir
ﬂekilde kutlanmal›d›r. Yürüyüﬂsüz 1
May›s düﬂünülemez. Ondand›r her
y›l 1 May›s’a ﬂehit düﬂen devrimcilerin ruhuyla koﬂuﬂumuz. Ve her 1
May›s’ta alanlarda ayn› ruh ve coﬂkuyla yerimizi almakta tereddüt etmeyece¤iz” ifadelerine yer verildi.
Elaz›¤ HÖC Temsilcili¤i de, 5
May›s’ta dernek binas›nda düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda sald›r›y› anlatarak, yaﬂananlar›n egemen s›n›flar›n 1 May›s’a tahammülsüzlü¤ü
oldu¤unu ifade etti. Tutuklamalar›n
gerekçesinin “toplant› ve yürüyüﬂ
yasas›na muhalefet, polise mukave-

met, örgüt propagandas›” oldu¤unu hat›rlatan HÖC Temsilcili¤i, izinli bir gösteriye gitmek isteyen insanlar›n engellendi¤ini
ve sald›r›ya u¤rad›¤›n› kaydederek, iﬂkenceye maruz kalanlar›n
devrimciler oldu¤unun alt›n›
çizdi. HÖC Temsilcili¤i, 1 May›s’›n hiçbir yalanla, iftirayla
gölgelenemeyecek kadar meﬂru
oldu¤unu hat›rlatt›¤› aç›klamas›nda,
“Hiçbir güç bizi alanlara ç›k›p
haklar›m›z› savunmaktan al›koyamayacakt›r. Ne polis sald›r›s› ne
linç giriﬂimleri ne de yeni ç›kart›lacak olan yasalar mücadelemizi engelleyemeyecektir” dedi.
Antalya’da da protesto vard›.
5 May›s günü K›ﬂlahan Meydan›'nda toplanan DKÖ ve sendikalar,
HÖC kortejine yap›lan sald›r›y› ve
15 kiﬂinin tutuklanmas›n› protesto
ettiler. “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz"
pankart›n›n aç›ld›¤› eyleme; HÖC
Temsilcili¤i'nin yan› s›ra KESK,
D‹SK, TÜMT‹S, SHP, SDP, ÖDP,
EMEP, DTP, ÇGD, SDD, Halkevleri, DHP ve ESP kat›ld›.
1 May›s kat›l›mc›lar› ad›na Kadir Zeybek taraf›ndan yap›lan aç›klamada, ABD emperyalizminin,
emperyalist kuruluﬂlar›n emir ve direktiflerinden d›ﬂar›ya ç›kamayan
AKP hükümetinin demokrasi ve özgürlüklerden bahsederken, 15 kiﬂinin giydikleri elbise nedeniyle
“2911 Say›l› yasaya muhalefet ettikleri gerekçesiyle” tutuklanmalar›n›n anlaﬂ›l›r olmad›¤› kaydedildi.
“Bu tip elbiseler geçmiﬂ y›llarda ilimizde ve di¤er illerde de giyilmiﬂ
ama böyle bir olay yaﬂanmam›ﬂt›r”
diyen Zeybek; Emniyet ve Valilik
hakk›nda soruﬂturma aç›lmas› ve tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas› talebini dile getirdi. Sald›r›n›n nedeni
ise ﬂöyle de¤erlendirildi:
“Bizler bu sald›r› ve y›ld›rma
politikas›n›n, terörle mücadele yasa
tasar›s›ndan güç al›narak gerçekleﬂtirildi¤ine; ülkemizde yolsuzluk,
yoksulluk, adaletsizlik ve eﬂitsizli¤in karﬂ›s›nda yeralanlar›n yokedilerek dikensiz bir gül bahçesi yarat›lamak istenmesine ba¤l›yoruz.”
29
14 May›s 2006 / 52

Sald›r›lar›n, linçlerin toplumsal
muhalefeti engelleyemeyece¤i belirtilen aç›klaman›n ard›ndan, sald›r› s›ras›nda gözalt›na al›nan Müslüm Dulkadir gözalt›nda yaﬂad›¤›
iﬂkenceleri anlatt›.
Ayr›ca Bursa Temel Haklar, 6
May›s günü Santral Garaj’da düzenledi¤i eylemle, 1 May›s sald›r›lar›n› protesto etti. “1 May›s Meﬂrudur Savunaca¤›z, Tutuklama
Terörüne Son Verilsin” pankart›n›n aç›ld›¤› eyleme, Partizan ve
ESP de destek verdi. ‹zmir’de ise
Temel Haklar taraf›ndan protesto
eylemi düzenlendi.

1 May›s Mitinglerinden
Geçen hafta dergimizde yer
verdi¤imiz 1 May›s mitingleri d›ﬂ›nda, Dersim’in Hozat ‹lçesi’nde
de 1 May›s alanda kutland›.
Cumhuriyet Caddesi’nde kortej oluﬂturarak Cumhuriyet Meydan›'na yürüyen kitle katliamlar›,
infazlar›, hak ve özgürlüklere yönelik sald›r›lar›, baraj yap›m›n›, iﬂten ç›karmalar›, faﬂist sald›r›lar›
protesto etti.
Meydanda kurumlar ad›na yap›lan konuﬂmalarda da bu sald›r›lar yerald›. E¤itim-Sen, SES,
EMEP temsilcilerinin ard›ndan
HÖC ad›na sözalan Evin T‹MT‹K,
halka yönelik sald›r›lara de¤indi¤i
konuﬂmas›nda, F Tipi hapishanelerde süren direniﬂi hat›rlatt› ve
“hiçbir güç halklar›n örgütlü gücünden daha üstün de¤ildir. Çünkü biz halk›z, hakl›y›z kazanaca¤›z!” dedi.
*
Avustralya’n›n
baﬂkenti
Sydney’deki kutlama ise 7 May›s
günü yap›ld›. Binlerce kiﬂinin kat›ld›¤› yürüyüﬂte Sydney TAYAD
Komite de pankart ve sloganlar
ile yerini ald›. Ülkede artan ›rkç›l›¤›n, Irak iﬂgalinin ve artan emek
sömürüsünün protesto edildi¤i
yürüyüﬂte “Amerikan ve Avrupa
Emperyalizmi Türkiye’de 122
Devrimci Tutsa¤›n Katlinden Sorumludur” pankat›yla emperyalizmi Türkiye faﬂizmini teﬂhir etti.

Cezayir

Türkiye oligarﬂisiyle
Emperyalist
Fransa’n›n
Kavgas›:

ﬂovenizmin gözü dönmüﬂ, bunun
bile fark›nda de¤il.

Tarih üzerine tekellerin
pazarl›¤›: Bu tart›ﬂmalar sürer-

ken Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an’›n
olaya “el koydu¤unu” duyurdu yalaka medya. Peki el koyup ne yapm›ﬂ? Haberin devam›ndan okuyoruz; Frans›z tekellerinin Türkiye’deki temsilcilerini ça¤›r›p onlar› uyarm›ﬂ; nas›l “uyard›¤›”n›n
Türkçesi ise ﬂöyle: Bak›n bu yasay› ç›kar›rsan›z, eskisi
gibi “kâr” edemez, istedi¤iniz gibi ülkemizi ya¤malayamazs›n›z!
Bu arada bir “misilleme plan›” da haz›rlam›ﬂ AKP.
E¤er Frans›z Meclisi bu yasay› kabul ederse, “2.5 milyar dolarl›k helikopter ihalesinde Frans›z Eurocopter
tekeli devre d›ﬂ› b›rak›lacak... Sinop’ta yap›lacak Nükleer
Santral ihalesinde Fransa boykot edilecek!”
Tekellere ihale ﬂantaj› yaparak katliamc› tarihin üstünü örtmeye çal›ﬂ›yor oligarﬂi.

Kim daha katliamc›?
Fransa’da “Ermeni soyk›r›m›n›n inkar›n› suç sayan”
bir yasa teklifinin Frans›z Meclisi’nde gündeme gelmesi üzerine, ﬂovenizm ata¤a kalk›p, Fransa’ya “savaﬂ”
ilan etti. ‹slamc› faﬂist tüm medya Fransa’n›n “suç dosyas›n›” ortaya döken yay›nlara baﬂlad›.
Emperyalist Fransa, Türkiye’ye diyor ki “sen soyk›r›m yapt›n!”
Türkiye egemen s›n›flar› da Fransa’ya dönüp diyor
ki; “as›l sen daha fazla katliam ve soyk›r›m yapt›n!”
K›sacas›, bir “tencere dibin kara” hikayesi...
Geçen hafta iki üç gün boyunca gazeteler, “Fransa'n›n soyk›r›m sab›kas› kabar›k”, “Fransa’n›n utanç
tarihi” gibi baﬂl›klar alt›nda Fransa’n›n Cezayir’deki,
Ruanda’daki katliamlar›n› anlatt›lar. O kadar ki h›zlar›n› alamay›p “Napolyon'un Katliamlar›''na kadar uzand›lar. Nazi zulmünde “Fransa’n›n sorumlulu¤u”nu hat›rlatt›lar...
Oysa, hemen tüm Avrupa emperyalistleri ve Amerikan, Japon emperyalizmi benzer bir tarihe sahiptir ve y›llard›r Türkiye’yi emperyalizmin bir eyaleti haline getiren de bunlar› yazanlardan baﬂkas› de¤ildir.
Dahas›; a¤z›n› açan milliyetçi, Fransa’n›n Cezayir
katliam›n› hat›rlat›yor. Fransa’n›n Cezayir’de eﬂi görülmedik bir katliam uygulad›¤› tart›ﬂ›lmaz bir gerçektir.
Peki Cezayir halk›n›n ba¤›ms›zl›k savaﬂ› Birleﬂmiﬂ Milletler’de gündeme geldi¤inde, Türkiye’yi yönetenler
Cezayir halk›ndan m› yoksa Fransa’dan m› yana olmuﬂtu?
Bundan hiç sözetmiyor kimse... E¤er Fransa, Cezayir’de soyk›r›m yapt›ysa, Türkiye oligarﬂisi de Fransa’n›n suç orta¤› muamelesine tabi tutulmal›d›r. Ama

Ermeni meselesi tekellerin ç›karlar›na
alet edilmiﬂtir! Fransa’n›n gündeme getirdi¤i yasa,
ne hukuk aç›s›ndan, ne özgürlükler aç›s›ndan, ne de tarih aç›s›ndan savunulamaz.
Fransa’daki giriﬂim, tarihsel gerçeklere sayg› için
de¤il, tümüyle güncel politik hesaplara dayal› ve hak ve
özgürlükleri oy hesaplar›na kurban eden bir giriﬂimdir.
Tarihi bir tart›ﬂma, yasa hükmüyle, ceza tehdidiyle çözümlenemez. Yasakla Ermeni halk›n›n haklar› korunmuﬂ olamaz. Yasa, burjuva politikas›n›n oy avc›l›¤›ndan
öte bir anlam taﬂ›mamaktad›r.
Denilebilir ki, Ermeni Soyk›r›m› meselesiyle ilgili
emperyalist ülkelerde gündeme gelen benzeri tüm yasalar, meclis kararlar›, emperyalist tekellerin ve burjuva
partilerinin ç›karlar›na hizmet etme anlay›ﬂ›yla gündeme getirilmiﬂtir.
En kaba haliyle, Ermenistan pazar›ndan pay kapmak
isteyen tekeller, soyk›r›m yasalar›n› gündeme getirmiﬂ,
Türkiye pazar›na iliﬂkin hesaplar gündeme geldi¤inde
de o tasar›lar geri çekilmiﬂtir. Öyle ki baz› ülkelerde bu
lar yavaﬂ yavaﬂ.

“Buçuk” De¤il Bir ‹nsan!
Romanlar haklar›n› istiyor!
7 May›s’ta pek al›ﬂ›k olunmayan bir sempozyum vard›
Tar›k Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde. Ukrayna, Polonya, ‹spanya, Bulgaristan ve Türkiye'den Romanlar’›n kat›l›m›yla II. Uluslararas› Roman Sempozyumu topland›.
Onlar da yok say›lanlardand›. Hatta varl›klar› “buçuk”
diye ifade edilenlerden. Onlar da art›k biz de var›z diyor-

Sempozyumda, ülkemizde Roman derneklerinin yay›nlad›¤› deklerasyonda, Romanlar, belki ilk defa taleplerini
örgütlü bir ﬂekilde dile getirerek, üniversiteye gitmek isteyen çocuklar›na haz›rl›k dershanelerinde yüzde 5 kontenjan ayr›lmas›, Toplu Konut ‹daresi'nin Romanlar’a göre de
konutlar yapmas› gibi taleplerde bulundular.
Ama kuﬂkusuz onlar›n en temel talebi, kendilerinin
insan yerine konulmas›yd›!
30
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“öner-geri çek” oyunu birkaç y›lda bir tekrar eden bir
oyuna dönüﬂmüﬂtür.

Tayyip Diyarbak›r’da:

Oligarﬂi emperyalizme tav›r alamaz!

‹nkarc›l›¤a Devam!

Türkiye oligarﬂisinin çeﬂitli kesimleri, Fransa’daki yasaya sanki “düﬂünce özgürlü¤üne” k›s›tlama getirmesi
nedeniyle karﬂ› ç›k›yor görünüyorlar. Özgürlükler hiç
umurlar›nda de¤ildir. Onlar sadece tarihsel suçlar›n› örtbas etmek peﬂindedir.
Oligarﬂi, ﬂovenizmi körüklemeyi de ihmal etmeden,
Frans›z Büyükelçisi’ni geri ça¤›r›yor, hükümet toplant›lar› yap›l›yor, Paris’e parlamenter heyeti gönderiliyor,
Frans›z mallar›na “boykot”tan sözediliyor... Hepsi sadece günü kurtarmak içindir. Oligarﬂi emperyalizme, ne
ekonomik, ne siyasi tav›r alamaz. Fransa “Soyk›r›m Yasas›”n› kabul ederken de böyle esip savurmuﬂlard›. Ne
oldu, yasa kabul edilmesine ra¤men tekellerle iﬂbirlikçilerinin iﬂbirli¤i aynen sürüyor.
Bu arada havaya kap›lan D‹SK de “durumdan vazife” ç›kar›p Frans›z sendikalar› nezdinde giriﬂimde bulundu, bir grup ayd›n›m›z aç›klamalar yapt›. Bu aç›klamalarda do¤ru ﬂeyler söylense de, zaman ve zemin, bu
giriﬂimin oligarﬂinin kampanyas›n›n bir uzant›s› olarak
görülmesine yolaçacakt›r. Ki ayd›nlar›n, solun bundan
uzak durmas› gerekir.

Tayyip Erdo¤an geçen hafta partisinin il kongresi için Diyarbak›r’dayd›.
Kongre stadyumda toplanm›ﬂt›. 20 bini
aﬂk›n kat›l›mc›n›n oldu¤u söylenen
kongrenin ard›ndan, bu kongre, daha
önceki gidiﬂinde ancak birkaç yüz kiﬂi
taraf›ndan karﬂ›lanan Baﬂbakan’›n “Diyarbak›r rövanﬂ›” olarak adland›r›ld›.
Bu “rövanﬂ›n” nas›l al›nd›¤›na geçmeden önce,
ﬂunu belirtmek gerekir elbette: Diyarbak›r kongresinin “rövanﬂ” olarak adland›r›lmas›, medyan›n,
AKP’nin Kürt halk›na nas›l bakt›¤›n› da en özlü biçimde anlatm›yor mu? Bu söylemden anlaﬂ›l›yor
ki; karﬂ›da “rakip” bir yer, “rakip” bir halk var.
Tayyip Erdo¤an’›n kongrede yapt›¤› konuﬂma
ise özel olarak Erdo¤an’›n ve genel olarak tüm burjuva politikac›lar›n›n ikiyüzlülü¤ünün bir belgesi
olarak geçti siyasi tarihe. Daha birkaç ay önceki
konuﬂmas›nda s›k s›k “Kürt”ten sözeden Erdo¤an,
bu kez o kelimeyi a¤z›na bile almad›. Herhalde inkar politikas›n› sürdürdü¤ünün fazla göze batmamas› için de Ecevit’i taklit ederek “bar›ﬂ güvercinleri” uçurdu!

Emperyalizm, oligarﬂi ve katliamc›l›k;
birbirinden ayr›lmaz! Düzeni ve emperyalizmi

“Rövanﬂ›n” nas›l al›nd›¤›na gelince; birincisi, bir
iktidar partisi için, nüfusu 1 milyona yaklaﬂan bir
kentte, 20 bin kiﬂiyi toplamak zaten özel bir baﬂar›
de¤ildir.

savunanlar, Cezayir katliam›n› da, Ermeni katliam›n› da
savunuyorlar demektir. Ç›plak gerçek budur.
Baﬂta AKP hükümeti, burjuva medya, DSP, MHP gibi partiler olmak üzere, oligarﬂinin sözcülerinin, milliyetçi faﬂist çevrelerin bu konudaki hiçbir sözlerinin samimiyeti ve inand›r›c›l›¤› yoktur. AKP’si, MHP’si,
DSP’si imzalamad›lar m› AB’ye üyelik anlaﬂmalar›n›?
Devrimciler AB’nin “emperyalizmin birli¤i “oldu¤unu söyledi¤i için, “Ne Avrupa, Ne Amerika, Ba¤›ms›z
Türkiye” slogan›n› att›¤› için hapislere at›l›rken, onlar
en keskin AB’ciydiler.
Ne Frans›z emperyalizmi, ne Türkiye oligarﬂisi tarihsel gerçekleri aç›¤a ç›karamaz. Çünkü ikisinin de tarihi, halklara karﬂ› katliamlar, iﬂkenceler, soyk›r›m ve
asimilasyonla doludur.

