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HALK DÜﬁMANI POL‹T‹KALAR

UYGULAYANLARDIR!

Sol içi ﬂiddete sessiz
kalmak, ﬂiddete
ORTAK olmakt›r!

Sol içi
sald›r›lar en geniﬂ
platformda
tart›ﬂ›lmal›d›r!

D‹REN‹YORUZ HÜCRE HÜCRE D‹REN‹YORUZ EV EV!
... SON SÖZÜ
D‹RENENLER SÖYLEYECEK!

2. Y›l›nda
22 May›s
2005’te yay›nlad›k 1.
say›m›z›. “Emperyalistlerden,
iﬂbirlikçilerden, sömürü ve zulümden
kurtulman›n tek yolu:
DEVR‹MC‹
HALK
‹KT‹DARI”
yaz›yordu kapa¤›nda.
1 y›l boyunca
da bunun için mücadele ettik. 1 y›lda ç›kard›¤›m›z 52 say›da, bunun için yazd›k.
Büyük
Direniﬂ’i en
iyi ﬂekilde
yans›tmaya çal›ﬂt›k okurlar›m›za. Karﬂ›-devrim
cephesindeki geliﬂmeleri de¤erlendirdik. Emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k mücadelesinin sesi olduk. Ezilen dünya
halklar›n›n
direniﬂlerini
yans›tt›k.
Kurtuluﬂun bu
aﬂa¤›l›k sömürü düzeninde, bu düzeni devrimle alaﬂ›¤› etmeyi göze
alamayanlarda de¤il, DEVR‹M’de oldu¤unu gösterdik...
YÜRÜYÜﬁÜMÜZ
SÜRÜYOR....



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

31 May›s

Ça¤r›
‹lan

● TAYAD Oturma Eylemi
Tarih: 21 may›s / Saat: 13.00
Yer: Sultahmet Park›

U¤ur TÜRKMEN- Tutsakl›¤› sona eren birinin DIﬁARIDA direniﬂi sürdürerek ﬂehit düﬂmesinin ülkemizde ve
dünyada ilk örne¤idir U¤ur. Ve onun açt›¤› yoldan yürümüﬂtür onlarca devrimci tutsak.

Tarih: 21 may›s / Saat: 20.30
Yer: Gazi Baraj›

23 Nisan 1972’de Mersin-Tarsus Yenice kasabas›nda
do¤du. Mücadeleye 1993’te Burdur Meslek Yüksek Okulu
ö¤rencisiyken kat›ld›. Mersin’de Kurtuluﬂ bürosunda çal›ﬂt›.

“Y›ld›zlar Kuﬂand›k”
Tarih: 28.5.2006
Yer: My Showland
Bilet: Biletix, Temel Haklar

● ‹dil Kültür Merkezi Taﬂ›nd›
Adres: Mahmut ﬁevket Paﬂa Mh.
Mektep Sk. No.4 / Okmeydan›
Tel: 0212 253 78 88
Anadolunun Sesi: 0212 238 80 10
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9 May›s 2005’de 12. Ölüm Orucu Ekibi’nin
bir direniﬂçisi olarak ölüme yatt›. Açl›¤›n koynunda sürdürülen bu yürüyüﬂün en h›zl› koﬂucusu o oldu. AKP iktidar›n›n tecriti daha da koyulaﬂt›ran C‹K’i ç›kard›¤› gün, açl›¤›n›n henüz
15. gününde bedenini tutuﬂturarak ölümsüzleﬂti.

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler

● Lise Komisyonu Pikni¤i

● Grup Yorum Konseri

25 May›s

1998 Nisan’›nda tutukland›. En son Ceyhan Hapishanesinde’ydi. F Tipleri’nin gündeme gelmesiyle, ölüm orucu
direniﬂçisi olmak için gönüllü oldu. 2. Ekiplerde yerald›.
Direniﬂteyken tahliye edildi, kendinden önce tahliye
olup ölüm orucunu sürdüren bir örnek yoktu. O, ilk örne¤i yaratarak, 204 gün kendi evinde ölüme yürüyerek 27
May›s 2001’de ölümsüzleﬂti.

Tutsaklar›n tecrit koﬂullar›nda ç›kard›¤› yay›nlardan biri olan Gomedi dergisi, Faruk Kad›o¤lu’yla direniﬂinin ilk günlerinde bir röportaj yapm›ﬂt›. Oradan baz› cevaplar›n› hat›rlatmak istiyoruz Faruk’un 1. Ölüm Y›ldönümü’nde.
Gomedi, “Bant›n peﬂinden çokça koﬂtu¤unu biliyoruz. Nihayet kuﬂand›n.. Neler hissediyorsun?” diye sormuﬂtu ve ﬂöyle demiﬂti Faruk:

“Bant... Evet çokça koﬂtum peﬂinden. Hapishaneye ilk geldi¤im ay yedinci ekipler yola
ç›km›ﬂt›. O ekipte ﬂans›m›z hiç yok gibiydi.
Çünkü çoktan belirlenmiﬂti. Sonra ç›kan tüm
ekipler öncesi gönüllülü¤ümü belirtmiﬂtim.
Katarlar bir bir geçti. En son 11 demiﬂtim
ama daha s›ram›z gelmemiﬂti anlaﬂ›lan. Selami
Abi'nin de dedi¤i gibi; "Önemli olan hangi katarda yol almak de¤il. Bu 11 de olur, 12 de
olur, 16 da olur... Esas önemli olan katarc›
olabilmektir."... Neler hissediyorum? Gerçekten tarifi imkans›z m› ne bilmiyorum. Yaﬂamak, o an› hissetmekle ilgili bir ﬂey. Müthiﬂ bir
duygu yo¤unlu¤u, güven, gurur, onur... tüm
erdemli duygular› birarada yaﬂ›yor insan.”
Gomedi soruyordu: “Ölüm orucundas›n.
Yaﬂamay› sevmiyor musun, beynini mi y›kad›lar, ya da örgüt bask›s› m›? Niye ölüm orucu?”
Cevap veriyordu Faruk:
“Yaﬂam›? Hem de ölesiye seviyorum! Kim
istemez memleketinde gezmeyi o muhteﬂem
görüntüsüyle bir arada yaﬂamay›, o güzellikleri terkedip bu dünyadan göçüp gitmeyi kim ister? Kim ister özgürlü¤ünün elinden al›nmas›-

Faruk
KADIO⁄LU

Direniﬂin 119. ﬂehidiydi Faruk. 1977 A¤ustos'unda Trabzon Of ilçesi, Hovaza (Karﬂ›yaka)
Köyü'nde do¤muﬂtu. Yedi kardeﬂin en küçü¤üydü. Yoksul bir ailenin çocu¤ui olarak 16 yaﬂ›na kadar köyde, hem çayda çal›ﬂt›, hem babas› ile haf›zl›k, müezzinlik yapt›.
‹stanbul Bak›rköy Lisesi'nde okurken gençli¤in örgütlenmesi
içinde yer ald›. H›zla geliﬂti. Liseli gençlik Topkap› bölgesi sorumlusu
oldu. 1995'ten 2000’e kadar gözalt›lar, iﬂkenceler, tutsakl›klar yaﬂad›. Onun F Tipleri’ne karﬂ› mücadelesi d›ﬂar›da baﬂlad›. 19 Aral›k katliam› s›ras›nda da d›ﬂar›dayd›. 2001'in A¤ustos'unda tekrar tutsak
düﬂtü. Art›k o da F Tipi hapishanelerin hücrelerinden birindeydi.
Direniﬂin en ön mevzilerinde yeralmak için her daim gönüllüydü.
Nihayet 12. Ölüm Orucu Ekibi’nde aln›na k›z›l bant›n› kuﬂand›. Ve o
bant›, onurlu, gururla, cüretle taﬂ›yarak 25 May›s 2005’de ölümsüzleﬂti.
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n›? Kim ister hücrelerde kalmay›? Özgürlü¤ümüzün elimizden al›nmas› bir yana, bir de düﬂüncelerimizden de soyutlanmam›z› dayat›yorlar. Kabul mü edelim tüm bunlar›? Kiﬂiliksizleﬂip p›s›r›k biri mi olal›m?
Elbette örgütlü bir insan›m. Bununla da
gurur duyuyorum. Kararlar›m›z› elbette örgütlü alaca¤›z. Tek ve üç kiﬂilik hücrelerde tutuluyoruz. Örgüt bask›s› da ne ola ki? Nas›l bir
ﬂey oluyor? diye sormak isterim, bir k›s›m akl›-evvele.
Neden ölüm orucu? Nedeni zaten en baﬂta
yaﬂam› ölesiye sevmemizdir. Yaﬂam› bize yaﬂan›las› k›lmad›klar› için yaﬂam› ölesiye seviyoruz. Düﬂüncelerimizle birlikte yaﬂamay› burnumuzdan getirdikleri için ölüm orucu diyoruz. K›sacas› insanca, düﬂüncelerimizle birkte
yaﬂamak bizim için olmazsa olmaz.”
Gomedi soruyor: “Biz yoldaﬂlar›na neler
söylemek istersin? Bizlerden beklentilerin neler?”
Cevap veriyor Faruk:
“Tören konuﬂmamda da belirtmiﬂtim. Her
zaman iste¤im, partimizin politikalar›n› kavramak olmal›d›r. Böylesi bir partiyi tan›d›¤›m için
çok mutluyum. Diyebilirim ki [böyle] bir örgüt
de¤il ülkemizde, dünyada dahi yoktur. ‹deolojisiyle, gelenekleriyle, kültürüyle... Her ﬂeyiyle
Parti-Cephe imrenilecek, g›pta ile bak›lmas›

Sinan CEMG‹L

Kadir MANGA

12 Mart cuntas›n›n bask›
ve terörüne karﬂ› silahl› mücadeleyi geliﬂtirme karar›
alan THKO kadro ve savaﬂç›lar›yd›lar. Sinan Cemgil
THKO’nun kuruluﬂunda yeralan önder kadrolardand›. 12
Mart darbesinin ard›ndan bir
Alparslan
grup olarak Ad›yaman bölÖZDO⁄AN
gesindeki Nurhak da¤lar›na
ç›kt›lar. Buradan gerilla savaﬂ›n› geliﬂtirmekti amaçlar›. 31 May›s 1971’de
oligarﬂinin askeri güçleri taraf›ndan kuﬂat›ld›klar›nda teslim olmayarak çat›ﬂmaya girdiler. Cemgil,
Manga ve Özdo¤an bu çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtüler.

gereken bir örgüttür.
Yoldaﬂlar›mdan iste¤im, Partimizi, umudumuzu her zaman daha da büyütmeleri. Ve buradan Gomedi arac›l›¤›yla tüm yoldaﬂlar›m› bir
kez daha Fidan'›m›z›n s›cakl›¤›yla kucaklay›p,
öpüyorum... Hoﬂçakal›n. Mutlaka görüﬂece¤iz.”