‹kincisi, ama onu da toplayamam›ﬂlard›r; Erdo¤an Meclis kürsüsünden “bindirilmiﬂ k›talar de¤ildi”
diyor ama ajans haberleri onu yalanl›yor.
ANKA Ajans›, 8 May›s’taki bülteninde ﬂu haberi
veriyordu: “Baﬂta Van, Mardin, Bingöl, ﬁanl›urfa,
Gaziantep olmak üzere bölgedeki birçok ilden Diyarbak›r'a gelen binlerce kiﬂiyi taﬂ›yan otobüs ve
minibüsler stat çevresindeki trafi¤i t›kad›.”
Yine bas›na yans›d›; Tayyip konuﬂurken baz› kat›l›mc›lar›n stad› terketmeye baﬂlamas› üzerine, talimatla stad›n kap›lar› kapat›ld›.
Yalaka bas›n›n, mesela Yeni ﬁafak’›n “Sevgi, caddelere, sokaklara taﬂt›” diye verdi¤i tablo buydu.
Yeni ﬁafak, kongreyi “Diyarbak›r bahar›” olarak
adland›r›yordu. Evet, son y›llar›n en büyük askeri
y›¤›na¤› alt›nda bir bahar! Uçurulan güvercinlerin
gizleyemeyece¤i bask› ve terör ortam›nda bir bahar!

‹flah Olmaz Alevi Düﬂmanl›¤›!
Vakit Gazetesi, büyük bir hafiyelikle Göztepe Park›’na
cami yapt›r›lmas›na karﬂ› ç›kan Kad›köy Belediye Baﬂkan›
Selami Öztürk’ün ‹çerenköy’de bir cemevi yap›m›na izin
verdi¤ini keﬂfetmiﬂ. Ve döﬂenmiﬂ; “Büyük ihtiyaç varken
camiye karﬂ› ç›kan Öztürk, ihtiyaç olmad›¤› halde cemevi
yapt›r›yor.” Ve ﬂu baﬂl›¤› atm›ﬂ: “10 metre arayla Cemevi!”
Duyan da, bu ülkede onbinlerce cemevi, sadece onlarca
cami var san›r. Acaba bu islamc›larda yalan›n, gerçekleri
terzyüz etmenin s›n›r› yok mu?

Burjuva politikac›l›¤›n› ve oligarﬂinin “Kürt politikas›n›” ›srarla anlamazdan gelenlere de gerçe¤i gösteriyordu tüm bunlar. Tayyip’in Diyarbak›r’da etti¤i
üç beﬂ kelimeye büyük anlamlar biçenlerin ülke gerçe¤imizden ne kadar uzak oldu¤unu gösteriyordu.
Oligarﬂinin Kürt sorununa çözümü YOKTUR!
Tayyip de Diyarbak›r’da bunu anlatt›.
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‹ran Halk› Yaln›z De¤ildir
Dolmabahçe; Türkiye devrimci
hareketinin anti-emperyalist gelene¤inin simgelerinden birisidir. ‹ﬂbirlikçi iktidarlar›n davetiyle ülkemize
gelen Amerikan askerlerinin topraklar›m›z› kirletmesine izin vermeyen
devrimciler, Yankeeleri buradan denize dökmüﬂ ve “Yaﬂas›n Tam Ba¤›ms›z Türkiye” ﬂiar›n› hayk›rm›ﬂt›.
O günden bugüne anti-emperyalist gelenek güçlenerek devam etti.
6 May›s günü yine Dolmabahçe’de
anti-emperyalist sloganlar yükseldi.
Bu kez devrimciler, ‹ran halk›na yönelik kuﬂatman›n, sald›r› tehditlerinin karﬂ›s›nda “Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak” dediler ve ölüm y›ldönümü olmas› vesilesiyle Denizler’i anarak,
Denizler’in, Mahirler’in yaratt›¤›
anti-emperyalist gelene¤in sürece¤ini hayk›rd›lar.
Irak’ta ‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu, TKP, BDSP, Divri¤i Kültür
Merkezi, Halkevleri, Halk›n Kurtuluﬂ Partisi ve PSAKD taraf›ndan
düzenlenen eyleme kat›lan yaklaﬂ›k
1000 kiﬂi, “‹ran Halk› Yaln›z De¤ildir, Katil ABD Ortado¤u’dan
Defol” pankart›n›n arkas›nda yürü-

dü. Denizler’in, Mahir’in
resimlerinin de taﬂ›nd›¤› ve
devrim ﬂehitlerini selamlayan sloganlar›n at›ld›¤› yürüyüﬂ, Taksim AKM önünden baﬂlad›.
“Katil ABD Ortado¤u’dan Defol, ‹ran Halk›
Yaln›z De¤ildir, Deniz Gezmiﬂ- Yusuf Aslan- Hüseyin
‹nan Ölümsüzdür, Mahir
Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa
Kadar Savaﬂ” sloganlar›yla Dolmabahçe’ye yürüyen devrimci gruplar,
burada ortak bir aç›klama yapt›lar.
Bülent Aslan taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, emperyalistlerin, Büyük Ortado¤u Projesi kapsam›nda
‹ran ve Suriye üzerindeki planlar›na
de¤inen Aslan, “Emperyalistlerin
dünya halklar›n› yoksullaﬂt›rmak,
yoketmek üzerine kurulu olan egemenlik planlar› tarihsel olarak hep
yenilmiﬂtir, yenilecektir. Çünkü insanl›k tarihi say›s›z direniﬂlere ve
zaferlere tan›kl›k etmiﬂtir” dedi.
Denizler’in anti-emperyalist gelene¤ine de¤inen Aslan, devrimcilerin emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine
karﬂ› mücadeleyi sürdürece¤ini

Anti-emperyalist gelene¤imizle
Dolmabahçe’deydik
kaydetti.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin k›z›l bayraklar› ve “Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak” pankart›yla kitlesel olarak
kat›ld›¤› eylemde, di¤er devrimci
gruplar da kendi flama ve pankartlar›yla yerlerini ald›lar. Aç›klaman›n ard›ndan, Grup Yorum korosu
marﬂ ve türkülerden oluﬂan bir dinleti sundu.
23-26 Mart aras›nda düzenlenen
4. Kahire Konferas›’nda, Türkiye’den Irak’ta ‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu’nun önerisiyle, 6 May›s
“dünya çap›nda ‹ran’a yönelik sald›rganl›¤› protesto etme günü” olarak kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›.

Direniﬂin halk›n direniﬂi oldu¤unun aç›k hale geldi¤i Basra örne¤i, Sünni bölgelerde de zaman zaman yaﬂanmaktayd›. Ancak, dini önderlerinin iﬂbirlikçiler saf›nda yerald›¤› ﬁiiler’in böyle kitlesel ﬂekilde do¤rudan
çat›ﬂmalar›n içinde yeralmas›, direniﬂin bütün spekülasyonlara, iç çat›ﬂma ç›karma çabalar›na karﬂ›n gücünü ortaya koymaktad›r.
Direniﬂ gücünü sadece silahl› sald›r›larda de¤il, iﬂgalciler üzerinde yaratt›¤› tahribatta da göstermektedir.
Irak’taki 150 Amerikan askerinin Kanada’ya kaç›p s›¤›nma talebinde bulunmas›, bunun küçük bir örne¤idir.

IRAK: ﬁii Kentinde ‹ﬂgalciye Darbe
Irak’›n ﬁii bölgelerindeki direniﬂe yönelik özel bir
sansürün sözkonusu oldu¤u art›k bilinen bir gerçektir.
Direniﬂi Sünniler’le s›n›rlama, iﬂgale bir avuç iﬂbirlikçi d›ﬂ›nda tüm halk›n bir biçimde direndi¤ini gizleme
politikas›n›n ürünü olan bu politika, geçen hafta Basra’da darbe yedi.
Irak'›n ikinci büyük kenti olan, ﬁii halk›n yaﬂad›¤›
Basra'da bir ‹ngiliz helikopteri 6 May›s günü direniﬂçilerin füzesiyle düﬂtü, dört ‹ngiliz askeri öldü.
Ancak bununla bitmemiﬂti. Basra halk› sokaklara
ç›karak sevinç gösterileri yapt›. Yaklaﬂ›k 5 bin kiﬂinin
kat›ld›¤› gösterilere iﬂgalciler tanklarla sald›rd› ve ikisi
çocuk dört kiﬂiyi katletti.
Ancak halk geri çekilmedi. Binlerce kiﬂi ‹ngiliz askerleriyle çat›ﬂt›. Çocuklar -Filistin’deki gibi- taﬂlarla
direnirken, RPG ve otomatik silahlar kullanan Irakl›lar,
üç tank› ve bir Land Rover cipi ateﬂe verdi.

Afganistan: 10 ABD Askeri Öldü
Afganistan’da Taliban'a karﬂ› 'Da¤ Aslan›' operasyonunu sürdüren iﬂgalciler geçen hafta kay›p verdiler.
Operasyona kat›lan Chinook tipi helikopterin düﬂmesi
sonucu 10 ABD askeri öldü. ABD ordusu her zaman oldu¤u gibi durumu “kaza” olarak aç›klad›.
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boﬂ sözlerde de¤il,
halk›n kavgas›nda,
devrim için savaﬂ›nda
yaﬂ›yor ve hep yaﬂamaya devam edecekler” diye konuﬂtu.
Kocaeli’de Gençlik Derne¤i’nin de oldu¤u gençlik örgütlenmeleri
Umuttepe
Kampüsü’nde
‘YÖK’e,
Sermayeye, Faﬂizme Karﬂ› Deniz Olunmal›’ pankart›yla yürüyüﬂ yapt›. Yürüyüﬂte Deniz, ‹bo, Mahir’in resimleri taﬂ›n›rken, “‹bo Mahir Deniz Sürüyor Sürecek Mücadelemiz” slogan› at›ld›.
Konferans Salonu önündeki aç›klamada; Denizler’i asanlar›n ba¤›ms›zl›k ﬂiar›n› susturamad›klar›, idam
sehpas›nda hayk›rd›klar› ﬂiar›n
gençli¤in dilinde oldu¤u söylendi.
Anma s›ras›nda uyar›lara ra¤men yasad›ﬂ› ﬂekilde kamera çekimi
yapan bir “güvenlik görevlisi”
gençlik taraf›ndan dövüldü ve geçen y›l anmaya yap›lan sald›r›y›
protesto için siyah çelenk b›rak›ld›.
Diyarbak›r Dicle Üniversitesi’nde Gençlik Federasyonu ve
YDG üyeleri, Denizler’in miras›n›n
devrimci mücadelede yaﬂat›ld›¤›n›
belirterek ‘Üç Fidan’› and›lar. Dersim Temel Haklar Gençlik Komisyonu da dernek binas›nda bir anma
etkinli¤i düzenledi.
Ayr›ca Ankara’da; çok say›da

Denizler’in miras› halk
kurtuluﬂ savaﬂ›nda yaﬂ›yor
Deniz Gezmiﬂ, Yusuf Arslan,
Hüseyin ‹nan; idam ediliﬂlerinin 34.
y›l›nda, ülke çap›nda düzenlenen
törenlerle an›ld›lar.
Ankara’da Deniz, Hüseyin, Yusuf'un mezar› baﬂ›nda da çeﬂitli kurumlarca anmalar düzenlendi. Bunlardan biri de HÖC’lüler taraf›ndan
gerçekleﬂtirildi. En önde ‘Savaﬂlar›
Savaﬂ›m›zd›r’ yaz›l› Denizler’in
resmi, arkas›nda ‘Devrim ﬁehitleri
Ölümsüzdür’ pankart› ve k›z›l flamalar› ile mezar baﬂ›nda toplanan
HÖC üyeleri, sayg› duruﬂunda bulundular. Denizler’in mücadelesinden kesitler okuyan Nurcan Temel,
onlar›n mücadelesinin reformizm
ve düzen taraf›ndan içinin boﬂalt›lmaya çal›ﬂ›lmas›na de¤inerek, Denizler’in devrim için silahl› savaﬂ›
savunduklar›n› kaydetti.
“Emperyalizme ve oligarﬂiye
karﬂ› silahl› savaﬂ› sürdürenler, Denizler'in miras›n›n da sürdürücüleridirler” diyen Temel, “Denizler,

parti ve DKÖ’nün düzenledi¤i anmada konuﬂan, Denizler’in avukat›
Halit Çelenk, onlar›n emperyalizm
yeryüzünden silininceye kadar yaﬂayacaklar›n› ifade etti. ‹stanbul, ‹zmir, Adana ve daha birçok kentte de
Denizler için anma etkinlikleri gerçekleﬂtirilirken, Mücadele Birli¤i’nin yapmay› planlad›¤› eylemin
afiﬂlerini yapan dört kiﬂi ‹stanbul ve
Ankara’da gözalt›na al›nd›lar.

Adana Direniﬂ Evi’nde Anma
Denizler için yap›lan anmalar›n
en anlaml›lar›ndan birisi, direniﬂin
içinde yap›lan›yd›. Adana’daki Direniﬂ Evi’nde düzenlenen anma etkinli¤inde, emperyalizmin ve iﬂbirlikçi oligarﬂinin tecrit politikas›na
karﬂ› bedenini ölüme yat›ran Gürcan Görüro¤lu, “Denizler'i çocuklu¤umdan, büyüklerimin anlat›mlar›ndan ilk olarak duydu¤unu” belirterek ﬂöyle konuﬂtu:
“Daha o zamanlardan ben de
hayranl›k uyand›rm›ﬂt›. Birçok insanda oldu¤u gibi benim de devrimcileﬂmemde Deniz'in önemli pay›
var. Biz bugün zulmün önünde e¤ilmiyorsak, direniyorsak; Denizler'den, Mahirler'den ald›¤›m›z gelenekle yap›yoruz bunu.”
Denizler’i, onlardan ald›klar›
baﬂe¤meme gelene¤inin ortas›nda
yaﬂatanlar›n anmas›nda, süresiz açl›k grevinde olan Gina Özçelik ve
Nezahat K›yanç da birer ﬂiir okudu
ve anma, ﬁark›ﬂla’dan ‘Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez’e, devrimci marﬂlar›n söylenmesiyle son
buldu.

nümünde, kansere yenik düﬂtü. Kurucusu oldu¤u Can
Yay›nlar›’ndan birçok edebiyat eserini okuyucuya sunan Öz, 1971 Darbesi’nde tutukland›. Denizler’le bu
süreçte tan›ﬂan Öz, hapishanede yazd›¤› öyküleri Kanayan adl› kitab›nda toplad›. 12 Eylül’ü ‘Yaral›s›n’ ile
anlatan Öz, çeﬂitli süreçlerde bask› politikalar› karﬂ›s›nda çizgisinden taviz vermedi. ‘De¤iﬂim’, ‘Yeni a’ gibi dergileri de ç›karan Öz, düﬂünce özgürlü¤ünü savunmak için 1995’te 23 yazar›n ortak imzalar›yla “Düﬂünce Özgürlü¤ü ve Türkiye” adl› kitab› Can Yay›nlar›’ndan ç›kard› ve kendi imzas› da kitapta yerald›. Erdal
Öz, tutuklanmalar, yarg›lamalar pahas›na düﬂündü¤ünü
yazmaktan ve yay›nlamaktan çekinmedi.

Edebiyat ve Sineman›n ‹ki Kayb›
Yeﬂilçam’›n Usta Yönetmeni At›f Y›lmaz, geride
100’den fazla film b›rakarak aram›zdan ayr›ld›. Birçok
yönetmen ve oyuncu yetiﬂtiren, filmlerinde kimi toplumsal sorunlara da yer veren Y›lmaz, yozlaﬂan sinema
dünyas›n›n d›ﬂ›nda durmay› bilmiﬂtir. Filmlerinde özellikle insan iliﬂkilerinin, sevdalar›n›n safl›¤›n› yans›tan
Y›lmaz, Zincirlikuyu Mezarl›¤›’nda çok say›da sanatç›
ve yönetmenin kat›ld›¤› bir törenle topra¤a verildi.
Denizler’i anlatt›¤› ‘Gülünün Soldu¤u Akﬂam’›n da
yazar› olan Erdal Öz de, Denizler’in idam›n›n y›ldö33
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Seyhan’da
direniﬂ
Adana’n›n merkez ilçesi Seyhan
Belediyesi’nde taﬂeron Miray Temizlik’te çal›ﬂan iﬂçiler, sendikalaﬂma hakk› baﬂta olmak üzere sosyal
haklar› için 8 May›s günü direniﬂe
baﬂlad›. Gece 02.30'da baﬂlayan direniﬂe, ertesi günü mesaiye gelen
vardiyalardan da kat›l›m sa¤land›.
Adana Temel Haklar gece yar›s›
baﬂlayan direniﬂi 2 saat sonra ö¤rendi ve 06.30’da iﬂçileri ziyarette
bulunarak destek verdi. Dernek
Baﬂkan› ﬁemsettin Kalkan iﬂçilere
hitaben yapt›¤› konuﬂmada, sorunlar›n›n çözümünde birli¤in önemine
vurgu yaparak, “bu hakl› mücadelenizde biz de Adana Temel Haklar
olarak sonuna kadar yan›n›zday›z”
dedi. Kalkan’›n k›sa konuﬂmas›, iﬂçilerin hep beraber "‹ﬂçiyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z" slogan›yla karﬂ›land›.

Keyfi ‹ﬂten Ç›karmaya
Kitlesel Cevap
‹ﬂçilerin verdi¤i bilgiye göre, direniﬂin baﬂlamas›na neden olan sürecin son halkas› ﬂu ﬂekilde geliﬂti:
Bir süredir sendikalaﬂma yönünde çal›ﬂmalar sürdüren temizlik iﬂçileri, bu amaçla 7 May›s gecesi bir
toplant› düzenlediler. Belediye Temizlik ‹ﬂleri ﬁantiyesi’nde yap›lan
toplant› sürerken, Miray Temizlik
‹ﬂleri ﬁirketi'nin yetkililerinden
Kürﬂat Demirören, toplant›ya müdahale edip; sendikal çal›ﬂmalar
içinde yeralan Osman Kurtgir adl›
iﬂçiye hiçbir gerekçe göstermeden
“senin ç›k›ﬂ›n verildi” dedi. Buna
tepki gösteren di¤er iﬂçiler “O’nu
atarsan›z hepimizi iﬂten atman›z gerekecek” dediler. Yaﬂanan bu tart›ﬂma ve geliﬂme üzerine 476 iﬂçi saat
02.30'da vardiyaya ç›kmayarak ﬂantiyenin önünde beklemeye baﬂlad›lar. Ayn› taﬂeron firma bundan 6 ay
önce de gerekçesiz olarak 10 iﬂçiyi
iﬂten atm›ﬂt›.