Sol’a sald›r› ve
Sol’un Sorumlulu¤u
Herkese ﬂu ç›plak soruyu soruyoruz: E¤er bu sald›r›lar›
baﬂka bir grup yapsayd›, böyle mi olurdu?

elecek bugünden inﬂa edilir.
E¤er sol, adaletin, özgürlü¤ün,
demokrasinin olaca¤› bir gelecek
iddias›n›n sahibiyse, hiç kuﬂkusuz o
gelece¤in ilkeleri, de¤erleri bugünden savunulacak ve ortaya konulacakt›r. Peki, güç’e boyun e¤en bir
demokrasi, güç’ün suçlar›n› görmezden gelen bir adalet anlay›ﬂ›yla,
sol nas›l bir iddia sahibi olabilir, kitlelere nas›l güven verebilir?..

G

u soruyu sorduran, Türkiye solunun uzun zamand›r süren “sol
içi ﬂiddet” karﬂ›s›ndaki suskunlu¤udur. Bu öyle bir suskunluktur ki,
Türkiye solunda benzerine daha önce pek rastlanmam›ﬂt›r. Buna benzer
“sol içi” sald›r›lar karﬂ›s›nda usülen
de olsa, yasak savmak için de olsa,
k›nama sesleri duyulurdu en az›ndan. 8 ayd›r birçok sald›r› oldu. Solun “Devrimci ve Demokratik Yap›lar Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu” d›ﬂ›nda kalan kesimlerinden
tek bir k›nama sesi yoktur. Üstelik
ortada “karmaﬂ›k” bir durum da
yoktur; yani “o taraf da ﬂiddete
baﬂvuruyor, karﬂ› taraf da, iki taraf
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da hatal›, ne yapabiliriz ki..” denilebilecek bir durum da sözkonusu
de¤ildir. Sald›rgan tektir ve aç›kt›r.
Suskunluk iﬂte bu noktada daha ilginçtir ve vahimdir.
im niye susuyor? Susmak ne
anlama geliyor? Bu sorunun
cevab›n› aç›k bir ﬂekilde ortaya koymak gerekiyor. Kimin gerekçesi,
bahanesi ne olursa olsun, aç›kt›r ki;
bu, devrimcilik de¤ildir. Duyarl› olmak de¤ildir. Bu suskunlu¤un solun
de¤erlerini, s›n›f›n ç›karlar›n›, halklar›n kardeﬂli¤ini gözetmekle de ilgisi yoktur. Tam tersine –bu de¤erleri ve ç›karlar› ayaklar alt›na alarak– sol içi sald›r›lar›n “önünü açmak”t›r. “Buyrun yap›n biz görmezden, duymazdan geliyoruz” demektir. “Bizden yana kayg›n›z olmas›n, biz önünüze ç›kmay›z” demektir. Nitekim her türlü “mesaj›”
de¤erlendirme ustas› Kürt milliyetçili¤i de solun bu mesaj›n› de¤erlendirmiﬂ ve iyice pervas›zlaﬂm›ﬂt›r.

K

ürt milliyetçi hareket bu pervas›zl›kla sald›r› ve tehditlerini

K

Sol’a sald›r› ve solun sorumlulu¤u

5

Dan›ﬂtay’a sald›r›

7

Direniyoruz hücre hücre...

15 Büyük Direniﬂ’in bayra¤› onlarda
16 Abdi ‹pekçi’de süresiz açl›k grevi
17 Emek: Seyhan Belediyesi’nde onursuz imzalar
19 Tecritten Haberler: Tecrit savunmay› hedef ald›

imdi herkese ﬂu ç›plak soruyu
soruyoruz: E¤er bu sald›r›lar›
baﬂka bir grup yapsayd›, böyle mi
olurdu? Bir parça dürüst davranan,
kendi grupçulu¤unu, pragmatizmini
aklama kayg›s› olmayan herkes kabul edecektir ki, e¤er sald›r›lar› yapan baﬂka bir grup olsayd›, böyle olmazd›. ﬁimdiye kadar platformlara
almamaktan iliﬂki kesmeye kadar
bir sürü tav›r al›nm›ﬂ, k›nama aç›klamalar›n›n ard› arkas› kesilmiyor
olurdu. Sol içi ﬂiddete karﬂ› olma
ad›na, “sol içi ﬂiddet” kategorisine
bile sokulamayacak birçok olayda
nas›l ortal›¤›n aya¤a kald›r›ld›¤›n›,
hemen “protokol iliﬂkilerinin” kesildi¤ini, k›namalar yay›nland›¤›n›,
hatta hiç yeri ve gere¤i yokken
birçok örgütün, kurumun “taraf”lar
aras›nda “hakemli¤e” soyundu¤unu
herkes hat›rlar. Öyleyse bugünkü
suskunlu¤u ve duyars›zl›¤› nas›l
aç›klayaca¤›z? 8 ayd›r süren sald›r›lar karﬂ›s›nda tavr›n farkl› olmas›na
yolaçan nedir?
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20 Ekonomi: IMF emrediyor AKP yerine getiriyor...

37 Milliyetçilik, baﬂka bir politika üretemez!

22 Köylü: Tar›mda 1 y›lda 1 milyon iﬂsiz

39 Hayat›n ‹çindeki Teori: Oligarﬂik sistemde

24 Polisin katletme pervas›zl›¤›
3

sürdürürken, ne yaz›k ki solun içine
düﬂtü¤ü durum içler ac›s›d›r. Sol,
bir yan›yla çürümüﬂlük, bir yan›yla
da acizlik tablosu sergilemektedir.
Çürüme vard›r çünkü sola, solun
de¤er ve ilkelerine, güvenilirlik ve
prestijine bu kadar zarar veren bir
olay› umursamaz haldedir. Acizliktir, karﬂ› oldu¤u bir ﬂeyin karﬂ›s›na
dikilecek iradeyi ve cüreti gösterememektedir.

‘sosyal demokrasi’ diye bir alternatif yoktur

26 Sol içi ﬂiddetin geçmiﬂi ve devrimci tav›r

42 Grup Yorum konserleri

29 Tüm sola ça¤r›

43 Halil Ürün istisna de¤ildir

30 ‘Sol ‹çi ﬁiddet Kurultay›’na ça¤r›

44 Gençlik: Jandarma terörüne protesto

32 Kürt milliyetçi hareketi küçük düﬂünüyor

46 Yurtd›ﬂ›: DHKC halk hareketidir

34 Örgüt düﬂmanl›¤› yap›larak ‘sol içi ﬂiddet’e

49 Devrimci 1 May›s Platformu’nun 1 May›s

karﬂ› ç›k›lmaz
36 Kürt milliyetçili¤inin sald›r›lar› protesto edildi

de¤erlendirmesi
50 ﬁehit Aileleri Konuﬂuyor

üce tapmak, güç önünde boyun
e¤mek iﬂte budur. Mevcut suskunlu¤un aç›klamas› da buradad›r.
Tüm s›n›fsal analizlerde söylendi¤i
gibi, küçük-burjuvazi güce tapar.
Politikalar›n›, tav›rlar›n›, söylemlerini bu gücü “gözeterek” ayarlar. Bu
s›n›fsal özellik, küçük-burjuva siyasi hareketlerde de çok çeﬂitli biçimlerde kendini gösterir. Ve tabii küçük-burjuva s›n›fsall›k kabul edilmedi¤i için de, küçük-burjuvazinin
bu kaypak, tutars›z tav›rlar›, Marksist-Leninist literatürden al›nt›larla,
büyük politika ve taktiklerle izah
edilmeye çal›ﬂ›l›r.

G

Sol içi ﬂiddet hiç bir koﬂulda ve
hiç bir gerekçeyle kabul edilemez” sözünü belki yüzlerce, binlerce kez tekrarlayanlar›n, bugünkü sol
içi ﬂiddet karﬂ›s›ndaki suskunlu¤unun baﬂka ve makul bir aç›klamas›
varsa, bilmek isteriz. Fakat kimse
bu tavr›n› büyük taktik ve stratejik
planlar›n bir parças›ym›ﬂ gibi izah
etmeye kalkmamal›d›r; böyle yapanlar, sadece acizli¤ini zavall›l›k
düzeyine yükseltmiﬂ olur. E¤er bir
örgüt, ilkelerini, taahhütlerini çi¤nemek durumunda kal›yorsa, orada
kendi iradesinin sonucu olan bir
taktik de¤il, baﬂka bir irade önünde
sinme vard›r.

“

inmeyin, silkinin. Biz tüm devrimci, demokrat kesimleri bu
durumdan silkinmeye ça¤›r›yoruz.
Sadece sol içi ﬂiddet karﬂ›s›nda bir
set örmek için de¤il, bir bütün olarak solun ideallerine, hedeflerine,
de¤erlerine sahip ç›kmak için gereklidir bu silkinme. Sol içi ﬂiddetin
1970’lerden bu yana yaratt›¤› birikimle, hayat›n her alan›nda halk›n
“yine birbirinize düﬂmüﬂsünüz, siz
iktidar olsan›z ne olacak” sitemiyle
karﬂ›laﬂacakt›r herkes. Tav›r al›n›p
gösterilmeli ki, “birbirine düﬂmek”
yoktur, düzeniçi hesaplardan, benmerkezcilikten, mülkiyetçilikten ve
milliyetçili¤in dar ufkundan kayna¤›n› alan tek tarafl› bir sald›r› vard›r.
Sol s›rt›ndaki sol içi ﬂiddet kamburunu söküp atmak için dirilmelidir;
yine sadece somuttaki sorunu çözmek için de¤il, Türkiye halklar›
nezdinde adaletiyle, demokrasisiyle
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devrimcilerin ve solun prestijini
yükseltmek için gereklidir bu.
evrimci ve Demokratik Yap›lar
Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu, yaklaﬂ›k 8 ayl›k bu süreçte
solun sergiledi¤i bu olumsuz tabloya ra¤men, sola bir kez daha ça¤r›
yapm›ﬂt›r. Türkiye solunun sorunlar›n›, eksi¤i gedi¤iyle yine bu sol çözecektir. Bu ça¤r›ya bu kez duyarl›
ve sorumlu bir karﬂ›l›k verilmesini
umuyor ve diliyoruz. Solun suskunlu¤unun, sald›r›lar›n vehametini daha da art›rd›¤› görülmelidir.

D

iç kuﬂku yok ki, sald›r›lar›n
durdurulmamas›, çok daha büyük olumsuzluklara gebedir. Bu kadar yayg›n, ›srarl› bir ﬂekilde sürdürülen k›ﬂk›rtma politikas›n›n ve beraberinde yarat›lan provokasyon ortam›n›n nelere yolaçaca¤›n› kimse
bugünden kestiremez ve kimse öyle
bir sürecin her an›nda mutlak bir denetim kurulabilece¤inden emin olamaz. Sol içi ﬂiddetin ateﬂi bir kez tutuﬂturulduktan sonra, üstelik sald›ran taraf sa¤duyuyu, sorumlulu¤u
tümüyle bir tarafa b›rakm›ﬂ, görüﬂme ve çözüm yollar›n› t›kay›p k›ﬂk›rt›c›l›¤a devam ediyorsa, sald›ran
taraf›n da, sald›r›lan taraf›n da iradesini aﬂan geliﬂmelerin yaﬂanabildi¤i, benzer olaylarda defalarca görülmüﬂtür. O noktalara gelindi¤inde, kimsenin devrimcilere söyleyebilece¤i bir ﬂey olmayacakt›r.

H

olun, Platform’un ça¤r›s›na verece¤i cevap, bir yan›yla da geliﬂmelerin daha olumsuz ve vahim
noktalara evrilip evrilmemesinde
belirleyici olacakt›r. Ve e¤er sol,
devrimcilere yönelik bu sald›r›lar›n
karﬂ›s›na dikilmezse, geliﬂebilecek
her olumsuzlukta sorumlulu¤u a¤›r
olacakt›r. Halk›m›z ve tarih karﬂ›s›nda, tav›rs›z kalan, tav›rs›zl›¤›yla
sald›r›lar›n sürmesine onay veren
tüm kesimleri sorumlu tutaca¤›z.

S

ürkiye solu, e¤er sol içi iliﬂkilerin ilkeli, kurall› olmas›ndan yanaysa, sol içi ﬂiddetin ortaya ç›kt›¤›
noktada önlenerek solun prestijine
verece¤i zarar›n asgariye indirilmesi noktas›nda ›srarl›ysa –ki, aç›klamalarda genellikle söylenenler bun-

T

4
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lard›r– bu konuda ilk ad›m›, sol içi
iliﬂkilere ve sol içi ﬂiddete iliﬂkin asgari bir platform sunan Devrimci
ve Demokratik Yap›lar Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu’na kat›larak atabilir. Herkes bu platforma
kendi katk› ve önerilerini de taﬂ›yabilir. At›labilecek bir baﬂka ad›m,
sol içi ﬂiddetin tart›ﬂ›laca¤› bir zemini yaratmakt›r. Bütün bunlar önümüzdeki süreçte mutlaka ele al›nmas› gereken konulard›r. Fakat elbette öncelikli sorun, Platform’un
sürmekte olan sald›r›lara iliﬂkin
ça¤r›s›n› cevaplamakt›r. ﬁu anda
aciliyet arzeden budur.
latform’un ça¤r›s›, solun en geniﬂ kesimlerinin sol içi ﬂiddet
karﬂ›s›nda tav›r almas›n› sa¤lamaya
yöneliktir. Platform’a iliﬂkin de¤erlendirmeler, bu ça¤r›ya cevap verilmemesinin gerekçesi olamaz. Platform’un d›ﬂ›nda olmak, adeta sol içi
ﬂiddet karﬂ›s›nda tav›rs›z kalman›n
gerekçesi gibi alg›lanmaktad›r. Ki
bu da asl›nda yukar›da iﬂaret etti¤imiz kaç›ﬂ›n bir baﬂka tezahürüdür.
Sözkonusu Platform kurulal› daha
çok k›sa bir zaman olmuﬂtur. Platform olmasayd› ne olacakt›?.. Diyece¤imiz odur ki, kimse süren sald›r›lar karﬂ›s›nda tav›rs›z kalma halk›na da, lüksüne de sahip de¤ildir.
Hiçbir gerekçe, hiç kimseye bu hakk› vermez.

P

aklar ve Özgürlükler Cephesi,
oligarﬂinin her alandaki sald›r›lar› karﬂ›s›nda, halk›n örgütlü güçlerinin en geniﬂ birli¤iyle güçlü bir direniﬂ cephesi oluﬂturmay› savunuyor. Tüm solun önceli¤inin bu olmas› gerekti¤ini söylüyor. Sol içi
ﬂiddet, en baﬂta bu zemini yoketmektedir. Kürt milliyetçili¤inin t›rmand›rd›¤› ve yayg›nlaﬂt›rd›¤› sola
karﬂ› ﬂiddet, bugün solun birli¤ine,
halklar›n kardeﬂli¤ine, solun moral
ve coﬂkusuna en büyük zarar› veren
olgulardan biridir. Oligarﬂiye, provokasyon zemini sunan bir olgudur.
Kimse, baﬂka bir önceli¤i, bu sorunun karﬂ›s›na ç›karmamal›d›r. Mücadele karﬂ›s›nda sorumlu olmak,
mücadeleye zarar veren bu olguyu
ortadan kald›rmakt›r.

H

Devletin en üst yarg› kurumlar›ndan biri olan Dan›ﬂtay’›n 2. Dairesi, 17 May›s
günü Avukat Alparslan Arslan oldu¤u aç›klanan bir kiﬂi
taraf›ndan bas›ld›. 2. Daire
üyelerini silahla tarayan Arslan, Yarg›ç Mustafa Yücel
Özbilgin’i öldürürken, Ayfer Özdemir, Ayla Nevin
Gönenç, Ahmet Çobano¤lu
ve Mustafa Birden isimli
hakimleri de yaralad›.
Olaya ve Alparslan Arslan’›n kimli¤ine iliﬂkin bas›nda çeﬂitli bilgiler yerald›:
Arslan’›n sald›r›y›, 2.
Daire’nin türban aleyhindeki karar› nedeniyle gerçekleﬂtirdi¤i;
sald›r› s›ras›nda “Ben Allah›n askeriyim” diye ba¤›rd›¤›; Emniyet’in yarg›çlar›n talebine ra¤men
“koruma” vermedi¤i; Av. Arslan’›n
“ülkücü” oldu¤u ve ‹stanbul’da hukuk fakültesinde okurken faﬂist hareketin örgütlenme ve faaliyetleri
içinde ön s›ralarda yerald›¤› ve bugün Türk-islam sentezcisi BBP’ye
yak›n oldu¤u; bir dönem faﬂist mafya Sedat Peker’in avukatlar›n›n bürosunda çal›ﬂt›¤›; gibi bilgiler bunlar aras›nda ön plana ç›kanlar oldu.
Olay üzerine; Dan›ﬂtay, Yarg›tay,
Anayasa Mahkemesi ortak aç›klamalar yaparken, YÖK hükümeti ve
türban ›srar›n› eleﬂtirdi, CHP hükümetin istifas›n› istedi. “Laik cephe”
denilen kesimden yap›lan bütün
aç›klamalarda; Tayyip Erdo¤an’›n
Dan›ﬂtay’›n türbanla ilgili karar›n›
eleﬂtirmesinin “k›ﬂk›rt›c›” rol oynad›¤›n›n, Vakit Gazetesi’nin “‹ﬂte O
hakimler” manﬂeti ile hedef gösterdi¤inin, iktidar›n “kutuplaﬂma” yaratt›¤›n›n alt› çiziliyordu. An›tkabire yürüyüﬂ ve ölen hakimin cenaze
töreni de bu kapsamda “laiklik gösterisi”ne dönüﬂtürüldü. Cumhurbaﬂkan› Sezer, “hak ettikleri cevap verilecek” ﬂeklinde aç›klamalarda bulunurken, Genelkurmay tam kadro
Dan›ﬂtay’a ç›karma yapt›.
AKP ise, bir yandan “olay›n sorumlulu¤u üzerimize kalacak” pani¤i yaﬂarken, öte yandan, sald›r›y›
gerçekleﬂtirenin “islamc›” de¤il “ül-

antilaik” çat›ﬂmas› zeminine
oturtularak, özellikle Genelkurmay öncülü¤ündeki cephe mevzi kazanmak istemektedir.
Bu kesim süreci nereye
kadar ilerletir, güçler dengesi buna ne ölçüde izin verir,
28 ﬁubat’ta oldu¤u gibi
toplumun bir kesimini de
“ﬂeriat” umacas› ile korkutarak yedeklemeleri mümkün olur mu; tüm bu sorular›n cevab› önümüzdeki
günlerde netleﬂecektir. Ancak aç›k olan ﬂu ki, Türkiye
halk› olarak, oligarﬂi içi kesimlerin sahte “Laik-antilaik” çeliﬂkilerine yedeklenilmemelidir. Böyle bir çat›ﬂmadan Türkiye
halk›n›n ç›kar› olmad›¤› gibi, sorunlar› laiklik ya da islamc›l›k de¤il, iktidar koltu¤udur. Kim düzenin nimetlerinden daha büyük pasta alacak, kim iktidar gücünü pekiﬂtirecek kavgas› vermektedirler.

Dan›ﬂtay’a sald›r›

Devletin Çocuklar›
Devleti Vurdu!
✖ Alparslan Arslanlar; AKP iktidar›yla, Genelkurmay ve
polisle birlikte linç giriﬂimleri
örgütleyenler, gençlerimize
sat›rlarla sald›ranlard›r.

✖

Alparslan Arslanlar; oligarﬂinin yarg›s›, polisi taraf›ndan
korunan, halka sald›rmalar›
için cüretlendirilenlerdir.

✖ Alparslan Arslanlar; AKP iktidar›n›n, CHP’den burjuva
bas›na bugün feryat edenlerin “vatandaﬂ tepkisi” diyerek her türlü sald›r›lar› meﬂrulaﬂt›r›lanlard›r.

✖ Alparslan Arslanlar; devletin
çocuklar›d›r.

kücü” oldu¤unu yayarak sorumluluktan kurtulmaya çal›ﬂt›. Avukat›n
üzerinde “Vatansever Kuvvetler
Güç Birli¤i Hareketi Teﬂkilatlardan
Sorumlu Genel Baﬂkan Yard›mc›s›”
yaz›l› kartvizit ç›kt›¤› gibi haberler
yayarak da “derin devlet, ulusalc›lar” hükümete komplo kurdu havas›
yaratmaya çal›ﬂ›yor.