‹ﬂçilerin Talepleri
Görüﬂtü¤ümüz iﬂçiler direniﬂlerinin gerekçelerini ve taleplerini ﬂu
ﬂekilde s›ralad›lar: ‹ﬂten at›lan tüm
arkadaﬂlar›n›n tekrar iﬂe dönmeleri,
sendika haklar›n›n verilmesi, çal›ﬂma ﬂartlar›n›n düzeltilmesi, belediye bünyesinde kadrolu çal›ﬂma hakk› tan›nmas›.

Belediye ve polis
patronun yan›nda
ﬁantiyeye gelen Seyhan Belediyesi Baﬂkan Yard›mc›s›’n›n geçiﬂtirmeci tavr› nedeniyle yap›lan görüﬂmeden sonuç al›namazken, hemen
ard›ndan iﬂçilerin yan›na gelen patron, iﬂçileri hem tehdit etti hem de
bölmeye çal›ﬂt›. Bu tehditlerin ard›ndan ise polisin megafonla anonsu duyuldu.
“Bu alan›n d›ﬂ›na ç›kmay›n, iﬂine gitmek isteyenlere engel olmay›n, d›ﬂar›dan hiç kimseyi aran›za
almay›n, baﬂka yerlerde eylem yapman›z halinde peﬂinizde olaca¤›z...”
Direniﬂi daha baﬂtan tecrit etmeye, güçsüzleﬂtirmeye ve iﬂçileri korkutmaya yönelik bu tehditler, oligarﬂinin polisinin patronlar›n ç›karlar›n›n bekçisi oldu¤u gerçe¤ini bir
kez daha gösterirken, temizlik araçlar›nda çal›ﬂan iﬂçi arkadaﬂlar›n›,
sorunlar›na sahip ç›kmaya ça¤›ran
bir iﬂçiyi gözalt›na almakta da gecikmediler.
Direniﬂlerini bask› ve tehditlere
ra¤men sürdüren iﬂçiler, 9 May›s
günü de Türk-‹ﬂ, D‹SK, TMMOB,
KESK üyeleri ile çeﬂitli siyasi parti
ve DKÖ’ler taraf›ndan ziyaret edildi. Burada iﬂçilere seslenen sendikac›lar, iﬂçilerin verdi¤i hak mücadelesinin yan›nda olduklar›n› ve sonuna kadar takipçisi olacaklar›n›
söylediler ve birlik ve mücadelenin
kazand›raca¤›n›n alt›n› çizdiler.
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ﬁeker ‹ﬂçilerinin
Protesto Mitingleri
Bal›kesir'in Susurluk ‹lçesi'ndeki ﬂeker fabrikas›n›n özelleﬂtirme kapsam›na
al›nmas›, iﬂçiler taraf›ndan 6 May›s’ta düzenlenen mitingle protesto edildi. ‹lçenin
farkl› yerlerinden yürüyüﬂle Cumhurluk
Alan›'nda toplanan binlerce iﬂçi, iktidar›,
özelleﬂtirmeyi protesto eden sloganlar att›lar.
Ayn› gün Kastamonu ve Uﬂak’ta da
ﬂeker iﬂçileri, mitinglerle özelleﬂtirmeyi
protesto ettiler.
Özelleﬂtirmeye karﬂ› mücadelenin art›k
kangrenleﬂen iki zaaf› bu mitinglerde de
kendini gösterdi. Susurluk’ta Türk-‹ﬂ Temsilcisi, “SEKA, TÜPRAﬁ, Ere¤li, Türk
TELEKOM'u yabanc›lara peﬂkeﬂ çektiler. S›ra ﬂimdi ﬂeker fabrikalar›na geldi. Ama ülkemizde 10 milyon kiﬂiye ekmek kap›s›
olan fabrikalar› satt›rmay›z" derken, hiçbir
inand›r›c›l›¤› yoktu ve iﬂçilere de fabrikalar›n nas›l satt›r›lmayaca¤›na dair bir yol göstermekten uzakt›.
‹kincisi, sendikac›lar›n a¤z›nda, burjuva bencilli¤inin empoze etti¤i o slogan vard› yine: "ﬁekeri satan› biz de satar›z"!
Oligarﬂi ülkeyi sat›yor, “ﬁekerin” laf›
m› olur orada. ‹ﬂçiler, vatanlar›n›n tümüne
sahip ç›kmad›kça, ﬁeker’e de sahip ç›kamayacaklar›n›, “yabanc›” emperyalizmle
birlikte, onlar›n iﬂbirlikçilerine de karﬂ› mücadele etmedikçe iﬂsizli¤e, açl›¤a mahkum
olacaklar›n› ne yaz›k ki yaﬂayarak görmek
durumunda kal›yorlar.

Türk-‹ﬂ’e ‹ﬂçi
Protestosu
8 May›s’ta ‹stanbul Levent’teki Tek G›da-‹ﬂ binas›nda toplanan Türk-‹ﬂ Baﬂkanlar
Kurulu, iﬂçiler taraf›ndan protesto edildi.
Toplant› s›ras›nda bina önünde toplanan Belediye-‹ﬂ, Deri-‹ﬂ, Haber-‹ﬂ, Yol-‹ﬂ
üyeleri, Türk-‹ﬂ’in teslimiyetçi politikalar›n›
protesto ederek, Baﬂkanlar Kurulu’nu mücadele ve direniﬂ karar› almaya ça¤›rd›lar.

Hitler’in “doktoru” Mengele, deneylerini toplama kamplar›ndaki,
-baﬂta çocuklar olmak üzere- insanlar üzerinde yapmas›yla tan›n›r. ‹nsani olan hiçbir de¤ere yer
yoktur Hitler faﬂizminde.
Tan›nm›ﬂ Alman Psikiyatrist Oswald Bumke, Hitler faﬂizminin t›p
anlay›ﬂ›n› ﬂöyle özetlemiﬂti: “Ac›ma duygusu tan›mad›¤› için, tabip
duyarl›l›¤›ndan tamamen uzaklaﬂm›ﬂ bir dünya görüﬂü...”
Hitler faﬂizmi, bugünlerde y›ldönümü kutlanan, komünistlerin ﬂanl›
direniﬂiyle tarihin çöplü¤üne gönderildi. Ancak Hitler rejiminin
birçok alanda uygulama ve
anlay›ﬂ› çeﬂitli biçimlerde
“uygar Bat›”da yaﬂamaya
devam ediyor.
Kim diyebilir ki, Bush yönetimindeki Amerikan emperyalizminin tüm dünya halklar›na karﬂ› açt›¤› savaﬂ, Hitler’in
tüm Avrupa’y› ele geçirme hayalinden daha geridir ve bu Bat›
“uygard›r”? Hitler, Alman tekellerinin ç›karlar› için uygulam›ﬂt› tüm
o vahﬂeti, Bush Amerikan tekellerinin ç›karlar› için iﬂgallere, katliamlara imza at›yor.
Emperyalist tekellerin bitip tükenmek bilmeyen kâr h›rs›; açl›¤›n,
yoksulluklar›n, bask› ve zulmün
temel kayna¤›d›r. Hitlerler, Mengeleler, cunta ﬂefleri hep bu sistemin gayri meﬂru çocuklar› olarak
do¤muﬂ ve ideolojik olarak da
emperyalist kapitalizmden beslenmiﬂlerdir.
Geçen hafta Washington Post Gazetesi’nde yeralan bir haber, tekellerin Hitler’i yaratan kâr h›rs›n›n
ulaﬂabilece¤i boyuta bir kez daha
›ﬂ›k tuttu.
Habere göre; ABD ilaç tekeli Pfizer,
1996 y›l›nda Nijerya’da menenjit
hastal›¤› tedavisi gören çocuklar›
“kobay” olarak kullanm›ﬂ. Nijer-

yal› çocuklar üzerinde, bilimsel
olarak onaylanmam›ﬂ ve etkileri
bilinmeyen “Trovan” adl› ilac› kullanan Pfizer, çocuklarda beyin
hasarlar›na ve eklem yang›s›na
neden oldu. Çocuklardan 11’i ise
ilac›n yan etkisi nedeniyle hayat›n› kaybetti.
Tam anlam›yla bir ölüm taciri!
Nijerya hükümetinin bilgisi dahilinde (verdi¤i rüﬂvetlerle) yap›lan deneylerde 100’ü aﬂk›n çocu¤un
kullan›ld›¤› bilgisi yeral›yor. Bu
gerçekler ise elbette bugüne kadar gizleniyor. Gazetenin haberine
göre, ölümler üzerine Pfizer çal›ﬂmalar›n› ask›ya almak zorunda kal›yor ve “özür diliyor”. Bu da emperyalistlerin klasik bir ikiyüzlülü¤ü. Önce katlet, ya¤mala, halklar›
birbirine k›rd›r, sonra “özür” dile!
Bir baﬂka ikiyüzlülük ise, “insanilik”

Pfizer’in Kobay
Çocuklar› ve
Mengele’nin Ruhu
konusu. ‹laç tekeli bölgeye “menenjiti tedavi etmek” gibi “insani”
bir amaçla gitmiﬂ! ‹nsani amaçl›
iﬂgal! ‹nsani amaçl› bombalar! ‹nsani amaçl› kobaylar!
Ne ‘uluslararas›’ yasalardan, ne
Helsinki Deklerasyonu’ndan, ne
de BM Çocuk Haklar› Konvansiyonu’ndan sözedecek de¤iliz.
Tüm bunlar kapitalist sistemin
halklar› aldatma amaçl› alt› boﬂ
belgeleridir. Pfizer tek örnek mi?
Çocuklar› kobay olarak kulland›¤›n› emperyalistler bilmiyor muydu? Birçok örnekte de görüldü¤ü
gibi, tekellerin ç›karlar› nedeniyle
görmezden gelindi. BM ise; Amerikan iﬂgallerine onay vermekten
zaman bulamam›ﬂt›r bu tür ölüm
tacirlerinin insanl›k suçlar›n› araﬂt›rmaya. Kald› ki “BM” ad› alt›nda
yürütülen faaliyet çoktan “insani”
olmaktan ç›km›ﬂt›r. Örne¤in, Liberya’daki BM kamplar›nda yaﬂlar› 8’e kadar düﬂen çocuklar ve
kad›nlar›n, 'g›da karﬂ›l›¤› sekse'
zorland›klar› bugünlerde gün35
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demdedir. Önce aç b›rak›yorlar,
sonra açl›¤› silah olarak kullan›p
kâr sa¤l›yorlar.
Emperyalist dünyan›n bilgisi dahilinde dünyan›n yoksul co¤rafyalar›nda Nijerya’dakine benzer birçok olay yaﬂan›yor. Kârlar› azalacak diye birçok hastal›¤›n çaresinin bulunmas›n› bilerek engelleyen ilaç tekellerinin suçlar› burada
saymakla bitmez.
Hitler’in t›p anlay›ﬂ› ne diyordu:
“Ac›ma duygusu tan›maz...”
Pfizer Nijerya’da hangi dünya görüﬂü ile hareket etmiﬂ?...
Fark yoktur! Ne de olsa Afrikal› çocuklar›n kan› sudan ucuz. Mengele de Yahudi çocuklar› için ayn›
düﬂünceleri taﬂ›yordu.
Emperyalist tekellerin elinde olan
bilimin, insanl›¤a hizmet etti¤i görülmemiﬂtir. Ya halklar›n baﬂ›na ya¤d›r›lacak bombalar›n
yap›m›nda, ya da kârlar›n›
daha da katlamak içindir onlar›n bilimi. Ve emperyalist
kapitalizm yeryüzünden silinmedikçe bu gerçek de¤iﬂmeyecek, yoksul halklar korkunç ac›lar çekmeye devam
edecektir.

(Üstte) SS’li
“hekimler”,
buz dolu bir
küvette, insan
kobaylarla deney yaparken.
(Altta) Kobaylar›n› temerküz kamplar›ndan devﬂiren ve onbinlerce insan›
deneylerinde
katleden Dr.
Mengele’nin
eline teslim
edilmiﬂ Yahudi çocuklar›.

Fatma Koyup›nar’› An›yor;
Direniﬂi Sürdürenleri Selam

Büyük Direniﬂ’in 122. ﬂehidi
Fatma Koyup›nar’› anma etkinlikleri sürerken, TAYAD’l›lar›n “Tecrite
Son” ça¤r›s› hem Fatma’n›n vasiyeti olarak hayk›r›l›yor, hem de Büyük Direniﬂ’i içeride ve d›ﬂar›da
sürdürenler halka duyuruluyor, baﬂe¤meyenler selamlan›yor.

➥ ‹stanbul'un gecekondular›nda yoksul halk, kahraman ﬂehidini
ba¤r›na bast› ve mücadelesi önünde
sayg› duruﬂunda bulundu.
6 May›s günü Gülsuyu Heykel'de yap›lan anma etkinli¤inde
"Fatma Koyup›nar Ölümsüzdür”
pankart› aç›ld› ve AKP’ye seslenilerek, “Daha ne kadar görmezden geleceksiniz? Daha kaç insan›n ölmesi gerekiyor?” denildi. Aç›klaman›n
ard›ndan Nurettin Sözen Park›'na
yürüyüﬂe geçen kitle, ‘Zafer Yak›nda’ marﬂ›n› söyleyerek umudun sloganlar›n› hayk›rd›. ﬁiirlerin okundu¤u ve Sar›gazi Temel Haklar Müzik Grubu Umuda Türkü'nün dinleti
verdi¤i anmaya 100 kiﬂi kat›ld›.
Okmeydan› Sibel Yalç›n Park›'nda 7 May›s günü düzenlenen anma etkinli¤inde de 130 kiﬂi Fatma’y› selamlad›. Sinevizyondan
Fatma Koyup›nar ve annesinin konuﬂmalar›n›n da izletildi¤i etkinlikte Nurtepe Temel Haklar Müzik
Grubu dinleti verdi.
Fatma Koyup›nar’›n ﬂehitli¤inin
yaratt›¤› öfkenin yank›land›¤› yer-

lerden biri de Gazi Mahallesi’ydi.
6 May›s günü Gazi Temel Haklar’da yap›lan anmada konuﬂan Özgür Baﬂkaya, Fatma’y› ve Büyük
Direniﬂ'i anlattt›.
“Hapishanelerde Tecrit Var!
Fatma Koyup›nar 122. Ölüm” pankart› aç›larak 9 May›s’ta yap›lan
yürüyüﬂte de, Gazi sokaklar› meﬂalelerle ayd›nlat›ld›. Temel Haklar
önünde baﬂlayan yürüyüﬂ boyunca
ölüm orucu direniﬂçilerinin isimleri
okunarak
“Onurumuzdur” diye
hayk›r›ld›. Dövizlerin ve direniﬂçiler ile Fatma’n›n resimlerinin taﬂ›nd›¤› yürüyüﬂün ard›ndan Sultan Dü¤ün Salonu önünde yap›lan aç›klamada, bir gün önce yaﬂanan gözalt›lar protesto edilirken, Fatma Koyup›nar’›n emekçi halk için kendini
feda etti¤i hat›rlat›larak, mücadelesini sürdürme sözü verildi. 120 kiﬂinin kat›ld›¤› aç›klaman›n ard›ndan,
gözalt› gerekçesi yap›lan pankart
ayn› yere as›ld›.
Ba¤c›lar Karanfiller Kültür
Merkezi de 7 May›s günü Fatma
Koyup›nar'› anma etkinli¤i düzenledi. 140 kiﬂinin kat›ld›¤› anmada,
Esenler Tiyatro Atölyesi bir oyun
sergilerken, marﬂlar ve türküler Fatma için söylendi. Yap›lan konuﬂmalarda ise Fatma’n›n sosyalizm özlemini yerine getirme sözü vard›.

➥

Ad›yaman HÖC 30 Nisan
günü Demokrasi Park›’nda düzenledi¤i eylemle Fatma’y› selamlarken,
"Tecrite Son. Fatma KOYUPINAR
Ölümsüzdür" yaz›l› pankart aç›ld›.

➥

Erzincan Gençlik Derne¤i
üyeleri 5 May›s günü E¤itim-Sen
ﬁubesi önünde düzenledikleri eylemde "F Tipi Hapishanelerde Tecrite Son” pankart› açarak s›k s›k
“Fatma Koyup›nar Ölümsüzdür,
Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› att›lar. Selma K›l›ç taraf›n36
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dan yap›lan aç›klamada ise tecrit
bugün her yerdedir. Kimse ölümlere
sessiz kalmamal›d›r. Tecrit kald›r›lmal›, ölümlerin önüne geçilmelidir"
denildi.
➥ Mersin TAYAD’l› Aileler’in
düzenli olarak yapt›klar› oturma eyleminde bu hafta “Gürcan Görüro¤lu Onurumuzdur” sloganlar› ön plana ç›kt›. 8 May›s günü Büyükﬂehir
Belediye binas› önünde yap›lan eylemde konuﬂan Gülbeyaz Karaer,
Büyük Direniﬂ’in içeride ve d›ﬂar›da sürdü¤ünü hat›rlatarak, “Bizler
çok ﬂey istemiyoruz . Bu ülkenin hapishanelerinde tecrit iﬂkencesi olmas›n, evlatlar›m›z düﬂünceleriyle
yaﬂas›n istiyoruz” dedi. Gürcan Görüro¤lu’nun bir “ana” oldu¤unu hat›rlatan Karaer, Naz›m’›n ﬂiirine atfen “analara k›ymay›n efendiler” diye seslendi. Okunan ﬂiirler ve at›lan
sloganlarla eylem son buldu.
Mersin TAYAD'l›lar 5 May›s günü de Taﬂ Bina önünde yapt›klar›
aç›klama ile 1 May›s günü hapishanelerde 13. Ekip’in, 5 May›s günü
de Adana ﬁakirpaﬂa'da Gürcan Görüro¤lu'nun ölüm orucuna baﬂlad›klar›n› duyurmuﬂ, 'Tecrite Son' pankart› aç›lan oturma eylemi s›ras›nda
Hasan Biber ﬂiir okumuﬂtu.
7 May›s’ta
ise çarﬂ› merkezinde Görüro¤lu'nun
ölüm
orucu aç›klamas›, Direniﬂ
Evi’nin telefon
ve adresi bildiri
yap›larak halka
da¤›t›ld›.

➥ Samsun’da her hafta oldu¤u gibi
bu hafta cumar-

‹çeride ve D›ﬂar›da Büyük
ml›yor, “Tecrite Son” Diyoruz
tesi günü de Süleymaniye Geçidi’nde oturma eylemi vard›. 6 May›s
günü düzenlenen eylemde “Tecrite
Son” pankart› açan TAYAD’l›lar, F
Tipi hapishanelerden gelen bir tutsak mektubunu okudular. Kand›ra F
Tipi’nden Ezgin Engin’in mektubunda, oligarﬂinin herkese “hiç”li¤i
dayatt›¤› ifade ediliyordu. “Fatma
Koyup›nar Ölümsüzdür” slogan›yla
oturma eylemi bitirilirken, daha
sonra Çiftlik Caddesi’nde tecrite
iliﬂkin bildiriler halka da¤›t›ld›.

➥ Tutsak mektubu okunarak
oturma eylemi yap›lan yerlerden biri de, Ankara Abdi ‹pekçi Park›
oldu. Parkta direniﬂlerinin 1000. gününe yaklaﬂan TAYAD’l›lar her hafta yapmaya baﬂlad›klar› eylemi 6
May›s günü gerçekleﬂtirdiler.
"Tecrite Son" ve "Sana Tecriti
Anlatmak ‹stiyorum" yaz›l› pankartlar ile Fatma Koyup›nar ve Behiç Aﬂç›’n›n resimleri taﬂ›nan eylemde temsili hücre içinde aç›klama
yapan Mehmet Y›lmaz, "tecrit
varoldukça da anlatmaya devam
edece¤iz!” dedi. F Tiplerinin sadece
ölüm oruçlar›nda de¤il, intiharlara
sürükleyerek de can almaya devam
etti¤i kaydedilen aç›klaman›n ard›ndan, Tekirda¤ 1
No'lu F Tipi'nden Hasan
Rüzgar'›n yazd›¤› mektubu,
tiyatrocu Y›lmaz Demiral
okudu.
Fatma Koyup›nar için,
direniﬂe baﬂlad›¤› gün olan 9
May›s günü de
Ankara Temel
Haklar binas›nda bir anma etkinli¤i gerçek-

leﬂtirildi ve Fatma’n›n kendi yaz› ve
konuﬂmalar›ndan örnekler sunuldu.

➥ ‹stanbul’daki oturma eylemi
ise yine Sultanahmet Park›’nda
gerçekleﬂtirildi. 7 May›s günü yap›lan eyleme 100’den fazla kiﬂi kat›l›rken, Fatma’n›n büyük bir resminin yan›s›ra, Behiç Aﬂç› ve yeni direniﬂe baﬂlayan Gürcan Görüro¤lu’nun da resimleri Sultanahmet’te
halk› selamlad›. Naime Kara taraf›ndan yap›lan aç›klamada, Fatma’n›n “ben son olay›m” sözü hat›rlat›larak, “O baﬂka yoldaﬂlar›n›
yaﬂatmak için kendini feda etti. Bu
söz ﬂimdi kendine insan›m diyen
herkese bir ça¤r›d›r. Çünkü AKP iktidar› tecrit iﬂkencesine son vermezse Fatma son olmayacak! AKP iktidar› ﬂunu iyi bilsin ki; tecrite karﬂ›
ölüm orucunda olan, Av. Behiç Aﬂç›, Gürcan Görüro¤lu, Serpil Cabadan, Sevgi Saymaz, Mustafa Tosun
ve Kamil Karataﬂ'ta ölecekler” ifadelerine yer verildi.

➥ Antalya TAYAD’l›lar da tecriti anlatan eylemlerini 1 May›s sald›r›s› ve tutuklamalar›n ard›ndan
devam ettiriyorlar. 7 May›s günü
K›ﬂlahan Meydan›'nda yap›lan eylemde "Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun" pankart› açan TAYAD'l›
Aileler, ölümlerin 122 oldu¤unu hat›rlatarak, “Bizler yaﬂad›¤›m›z tüm
bask›lara ra¤men ›srarla ve kararl›l›kla tecriti anlatmaya devam edece¤iz” dediler. Aç›klaman›n ard›ndan Kand›ra F Tipi’nden Ümit ‹lter'in tecriti anlatan mektubu okundu. TAYAD’l›lar oturma eylemi s›ras›nda “Kahramanlar Ölmez Halk
Yenilmez, Sonuna Sonsuza Sonuncumuza Kadar Direnece¤iz" sloganlar› att›lar.

➥ Hatay TAYAD'l› Aileler'in
tecrite karﬂ› yapt›klar› oturma eylemleri 9. haftas›na girerken, Ulus
37
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Meydan›'nda "Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun" slogan› kulaktan kula¤a yay›lmaya devam ediyor.
BDSP ve ESP’nin destek verdi¤i
eylemde, Büyük Direniﬂ’in kararl›l›¤›na vurgu yap›larak, “ülkemizin
F tipi hapishaneye dönüﬂtürülmesine, parsel parsel sat›lmas›na karﬂ›
direnen insanlar›n tecrit hücrelerinde öldürülmesine, provokasyonlarla
daha çok tecrit edilmesine karﬂ› direniﬂe destek olal›m” ça¤r›s› yap›ld›. Yar›m saat süren oturma eyleminde Bolu hücrelerinden Nurettin
Erenler'in mektubu okundu.
➥ Adana TAYAD’l›lar her pazartesi ‹nönü Park›’nda düzenledikleri eylemde, bu hafta Gürcan Görüro¤lu’nun direniﬂe baﬂlad›¤›n› duyurdular ve destek için ziyaret ça¤r›s› yapt›lar. ‹çeride ve d›ﬂar›daki direniﬂçilerin resimlerinin yerald›¤›
dövizler taﬂ›yan TAYAD’l›lar ad›na
konuﬂan ﬁemsettin Kalkan, Gürcan
Görüro¤lu’nun neden ölüm orucuna
baﬂlad›¤›n› anlatan aç›klamas›n›
okudu.
‹lgiyle izlenen aç›klama s›ras›nda halk›n aras›na giren bir provokatörün k›ﬂk›rtma çabalar›na halk
prim vermezken, bir TAYAD’l› megafonla konuﬂarak bu kiﬂiyi teﬂhir
etti ve neden eylem yapt›klar›n› anlatt›. Eylem s›ras›nda çevrede toplanan yaklaﬂ›k 200 kiﬂiye Görüro¤lu’nun evinin adres ve telefon bilgilerinin bulundu¤u kart ve aç›klama-

Aç›klaman›n ard›ndan yap›lan
oturma eylemi esnas›nda da Kocaeli
1 No'lu F Tipi’nden Ümit ‹lter'in
mektubu okundu. ESP'nin de destek
verdi¤i eylem sloganlarla sona erdi.

Fatma’n›n Sesi
Yurtd›ﬂ›nda Da Yank›land›
DHKC düzenledi¤i silahl› eylemlerle
Fatma’n›n hesab›n› sorarken, Cepheliler yaz›lamalar, afiﬂ ve pankartlarla ﬂehidini selamlad›.
s› da¤›t›ld›.

➥ Malatya TAYAD'l› Aileler’in
her pazartesi yapt›klar› eylem, yine
AKP il binas› önündeydi. 7 May›s
günü yap›lan eylemde "Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun'' pankart›
aç›ld›. Yap›lan aç›klamada, ölümlerin sorumlusunun AKP oldu¤u vurguland›. Daha sonra kent merkezinde 500 adet bildiri da¤›t›ld›.

➥ ‹zmir’de de TAYAD'l› Aileler’in eylemleri devam ediyor. 6
May›s günü Kemeralt› Giriﬂi'nde
yapt›klar› eylemde "F Tipi Hapishanelerde Tecrite Son" pankart› açan
TAYAD’l›lar “Fatma Koyup›nar
Ölümsüzdür, Behiç Aﬂç› Onurumuzdur" sloganlar› att›lar. Yurdagül
Gümüﬂ taraf›ndan yap›lan aç›klamada, tecrit politikas› ile halka,
emekçilere yönelik sald›r›lar aras›ndaki ba¤ anlat›l›rken, Görüro¤lu’nun direniﬂe baﬂlarken yapt›¤›
aç›klama da okundu.

Büyük Direniﬂ’in ﬂehidi Fatma
Koyup›nar için yurtd›ﬂ›nda da çeﬂitli eylem ve etkinlikler yap›ld›. Almanya baﬂta olmak üzere, Türkiye
konsolosluklar› önünde yap›lan eylemde faﬂist rejimin hesap verece¤i
hayk›r›l›rken, direniﬂin kararl›l›¤›
13. Ekipler’le vurguland›.
Almanya Düseldorf Türkiye
Konsoloslu¤u önünde yap›lan eylemde “Tecritte 122. Ölüm Fatma
Koyup›nar Tecriti Kald›r›n” pankart› aç›l›rken, 3 May›s günü Hamburg
Türkiye Konsoloslu¤u önündeki eylemde, “Fatma Koyup›nar Ölümsüzdür” pankart› taﬂ›nd›.
7 May›s Pazar Fatma Koyup›nar
için bir anman›n da düzenlendi¤i
Frankfurt’ta da Türkiye Konsoloslu¤u önünde TAYAD Komite taraf›ndan 5 May›s günü yap›lan protesto
eyleminde, "Tecritte 122. Ölüm Fatma Koyup›nar Tecriti Kald›r›n" pankart› taﬂ›narak konsolosluk önünde
megafonla konuﬂmalar yap›ld›.

Hollanda’n›n Rotterdam Kenti’nde bulunan Türkiye Konsoloslu¤u önünde düzenlenen eylemde katliamc› devlet protesto edilirken; ‹sviçre TAYAD Komite
taraf›ndan
Zürich
Sanatç› Nurettin Güleç Sultanahmet’teki eylemde
Konsoloslu¤u önün"Halk›m›z›n Gelini"ni Fatma için söyledi deki gösteride Fatma
Koyup›nar’›n resimleri yerald›.
Berlin’de Türkiyeliler’in yo¤un olarak
yaﬂad›¤›
Kreuzberg’de düzenlenen
eyleme,
Devrimci
Demokrasi, Devrimci
Duruﬂ ve K›z›l Bayrak da destek verirken, 13. Ölüm Orucu
Ekibi’yle
ilgili
DHKP-C Tutsaklar
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Örgütlenmesi’nin aç›klamas› okundu ve tecrit anlat›ld›. Ayr›ca Kreuzberg’te; "Fatma Koyup›nar’›n Ölümünden AB ve Türkiye Devleti Sorumludur. Tecrite Son Verin" yaz›l›
pankart as›ld›.
Almanya’da Dortmund Kültür
Merkezi’nde 7 May›s günü düzenlenen anmada, ölüm orucuna baﬂlayan Gürcan Görüro¤lu ve 13. Ekipler de selamland›.
Avusturya’n›n baﬂkenti Viyana’da biri Parlamento karﬂ›s›na olmak
üzere as›lan iki pankartta, “Ölüm
orucunda 122. ﬁehit. Sorumlusu AB
ve Türkiye Devletidir” yaz›l›yd›.
Tecritin destekçisi Avrupa Birli¤i’nin merkezi Belçika’da da pankartlar as›ld›. Liege’de “Türkiye’de
Ölüm Orucu Direniﬂinde 122. ﬁehit
Fatma Koyup›nar ÖlümsüzdürDHKC” imzal› pankart as›l›rken,
Avrupa Parlamentosu’nun karﬂ›s›na
as›lan devasa pankartta da AB’nin
sorumlulu¤u vurguland›.

122. Ölümü ve Tecriti Halka
Duyuranlara Sald›r› ve Gözalt›
‹stanbul’da Gazi Temel Haklar
üyeleri Özgür Baﬂkaya, Murat Özdemir, Sinan Y›ld›r›m, Nadir Ç›nar
ve Sait Ali Aslan; Küçükköy, Gaziosmanpaﬂa, Su Deposu, Dörtyol,
Eski Karakol, ‹stiklal ‹lkö¤retim
Okulu, Karayollar› ve Sondurak'ta
as›lan "Hapishanelerde Tecrit Var,
Fatma Koyup›nar 122. Ölüm HÖC"
imzal› pankartlar› ast›klar› gerekçesiyle 8 May›s sabah› polisler taraf›ndan zorla gözalt›na al›nd›lar. Gözalt›na al›nanlar›n bir k›sm› ayn›
gün b›rak›l›rken, di¤erleri ertesi günü serbest b›rak›ld›lar.
8 May›s günü bir baﬂka gözalt›
da Antakya’da gerçekleﬂti. Sümerler Mahallesi’nde 'Tecrite Son' afiﬂlerini asarken Hasan Kutlu ve Niyazi Harnubo¤lu sald›r›ya u¤rayarak
gözalt›na al›nd›. Halk›n Temel Haklar’› arayarak bilgi verdi¤i sald›r›da,
her iki devrimci de yaralan›rken,
afiﬂlerin izinli olmas›na karﬂ›n gerçekleﬂtirilen sald›r› protesto edildi.
Kutlu ve Harnubo¤lu gece geç saatlerde serbest b›rak›ld›.

Hapishanelerde neler oluyor? Bilmek Hakk›n›z!

‹TTE
R
C
E
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Tutsaklara mektuplar...
TAYAD’›n “Sana Tecriti
Anlatmak ‹stiyorum” slogan›yla yürüttü¤ü çal›ﬂmalar
kapsam›nda, as›lan afiﬂlerde
isimleri yeralan tutsaklara
ülkenin birçok yerinden ve
halk›n birçok kesiminden mektuplar
geliyor. ‹ﬂte bunlardan baz›lar›:
**
“Merhaba... Geçenlerde sürekli
okudu¤um gazetenin ön sayfas›nda
kocaman harflerle “sana tecriti anlatay›m” diye yaz›yordu. Duymuﬂtum daha önce. Duvarlarda, afiﬂlerde ‘tecrite son’ yaz›lar›n› sürekli görüyorum. Ama tam olarak ne oldu¤unu bilmiyordum. Yaz›y› okuyunca çok üzüldüm ve bir daha nefret
ettim. Geçen sene liseyi bitirdim....
‹nan bunlar› yazarken ellerim titriyor, çok üzülüyorum... Cevab›n›
dört gözle bekliyorum....” (Nalan
Yi¤itbaﬂ / Hatay)
*
“Merhaba... Arkadaﬂlar›m›n gösterdi¤i bir broﬂürle yeni bir ﬂeyler
ö¤rendim. Ö¤renmek güzeldir ama

ac› bir olay› ö¤renince sizlerin ve
yak›nlar›n›z›n çekti¤i ac›lar üzdü
beni. ‹nsanlar›n düﬂüncelerinden
dolay› bu tür yerlerde olduklar›n›
bilmiyordum. Bunun isminin tecrit
oldu¤unu da bilmiyordum. Kendi
iﬂlerime öyle yo¤unlaﬂ›yordum ki,
baﬂkalar›n› düﬂünmek aç›kças› akl›ma bile gelmiyordu. Kendimi sizin
yerinize koydum. Kendime bile anlatmas› imkans›z benim taraf›mdan.
Kimbilir sizler neler yaﬂad›n›z, yaﬂ›yorsunuz. Eminim ki, sizler anlatabilirsiniz. Lüfen bana yaz›n. Ben
üniversite ö¤rencisiyim. Sizin bana,
benim size yard›m›m›z olabilir....”
(P›nar Tezgel / Ankara)
*
“‹nsanl›¤›n bitti¤i yerde baﬂlad›
yeniden umut tomurcuklar›m›z.
Çünkü gördük ki hala bizden geçmesin diye etti¤imiz insanl›k dilekleri yerine ulaﬂm›ﬂ. Sadece umudumuz de¤il, sesimiz, yüreklerimizdeki kocaman sevgimiz de ayn› dileklerle yola ç›k›yor ve senin gibi bir
çoklar›na ulaﬂma arzusuyla yan›yor.

Sizler benim umudumun yeﬂeren
tohumlar› oldunuz. Ben de size yazmaktan onur duyuyorum. Sayg›lar›mla...” (Burcu Yurdakul / ‹stanbul)
*
“... Birçok ﬂeyden haberdar olmama ra¤men, tecritin anlam›n› bilmiyordum düne kadar. Dün Karﬂ›yaka Çarﬂ›’da TAYAD’l›lar›n ellerinde bildirilerle seslerini duyurmaya çal›ﬂt›klar›n› gördüm. Hemen
yaklaﬂ›p bir bildiri de ben ald›m.
Kendimi haz›r hissetti¤imde okudum yaz›lanlar›, tüylerim ürpererek.
Üzgünüm olanlara, sizlere yaﬂat›lanlara, ama asla umutsuz ed¤ilim.
... 19 yaﬂ›nda, ÖSS’ye ve sonras›nda da konservatuar s›navlar›na
haz›rlanan bir gencim. Gençli¤imin
verdi¤i güçle, elimden geldi¤ince,
hatta s›n›rlar›m› zorlayarak tecriti
olabildi¤ince çok say›da insana anlataca¤›m, sizler için, bizler için,
yar›nlar için...” (Gökçe... / ‹zmir)
*
“... Bugün içimi titreten bir yaz›
okudum. Tecrit ile, yaﬂad›klar›n›zla
ilgili. Çekti¤iniz s›k›nt›lar› anl›yorum ve tüm kalbimle bu iﬂkencelerin sona ermesini diliyorum. Hiçbir
ﬂekilde akl›m ve kalbim bu olaylar›n yaﬂat›lmas›n›, insanlar›n bu
ﬂekilde cezaland›r›lmas›n› kabul etmiyor...” (Ayten... / Ankara)

Tutsaklarla Dayan›ﬂma Günü ilan etmiﬂti. O günden beri 18
Mart kutlanagelmiﬂtir. Her ne kadar uluslararas› niteli¤ini kaybetmiﬂ olsa da anlam ve önemi dünden daha acil hale gelmiﬂtir. Özgür
Tutsaklarla Dayan›ﬂma Örgütleri, bu miras›n minyatürü olsa gerek.