Sald›r› ve ‹ktidar Kavgas›
Yap›lan bütün bu aç›klamalar,
burjuva bas›n›n ve islamc› bas›n›n
manﬂetleri ve yaz›lar›; iktidar savaﬂ›n›n yans›malar›d›r. Olay “Laik5
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Alparslan Arslan Kimdir
Onlar› Kim Himaye Ediyor?
Oligarﬂik devletin kurumlar›,
burjuva bas›n, burjuva muhalefeti
iktidar› suçluyor. ‹ktidar bizden de¤il “ülkücü” diyor...
Tüm bunlar ne gerçe¤in kendisidir, ne de kimin sorumlu oldu¤unu
aç›klamaya yeterlidir. Sald›r›n›n sorumlusu iktidard›r, polistir, faﬂistlerdir ve yarg›n›n kendisidir.
Alparslan Arslanlar’›n ne yapt›klar› bu devletin kurumlar› ve
AKP iktidar› için s›r m›d›r? Y›llard›r üniversitelerde gençlerimize sat›rlarla, sopalar ve silahlarla sald›ranlar bunlard›r. Meydanlarda demokratik eylemlere karﬂ› linç giriﬂimlerinde bulunanlar, kitleleri k›ﬂk›rtanlar bunlard›r. Özel Timlerde
kulak kesen, kafa koparan “kahramanlar” ile Alparslan Arslan ayn›
soydan, anlay›ﬂtan gelmektedir.
Alparslan Arslan herhangi bir faﬂist ya da “islamc›” grubun mensubu ya da de¤il; bu tali bir sorundur.
Ki, oligarﬂinin polisi kendini aklamak için gereken senaryo ne ise bu-

na göre bir fezleke yazacakt›r! Bu
iﬂleri bilir! T›pk› Trabzon’daki rahip cinayetinde oldu¤u gibi!
ﬁu bu örgüt ya da “birey”, önemi
yoktur; aç›k ve net olan ﬂudur: Üniversitelerde faﬂist sald›r›lar, meydanlarda linç giriﬂimleri iktidar›n,
Genelkurmay’›n onay› ve örgütlemesi ile gerçekleﬂmiﬂtir. Oligarﬂik
güçlerin halk› sindirmek için örgütledi¤i tüm bu sald›r›larda kullan›lanlar Alparslan Arslanlar’d›r. Beslediler, büyüttüler, koruyup kulland›lar ve bugün kendilerini vurdu.
Hizbullah’›n kullan›lmas›nda da
ayn› süreç yaﬂanmam›ﬂ m›yd›?
Devrimcilere sald›r›rken s›rt›n›
s›vazlayan, okullara sat›rlarla girmelerine izin veren düzenin polisidir. Sald›ran Alparslan Arslanlar’a
“bizim çocuklar” muamelesi yapan,
en üst düzeyde “teﬂekkür” eden, sald›r›ya u¤rayanlar› gözalt›na alan da
ayn› polistir.
Herkes yüzlerce olayda yaﬂayarak görmüﬂtür ki, bu güruh her zaman her yerde dokunulmaz olmuﬂlard›r. Baﬂbakan Erdo¤an’dan Baykal’a; Genelkurmay’dan burjuva
medyaya; hepsi de “vatandaﬂ tepkisi” diyerek Alparslan Arslanlar’›
meﬂrulaﬂt›rm›ﬂ, güçlendirmiﬂlerdir.
Bugün sald›r›n›n hedefi olan
yarg› kurumu da bu çark›n içinde,
tam ortas›ndaki kurumlar›n baﬂ›nda
gelmektedir. Onlar de¤il mi, faﬂistleri kollayan. Bunca yaﬂanan sald›r›ya, linç giriﬂimine karﬂ›n bir tekini
dahi tutuklamayan bu yarg›d›r. Faﬂizmin ve gericili¤in karﬂ›s›ndaki
tek güç olan devrimcileri yoketmek
için kendi hukukunu ayaklar alt›na
alan yarg›, birilerini suçlayacaksa,
önce kendine, devlete dönmelidir?
Hizbullah’› da, islamc›lar› da güç
haline getiren devletin kendisidir.
“Sald›r›ya u¤rad›k” mazlumiyeti
ile kendinizi “sütten ç›km›ﬂ ak kaﬂ›k” gibi sunamazs›n›z. Sizin temsil
etti¤iniz devletin çocuklar› s›kt› o
kurﬂunlar› size! Halka karﬂ› besleyip büyüttünüz ama günü geldi çeliﬂki ve çat›ﬂmalar biçim de¤iﬂtirdi
ve sizi de vurdu.
ﬁimdi Dan›ﬂtay önünde general-

leri alk›ﬂl›yor, “en büyük asker bizim asker” diyerek, onlardan medet
umuyorsunuz. Bu ülkede komünizme karﬂ› savaﬂ ad›na gericili¤i geliﬂtiren, dini kullanan, helikopterlerle ayetli bildirileri köylerin tepesine
atan, o generallerin cuntas›d›r. Cuntaya kitle deste¤ini tarikatlardan
sa¤lama karﬂ›l›¤› onlara olanaklar
sunan ayn› generallerdir. Faﬂistleri
kendi iktidar çat›ﬂmalar› u¤runa
provokasyon ve linç giriﬂimlerinde
kullanan; bu “kurtar›c›” generallerden baﬂkas› de¤ildir.
Kimse “ﬂeriat” tehlikesinden,
“dincilik”ten sözetmesin; dini kullanan devlettir. 6-7 Eylüller, Kanl›
Pazarlar, Hizbullah böyle yarat›ld›,
Maraﬂ böyle kana buland›, Sivas’ta
ayd›nlar devletin jandarmas›n›n
gözleri önünde böyle yak›ld›...
Burjuva bas›n ise, Baﬂbakan’›n
Dan›ﬂtay’› a¤›r eleﬂtiriler içeren konuﬂmalar›n› yay›nl›yor, “kaﬂ›ya kaﬂ›ya” bu hale getirildi¤ini söylüyor,
islamc› faﬂist Vakit’i yarg›çlar› “hedef göstermekle” suçluyor.
“Demokratik Türkiye’yi yaratacak” diye bu iktidara verdi¤iniz
deste¤i ne çabuk unuttunuz? Linç
giriﬂimlerine “vatandaﬂ tepkisi” diyerek Alparslan Arslanlar’›n s›rt›n›
s›vazlad›¤›n›z›n belgeleri arﬂivlerinizdedir. Vakit ile devrimci düﬂmanl›¤›nda, devrimcilerin aleni ﬂekilde hedef gösterilmesinde ise hiçbir fark›n›z yoktur. Birilerini hedef
göstermenin yanl›ﬂl›¤›ndan, bas›n
ahlak›ndan en son sözedecek olan
burjuva bas›nd›r. ‹slamc› bas›na ise,
çok fazla ﬂey söylemeye gerek yoktur; onlar›n tek derdi, AKP’nin koltu¤a yap›ﬂmas›na destek olmakt›r.
Bu iktidar kavgalar›nda ahlaks›zl›¤›n en aç›k örneklerini sergilemekten geri durmam›ﬂlard›r. ﬁimdi,
“AKP suçsuz, komplo var” saçmal›klar›n› kan›tlama telaﬂ›ndalar.

Halk›m›z! Oligarﬂinin
Hesaplar›na Alet Olmay›n
“Laikli¤e, demokrasiye, hukuka
kurﬂun” gibi demagojilerle gizlenmek istenen, iktidar kavgas›d›r.
6
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Ülkemizin temel çeliﬂkisi laikler
ile antilaikler çeliﬂkisi de¤ildir. ‹ktidar›, iﬂbirlikçi tekelci sermayesi, tefeci tüccar›, toprak a¤alar›, Genelkurmay’› ile oligarﬂiyi oluﬂturan kesimlerle; ezilen, yoksullaﬂt›r›lan, iﬂsiz b›rak›lan halk aras›ndaki çeliﬂkidir. Saf›m›z› buna göre belirlemeli,
bizi sömürenlerle, zulmedenlerle
ayn› safta hiçbir biçimde ve gerekçeye s›¤›nmadan yeralmamal›y›z.
28 ﬁubat ders olmal›d›r. Bugün
“laikli¤e kurﬂun s›k›ld›” diyenler, o
gün de “laikli¤i kurtarma” ad›na aldatt›lar, sendikalar›, kimi sol gruplar› yedekleyerek iktidar güçlerini
pekiﬂtirdiler. Ve hemen ard›ndan en
büyük darbeleri yine sola ve halka
vurdular, Susurluk pisli¤inin üzerini
örtme f›rsat› yakalad›lar.
Bugün ayn› oyunu oynamalar›na
izin vermeyelim.
‹ktidara muhalefet ad›na; gericili¤e karﬂ› olmak ad›na; ya da her ne
gerekçeyle olursa olsun, hiçbir sol
grup, sendika ve DKÖ; bu oyunun
orta¤› olmamal›, halk› yanl›ﬂ yönlendirmemelidir. AKP’ye, gericili¤e, faﬂistlere karﬂ› mücadeleyi kendi cephemizden vermeli, halka gerçekleri göstererek bu kesimlerin
devletten ba¤›ms›z olmad›klar›n›
kavratmal›y›z.

‘e
Kontra Sald›r›s›
Cumhuriyet Gazetesi’ne iki hafta içinde üç
kez el bombal› sald›r› düzenlendi. Sald›r›lar,
AKP iktidar› taraf›ndan “ne var yani bize de
sald›r›l›yor” gibi bir aymazl›k ve z›mni onayla
karﬂ›land›. Hangi konuda olursa olsun eleﬂtiriye zerre kadar tahammülü olmayan bir iktidardan beklenen de budur.
Her ﬂeyden önce böyle bir sald›r› kim taraf›ndan yap›lm›ﬂ olursa olsun; zulme karﬂ›
vurulmuﬂ bir darbe de¤ildir.
Amaç ne olursa olsun oligarﬂi içi çat›ﬂmaya hizmet eden bir sald›r›d›r. Böyle bir eylem,
kontrgerillan›n halk› yanl›ﬂ temelde saflaﬂt›rmas›n›n, halk›n mücadelesini pusland›rman›n
arac› yap›labilir ancak.