Rote Hilfe’den
Özgür Tutsaklara
“Komintern, de¤iﬂik ülkelerde; komünist, devrimci ve
ilericilerin faaliyet gösteren Politik Tutsaklarla Dayan›ﬂma
Örgütlerini, K›z›l Yard›m Enternasyonali ad› alt›nda birleﬂtirmiﬂti. K›z›l Yard›m Enternasyonalizmi, zindanlarda ve toplama
kamplar›nda her türlü insanl›k d›ﬂ› muameleye karﬂ› yi¤itçe direnen politik tutsaklar›n, d›ﬂar›daki sesi ve nefesi olmuﬂtu. Kamuoyu
oluﬂturmada, an›nda tepki göstermede, maddi ve manevi destek
sunmada ciddi baﬂar›lara imza atm›ﬂt›.
Politik tutsaklarla dayan›ﬂman›n önemini bilinçlere kaz›mak
için K›z›l Yard›m Enternasyonali, 18 Mart'› Uluslararas› Politik

Emperyalist sald›rganl›k gün geçtikçe artmaktad›r. Devrimci
muhalefeti bast›rmak için çeﬂit çeﬂit cezaevleri inﬂa edilmektedir. F
Tipleri, D Tipleri, Guantanamolar, Ebu Garipler ve ABD'nin gizli cezaevlerinin varl›¤›n› sürdürdü¤ü bu dönemde 18 Martlar’›n anlam
ve önemi daha da artmaktad›r.
En içten devrimci duygular›m›zla 18 Mart’›n›z› kutluyor, özgürlük kavgan›zda baﬂar›lar diliyoruz.
Uluslararas› Çal›ﬂma Grubu / ROTE H‹LFE
(Kocaeli Kand›ra F Tipi’ndeki tutsaklara gönderilmiﬂtir)
39
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reddediyoruz. Biliyoruz
ki, tecrit politikas› bir bütün olarak hayata ve halka dayat›lmaktad›r ve F
Tipleri bu politikan›n laboratuvar›d›r. Ama biz,
beyaz deney fareleri olmay› reddediyoruz. ‹nsanl›k onurunu ve umudumuzu can pahas›na koruyoruz.
F Tiplerinin ak›l hocas› Amerika
ve Avrupa Birli¤i’dir. Finansman›n›
Dünya Bankas› sa¤lam›ﬂ, yap›m›n›n
kredisini IMF onaylam›ﬂt›r.
Peki neden?
Memur maaﬂlar›ndan, iﬂçi ücretlerinin k›s›tlanmas›na de¤in, ülkemizi tahakküm alt›na alan bu emperyalist güçler, tecritin uygulanmas›n› neden bu kadar çok istiyorlar? ‹ﬂte bu sorunun cevab›n› aray›p
araﬂt›r›rsan›z, bizim tecrite neden
karﬂ› koydu¤umuzun cevab›n› da
bulursunuz. Ki tam da bu nedenle,
emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›ktan
yana olan herkesi yan›m›zda hissediyor, yan›m›zda olmalar›n› istiyoruz.
Çünkü tecrit nas›l emperyalizm
ve iﬂbirlikçilerinin politikas›ysa,
tecrit- teslimiyet politikas›na karﬂ›
koymak da vatanseverlerin görevidir. Ki tecritin içeride- d›ﬂar›da dayatt›¤› hiçli¤i, vatanseverlerin ço¤ullu¤uyla yenece¤iz.
Hepimizden hepinize selamlar,
sevgiler.

“Tecritin dayatt›¤› o hiçli¤e
teslim olmamak için direniyoruz”
Bizi tümüyle hiçli¤in içine yerleﬂtirdiler, çünkü bilindi¤i
gibi yeryüzünde hiçbir ﬂey insan ruhuna hiçlik kadar bask› yapamaz... Tek bir söz söylemesine ve soruyu yan›tlamas›na izin verilmeyen gardiyandan baﬂka bir insan yüzü
görmedim; göz, kulak, bütün duyular sabahtan geceye,
geceden sabaha kadar en ufak bir besin alm›yordu
“Merhaba..,
K›sa say›lmayacak bir süre (5
y›l) tek baﬂ›na tutulma deneyimi yaﬂam›ﬂ bir Özgür Tutsak olarak, sana
tecriti anlatmak isterim.
Ama bunu kendi cümlelerimle
yaparsam ya sat›rlar›m›n üstü karalan›r ya da bu mektup bir bütün olarak “sak›ncal›” bulunur. Ki bu ihtimalin varl›¤› bile, tecrit konusunda
bir fikir verir. Bu yüzden, sana yazar Stefan Zweig’›n “Satranç” isimli eserinde bahsetti¤i tecrit uygulamas›n› aktaraca¤›m.
“... Bizi tümüyle hiçli¤in içine
yerleﬂtirdiler, çünkü bilindi¤i gibi
yeryüzünde hiçbir ﬂey insan ruhuna
hiçlik kadar bask› yapamaz...
... Tek bir söz söylemesine ve tek
bir soruyu yan›tlamas›na izin verilmeyen gardiyandan baﬂka bir insan
yüzü görmedim; göz, kulak, bütün
duyular sabahtan geceye, geceden
sabaha kadar en ufak bir besin alm›yordu. ‹nsan kendi sesiyle, kendi
bedeniyle ve masa, yatak, pencere,
le¤en gibi dört-beﬂ dilsiz nesneyle
çaresizlik içinde tek baﬂ›na kal›yordu; suskunlu¤un siyah okyanusundaki cam fanuslu bir dalg›ç gibi
yans›yordu insan, kendisini d›ﬂ dünyaya ba¤layan hayat›n kopmuﬂ oldu¤unu ve o sessiz derinlikten hiçbir zaman yukar› çekilmeyece¤ini
ayr›msayan bir dalg›ç gibi hatta. Yapacak, görecek, duyacak hiçbir ﬂey
yoktu, her yerde ve sürekli hiçlikle
çevriliydi insan...
... ‹nsan sabahtan akﬂama kadar
bir ﬂey olmas›n› bekler ve hiçbir ﬂey

olmaz. Bekleyip durur insan. Hiçbir
ﬂey olmaz. ‹nsan bekler, bekler, ﬂakaklar› zonklay›ncaya kadar düﬂünür, düﬂünür, düﬂünür. Hiçbir ﬂey
olmaz. ‹nsan yaln›z kal›r. Yaln›z.
Yaln›z...
... ‹nsan›n çevresindeki hep ayn›
hiçli¤in, bu hep ayn› masa, yatak,
le¤en ve duvar ka¤›d›n›n ve hep ayn› suskunlu¤un, insana bakmadan
yeme¤ini içeri iten hep ayn› gardiyan›n, insan› ç›ld›rtana kadar boﬂlukta dönüp duran hep ayn› düﬂüncelerin insan› nas›l yiyip bitirdi¤ini
ve y›kt›¤›n› kimse kimseye anlatamaz...”
(...)

Tecrit, bu anlat›m›n da ötesinde
bir gerçeklik olarak uygulanmaya
devam ediyor. Ve bizler, tecritin dayatt›¤› o hiçli¤e teslim olmamak
için direniyoruz. Ki bu çok do¤al ve
zorunludur. Zira, aksi takdirde bizi
Ümit ‹lter / Kand›ra F Tipi
var eden kiﬂili¤imizin, düﬂünce
ve ideallerimizin
‘Düﬂman’ Ahlak› Da Yok!
bileﬂkesi olan
Tecritçilerin bir düﬂman›n dahi sahip olmas› gereken ahonurumuzun o
laka sahip olmad›klar›n›n son örneklerinden birini, Tekirda¤
hiçlik denizinde
1 No'lu F Tipi'nden Hasan Rüzgar'›n yazd›¤› mektuptan akbo¤ulmas› kaç›tar›yoruz:
n›lmazd›r.
Ama hay›r!
"Kald›¤›m›z mekanda bu ay yaﬂanan kimi hak ihlalleri için sana
yazmak
istedim. Mektup yasa¤›m devam etti¤i için bunu yine BaDüﬂüncelerir›ﬂ'›n üzerinden gönderiyorum. Özetle bunlara de¤inecek olursam;
mizden asla vazgeçmeyece¤iz.
Yusuf Kaplan adl› yeni tutuklanan arkadaﬂ›m›z›n bir aya¤› maSenaryosunu
y›n patlamas› sonucu kopmuﬂtur, bu durumda kendi ihtiyaçlar›n›
zorbal›¤›n yazkarﬂ›layamamaktad›r. Buna ra¤men Yusuf Kaplan'› cezaevi idaresi
d›¤› kirli bir hatekli hücreye koymuﬂ arkadaﬂlar›m›z›n yan›na geçmek için yapt›¤›
yat›n ucuz figügiriﬂimler gerekçe gösterilmeden reddedilmiﬂtir.”
ranlar› olmay›
40
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gençlik
20 y›ld›r süren ‹TÜ ﬁenlikleri bu y›l da
3-8 May›s günlerinde, gençli¤in ülke gündemini, gençli¤in sorunlar›n› tart›ﬂt›¤›, coﬂkusunu paylaﬂt›¤› etkinliklerle gerçekleﬂti. Ancak önceki y›llardan farkl› olarak gençli¤in mücadelesini bölücü tav›rlar yaﬂand›.

meç ve ﬁair
‹brahim Karaca taraf›ndan
"Emperyalizm
Savaﬂ ve Ortado¤u" konulu
bir panel düzenlendi.
Panelde Hakan Dilmeç emperyalizmin sömürü ve talan u¤runa
halklar› katletti¤ini anlat›rken, Karaca ise Filistin ve Irak'la ilgili ﬂiirlerini okudu. Akﬂam saatlerinde yine bir film gösterimi yap›l›rken çad›rlar›n kuruldu¤u ﬂenlikte ateﬂ baﬂ›nda sohbetler yap›ld›, halaylar çekildi.
4. gün akﬂam saaterinde, Büyük
Direniﬂ’in son ﬂehidi Fatma Koyup›nar için bir anma etkinli¤i gerçekleﬂtiren gençlik, Fatma’y› ve Fidan
Kalﬂen Ölüm Orucu Ekibi’ni anlatan bir tiyatro oyunu da sergiledi.
8 May›s günü ya¤mur
program› uzat›rken saat
14.00 sular›nda faﬂistlerin
"PKK'ya Hay›r" yürüyüﬂü
ad› alt›nda bildiri da¤›tt›klar›n›n ö¤renilmesi üzerine, bu
güruh dövülerek cezaland›r›ld›. Ö¤renciler, "Kahrolsun
Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz, ‹TÜ Faﬂizme Mezar
Olacak, Biji Biratiya Gelan"
sloganlar› att›lar. Ayn› gün,
ﬂenlik pankart›n› indiren bir
faﬂist de Gençlik Federasyonu, Kald›raç ve HKP gençli¤i taraf›ndan dövülerek cezaland›r›ld›.
Polis, gençlerin kat›l›m›n› engellemek için okula abart›l› bir ﬂekilde
gözda¤› amaçl› y›¤›nak yaparken,
ö¤renciler “Katil Polis Üniversiteden Defol" sloganlar›yla bu durumu
protesto ettiler.
ﬁenlik program›, Grup Saki’nin
ﬂark›lar› ile baﬂlad› ve ‹Ü Semah
Ekibi’nin gösterisi ile devam etti.
Grup Halesa Karadeniz ezgilerini
seslendirirken, Hilmi Yaray›c› gençli¤in coﬂkusunu türküleri ile art›rd›.
Yaray›c› son olarak Grup Yorum
Korosu ile birlikte Cemo'yu söyledi.
Yo¤un ya¤mura, faﬂist provokasyona karﬂ›n son gün 200 kiﬂi
ﬂenli¤e kat›ld›.

20. GELENEKSEL ‹TÜ ﬁENL‹⁄‹

Gelenek Coﬂkuyla Sürüyor

YÖGEH’in Dayatmas›
Son süreçte devrimci hareketlere
karﬂ› çeﬂitli sald›r›lar› ile “gündeme” gelen YÖGEH’in, ﬂenli¤in haz›rl›k sürecinde özellikle Ekim
Gençli¤i’ne yönelik sald›rgan ve
yasakç› tutumu yaﬂand›.
Ekim Gençli¤i'nin ﬂenli¤e kat›lmas›n› istemeyen YÖGEH'in bu dayatmac› tavr› karﬂ›s›nda
Gençlik Federasyonu, tav›r
al›nmas› gerekti¤ini tart›ﬂ›rken, di¤er gençlik örgütlenmelerinin YÖGEH'in tehditlerini dikkate almamas› nedeniyle böyle bir karar al›namad›. Bunun üzerine, ‹TÜ
ﬁenlikleri’ni ilk olarak örgütleyen DEV-GENÇ’lilerin
miras›n› sahiplenen Gençlik
Federasyonu, gelene¤i tek
baﬂ›na sürdürme karar› ald›.
Bu karara daha sonra Kald›raç ve Halk›n Kurtuluﬂ Partisi
Gençli¤i de kat›ld›.
"Ekim Gençli¤i'ne stand açt›rmayaca¤›z" tavr›na sessiz kal›namazd›. Gençlik Federasyonu baﬂ›ndan beri Ekim Gençli¤i'nin ﬂenliklere gelece¤ini, stand›n› açaca¤›n›,
do¤ru olan›n bu oldu¤unu savundu.
YÖGEH'lilerin ﬂenli¤i 4 May›s'ta
baﬂlarken, di¤er gençlik örgütlenmeleri ﬂenliklere kat›lmad›.
‹TÜ ﬁenlikleri bu hava içerisinde baﬂlad›. Standlar aç›ld›.

Gençli¤in Coﬂkusu
ﬁenlik program› Grup S›lam, Erdal Güney, Bayar ﬁahin ile arkadaﬂlar› ve ‹Ü Hemﬂin Halk Oyunu Eki-

bi'nin kat›l›m› ile gerçekleﬂtirildi.
Akﬂam saatlerinde ise yazar Temel
Demirer “Latin Amerika” ile ilgili
bir seminer verdi. 5 gün süren ﬂenlik için çad›rlar kuruldu. ‹lk gün 100
ö¤renci ﬂenli¤e kat›ld›.
‹kinci gün, Av. Taylan Tanay,
TAYAD'l› Ünzile Aras “Tecrit” konulu bir panel düzenlediler. Okulun
kültür sanat birimi salonunda yap›lan panelde, Fatma Koyup›nar'›n
milletvekillerine sesleniﬂi sinevizyon ile izletildi. Sonras›nda Ünzile
Aras 6 y›ld›r direnen tutsaklar›n ayn› kararl›l›kla ölüm orucunu sürdürdüklerini ifade etti ve “Tecritin

kalkmas› için herkes bir ﬂeyler yapabilir" dedi.
Avukat Taylan Tanay da, Behiç
Aﬂc›'n›n direniﬂinden sözederek, iktidar›n sansür politikas›na de¤indi.
Tecritin hapishanelerde uygulan›ﬂ›n› anlatan Tanay, herkesin Behiç
Aﬂç›'n›n ziyaretine gitmesini istedi.
Gece ateﬂler baﬂ›nda geleneksel
sohbetlerle süren ﬂenlik kapsam›nda
film gösterimi yap›ld›.
ﬁenli¤in 3. günü ise Denizler'in
anmas› yap›ld›. Kantin önünde Mahir Çayan'›n, Deniz Gezmiﬂ'in ve
‹brahim Kaypakkaya'n›n resimlerinin oldu¤u bir pankart aç›larak gerçekleﬂtirilen anmada, marﬂlar söylendi ve sloganlar at›ld›.
Ayn› gün içerisinde Hakan Dil41
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gençlik

Faﬂist Sald›r›lar Sürüyor
Özellikle gençli¤i hedef alan faﬂist sald›r›lar giderek
t›rman›yor. Devlet güçlerinden ald›klar› destekle sald›ran faﬂistler gençli¤i ve giderek tüm halk› sindirmek ve
hakim olmak istiyorlar. Gençlik bu sald›r›lar karﬂ›s›nda
y›lmayacak, sinmeyecek ve faﬂist terörü püskürtecektir.
Devrimci gençli¤in tarihi, deneyimleri ve kararl›l›¤›
bunun teminat›d›r.
Bu arada faﬂist sald›r›lara paralel olarak süren soruﬂturma terörüne de¤inmeden geçmeyelim. “‹.Ü.’de siyaseti bitirece¤im” diyerek, gerçekte devrimci ö¤rencileri
okuldan tecrit etmeyi anlatt›¤› art›k net olan ‹stanbul
Üniversitesi Rektörü Mesut Parlak, son iki haftada
100’den fazla devrimci demokrat yurtsever ö¤renciye
soruﬂturma açt›rd›.
Bir kez daha yineliyoruz ki; YÖK’çü rektörler, faﬂist
sald›r›lar; devrimci gençli¤i okullardan söküp atmaya
çal›ﬂsa da, baﬂaramayacaklar.

2. s›n›f ö¤rencisi Tekin Asi ve Raci Görentaﬂ, 15 kiﬂilik
faﬂist bir grubun sald›r›s›na u¤rad›.
Okul d›ﬂ›nda yaﬂanan sald›r›ya iliﬂkin bir aç›klama
yapan ö¤renciler, uzun zamand›r faﬂistlerin sataﬂma ve
bask›lar›na maruz kald›klar›n›, ancak okul yönetiminin
hiçbir önlem almad›¤›n› belirtiler. Sald›r› sonras›nda
olay yerine gelen polisin kendilerini karakola götürdü¤ünü belirten Asi ve Görentaﬂ, yetkililerin yaﬂanan bask›lardan haberdar oldu¤unu ancak görmezden geldi¤ini
ifade ettiler.
Sald›r› sonucu vücutlar›n›n çeﬂitli yerlerinden yaralanan Asi ve Görentaﬂ, savc›l›¤a suç duyurusunda bulunacaklar›n› belirtiler.