D‹REN‹YORUZ HÜCRE HÜCRE,
D‹REN‹YORUZ EV EV!
➧ ‹stanbul’da bir hukukçu ölüm orucunda
➧ Adana’da bir ana ölüm orucunda
➧ F Tipleri’nde Cengiz Soydaﬂ Ekibi ölüm
orucunda
➧ Ankara’da, ‹stanbul’da, yurtd›ﬂ›nda
destek açl›k grevleri

SON SÖZÜ D‹RENENLER SÖYLEYECEK!

ni yapaca¤›ndan
sözederek, yapt›¤› vicdan muhasebesinin sonucunu tebli¤
ediyordu adeta.
Yine el ilanlar›
arac›l›¤›yla çok
say›da kiﬂi ararken, gelen mesajlardan birinde ﬂöyle diyordu Selma ve
Esma isimli iki

Direniyoruz hücre hücre, direniyoruz ev ev
Adana ﬁakirpaﬂa Mahallesi’ndeki evinde bedenini ölüme yat›ran
Gülcan Görüro¤lu, direniﬂinin ikinci haftas›na girdi. Bu iki hafta içinde çok say›da kiﬂi ziyaret ederek, telefon, faks mesajlar› göndererek
Görüro¤lu’na deste¤ini ifade etti.
Gülcan için geçen haftan›n bir
baﬂka anlam› da, 14 May›s Anneler
Günü idi. O gün ziyaretçiler getirdikleri karanfillerle direniﬂçi anay›
selamlarken, k›zlar› da yan›baﬂ›nda
çiçekler sundular annelerine...
Direniﬂ Evi’nin 8 may›s günü ziyaretçileri ço¤unlukla yoksul ﬁakirpaﬂa halk› oldu. Da¤›t›lan el ilanlar›ndan ald›¤› telefonla arayanlar direniﬂ hakk›nda sorular sorarken,
CHP Seyhan ilçe Baﬂkan› da destek
ifadesinde bulundu.
9 May›s günü ziyarete gelen bir
aile, üzerine “devrim” yaz›s› bulunan dokunmuﬂ bir kilim hediye
ederken, EKD’liler baﬂar› dileklerinden bulundular.
Gülcan’›n direniﬂinden en çok
etkilenenler ise, kuﬂkusuz yan›baﬂ›ndaki komﬂular›, ﬁakirpaﬂa halk›.
Bunlardan
biri yapt›¤›
ziyarette,
bundan sonra
elinden gele-

genç kardeﬂ:
“Merhaba güzel insan, al rengi
k›nay› tutup yüre¤ime yakt›m. Selam›n› özgür kuﬂlara verdim. Da¤lara
sald›m. Demokratik, özgür bir ülkeye hasret kald›k. Gerçekleﬂtirdi¤iniz
eylemi yürekten destekliyor bütün
yüre¤imizle sizi selaml›yoruz."
10 May›s günü Direniﬂ Evi’nin
ziyaretçileri aras›nda, devrim ﬂehitleri Yunus Güzel'in ailesi ve U¤ur
Türkmen'in abisi de yeral›rken, ziyarete 40’a yak›n kiﬂi geldi. Gelenler sadece kendileri gelmiyor, yanlar›nda, direniﬂten haberdar olmayan insanlar› da taﬂ›yordu bu onurlu
direniﬂin havas›n› solumalar› için.
Bir esnaf›n getirdi¤i emekli bir ö¤retmen bunlardan biriydi. Gülcan’›n
k›zlar› da liseden arkadaﬂlar›yla geldi o gün eve. Mahalle esnaf›n›n k›rlardan toplayarak gönderdi¤i çiçekler evin en güzel yerine yerleﬂtirildi.
Mersin, Hatay, Adana, yurtd›ﬂ› ve
daha birçok yerden gelen telefon
mesajlar› da ayn› ﬂeyi söylüyordu:
Yan›nday›z!
“Ülkücü” oldu¤unu söyleyen bir
genç, “Allah yard›mc›n›z olsun, direniﬂinize sayg› duyuyoruz” diyen
bir islamc› da arayanlar aras›ndayd›.
11 May›s’ta gün boyu Adana'n›n
ﬁakirpaﬂa, Denizli, Meydan gibi

Mersin’de Gençlik Federasyonu üyeleri 15 May›s’ta Fen-Edebiyat Fakültesi binas›nda pankart
açarak, direniﬂi ö¤rencilere duyurdular ve ö¤rencilere yönelik, "F Tipi hapishanelerde 122 insan
hayat›n› kaybetti, ölümlerin 123 olmamas› için
mücadele edelim" ça¤r›s›nda bulundular. Ö¤renciler, "Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Yaﬂas›n
Ölüm Orucu Direniﬂimiz" sloganlar› att›lar.
8
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mahallelerinden gecekondu yoksullar› Direniﬂ Evi’nin kap›s›n› çald›lar. Bir heyet halinde gelen Mersin
Gençlik Derne¤i üyeleri, direniﬂin
ﬂehitleri için besteledikleri türküyle
konuk oldular Gülcan’a. Bütün ziyaretçiler, direniﬂi çevrelerinde duyurmak için ellerinden geleni yapacaklar› sözleri verdiler. ESP ad›na
ziyarete gelenler ise, “Yüre¤imiz sizinle” dediler...
12 May›s’ta BDSP'den, Al›nteri'den destek ziyaretleri gerçekleﬂirken, yine iﬂçi kad›nlar, esnaflar, çocuklar, memurlar, gençler, gecekondu yoksullar› Gülcan’› yaln›z b›rakmad›lar.
*
ﬁakirpaﬂa, dört bir yan› umutsuzlu¤un, karamsarl›¤›n ald›¤› bir
ortamda, umut arayanlar için bir direniﬂ oda¤› ﬂimdi. Bu duygularla
Gülcan’›n gülen gözlerine bak›yorlar, iki k›z›n› geride b›rak›p ölüme
yürüyüﬂünü kavramaya çal›ﬂ›yorlar.
Ve art›k direniﬂin havas›n› soluduktan sonra daha da emin oluyorlar ki; Gülcanlar’›n oldu¤u yerde
halk yenilmez, faﬂizme karﬂ› direnenler tükenmez.
Ve daha da kesin olarak inan›yorlar ki; tarih bu direniﬂ özgülünde
de hükmünü verecek ve son sözü
yine direnenler söyleyecek.
Oligarﬂi ne kadar pervas›zsa,
halk da o kadar cüretli olmak zorundad›r. Katletmiﬂ ve ad›na “hayata dönüﬂ” demiﬂlerdi. ‹nfaz ediyor ve “silah kazayla patlad›” diyor.
Tüm halk güçleri, hatta baz› burjuva
kesimlerin muhalefetine ra¤men,
yeni bir TMY ç›kar›l›yor. Bir hukukçu, bir ana iﬂte bunun için ölüme
yatmak durumunda kal›yor. ‹ﬂte bunun için 122 ﬂehit verilmiﬂken yeni
bir ölüm orucu ekibi direniﬂe baﬂl›yor. Pervas›zl›¤a cüretle cevap verilmedi¤inde, yenilgi baﬂtan kabul
edilmiﬂ olur. Büyük Direniﬂ oligarﬂinin pervas›zl›¤›na 6 y›ld›r daha üst
boyutta cüretle cevap verdi¤i için,
gönül rahatl›¤›yla “son sözü direnenler söyleyecek” diyebiliyoruz.
Gülcanlar bunun teminat›d›r. Cüretin bugünkü ifadesidir.

hem de tuvalet
ihtiyaçlar› için
bile çözülmüyorlar. Bunlar
tecritin sonuçlar›d›r. Tüm
bunlar› görüyorum, biliyorum" dedi.
‹stanbul Baro Baﬂkan›’n›n
“Türkiye'de
Direniyoruz hücre hücre, direniyoruz ev ev hukuk bitti de
mi bir avukat
5 Nisan günü k›z›l band›n› takan
ölüm orucuna giriyor” sözünü de
Av. Behiç Aﬂç›, adaletin ve hukukun
hat›rlatan Aﬂç›, “Ben intihar etmek
olmad›¤› bir ülkede, adaletin, halkistemiyorum, yaﬂam› da seviyorum.
tan, mazlumdan yana hukukun
Ama 6 y›ld›r tecrite karﬂ› verilen
onurlu yürüyüﬂünü sürdürüyor.
mücadelenin yan›nda, içinde oldum
Geçen hafta içinde çeﬂitli parti
ve tecrit hiç çözülmedi. 6 y›lda yapve sendikalar›n yan›s›ra, gecekondu
mad›¤›m›z baﬂka bir yol yoktur. Bir
yoksullar›ndan gençlere birçok keavukat›n ölüm orucuna baﬂlamas›
sim taraf›ndan ziyaret edilen Behiç
bence insanlar›n tecrit gereçe¤ini
Aﬂç›’n›n yan›baﬂ›nda destek açl›k
bir kez daha fark›na vard›rtt›” diye
grevine de yeni bir ekip baﬂlad›.
konuﬂtu.
Açl›k grevine Behiç Aﬂç› ile birEmekli-Sen üyeleri direniﬂ karlikte baﬂlayan grup 30 gün boyunca
ﬂ›s›nda sayg›lar›n› ifade ederken,
açl›¤› paylaﬂ›rken, 15 May›s’ta onbir süre sonra Ak›n Birdal ile ‹lhami
lar›n yerini ikinci bir ekip ald›.
Aras’›n da bulundu¤u SDP yönetiminden 7 kiﬂilik bir heyet ziyarette
Hatice Güzel, Halil Y›lmaz, ‹bbulundu. SDP’liler, "Ortaklaﬂacak
rahim Çuhadar ve Engin Ateﬂ açl›kde¤erler için biraraya gelemezsek,
lar›yla Aﬂç›’ya destek sunarken, onyeni haklar kazanaca¤›m›za elimizlar›n yerine Nadire Çelik, Elif Kadekinden olaca¤›z. Tecrit Diyarbaya, Cuma Özcan ve Hakan Kara
k›r'daki, Ulucanlar'daki hapishane
tecrite son verilmesi talebinin yaz›l›
katliamlar›ndan bugüne geldi. ﬁimoldu¤u önlükleri giydiler.
di de engel olunmazsa gelecekte çok
daha a¤›r koﬂullarla karﬂ›laﬂ›laParti ve sendikalardan
cak" ﬂeklinde konuﬂtular ve baﬂar›
ziyaretler
dilediler. Ak›n Birdal, devletin kararl›l›¤›ndan, ABD’nin de tecriti
11 May›s günü ﬁiﬂli Direniﬂ
destekledi¤inden sözederken, Behiç
Evi'nde de¤iﬂik kesimlerin ziyaretAﬂç›’n›n cevab›, "kazanaca¤›z
leri vard›. Emekli-Sen üyesi 16 kiﬂi
buna inan›yoruz" oldu.
ziyaret etti. "Neden ölüm orucu, bir
Ayn› gün bir baﬂka heyet
avukat daha farkl› bir yöntemle yaise,
Isparta Gençlik Dernepamaz m›yd›?" sorusunun konuﬂul¤i'ndendi.
Ö¤rencilerle artan
du¤u ziyarette, Aﬂç› tecriti ve direfaﬂist
sald›r›lar
üzerine konuﬂniﬂinin amac›n› müvekkilerinden
malar
yap›ld›.
gördü¤ü tecritin etkilerini anlatarak,
Saat 15.15'te ise Genel-‹ﬂ
"bir müvekkilim M‹T taraf›ndan
üyesi iﬂçiler Direniﬂ Evi'ndeybeynine bir dinleyici yerleﬂtirildi¤idi. ‹ﬂçiler, Aﬂç›'n›n yan›nda olni san›yor, bir baﬂka tutuklu yan›nduklar›n› ifade ettiler.
daki arkadaﬂ›n› ajan san›yor ve üs17 May›s günü ise, Teori ve
tüne kaynar su döküyor. K›r›klar'da
Politika Dergisi çal›ﬂanlar› ile
domuz ba¤›yla ba¤lan›yor insanlar,
9
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SHP Gaziosmanpaﬂa ilçe Baﬂkan›
ﬁevket Yavuz, Behiç Aﬂc›’ya desteklerini sundular.
Teori ve Politika Dergisi ad›na
Emre Görür, tecrit sorununu, içeride
tutsaklar› olan politik yap›lar›n de¤il devrim kayg›lar› olan herkesin
sorunu olarak nitelendirirken, Behiç
Aﬂc›’n›n ölüm orucuna baﬂlamas›n›,
“adaletin niteli¤i ve çözümsüzlü¤e
yönelik adalet talebi olarak görmek
gerekti¤ini” söyledi. Görür, “‹çerde
ve d›ﬂar›da ölüm orucunu sürdüren
direniﬂçilerin mücadelelerini selaml›yoruz” dedi.
SHP Gaziosmanpaﬂa ‹lçe Baﬂkan› ﬁevket Yavuz ise, ülkede duyarl›
insanlar›n direndi¤ini kaydetti¤i konuﬂmas›nda, “dünyaya verilen bir
mesajd›r bu. Buna sayg› duyuyorum. Ölüm orucuna yatanlar› destekliyoruz. ‹nsanlar an an eriyor yürek buna dayanamaz” ﬂeklinde konuﬂtu. Kendilerinin üyelerine tecritin insanl›k d›ﬂ› bir uygulama oldu¤unu anlatt›klar›n› ifade eden Yavuz, Direniﬂ Evi’ni ziyaret etmeleri
için de çaba harcad›¤›n› söyledi.