‹TÜ’de Sald›r›: “Ya Allah Bismillah!”
8 May›s tarihinde ‹TÜ Yemekhanesi’nde “PKK'ye
karﬂ› yürüyüﬂe ça¤r›” içerikli bildiriler da¤›tan 20 kadar
faﬂist, Gençlik Derne¤i, YÖGEH, Kald›raç, HKP ve
ﬂenliklerde stand açmaya gelen devrimci demokrat ö¤renciler taraf›ndan dövülerek cezaland›r›ld›lar. Bildirilerde “PKK'lerin ﬂenlik yapaca¤›, bu ﬂenli¤e herkesin
bayrak al›p gelmesi” gibi provokatif ifadelere yer veriliyordu.
Ertesi günü ise, bu yürüyüﬂe ö¤rencilerin kat›lmamas› için ça¤r›lar yap›ld›. Ancak ‹TÜ'de olan ve d›ﬂar›dan
gelen faﬂistlerin, bir kesim ö¤renciyi provokasyonlar›na
alet etmelerine engel olunamad›.
Sabah saatlerinde ‹nﬂaat Fakültesi'nde faﬂistlerin sald›r›lar› yaﬂan›rken, saat 13.00’de yaklaﬂ›k 500 kiﬂilik faﬂist güruh, "Kahrolsun PKK, Apo'nun P...leri Y›ld›ramaz Bizleri, ﬁehitler Ölmez Vatan Bölünmez, Ya Allah
Bismillah Allahu Ekber" sloganlar›yla yürüyüﬂe geçti.
Yürüyüﬂ sonunda ﬂenlik alan›n›n etraf›na gelen faﬂistler küfürlerle sataﬂ›rken, çevik kuvvet de güvenliklerini alm›ﬂ, ﬂenlik alan›ndaki ö¤rencileri kuﬂatm›ﬂt›.
Sald›r› okul önünde bir ö¤rencinin linç edilmek istenmesine kadar uzand›. Demir çubuklarla dövülen ö¤rencinin ameliyata al›nd›¤› ö¤renildi. ﬁenlik alan›ndaki
ö¤renciler ise okuldan toplu ç›k›ﬂ yapt›lar.

Faﬂist Propagandaya ‹zin Yok!
10 Nisan günü, ‹zmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde
faﬂist, ﬂovenist bildiriler da¤›tmak isteyen 20 civar›nda
faﬂist, devrimci-demokrat ö¤renciler taraf›ndan dövülerek sloganlar eﬂli¤inde okuldan at›ld›.

Ba¤c›lar'da Sald›r›ya Halk›n Cevab›
Fatma Koyup›nar'›n anmas›na ça¤r› afiﬂleri asan iki
HÖC’lü, 5 May›s günü akﬂam saatlerinde Ba¤c›lar Yavuz Selim Mahallesi'nde faﬂistlerin sald›r›s›na u¤rad›.
Ulaﬂ ve ‹lker ﬁahin adl› Ba¤c›lar Karanfiller Kültür
Merkezi çal›ﬂanlar›na önce sözlü sataﬂmalarda bulunan
faﬂistler, daha sonra sald›r›ya geçtiler.
Sald›r›y› duyan Ba¤c›lar halk›, faﬂistleri uyar›rken,
k›sa bir süre sonra mahalle halk› faﬂistleri cezaland›rmak için harekete geçti.
Çetelerin yuvaland›¤› faﬂist esnaflar›n iﬂyerlerini kapat›p kaçt›klar› görülürken, Ba¤c›lar halk›, kültür merkezi çal›ﬂanlar›na yap›lan sald›r›n›n öfkesiyle, “Faﬂizmi
Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z, Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza" sloganlar› atarak bir internet kafeyi ve k›rtasiye dükkan›n› tahrip ettiler. Bu esnada çevrede toplanan insanlar›n, faﬂistlerin yuvas› olan bu mekanlara karﬂ› düﬂüncelerini, "iyi yap›yorlar" diyerek ifade etmeleri dikkat
çekti.

E¤irdir’de Sald›r›
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi E¤irdir Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otel ‹ﬂletmecili¤i Bölümü
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Ö¤rencilere Denktaﬂ Terörü
5 May›s günü Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'ne konferans vermek için gelen Rauf Denktaﬂ, ö¤rencilerin protestosu ile karﬂ›laﬂt›.
Demokratik hakk›n› kullanan
ö¤rencilerin karﬂ›s›na ç›kar›lan jandarma vahﬂice sald›rarak, 8 ö¤renciyi gözalt›na ald›.
Ankara Gençlik Derne¤i üyesi
Onur Y›ld›z ve Erdem Sevim’in de
yerald›¤› 8 ö¤renci de çeﬂitli yerlerinden yaraland›. Ayr›ca at›lan gaz
bombalar› ve coplarla çok say›da
ö¤renci de hastaneye kald›r›ld›.
Aya¤›na bomba isabet eden
Gençlik Derne¤i üyesi Yalç›n Çakmak’›n bacak kaslar› ve kemi¤inin
parçaland›¤› ö¤renilirken, ameliyata al›naca¤› bilgisi verildi.
Sald›r›ya iliﬂkin bir aç›klama yapan Ankara Gençlik Derne¤i, ülke
genelinde gençli¤e yönelik sald›r›lardan ayr› olmad›¤›n›n alt›n› çizerek, konferans sonunda ö¤rencilerin
söz al›p konuﬂmak istedi¤i s›rada
sald›r› iﬂaretinin “ne konuﬂturuyorsunuz bunlar› at›n d›ﬂar›” diyen, ‹ktisadi ‹dari Bilimler Dekan› taraf›ndan verildi¤ini kaydetti.
Ö¤rencilerin tekme tokat vahﬂice dövülerek gözalt›na al›nd›¤›n›,
beﬂ kiﬂinin yürüyemeyecek hale getirildi¤ini duyuran Gençlik Derne¤i,
salon d›ﬂ›nda da panzerli jandarma
birliklerinin gaz bombalar›, coplar,
plastik mermiler ve tazyikli sularla
ö¤rencilere savaﬂ ilan etti¤ini dile
getirdi.

Bu sald›r›da Yalç›n Çakmak’›n
yan›s›ra bir ö¤rencinin de coplarla
kolunun k›r›ld›¤› bilgisi verilen
aç›klamada, ﬂu ifadelere yer verildi:
“Bizler y›llard›r haklar›m›z› savundu¤umuz için, halk için bilim
halk için e¤itim istedi¤imiz için üzerimize panzerlerle, silahlarla sald›rd›lar ve bugün de bedel ödeyerek
kazand›¤›m›z tüm haklar elimizden
al›nmaya çal›ﬂ›l›yor. Hacettepe
Üniversitesi yönetimi de ülkeyi yöneten faﬂist anlay›ﬂ›n sürdürücüsü
oldu¤unu göstermiﬂtir. Bizler devrimci gençlik olarak ne bu sald›r›lara boyun e¤ece¤iz ne de genel olarak ülke ve dünya sorunlar›na karﬂ›
tepkisiz kalaca¤›z.”

Albaydan Tehdit, Dekandan
Talimat, J‹TEM’den Terör
Sald›r›ya u¤rayan ö¤rencilerden
Onur Y›ld›z, Denktaﬂ’› protesto nedenlerini, ony›llard›r faﬂist rejimin
K›br›s’ta temsilcili¤ini yapan Denktaﬂ’›n, konuﬂmalar›n›n ﬂovenizmi
körükleme, ülke genelinde estirilen
terörü art›rmaya hizmet etmesi olarak ifade etti. “Denktaﬂ gibilerinin
okulumuzda yeri yoktur” diyen Y›ld›z, Denktaﬂ’›n hamasi demokrasi
nutuklar›n› teﬂhir ettiklerini belirterek, “‹‹BF Dekan›’n›n özel talimatla sald›¤›, sonradan J‹TEM mensubu olduklar›n› ö¤rendi¤imiz tak›m
elbiseli yabanc›lar›n sald›r›s›na u¤rad›k. D›ﬂar›ya kadar tekme tokat
sürüklenerek ç›kar›ld›k. Ve d›ﬂar›da
bekleyen jandarma taraf›ndan gö-

zalt›na al›nd›k. Bu s›rada d›ﬂar›da
bekleyen ve çat›ﬂma halinde olan
di¤er bir grup arkadaﬂlar›m›z›n
üzerlerine hedef gözeterek gaz bombalar›, plastik mermiler at›ld›.
Ayn› zamanda Alay Komutan›
oturum aras›nda yan›m›za gelip
içeride tek kelime a¤z›m›z› açarsak
bizi tutuklatmakla tehdit etti.” diye
konuﬂtu.

Faﬂist Baykal Kovuldu
Beytepe’de düzenlenen konferans›n ilk gününde de, Gençlik Dernekliler’in de yerald›¤› ö¤renciler,
CHP Lideri Deniz Baykal’› konuﬂturmayarak okuldan kovdular.
Giderek gerici, faﬂist saflara savrulan ve aleni ﬂekilde halka karﬂ› savaﬂ› destekleyen Baykal, konuﬂmas›
s›ras›nda ö¤rencilerin protestolar›
ile karﬂ›laﬂt›. Kendine sosyal demokrat diyen bir parti liderinin solcu ö¤renciler taraf›ndan protesto
edilmesi dikkat çekerken, Baykal’›n
tepkisi di¤er burjuva politikac›lar›ndan farks›z oldu.
Ö¤rencilerin protestolar›n› “ﬂov
baﬂl›yor” diye karﬂ›lay›p kürsüden
inerek okulu terkeden Baykal’›n bu
sözleri ile, Tayyip’in halk›n protestolar›na verdi¤i “artistlik yapmay›n” sözü aras›nda hiçbir fark yoktur. Zihniyet ayn›d›r, halka, gençli¤e, köylüye, iﬂçiye bak›ﬂ ayn›d›r.

görevin ö¤retmenlere verilmesinin aç›kça yasaya ayk›r› oldu¤unu vurgulad›. Bakanl›¤›n genelgeyi acilen geri çekerek ö¤retmenlerden, halktan ve ö¤rencilerden
özür dilemesini isteyen Gültekin, AKP hükümetinin,
ﬁemdinli ve Diyarbak›r'da yaﬂanan olaylardan sonra
muhalefeti kontrol alt›na almak için böyle uygulamalara baﬂvurdu¤unu dile getirdi.
Bakanl›k, ö¤retmenleri halka karﬂ› savaﬂta örgütlemek ve ö¤rencilere karﬂ› kullanmak amac›yla bir genelgeyi tüm il valiliklerine göndermiﬂti.

‘Terör Uzman› Ö¤retmen
Komiteleri’ne Protesto
‹çiﬂleri Bakanl›¤›'n›n "Terör uzman› ö¤retmen komiteleri" oluﬂturmas›n› öngören gizli genelgesi, E¤itim-Sen taraf›ndan yap›lan aç›klamayla protesto edildi.
E¤itim-Sen Bas›n Yay›n Sekreteri Say›m Gültekin, ö¤retmenlerin e¤itim ve ö¤retimle mükellef bir uzmanl›k
mesle¤i oldu¤unu, bu nedenle genelgede sözü edilen
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DHKC Davas› Ertelendi
Kimyongür’ü ‹ade Tehdidi Sürüyor
Belçika’da 28 ﬁubat’ta Bruges
Ceza Mahkemesi’nin verdi¤i karar›n Temyiz Mahkemesi, 8 May›s’ta
Gent Mahkemesi’nde yap›ld›.
DHKC Davas›’ndan tutuklu bulunan Musa Aso¤lu, ﬁükriye Akar
ve Kaya Saz’›n kat›ld›¤› duruﬂmaya,
Hollanda’da da tutuklanan Bahar
Kimyongür kat›lamad›.

rüﬂlerde not tutmak için elindeki ka¤›tlara ya da sürekli olarak ald›¤›
notlara gardiyanlarca el konuldu¤unu, bu durumda savunmalar›n› haz›rlamakta zorluk çektiklerini kaydederek, son olarak görüﬂme odas›ndaki kamera ve mikrofonlardan
dolay›, uygulamay› protesto etmek
durumunda kald›¤›n› dile getiriyor.

Savc› Tecrit ‹ﬂkencesini Savundu

CLEA Üyelerinden Destek

Avukatlar›n, savunmaya haz›rl›kta kendilerinin ve müvekkillerinin yaﬂad›klar› sorunlar› ve engellemeleri dile getirerek davan›n ertelenmesi yönündeki taleplerini kabul
eden mahkeme, duruﬂmay› 11 Eylül
2006 tarihine erteledi.
Tutuklu yarg›lanan 3 devrimcinin avukatlar› yapt›klar› konuﬂmalarda özellikle uygulanan a¤›r tecrit
koﬂullar›na da de¤inerek, müvekkillerinin hapishanede di¤er tutuklularla temas kuramad›klar›n›, gecegündüz her yar›m saatte bir gardiyanlar taraf›ndan kontrol edildiklerini, uyuyamad›klar›n›, havaland›rmaya tek baﬂlar›na ç›kar›ld›klar›n›
ve mektup verilmedi¤ini söylediler.
Mahkemede Federal Savc› Johan
Delmulle ise, zaten tutsak olan devrimcilerin firar›n› engelleme amaçl›
oldu¤unu belirterek tecrit iﬂkencesini savundu.

Bu arada, mahkemeye yine çeﬂitli çevrelerden kat›l›mla destekler
sunuldu. Aralar›nda çok say›da ö¤retim üyesinin yerald›¤› CLEA (‹fade ve Örgütlenme Özgürlük Komitesi) üyeleri davaya kat›larak, öncesinde bas›n mensuplar›na davan›n
hukuksuzluklar›na iliﬂkin bilgiler
içeren dosyalar da¤›tt›lar. CLEA
üyeleri, burada yapt›klar› konuﬂmalarda, Bahar Kimyongür’ün anti-terör yasalar›n›n demokrasi üzerinde
nas›l bir tehlike oldu¤unun sembolü
oldu¤unu dile getirdiler ve “Belçika’da anti-terör yasalar›n›n bu harekete karﬂ› kullan›m› konusunda
endiﬂeliyiz, çünkü bugün teﬂhir etti¤i iﬂkencecilere Bahar’› yem olarak
verme yolunu açt›” diye konuﬂtular.
CLEA üyeleri, Belçika devletinin Bahar’›n iadesine karﬂ› ç›kmas›n› istediklerini belirttiler.

Savunma Hakk› Tehdit Alt›nda

CLEA üyeleri, duruﬂma öncesi
ve sonras›nda da çeﬂitli etkinliklerle
DHKC Davas› ve Bahar Kimyongür
nezdinde anti-terör yasas›na karﬂ›
seslerini yükseltmeye devam ettiler.
CLEA kampanyas› kapsam›nda,
yayg›n ﬂekilde imzalar toplan›yor
ve Kimyongür’ün iade edilmemesi
talep ediliyor. 11 May›s’ta Adalet
Bakanl›¤› önünde gösteri sonras›
bakanl›¤a teslim edilecek olan imza
metninin sonunda ﬂu talep yeral›yor: “Türkiye Devleti siyasi tutsaklara iﬂkence yapmaktad›r ve Bahar

Öte yandan, Avukat Jan Fermon
Bruges Hapishanesi’nde tutsak olan
Musa Aso¤lu, Kaya Saz ve ﬁükriye
Akar’a halen kat› bir tecrit rejiminin
uyguland›¤›n› vurgulayarak, bu durumun DHKC Davas›’nda savunma
haklar›n›n gasbedilmesine neden oldu¤unu kaydediyor. Aso¤lu’nun
Avukat› Fermon, iki haftad›r müvekkiliyle görüﬂme imkan› bulamad›¤›n› belirterek ciddi bir engellemeyle karﬂ› karﬂ›ya olduklar›n› dile
getirdi. Av. Fermon, Aso¤lu’nun gö-

bunlar› teﬂhir etti¤i için
Türkiye onun
susturulmas›n› istiyor!
Bahar’›n iadesi
onun
hayat›n›n
tehlikede olmas›na neden olacakt›r. Hollanda makamlar›ndan Türkiye’nin iade talebine sonuç vermemelerini talep ediyoruz.”
CLEA kampanyas› kapsam›nda,
10 May›s’ta da Brüksel’de Avrupa
Parlamentosu’nda parlamenterlerin
kat›l›m›yla bir bas›n toplant›s› gerçekleﬂtirildi. Türkiye bas›n›n›n hukuku savunanlar› “terör destekçisi”
olarak gösterdi¤i konferans, Avusturyal› Parlamenter Karin Resetarits'in ev sahipli¤inde gerçekleﬂti.
Toplant›da Kimyongür’ün iadesinin
hukuksuzlu¤una güçlü vurgular yap›l›rken, “Kimyongür düﬂünce suçlusudur” denildi. Konuﬂmac›lar,
''Bahar’›n iﬂkencenin oldu¤u bir ülkeye iade edilmesinin kabul edilemez oldu¤u''nu ifade ettiler.
Bu arada Kimyongür’ün durumu
Belçika Parlamentosu’nda da tart›ﬂma konusu oldu. “Bahar olay›” olarak 9 May›s’ta ele al›nan dosyada,
Yeﬂiller Partisi’nden Marie Nagy ve
Demokrat Hümanist Merkez’den
M. Melchior Wathelet, Adalet Bakan›’na sorular yönelterek iadenin engellenmesini istediler.

Ayd›nlar: Biz De Endiﬂeliyiz
CLEA Kampanyas› Sürüyor
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Bu arada aralar›nda çok say›da
hukuk profesörünün de oldu¤u bir
grup tan›nm›ﬂ ayd›n ve bilim insan›,
‘Kimyongür Olay›’ baﬂl›¤›yla La
Libre Belgique Gazetesi’ne ortak
imzal› yaz› yazarak Belçika kamuoyuna gerçekleri anlatt›lar.
Bahar Kimyongür’ün durumunun sadece DHKP-C’lileri de¤il,
Belçikal›lar’› da endiﬂelendirdi¤i
kaydedilen yaz›da, yaﬂanan hukuksuzluklara tav›r almak için DHKPC’li olmak gerekmedi¤i göndermesi
yap›larak, “Biz de endiﬂeliyiz” denildi. Yaz›da ﬂunlar belirtildi:

“Endiﬂemizin ilk ve as›l nedeni
insani aç›dan. Kimyongür’ün Türkiye’ye iadesi durumunda, fiziksel bütünlü¤ü ve hayat›, tehlikede olacak.
Kendini insan hak ve özgürlüklerine
sayg›l› olarak tan›tan Belçika ve
Hollanda devletleri, bilerek Belçika
vatandaﬂ› olan birini böyle bir tehlikeyle karﬂ› karﬂ›ya b›rakamazlar.
Endiﬂemize neden olan ikinci gerekçe ise politik. Kimyongür’ün
çevresinden ald›¤›m›z ilk anlat›mlar
Belçika ‹stihbarat›’n›n Kimyongür’ün tutuklanmas›nda katk›s›n›n
oldu¤u düﬂüncesine yol aç›yor. Bu
varsay›m›n do¤rulanmas› durumunda, Belçika vatandaﬂ› Bahar, bir ﬂekilde Erdal’›n kaç›ﬂ›n› ‘denkleﬂtirmek’ için Türkiye’ye ‘hediye’ ediliyor. Diplomatik nedenlerle Belçika’n›n kendi vatandaﬂ›n›n hayat›n›
alet etmesi en basit anlam›yla demokratik bir devlete yak›ﬂmaz.”
“Terör listelerinin” hukukla ba¤daﬂmayan, devletler aras› anlaﬂmalara dayand›¤› vurgulanan yaz›da,
Belçika’n›n AB üyesi olmayan baﬂka ülkelerle de, bu ülkelerin muhaliflerine yönelik ayn› giriﬂimlere mi
baﬂvuraca¤› sorusu yöneltiliyor. Hukuk profesörleri Anemie Schauss,
Emmanuelle Brisbosia ve Olivier
Corten, Profesörler Olivier Paye,
Eric Remacle, Julien Pieret ve Jean
Bricmont, Celine Delforge ve Josy
Dubie gibi milletvekilleri ile ‹nsan
Haklar› Birli¤i Baﬂkan› Dan van
Raemdonck’›n da yerald›¤› çok say›da tan›nm›ﬂ kiﬂinin imzas›yla yay›nlanan yaz›, Belçika ve Hollanda
devletlerine “iadeye karﬂ› ç›kmalar›” ça¤r›s› ile son buluyor.

Kampanyaya Bask›lar
Türkiye faﬂizmiyle iﬂbirli¤i yapan Belçika devleti, gerçeklerin teﬂhir edilmesi, Belçikal› ilericilerin de
kat›ld›¤› hak ve özgürlük mücadelesi karﬂ›s›nda tahammülsüzlü¤ünü de
ortaya koymakta gecikmiyor. Liege
ﬂehrinde faaliyet yürüten Belçika
Anadolu Halk Kültür E¤itim Merkezi BAHKEM’e yönelik Federal
Polisin bask› ve kriminalize etme
çabalar› bunun bir örne¤i.

Türkiye Kafam›, Belçika Gövdemi,
Hollanda Ayaklar›m› ‹stiyor
Gent Mahkemesi Baﬂkanl›¤›na
Her ﬂeyden önce ﬂanl› 8 May›s
gününde; 61 y›l önce Avrupa’n›n
kurtuluﬂunu sa¤layan tüm anti-faﬂist direniﬂlerde mücadele veren ve
kendini feda etmekten çekinmeyen
bütün “teröristleri” selamlamak istiyorum. Onlar verdi¤im bu mütevazi
mücadelenin yolunu ayd›nlatan,
bitmez tükenmez ilham kaynaklar›d›rlar. Savaﬂ›m, onlar›n deyiﬂiyle
“güzel yar›nlar içindir”.
Türkiye’ye yapt›¤›m seyahatlerin
ard›ndan DHKC’nin de ayn› güzel
yar›nlar için, Nazi faﬂizmine karﬂ›
direnir gibi savaﬂt›¤›n› gördüm, anlad›m. DHKC’ye sempatim sonucunda, mücadeleyi Belçikal› demokratlara tan›tt›m. Kulland›¤›m
yöntemler hiçbir zaman ﬂiddeti
içermedi. Lakin Belçika adaletince
büyük suçlar iﬂlemiﬂim gibi taraf›ma inatç› sald›r›lar var. ‹ﬂledi¤im o
büyük suçlar nedir peki?
Protestolar; sembolik protesto
eylemleri, bas›n aç›klamalar›, imza
kampanyalar›, açl›k grevleri, sempozyumlar, seminerler, Belçikal›
veya Avrupal› milletvekilleriyle görüﬂmeler, uluslararas› cezaevi gözlemleme komisyonlar›n› Türkiye hapishanelerine göndermek, foto¤raf
sergileri düzenlemek, konserler,
film gösterimleri...
Özetle yapt›klar›m dayan›ﬂmak
ve ifade özgürlü¤ünü kullanmakla
ilgili “suçlard›r”. Yani Hitler, Pinochet, Evren veya Bush gibi en büyük
zalimler d›ﬂ›nda; kimseyi korkutmayacak eylemler. Ama kendilerine
“demokratik” diyen Avrupa ülkeleri,
Türkiye “demokrasisinin” bak›ﬂlar›
alt›nda, bana sald›r›yorlar.
11 günden beri Hollanda’da tutuklu bulunmaktay›m ve açl›k grevindeyim. Tutuklu¤umun nedeni;
28 Kas›m 2000 tarihinde, Türk Devleti’nin D›ﬂiﬂleri Bakan› ‹smail Cem’i

DHKC Davas›’nda yürütülen
hukuk mücadelesini engellemeye
çal›ﬂan polis, CLEA’n›n imza kampanyas›n› “yasad›ﬂ›” gösterip dernek üyelerini tehdit etti. BAHKEM
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Avrupa Parlamentosu’nda protesto
etmek. Bu gerekçeyle Türkiye taraf›ndan ç›kart›lan uluslararas› tutuklama karar› bulunuyor.
Yapt›¤›m eylemin amac›, ‹smail
Cem ve hükümetinin siyasi tutsaklara sald›rmaya yönelik planlar›n›
teﬂhir etmekti. Gerçekten de, o tarihten üç hafta sonra, Türk hükümeti siyasi tutsaklara yönelik ülke
tarihindeki en kanl› askeri operasyonu gerçekleﬂtirdi. Eylemim Belçika’da hiçbir soruﬂturmaya neden
olmad›. Fakat Hollanda eyleme ayn› gözle bakm›yor.
Hollanda adaletinin beni serbest
b›rakmamas›n›n sebebi Türkiye’ye
iade edilmeme yönelik karar›n al›naca¤› duruﬂmaya gelmeyece¤imden korkmalar›d›r.
Türk Devleti ise, 122 tutsa¤›n
yaﬂamlar›n› feda ederek protesto
ettikleri F Tipi ölüm hücrelerinde
beni 15 y›l hapsetmek istiyor.
DHKC’nin bir aç›klamas›n› çevirdi¤im ve yay›mlad›¤›m gerekçesiyle
Belçika taraf›ndan 4 y›l hapis cezas›na çarpt›r›ld›m.
Yani; Türkiye devleti kafam›,
Belçika devleti gövdemi ve Hollanda devleti ise ayaklar›m› istiyor.
Bana karﬂ› uluslararas› linç kampanyas› ne zaman biter bilmiyorum
ama tekrar inatla söylüyorum; zulme karﬂ› kutsal direniﬂ hakk›n› korumak için iradem sonsuzdur.
Say›n yarg›çlar sizden ne özür,
ne de af diliyorum. Ama biliniz ki,
beni cezaland›rarak Belçika halk›n›n aln›na kara bir leke sürerek bunun utanc›n› taﬂ›mak zorunda kalacaks›n›z. Ve hiçbir zaman ﬂu gerçe¤i unutmay›n: “‹nsanlar› öldürmeden önce, haklar›n› öldürdüler”.
Dordrecht Hapishanesi / 8 May›s

Bahar Kimyongür
6 May›s’ta dernek önünde yapt›¤›
aç›klama ile bu durumu protesto
ederken, ertesi gün de ‘Bahar Kimyongür derhal serbest b›rak›lmal›d›r’ önlükleriyle imza topland›.

Avrupa Sosyal Forumu Atina’da Yap›ld›

Emperyalizme Karﬂ› Halklar›n
Birli¤ini Sa¤lamal›y›z
Avrupa Sosyal Forumu’nun
(ASF) dördüncüsü ve alternatif olarak düzenlenen ‘Anti-Forum’ 4-7
May›s tarihleri aras›nda Yunanistan’›n baﬂkenti Atina’da düzenlendi. Türkiye’den devrimci gruplar,
DKÖ ve sendikalardan geniﬂ bir kat›l›m›n oldu¤u forum kapsam›nda
çok say›da konunun ele al›nd›¤› 210
seminer ve 60 atölye yerald›. Son
gün Irak iﬂgaline, ‹ran’›n iﬂgalle
tehdit edilmesine ve emperyalist
sald›rganl›¤a karﬂ› yap›lan yürüyüﬂe
ise onbinlerce insan kat›ld›.

Türkiye’den Geniﬂ Kat›l›m
Önceki ASF toplant›lar›na nazaran, Türkiye ve Ortado¤u’dan kat›l›m›n geniﬂ olmas› dikkat çekti.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi,
‹dil Kültür Merkezi, Temel Haklar
Federasyonu, Gençlik Federasyonu,
TAYAD, Yürüyüﬂ Dergisi, Halk›n
Hukuk Bürosu, Avrupa'dan Anadolu Federasyonu ve Uluslararas› Tecrite Karﬂ› Mücadele Platformu, Yunanistan'dan Agonos Dergisi foruma kat›lanlar aras›nda yeral›rken;
Sendikalar cephesinden D‹SK,
KESK, Hak-‹ﬂ kat›ld›. HÖC d›ﬂ›nda
ESP, T‹KB, TDP gibi devrimci
gruplar ASF’de etkinlik gösterirken, Filistin’den FHKC ve FDKC,
Suriye’den Küreselleﬂme Karﬂ›t›
Grup, Tunus’tan Yurtsever Demokratik Parti ASF’ye kat›lanlar aras›n-

dayd›. Ayr›ca BASK, Bulgaristan,
S›rbistan gibi yerlerden de devrimci gruplar›n kat›l›m› dikkat çekti.
HÖC, ASF içerisinde devrimci
gruplar›n yerald›¤› bir blok oluﬂturan "Anti-Emperyalist Alan” içinde
ve ayr› bir yerde alternatif olarak
düzenlenen “Anti-Emperyalist Anti-Kapitalist Buluﬂma Forumu”na
etkin ﬂekilde kat›ld›. HÖC ve ba¤l›
kurumlar›n temsilcileri açt›klar›
standlarla Türkiye devrimci hareketinin mücadelesini tan›tt› ve çok say›da seminere konuﬂmac› olarak kat›larak devrimci politikay› ortaya
koyan gruplar aras›nda yerald›.

Seminerlerde Emperyalist
Politikalara Karﬂ› Direniﬂ
Forum alan›na as›lan pankartlar,
standlar ve TAYAD'›n sergisi Büyük Direniﬂ’i Avrupal› devrimcilere, anti-emperyalistlere duyururken,
direniﬂe, kara listelere ve emperyalist sald›rganl›¤a iliﬂkin üç ayr› pankart ASF boyunca as›l› durdu.
‹lk gün ‘Kara listeler, anti-terör yasalar› ve Avrupa'da güvenlik yasalar›’ konulu seminerde konuﬂmac› olan Sandra Bakutz, Avrupa ve Türkiye'deki bask›c› yasalara,
tecrite ve Knokke Davas›’na de¤indi. HHB avukatlar›ndan Bark›n
Timtik de Türkiye'deki anti-terör
yasalar›ndan bahsederek, Behiç Aﬂç›'n›n ölüm orucunu anlatt›.
‘Emperyalizm ve kültür’ seminerinde konuﬂan, ‹dil Kültür
Merkezi'nden Yasemin Karada¤,
emperyalizmin kültürel dejenerasyonundan, halklar›n de¤erlerini yozlaﬂt›rmas›ndan sözederek,
buna karﬂ› alternatif devrimci
kültür alan›nda yürütülen mücadeleden örnekler sundu. 20 y›ld›r
devrimci müzi¤in sesi olan Grup
46
14 May›s 2006 / 52

Yorum'dan ve sanat›n di¤er alanlar›nda gerçekleﬂtirilen faaliyetlerden
sözeden Karada¤, “halklar bu yozlaﬂt›rma politikas›na karﬂ› birlikte
mücadele etmelidirler” dedi.
Anti-Emperyalist Alan’›n organize etti¤i ‘Ortado¤u ve Savaﬂ’ konulu seminerde ise HÖC'lü Eyüp
Baﬂ da konuﬂmac›yd›. Emperyalizmin tarifinin yeniden yap›lmas›n›n
gereksiz oldu¤unu, dünyay› bir uçtan di¤er ucuna kana bulayan emperyalizmin Lenin’in tarif etti¤i emperyalizm oldu¤u vurgusu yapan
Baﬂ, Afganistan ve Irak'tan sonra
emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin
hedef tahtas›na ‹ran'› oturttu¤unu
ifade etti. Bu kürsülerin konuﬂulup
gidilen de¤il, halklar›n birlikte mücadelesinin örüldü¤ü yerler olmas›
gerekti¤ine dikkat çeken Baﬂ, emperyalizme ve faﬂizme karﬂ› birlikte mücadele ça¤r›s› yapt›.
Son seminer ise Anadolu Federasyonu'nun da konuﬂmac› oldu¤u
‘Mültecilik’ konusundayd›.

Büyük Direniﬂ ASF’de
ASF'de ikinci gün seminerlerinden biri olan ‘Politik tutuklular,
tecrit, özel cezaevleri’ seminerinde
konuﬂmac›lar aras›nda yeralan TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel, F Tipi hücreleri ve Büyük Direniﬂ’i anlatt›. Tecritin emperyalizmin bir politikas› oldu¤una dikkat çeken Güvel, “bu politikaya karﬂ› birlikte
mücadele edilmelidir” dedi.
HÖC’lüler ‘Nas›l bir toplum ve
e¤itim’ konulu gençlik seminerinde
de konuﬂmac›lar aras›ndayd›. Gençlik Federasyonu'ndan Hasibe Çoban, seminerde devrimci çözümleri
ortaya koyarken, anti-emperyalist
alan›n düzenledi¤i ‘Komünist sol

yan›ﬂmas›” ve “21. Yüzy›l solu ve
devrimci, sosyalist bak›ﬂ” konulu
seminerlerde konuﬂmac› olurken,
Grup Yorum da 5 May›s akﬂam›
coﬂkulu bir konser verdi.

Onbinler Emperyalizmi
Lanetledi
ve partiler ASF'yi tart›ﬂ›yor’ toplant›s›nda ise Eyüp Baﬂ yerald›.
ASF'nin süreci ve niteli¤inin de¤erlendirildi¤i konuﬂmalarda, anti-emperyalist alan›n ASF'yi zorlayacak,
onu do¤ru çizgiye çekecek bir güç
olabilmesi için blok tav›r al›nmas›n›n önemine vurgu yap›ld›.
Üçüncü gün Anti-Emperyalist
Alan’›n düzenledi¤i sonuç kurultay›na öneriler tart›ﬂmas›nda HÖC;
politik tutsaklar üzerindeki bask›lar
ve tecrit, anti-terör yasalar› ve kara
listeler, emperyalist sald›rganl›k konular›nda öneriler getirdi. Bu önerilerin tamam› blokta yeralan di¤er
kurum ve örgütler taraf›ndan desteklendi ve ASF sonuç kurultay›na
Anti-Emperyalist Alan’›n önerileri
olarak götürüldü.

Alternatif Forum
HÖC’lüler, alternatif ‘Anti Emperyalist Anti-Kap›talist Forum’un
etkinliklerinde de aktif ﬂekilde yerlerini ald›lar.
HÖC ve ba¤l› kurum temsilcileri; “Demokratik haklara sald›r›, terör yasalar›, kara listeler, hücreler”,
“Gençli¤in e¤itim ve iﬂ haklar›na
sald›r›lar, Fransa örne¤i ve gençlik
direniﬂleri”, “Göçmen sorunlar› ve
bask›lar”, “Avrupa ve Yunanistan'da
iﬂçi direniﬂleri ve iﬂçi s›n›f› hareketine bak›ﬂ”, “Irak direniﬂi, anti-emperyalist, anti-kapitalist mücadele”,
“Emperyalist savaﬂ ve halklar›n da-

Forumun son günü olan 7 May›s’ta ASF ve Anti-Forum’un düzenledi¤i iki ayr› yürüyüﬂ yap›ld›.
Ayn› saatte yap›lan iki yürüyüﬂe de
kat›lan HÖC’lüler, pankartlar›, k›z›l
flamalar› ile yerlerini ald›lar.
Çeﬂitli ülkelerden gelen gruplar›n HÖC’lülerin "Emperyalizme
karﬂ› ba¤›ms›zl›k, faﬂizme karﬂ› demokrasi, kapitalizme karﬂ› sosyalizm” ﬂiar›na destek sloganlar› att›¤›
görülürken, yürüyüﬂlere onbinlerce
kiﬂi kat›ld›. Yunan bas›n› taraf›ndan
Atina’da son y›llar›n en kitlesel eylemi olarak nitelendirilen yürüyüﬂlerde, onlarca ülkeden gelen onbinlerin de¤iﬂik sloganlarla protesto etti¤i, emperyalist politikalar oldu, direnen halkalar desteklendi.