Suriyeli hukuk ö¤rencisinden
Av. Behiç Aﬂç›’ya:

‘Yolumu Ayd›nlatacaks›n’
Bu arada Direniﬂ Evi’ne mail,
faks, telefon vb. yolla çok say›da
gelen mesajlarda direniﬂin etkisi söze dönüﬂüyor, duygular en yo¤un
haliyle yaﬂan›yor. Türkiye’nin pekçok kentinden gelen mesajlar›n yan›s›ra, Suriyeli bir hukuk ö¤rencisinden gelen mesaj bu anlamda dikkat çekiciydi. Suriye’den yazan hu-

Tecrit kalkmazsa ben de ölece¤im
Ben Av. Behiç Aﬂc›, bugün Ölüm Orucu direniﬂimin 43. günüdeyim. 43 gündür, devrimci
tutsaklar üzerinde uygulanan tecrit iﬂkencesi
kalks›n diye aç›m. 43. gündür her gün ölüme
bir ad›m daha yaklaﬂ›yorum. Evet, tecrit kalkmazsa ben de ölece¤im. Tecriti hala ›srarla sürdürenler 122 insan›n ölümünden sorumlu olduklar› gibi benim de ölümümden sorumlu olacaklard›r.
Çünkü tecrit insani duygular›n kaybolmas›d›r! Tecrit her gün biraz daha ölmektir! Tecrit kendini boﬂlukta hissetmektir! Tecrit sessiz
imhad›r! Tecrit kalks›n istiyoruz. TECR‹T ‹NSANLIK SUÇUDUR. ‹nsan
kuk ö¤rencisi Fati Dsaf ﬂöyle diyor
mektubunda:
“Say›n Avukat Behiç Aﬂç›,
Seni Suriye'den selaml›yorum,
ey öncü devrimci. Ölüm Orucuna
baﬂlad›¤›nda yapt›¤›n konuﬂmay›
internetten okudu¤umda ﬂaﬂ›rmadan ve etkilenmeden edemedim.
Çünkü günümüzde art›k böyle tav›rlara çok az rastlan›yor. Konuﬂman›,
iki üç kere okudum, susuzlu¤umu
gideremedim. Yüzüme yerleﬂen ﬂaﬂk›nl›k ve iftihar alametleri gitmedi.
ﬁaﬂ›rt›c› çeliﬂkilere gömüldüm, bo¤az›ma tak›lan bir hayk›r›ﬂ gözüme
yerleﬂen bir yaﬂ oldu.
De¤erli avukat, ben bir Hukuk
ö¤rencisiyim. Seni ö¤renince okula
devam etmek için büyük bir güç
duydum. Senin gibi bir avukat olmak isterdim. Senin cüretine ve cesaretine ulaﬂamayabilirim belki,
ancak çal›ﬂaca¤›ma ve ilk ad›m›
ataca¤›ma söz veriyorum. ‹nternette bildi¤im bütün sitelerde kiﬂili¤inle ilgili bilgiler bulmak için çok
arand›m. Hayat›n› araﬂt›rmak istedim, senden ö¤renmek istedim. Bu
direnen ve savaﬂan devrimcileri tan›mak istedim.
Son olarak ey büyük hoca; müvekkilerini savunma yöntemlerine
sayg› duyuyorum. Mektubumu k›sa
tutmak zorunda hissediyorum kendimi. Ne kalemim yazabiliyor ne de
akl›m duygular›m› düﬂüncelerimi
anlatabiliyor. Kendimi bu durumu
anlatacak seviyeye yükselemiyor
görüyorum. Ne kadar u¤raﬂsam da

sosyal bir varl›kt›r. Tecrit iﬂkencesini ›srarla sürdürenler bilmelidir ki,
Ben Av. Behiç Aﬂc›, iki çocuk annesi Gülcan Görüro¤lu, Mustafa Tosun, Sevgi Saymaz ve Kamil Karataﬂ'›n ölümünden sorumlu olacaklard›r.
Ziyaretime gelmek isterseniz, neden Ölüm Orucu yapt›¤›m›
anlatmak isterim. Ziyaret saatlerimiz:
11.00-13.00 / 14.00-16.00 / 17.00-21.00.
Abide-i Hürriyet Cad. Pay Apt. No: 133 Kat: 4 Daire: 6 ﬁ‹ﬁL‹/‹ST.
Tel: 0212 343 46 33
e-mail: avukatbehic@mynet.com

bo¤az›mda bir dü¤üm olup devam
etmemi engelliyor. Ancak söz veriyorum, senin tutumunu birgün alaca¤›m. Sen her zaman hep benim
yolumu ayd›nlatan ve ileri gitmemi
teﬂvik eden meﬂale olacaks›n.
Son olarak yaﬂas›n özgürlük. Yaﬂas›n Direniﬂ! Yaﬂas›n Cüret! Can›m sana ve direnen devrimcilere
feda olsun..."

Ziyaret defterinden...
Direniﬂ Evi’nde yeralan ziyaret
defterine düﬂülen duygu ve düﬂüncelerden baz›lar›na yer veriyoruz:
◆ Sevgili abimiz, arkadaﬂ›m›z,
yoldaﬂ›m›z, avukat›m›z, Behiç. Zafere ve umuda olan bu onurlu yolculu¤unda bizleri de bu halkan›n
zincirleri kabul edip yol arkadaﬂl›¤›na kabul buyurman›n onur ve gururunu taﬂ›yorum. Yolun aç›k olsun
BEH‹Ç. (Sezai Demirtaﬂ)
◆ Merhaba, ben Gazi'nin gecekondu evlerinden gelen bir destekçi
ve yurtseverim. Öncelikle bu onurlu direniﬂi, direniﬂçileri selaml›yorum. Sürekli yanlar›nda oldu¤umu
belirtirim. (Deniz Palab›y›k)
◆ Bir Av. ve meslektaﬂ›n›z olarak savunman›n en güzel örne¤ini
verdi¤iniz eyleminizi bütün samimiyetimle destekliyorum. Her ﬂeyden önce bu savunman›zda yaln›z
olmad›¤›n›z›, olmayaca¤›n›z› bilmenizi isterim.
◆ Bazen bir ﬂeyleri anlatmak
10
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çok uzun kelimeler, cümleler ister.
Bu da öyle bir ﬂey. Ama bazen bir
ﬂeyleri anlatmaktansa çok küçük bir
ﬂey yapmak çok daha önemlidir.
Ben de, her ﬂeyden önce bir insan
olarak sonra bir meslektaﬂ›n›z olarak
(ölece¤im demiﬂsiniz) ölmenize engel olmak için elimden gelen herﬂeyi yapaca¤›m. Ölmene izin vermeyece¤iz. (Av. Tarkan Özdemir)
◆ Cem kadar k›sa ve öz konuﬂal›m. Umudumuz gururumuzsunuz.
Sizleri seviyoruz. (Gazi Mahallesi’nden 66 kiﬂi)
◆ Yeri geldi sevdalar›m›z› paylaﬂt›k. Yeri geldi umutlar›m›z› paylaﬂt›k. Yeri geldi ölüme karﬂ› direnli¤imizi bu dört duvar aras›nda paylaﬂ›yoruz. Sizleri vermiﬂ oldu¤unuz
bu samimi kararda yürekten destekliyorum. Sizleri yüre¤inizden öpüyorum. (Deniz Y›ld›r›m)
◆ Adaletin olmad›¤› yerde, direnmek hakt›r ﬂiar›yla bu ﬂanl› direniﬂe baﬂlad›¤›n›zdan dolay› sizi tebrik ederim. Di¤er meslektaﬂlar›n›z›n
da sizin kadar onurlu ve cüretkar olmas›n› dilerim. Umudumuzun türküsü dilinizde her daim olsun. Hepinizi çok seviyoruz. Umudunuz
Umudumuzdur. (‹lhan Karak›ﬂ)
◆ Sözün tükendi¤i yerde baﬂlar
eylem. Sözü tükenen bir avukatsa
hele eylem daha da baﬂka olur. Bir
avukat›n hukukun olmad›¤›n› gösterircesine yapt›¤› bu eylem tarihe yaz›lacak yeni bir sözdür "Halk›z biz,
yenilmeyiz.” (Aﬂur Emir)