Devrimcilerden Ortak Tav›r
HÖC, ASF alan›nda yapt›¤› de¤iﬂik etkinliklerle hem foruma kat›lanlara Türkiye gündemini taﬂ›rken,
hem de oligarﬂinin bask›lar›na karﬂ›
geliﬂen direniﬂlerle devrimcilerin
yenilmezli¤inin umudunu taﬂ›d›.
Çeﬂitli radyo, televizyon ve gazetelerle röportajlar yapan HÖC'lüler Türkiye'de yaﬂanan ölüm orucu
direniﬂini anlat›rken, standlarda
yeralan temsili hücre kat›l›mc›lar›n
ilgisini çeken unsurlardan biri oldu.
Dikkat çeken bir baﬂka nokta
ise; ASF içinde ba¤›ms›z bir alan
kuran anti-emperyalist blokun henüz yeni oluﬂmas›na ra¤men, devrimci söylemleriyle farkl›l›¤›n› göstermesiydi. Blok bileﬂenlerinin bir
çok noktada ortak tav›r almas› da
bir olumluluk olarak yans›d›.
Gerek bu oluﬂum, gerekse de alternatif ‘Anti Emperyalist Anti-Kap›talist Forum’; Dünya Sosyal Forumu (DSF) ve ona paralel ASF’de47
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ki t›kanman›n da bir ürünü olarak
görülmelidir. Halklar›n emperyalist
politikalara karﬂ› öfkelerinin ve alternatif aray›ﬂlar›n›n yükseldi¤i bir
süreçte ortaya ç›kan DSF, giderek
bir t›kanmay› ve ayr›ﬂmalar› da beraberinde yaﬂamaya baﬂlad›. Bu do¤ald›, zira DSF ve ASF önderli¤i
emperyalist kapitalizme karﬂ› düzen
içi çözümleri, reformlar› bir yana
b›rakarak devrimleri gündemine almad›kça kaç›n›lmaz bir ﬂekilde
halklar›n beklentilerini de karﬂ›layamaz. Bugün kat›l›mdaki düﬂüﬂ,
rutinleﬂen gündem ve eylemlilikler
bunun bir sonucudur.
Sosyal Forumlarda “yön” aray›ﬂ›
sürecek ve reformist, düzen içi “çözümler”in, çözümsüzlük oldu¤u giderek daha alenileﬂecektir. Devrimciler bu platformlarda ve alternatif
oluﬂumlarla, devrim ve sosyalizm
çözümünün hakim olmas› için mücadelelerini sürdüreceklerdir.

Sonuç Deklerasyonu
Toplant›lar sonucunda ASF bir
sonuç deklerasyonu yay›nlad›. Bu
y›l›n Avrupa’da emekçilerin sald›r›lar› püskürtmesi yan›yla “önemli bir
y›l” oldu¤u kaydedilen deklerasyonda; “Neoliberalizme muhalif
hareketler büyüyor ve yaln›zca ulus
ötesi ﬂirketlerin, G8'lerin, DTÖ,
IMF ve Dünya Bankas›'n›n gücüyle
de¤il, ayn› zamanda devletlerin ve
Avrupa Birli¤i'nin neoliberal politikalar›yla çarp›ﬂ›yor” denildi.
Gelecek dönem için etkin bir
strateji tan›mlamak ve hareketleri
güçlendirip geniﬂletmek için tart›ﬂma ça¤r›s› yapan ASF, eylem önerilerinde de bulundu. Buna göre;
Irak ve Afganistan'da iﬂgalin son
bulmas›, ‹ran, Filistin, Avrupa'daki
askeri üsler, nükleer silahs›zlanmaya karﬂ› 23 - 30 Eylül tarihleri aras›nda bir haftal›k eylem ça¤r›s› yap›ld›. Bir di¤er eylem günü ise, 7
Ekim’de Avrupa'daki göçmenlerin
durumuna iliﬂkin ilan edildi.
* ASF’ye alternatif olarak düzenlenen
‘Anti Emperyalist Anti-Kap›talist Forum’un
sonuç deklerasyonu henüz elimize ulaﬂmad›¤› için yer veremiyoruz.

not düﬂüyoruz

Didim’de
Grup Gün›ﬂ›¤›
Konseri

✔ “Baﬂüstüne” Medyas›
Eski Medya Patronu Dinç Bilgin’in, özellikle 28 ﬁubat
sürecinde burjuva bas›n›n nas›l andaçland›¤›na iliﬂkin çarp›c› anlat›mlar› tart›ﬂma yaratt›. Bas›n›n Ankara muhabirleri arac›l›¤›yla manﬂetlerinin dahi Genelkurmay taraf›ndan att›r›ld›¤›n›n bizzat bir medya patronu taraf›ndan anlat›lmas›; bugüne kadar bizim
söylediklerimizin teyididir.
Bugün de mekanizmada farkl›l›klar olsa da, anlay›ﬂ ve
iﬂleyiﬂ de¤iﬂmemiﬂtir.Devrimcilere, halk›n mücadelesine iliﬂkin nerede hangi haberi görürseniz, bilin ki
“baﬂüstüne” denilerek kaleme al›nm›ﬂ bir haberdir.
Bu tart›ﬂmalar içinde çarp›c› bir örnek ise, Hürriyet
Baﬂyazar› Oktay Ekﬂi’den geldi. And›ça uyarak, M.
Ali Birand, Cengiz Çandar gibi dönemin “28 ﬁubat
muhalif” isimlerine köﬂesinde “Alçaklar› tan›y›n” diyen Ekﬂi, bugün “aldat›lm›ﬂ›m” aç›klamas› yap›yor.
Vah “dünkü çocuk” vah! Bu kadar saf, bu kadar neyin ne oldu¤unu bilmeyen bir yazar ﬂu Ekﬂi. Demek
asker seni aldatm›ﬂ, öyle mi! Peki bugün kim aldat›yor? Devrimcilere kin kusan yaz›lar› yar›n nas›l aç›klayacaks›n?

ADÜ Felsefe Bilim Sanat Kulübü ve Didimli gençlerin 6 May›s günü düzenlemiﬂ oldu¤u Naz›m Hikmeti
Anma Gecesi’nde Grup Gün›ﬂ›¤› Didimliler’le buluﬂtu.
Didim Belediye Dü¤ün Salonu’nda 6 May›s günü
gerçekleﬂen anma, tüm devrim ﬂehitleri an›s›na yap›lan
sayg› duruﬂu ile baﬂlad›. Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›n ard›ndan
Naz›m Hikmet’in ﬂiirleri okundu. ﬁiir dinletisinin ard›ndan Yazar Ayd›n Aydemir, Naz›m’› ve onun kavgas›n› anlatan bir konuﬂma yapt› ve Naz›m Hikmet’in hayat›n› anlatan bir sinevizyon gösterimi yap›ld›.
Ard›ndan alk›ﬂlarla sahneyi Grup Gün›ﬂ›¤› ald›. ‹lk
bölümde sevilen türkülerini ve marﬂlar›n› seslendiren
Grup Gün›ﬂ›¤›, yapt›¤› k›sa konuﬂmalarda da Büyük Direniﬂ’e destek ve tecritin kald›r›lmas› için mücadele
ça¤r›s›nda bulundu ve Fatma Koyup›nar’›n ﬂehitli¤ini
duyurdu.
Direniﬂçiler için ‘Bir Mevsim’ parças›n› seslendiren
Gün›ﬂ›¤›, “Çav Bella”y› kitleyle birlikte söyledi.
‹kinci bölümde Naz›m Hikmet’in ﬂiirlerinin okundu¤u etkinlikte, yeniden sahneye ç›kan Grup Gün›ﬂ›¤›,
coﬂkulu türkü ve marﬂlar›n› seslendirdi ve salonda bulunan 300 kiﬂi hep birlikte halaya durdu. Grup, konserini
“Zafer Yak›nda” marﬂ›n› yüzlerce insanlar birlikte söyleyerek bitirdi.

✔ Solun ‘Liderli¤i’ Demirel’e Kald›
Bugünlerde AKP’ye karﬂ› “sa¤-sol ayr›m› olmaks›z›n
laikler cephesi” oluﬂturulmas› tart›ﬂ›l›yor. Öneriyi getiren Cumhuriyet Gazetesi. ‹lhan Selçuk’un böyle bir
oluﬂumun liderli¤ine önerdi¤i isim ise Süleyman Demirel.
Her dönemin k›l›f›na giren Demirel “laik cephe”ye ne
de güzel yak›ﬂ›r! Bu ülkede en fazla imam hatip lisesini açmas›n›, tüm bir siyasi yaﬂam› boyunca tarikatlarla “ver oyu, al imtiyazlar›” iliﬂkisinde bulunmas›n›
bir yana b›rak›rsan›z tabi.
Böyle bir oluﬂumun liderli¤ine ony›llar›n Demirel’inin
önerilmesi, burjuva politikas›n›n kalitesizli¤inin, alternatifsizli¤inin de bir göstergesi. Öte yandan; halk›n muhalefetinin yanl›ﬂ kanallara ak›t›lmas›n›n da bir
oyunudur bu tart›ﬂmalar.

TUYAB: “Tecrit Kald›r›ls›n”
TUYAB taraf›ndan "Tecrit kald›r›ls›n, talepler kabul edilsin" baﬂl›¤› alt›nda bir süredir yürütülen çal›ﬂmalar kapsam›nda, bir heyet giriﬂimlerde bulunmak
üzere Ankara’ya gitti. Temaslar› çerçevesinde Ankara’da TAYAD ve ‹HD ile de görüﬂen heyet üyelerinin
TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu ile de görüﬂece¤i
bilgisi verildi.

✔ Ayd›n ve Sanatç›lar› Kullanal›m

Yürüyüﬂ Gecekondularda

TBMM ﬁemdinli Komisyonu, raporunda ﬁemdinli
gerçe¤i d›ﬂ›nda her ﬂey yeral›yor. ‹ﬂte bunlardan biri:
“Teröre karﬂ› dünyaca ünlü sanatç›lardan, topluma
mal olmuﬂ bar›ﬂ elçilerinden, ünlü sporculardan azami oranda istifade edilmelidir.”
“Terörle mücadele” nedir, ﬁemdinli’de görüldü.
Sporcusunu, ayd›n›, sanatç›s›n› da böyle bir “mücadeleye” alet etmek, nas›l bir gerçekleri araﬂt›rmakt›r
acaba? Faﬂizmin meclisi araﬂt›r›rsa gerçekler de¤il,
iﬂte böyle halka karﬂ› savaﬂ›n mant›¤› s›r›t›r.

Dergimizin 51. say›s›n›n kitlesel ﬂekilde anonslar yap›larak sat›ﬂ›, 7 May›s’ta Kartal Kurfal› Mahallesi'nde, 8
May›s’ta da Ba¤c›lar Kirazl› Mahallesi'nde gerçekleﬂti.
Kurfal›’daki sat›ﬂa 20 okurumuz
kat›l›rken, 1.5 saat içerisinde 85
dergi halka ulaﬂt›r›ld›. Daha önce
dergi sat›ﬂ›n›n yap›lmad›¤› Kirazl›
Mahallesi'nde de dergiden spotlar›n okunarak yap›lan sat›ﬂta 1.5 saat içinde 66 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
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‘Day›n Vatan› Kurtard›’
(Sivas-Hafik’te ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂen
DHKC gerillas› Tevfik Durdemir’in kardeﬂi)

Ayﬂe BAYAR: Abicim en güzelini düﬂünür, hepimize yön verirdi,
mant›kl›yd›. Cezaevinde bile her ﬂeyi ona sorard›k, bize oradan bile yön
verirdi. ﬁu bir gerçek ki, ﬂu an bile
her an›m›z› görüyor. Her odada foto¤raf› var. Yaﬂama onunla devam
ediyoruz. Ac›m›z çok büyük, özlemimiz her geçen gün art›yor.
Ben o¤lum do¤du¤unda ad›n›
Tevfik koydum ama diyemedim. Yan›na Umut ekledim, Tevfik Umut,
biz Umut diyebiliyoruz. Umut hep
abimi sorard›, ona “day›n vatan›
kurtard›” derdik. Bir gün okuldan
geldi¤inde “Anne day›m›n kim oldu¤unu anlad›m, ben anlad›m day›m
Atatürk'ün arkadaﬂ›ym›ﬂ. Ö¤retme-

nim Atatürk vatan› kurtard› dedi, day›m da vatan› kurtard› de¤il mi?
Atatürk'ün arkadaﬂ› de¤il mi?” dedi.
Ne diyece¤imi bilemedim evet vatan› kurtard› dedim.
Gerçekten o kadar de¤erli insanlar ki... Abicim çok deneyimli, donan›ml›, müthiﬂ zekas› olan bir insand›, ö¤renece¤im çok ﬂey var derdi. Keﬂke diyemiyorum... Keﬂke o
donan›mda çok zeki insanlar ﬂehit
düﬂmese diyemiyorum. Sadece üzülüyorum. Yanl›ﬂ demiyorum yapt›klar› do¤ru ama bedeller çok a¤›r. Refah içinde yaﬂayaca¤›m›z günler
gelsin, ama çok yavaﬂ geliﬂiyor herﬂey. ‹nsanlar seçim zaman› geldi¤inde yine oy veriyorlar, o bilinç yok.
Çözümü bulam›yor insanlar. Seçim
arifesinde abim ile yine görüﬂmüﬂtük. Ben ona Demre'yi, seçim oyunlar›n› anlatm›ﬂt›m. O da biz Demre'de olsayd›k böyle olmazd› demiﬂti. Gerçekten olmazd›, ama onlar›n
halkla iç içe olmalar›na izin vermediler. Sürekli gözetim alt›nda tutuluyorlar, takip ediliyorlar. Normal diyalo¤a giremiyorlar.
Abim Antalya'n›n ilk devrim ﬂehitlerinden. ‹stese çok lüks bir yaﬂam biçimi olurdu. Ama o devrimciyken çok mutluydu. Onlar bizim
çocuklar›m›z, bedeller çok a¤›r. Yaﬂan›lan her olayda ac›m tazeleniyor.
Her ﬂehitte bu ac›y› hissediyorum,
bu ac›y› çok iyi biliyorum.

TAYAD'l›lar› televizyon'dan izliyoruz. Önceden biz de çok gidiyorduk Ankara'ya, ﬂimdi gitmiyoruz,
ama onlar› can› yürekten destekliyoruz.
Her 30 Ocak'ta TV'ye bak›yorum. Bir ﬂey olacak m› diye, ses
yok. Ölümlerinden sorumlu olanlara
ne diyeyim, söylenecek çok ﬂey var
asl›nda ama ne diyeceksin, her 30
Ocak'ta TV'ye bak›yorum.
Ölüm Orucu direniﬂinde her
ölenle onun ac›s›n› hissediyoruz. En
de¤erli varl›¤›m›z abim gibi ﬂehit
düﬂenlerin de ayn› oldu¤unu biliyoruz. O ac›y›, o yaray› içimizde hissediyoruz. Her seferinde...
Direniﬂtekiler, o insanlar o kadar
a¤›r bedel ödüyorlar ki d›ﬂar›dan hiçbir ses gelmiyor. Üzülüyoruz biz de
hiçbirﬂey yapmadan normal yaﬂama
devam ediyoruz, ad›m at›lm›yor. Bu
yüzden yorum
hakk›n› kendimde bulmuyorum.
Oturan bir insan
olarak onca can
gidiyorsa, a¤›r
bedeller ödeniyorsa diyecek
bir ﬂey bulam›yorum.
Tek dedi¤im
ﬂey abicim ﬂu an
Tevfik Durdemir
aram›zda olsayd›...

d› ederdi. ﬁimdi öyle de¤il. Ben ona bir ﬂey demiyorum tabii ki yapmad›klar›n› b›rakmad›lar, benim k›z›m
ﬂehit düﬂtü iﬂte. Ama ben yine gittim yanlar›na. Çaytaﬂ›'nda gençlerimiz ﬂehit düﬂmüﬂtü, Erkan'›n baﬂ›na
gittim. O da benim yavrum. Da¤lar,
taﬂlar hep gençlerin kan›d›r. Ben
gitti¤im zaman oralara, sanki hepsi
bir taraftan ç›kacak. K›z›m haﬂa
kötü yola gitmemiﬂ, k›z›mla gurur
duyuyorum. Ama gençlerimiz böyle gidiyor, onlar›n ac›s›ndan ben k›z›m›n ac›s›n› unutuyorum. Aln›m›z
her zaman aç›k.
Hapishanedekileri hayatta unutmuyorum. Sabah kalk›nca akﬂam
yat›nca onlar hep kafamda. Gözüm
hep onlar›n üstünde, benim o sevZeliha Y›ld›z
gim yine o sevgidir. Her zaman da
sizi çok seviyorum.

Hepinizi çok seviyorum
(Dersim’de DHKC gerillas› olarak ﬂehit düﬂen Eylem Y›ld›z’›n annesi)

Zeliha Y›ld›z: Eylem gitti¤inde 18 yaﬂ›ndayd›, liseye gidiyordu, s›navlara gidecekti. Formunu, her ﬂeyini haz›rlam›ﬂt› sonra gitti. Onun gitti¤i yola ben bir
ﬂey demiyorum, hep gurur duydum. Hala da gurur duyuyorum, bütün çocuklar benim için ayn›d›r. Ald›¤›m
her haberde ayn› duygular› yaﬂ›yorum. Benim okumam yazmam yok ama hiçbir haberi kaç›rmam, gelen
gençlere sorar›m haber almaya çal›ﬂ›r›m. ‹stanbul'a
gitti¤imde yine ayn› hep sorar›m haber alamazsam rahat olamam. Çünkü çok seviyorum sizi, hepiniz benim
çocuklar›ms›n›z. Yine de sizin yolunuza kurban, hayran olurum, gurur duyuyorum döne döne. Ama niye
insanlar art›k eskisi gibi de¤il, önceden herkes yapar49
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Fatma KOYUPINAR
1972’de Gaziantep’de do¤du... Halk›, vatan›, idealleri için,
27 Nisan 2006’da Büyük Direniﬂ’te ölümsüzleﬂti.