Anneler Günü’nde
Bir Anne Ölüm Orucunda
Dünya tatl›s› iki k›z› var onun.
14 ve 16 yaﬂlar›nda 2 k›z›.
Betül ve Müge, 2006 y›l›n›n Anneler Günü’nde annelerinin gözlerine bakt›klar›nda, ölüme giden bir
anne görecekler. Onlar annelerine
çiçek verirken “nice y›llara” diyemeyecekler.
Çünkü anneleri Gülcan Görüro¤lu, 5 May›s’ta Adana’daki
evinde ölüm orucuna baﬂlad›.
33 yaﬂ›ndaki Gülcan Görüro¤lu, bir tutuklu de¤il; ama F
Tipi hapishanelerde uygulanan
TECR‹T’in ne oldu¤unu çok
iyi biliyor.
19 Aral›k 2000’den bu yana neler yaﬂand›¤›n› çok iyi biliyor.
O da kendinden önce ölüm
orucu yap›p ﬂehit düﬂen 122
kiﬂi gibi, tecritin kald›r›lmas›
için, insanlar›n insanca yaﬂayabilmesi, düﬂünceleriyle yaﬂayabilmesi için ölüm orucunda.

Sevgili Anneler!

Anneler
Günü’nde çocuklar›n›z sizin ellerinizi öperken, size çiçek verirken,
sadece bir an ﬂunu düﬂünün: Bir anne iki güzel k›z›n› b›rak›p da neden
ölüme yatar?
Ve siz sevgili çocuklar›m›z! Anneler Günü’nde annenizin elini
öperken, ona sar›l›rken veya çiçek
verirken, sadece bir an 14 ve 16 yaﬂ›ndaki iki genç k›z›, Betül’le Müge’yi düﬂünün... Bir çocuk için, annesinin yan› baﬂ›nda gün gün ölüme
gitmesini izlemek nas›l bir duygudur, bilemezsiniz elbette, ama tahmin etmeye çal›ﬂ›n.

Anneler, çocuklar›m›z;
bir de TAYAD’l› annelerin, çocuklar›n yerine koyun kendinizi.
Tecrit ad› verilen ve insan› düﬂüncelerinden, inançlar›ndan vaz-

geçmeye zorlayan, insan› y›llarca
arkadaﬂlar›ndan, ailesinden kopuk
yaﬂamaya mahkûm eden, insan› insan olarak görmeyen politikay› hayata geçirmek için bugüne kadar
122 Annenin evlatlar› ellerinden
al›nd›.122 Annenin y›llard›r gözleri
kan çana¤›, yürekleri ac›l›.
Biz TAYAD’l› Anneler, 122 çocu¤umuzu topra¤a verdik bu alt›

y›lda. Topra¤a vermediklerimiz de
hapishanelerde bir-üç kiﬂilik hücrelere diri diri gömülmüﬂ durumda.
Yar›n bir baﬂka o¤lumuzun, k›z›m›z›n tabut içinde hapishaneden ç›kar›lmayaca¤›n›n hiçbir güvencesi
yok. Nas›l kutlayal›m Anneler Günü’nü?
F Tipi Hapishaneler aç›l›p tecrit
uygulan›ncaya kadar sa¤ olsunlar
o¤ullar›m›z, k›zlar›m›z, hiçbir Anneler Günü’müzü kutlamamazl›k
yapmazlard›. Biz onlar› görmeye
giderdik.
Ama ﬂimdi bir yasaklar cehenneminde yaﬂ›yorlar. Gönderdikleri
mektuplar›n, kartlar›n sansürlene
sansürlene kuﬂa çevrilmesi bir yana,
tam 6 y›ld›r durmaks›z›n peﬂpeﬂe
mektup, ziyaret yasaklar› verildi¤i
için, mektup da yazam›yorlar art›k.
Ziyaret de yapam›yoruz. ‹çeride iﬂkenceler sürüyor; “kalp krizi”nden
öldü diye evlatlar›m›z›n tabutu teslim ediliyor bize.
11
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Tüm bu zulme direnen evlatlar›m›zdan üçü ise, halen F Tipleri’nde
ölüm orucunda. Gün gün ölüme yürüyorlar onlar da. Ve biz TAYAD’l›
Aileler, hapishanelerdeki tecrit zulmünü halk›m›za duyuruyoruz diye,
linç sald›r›lar›na maruz kal›yoruz.

Bir anne, iﬂte bunlar
için gül gibi iki k›z›n› b›rak›p ölüme yat›yor.
Gülcan Görüro¤lu, iki k›z çocu¤u, zulmün, IMF’nin, emperyalistlerin, sömürünün, F Tipleri’nin, tecritin, yozlaﬂman›n olmad›¤› bir ülkede yaﬂas›n diye ölüm orucunda.
Aray›n onu. Ziyaret edin.
Anneler Günü’nü kutlay›n.
Bunlar›n hiçbirini yapmasan›z bile, sadece düﬂünün,
sorun neden ve nas›l oluyor
bunlar diye.
Kendinizi ister annenin, ister iki k›z›n›n yerine koyun.

Annelerimiz! Evlat
sevgisinin de, evlat ac›s›n›n da
ne oldu¤unu bilen annelerimiz; bu ülkede yaﬂanan hiçbir
sorun kimsenin “kendi” sorunu de¤ildir. Ac›lar hepimizin. Ac›lar›m›z
çok. Buna ra¤men umudumuz da
büyük. Güzel günler görece¤iz anneler, evlat ac›s›n›n olmad›¤› günler.
Evlat ac›s› yaﬂamayacaklar› bir
dünya dile¤imizle tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyoruz.
14 May›s 2006

TAYAD’l› Aileler
Bir annenin iki k›z›n› b›rak›p neden ölüme yatt›¤›n› kendisinden
dinlemek, Gülcan Görüro¤lu'na
mektup yazmak, görüﬂmek ve
mail göndermek isterseniz;
Adresi: ﬁakirpaﬂa Mahallesi, 37
Sok. No:7 Seyhan/ Adana
Telefonu: 0 536 685 45 26
Mailler: gulcangoruroglu@mynet.com

ve gulcangoruroglu@yahoo.com

“Anneler Günü’nü Ölüme
Giderken Karﬂ›l›yorum”
Ben Gülcan Görüro¤lu; 5 May›s
2006 günü tecritin kalkmas›, analar›n gözyaﬂlar›n›n dinmesi için ölüm
orucuna baﬂlad›m.
Ben de bir anneyim ve iki k›z›m
var. 2006 y›l›n›n anneler gününü
ölüme do¤ru giderken karﬂ›l›yorum.
Bir anne olarak, çocuklar›m ve
tüm çocuklar›m›z›n özgür olmas›
için yat›rd›m bedenimi, ölüm orucuna. Ben öleyim, çocuklar›m yaﬂas›n diyedir, ölüm orucuna baﬂlamam. Bir ana olarak tecrit zulmünde insanlar ölmesin, baﬂka analar›n
çocuklar› ölmesin diye, ölüm orucunday›m.
Halk›m›z “Ana gibi yar olmaz”
demiﬂ. Bir ana olarak vatan›m, ülkem ve çocuklar›m için, kendimi feda ediyorum. As›l anal›k budur ve
çok sevdi¤im çocuklar›m için, ha-

yat›m› ortaya koydum.
Bir ana neden ölüm orucu yapar? Kendim anlatay›m sizlere! Ben
çocuklar›m› onurlu ve namuslu yetiﬂtirmeye, vatanlar›n› seven, okuyan, araﬂt›ran, paylaﬂmas›n› seven
birer insanlar olarak yetiﬂtirmeye
çal›ﬂt›m. Çocuklar›m›z›n IMF eliyle
borçlu do¤du¤u ülkemizde, de¤erlerimizin, geleneklerimizin yokedilmeye çal›ﬂ›ld›¤› böylesi bir düzende
çocuklar›m›n süt hakk› için; Bugüne kadar F Tipi hapishanelerden ç›kan 122 tabutun 123 olmamas› için;
122 anan›n gözyaﬂ›na yenilerinin
eklenmemesi için; çocuklar›m›n r›zk›n› çalanlardan hesap sormak için;
yat›rd›m bedenimi ölüme.
“Ölmeye de¤er mi?” diyebilirsiniz. Evet, bunlardan biri için bile ölmeye de¤er. Helal sütümle emzirdi-

Annemizle gurur duyuyoruz
Betül: Lise 2. s›n›ftay›m. 10 yaﬂ›mdayken annem hapishaneye girdi. Ziyaretlerinde görebilmek çok zor oluyordu.
Hem bize uzakt› hem de hapishane koﬂullar›ndan dolay› çok sorun yaﬂad›k.
Asl›nda hapishane kap›lar›nda büyüdük.
Ölüm orucu eylemini ö¤renince, annemi kaybetme ihtimalinden dolay› çok
üzüldüm. Ama ben 16 yaﬂ›nday›m, çocuk de¤ilim art›k. Üzülmekle beraber
annemin do¤ru yolda oldu¤unu bildi¤im
için ayn› zamanda gurur da duyuyorum.
Tecriti az çok annem kadar biliyoruz.
‹nsanlar›n haks›zl›klara karﬂ› bulduklar›
çözümleri yoketmek için devletin insanlar› vazgeçirme
çabas›d›r. Görmelidirler ki, annem bask›lara ra¤men
ölüm orucuna girerek güçlü oldu¤unu gösterdi. Biz tecriti annemin hapishaneye girmesi ile yaﬂad›k. Bir bak›ma tecrit bizi de kaps›yordu. Annem hapishanedeyken
geçirdi¤i günleri baﬂka insanlar›n yaﬂamas›n› istemedi¤i için, ölüm orucunda. Annemin ölmesini istemiyorum. Bunun için insanlar›n, tecrite karﬂ› sunulan çözüme destek verilmesini istiyorum. Herkesin yapabilece-

¤im çocuklar›ma halel gelmemesi
için de¤er.
Ben Gülcan Görüro¤lu ve ölüm
orucumun 10. günündeyim. 10 gündür çocuklar›m aç kalmas›n diye,
kendimi açl›¤a yat›rd›m ve onlarca
gün bedenim eriyerek aç kalaca¤›m.
Ben Gülcan Görüro¤lu; her gün
pembe hayaller dünyas› kurarak evlerinize giren diziler de¤il anlatt›klar›m. Bu bir reklâm da de¤il. Gerçe¤in ta kendisiyim. Bize gösterilmeyen, izletilmeyen, söylenmeyen,
anlat›lmayan›m. Gelin; gözlerinizle
görün hücre hücre eriyiﬂimizi.
Benim ölümüm istenmiyorsa yap›lacak tek ﬂey var; o da TECR‹T‹N
SON bulmas›d›r!
Bugün anneler günü ve ben bir
ana olarak ölüm orucunday›m.
Tüm analar›m›z›n anneler gününü kutluyor ve ellerinden öpüyorum. Ve tüm analar›m›z› çocuklar›m›za sahip ç›kmaya ça¤›r›yorum.
Biz analar olarak sahip ç›karsak çocuklar›m›z ölmeyecektir.
GÜLCAN GÖRÜRO⁄LU

¤i bir ﬂeyler mutlaka vard›r.
Adalet Bakan›’na seslenmek istiyorum. Hiç de adaletli davrand›¤›n› görmedim. Hem annem hem de baﬂka insanlar›n ölmemesi için tecriti kald›rmas›n› istiyorum.

Müge: ‹lkö¤retim 8. s›n›ftay›m, 14
yaﬂ›nday›m. Annemi tan›d›¤›m için ve
böyle bir karar alaca¤›n› düﬂündü¤üm
için haz›rl›kl›yd›m. Ama tabi ki çok da
üzüldüm. Çünkü o benim annem. Ama
annemin ben ve benim gibi gençlerin
gelece¤i için ölüm orucunda olmas›ndan gurur duyuyorum.
Tecriti ne annem ne de ablam gibi
iyi biliyorum. Ama insanlar›n düﬂüncelerine engellemek için oldu¤unu biliyorum. Annem de
düﬂünceleri ile yaﬂamak istiyor. Tecritte daha fazla insan›n ölmesini istemiyorsan›z, onlar› ziyaret ederek telefonla arayarak veya baﬂka yollarla ulaﬂarak destek
ç›kman›z› istiyorum. 122 ölümün 123'e ç›kmas›n› istemiyorsan›z destek verelim.
Adalet bakanl›¤› görüyor ki tecriti uygulamakla insanlar›n düﬂüncelerini engelleyemiyor. Art›k bu uygulamadan vazgeçmelidir.
12
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O¤ullar›, k›zlar› katledilen
analar meydanlardayd›
cuklar›m›z Tecritte Ölüyor"
sloganlar› att›lar.
250 kiﬂinin kat›ld›¤› eyleme Mücadele Birli¤i Platformu da destek sunarken, TAYAD’l› Analar’a k›rm›z› karanfiller verildi.
Yap›lan aç›klamada, “Bugün sabah uyand›klar›nda eli,
o¤ullar› k›zlar› taraf›ndan
öpülmedi bu annelerin. Çünkü
onlar›n o¤ullar› k›zlar› hapishanelerde tecrite karﬂ› süren
ölüm orucunda ve hapishane
katliamlar›nda yaﬂam›n› yitirdiler” diyen TAYAD’l›lar,
‘Cennet annelerin ayaklar›n›n
alt›nda’ masallar› anlat›l›rken,
analar›n açl›k, yoksulluk, zülüm cehennemine at›ld›klar›n›
kaydettiler.
Halen evlatlar› ölüme yürüyen
analar›n ve ölüme yatan bir anan›n
oldu¤una dikkat çekilen aç›klamada, ﬂöyle denildi:
“E¤er bugüne kadar duymam›ﬂsan›z duyun, görmemiﬂseniz görün
bizi; 122 tabut size neyi ifade ediyor? 122 tabut, 122 can demek…
Yani 122 annenin yüre¤inin kurﬂunland›¤›n›, hayatlar›n›n karart›ld›¤›n› anlatm›yor mu? Bugün anneler

“122 Mezar var bize hediye
edilen. Bu zülüm de¤il de
ne? Bu zülüme son verin!”
14 May›s Anneler Günü vesilesiyle yap›lan eylemlerde, Gülsümanlar’›n, ﬁenaylar’›n bayra¤›n›
devralan Gülcan Görüro¤lu’nun iki
k›z›n›n gelece¤i için de ölüme yatt›¤› halka duyurulurken, zulüm iktidar›n›n, 122 anay› gözüyaﬂl›, ac›l›
b›rakt›¤›n›n alt› çizildi.
*
‹stanbul Taksim Tramvay Dura¤›’nda toplanan TAYAD'l› Aileler,
Anneler Günü’nde de 6 y›ld›r hayk›rd›klar›n› bir kez daha zalimlerin
surat›na hayk›rarak “Çocuklar›m›z
Tecritte Ölüyor" pankart› açt›lar.
Ölüm orucunu sürdürenlerin resimlerini taﬂ›yan yüzlerce insan, en
önde beyaz baﬂörtülü analar olmak
üzere ‹stiklal Caddesi’nde yürüdü.
Baﬂlar› dik, vakur bir edayla evlatlar›n›n onurunu taﬂ›yan analar,
eylemi izleyen halk taraf›ndan da
desteklendi. Sokaktan geçenlerin ve
balkonlardan seyredenlerin coﬂkulu
alk›ﬂlar› aras›nda aç›klama yapan
TAYAD’l›lar, "Tecrit'e Son, Tecriti
Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Ço-
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günü... Tecrit zülmüne karﬂ› bu ülkede analar da öldü.
E¤er bugüne kadar duymad›ysan›z bugün evlatlar› F Tipi Nazi
kamplar›nda olan annelerin ac›s›n›
duyun. Binlerce tutsa¤›n Nazi
kamplar›ndaki sesini duyun.
Biz analar›n; o¤ullar›n›n, k›zlar›n›n diri diri tabutluklara gömülmesine seyirci kalan anne, anne midir? Sessiz kal›rsa onun yüre¤i ana
yüre¤i midir?”
AKP iktidar›na da seslenen TAYAD’l›lar,
“122 Mezar var bize hediye edilen. Bu zülüm de¤il de ne? Bu zülüme son verin!” dediler.
*
Türkiye’nin di¤er kentlerinde
yap›lan eylemlerde de, Gülcan Görüro¤lu ön plandayd›.
Adana’daki ilk etkinlik ‹nönü
Park›’nda yap›lan aç›klama oldu.
Gülcan Görüro¤lu’nun Anneler Günü ile ilgili aç›klamas›n›n okundu¤u
eylemde, “Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun, Gülcan Görüro¤lu Onurumuzdur” sloganlar› at›ld› ve halka
bildiriler da¤›t›ld›.
Adana’daki 2. etkinlik, Görüro¤lu’nun Anneler Günü’nü kutla-

mak için ﬁakirpaﬂa Mahallesi’ndeki
Direniﬂ Evi’nin ziyareti oldu. 40 kiﬂinin kat›ld›¤› ziyarette, türküler
söylenirken, U¤ur Türkmen’in 2 ye¤eni ﬂiir okudu. ‹zleyenler gözyaﬂlar›n› tutamazken, Gülcan’a karanfiller ve hediyeler sunuldu. Ve elbette iki k›z› k›z›l karanfillerle annelerini onurland›rd›lar.
Adana’da bir baﬂka etkinlik ise,
Temel Haklar’›n faaliyetleri kapsam›nda Havuzlubahçe Mahallesi’nde
gerçekleﬂtirildi¤i müzik dinletisiydi. Dinleti, ayn› zamanda Gülcan
Görüro¤lu’nun direniﬂinin halka anlat›ld›¤› bir içerikte geçti. Dernek
Genel Sekreteri Y›lmaz Bozan, mahalle halk›na hitaben yapt›¤› konuﬂmada, bugünün Anneler Günü oldu¤unu hat›rlatarak, tüm analar› Gülcan Görüro¤lu’nu ziyarete ve deste¤e ça¤›rd›.
Hatay TAYAD'l›lar tüm engellemelere, provokasyon giriﬂimlerine
ra¤men tecritin kald›r›lmas› için
Cuma eylemlerinin 10. haftas›nda
Ulus Meydan›’ndayd›lar. 12 May›s
günü "Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyo-

rum Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” pankart› ile birlikte Cengiz
Soydaﬂ Ölüm Orucu Ekibi’nin, Av.
Behiç Aﬂç›'n›n ve analar›n gözyaﬂlar›n›n dinmesi için ölüm orucunday›m diyen Gülcan Görüro¤lu'nun
resmini taﬂ›yan TAYAD’l›lar, aç›klaman›n ard›ndan oturma eylemi
yapt›lar. Görüro¤lu'nun mektubu
okunan eylemde, bu hafta da polis
taraf›ndan yönlendirilen iki kiﬂinin
provokasyon giriﬂimi boﬂa ç›kar›ld›.
Eylemin ard›ndan afiﬂ yapan,
megafonla halka tecriti anlatan TAYAD’l›lar 700 insana da bildirilerle
Büyük Direniﬂ’in sesini ulaﬂt›rd›lar.
Malatya TAYAD'l› Aileler 14
May›s günü AKP binas› önünde
yapt›klar› eylemde, bugünün anneler günü oldu¤unu hat›rlatarak,
“Anneler açl›kla, iﬂsizlikle, hapishane kap›lar›nda süründürülmekte.
Analar›n elleri ve ah› AKP'nin yakas›ndad›r” dediler ve Gülcan Görüro¤lu’ndan sözettiler.
Fatma Koyup›nar'›n resimleriyle
birlikte "Av. Behiç Aﬂç› Ölüm Orucunda Duydunuz mu, ‹stanbul'da,

Adana'da, F Tipi Hapishaneler’de
Ölüm Orucu Sürüyor, Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Fatma Koyup›nar Ölümsüzdür" dövizlerini
taﬂ›yan TAYAD’l›lar, aç›klama sonras› eylemi izleyen halk›n tecrite
iliﬂkin sorular›n› cevapland›rd›lar.
Antalya TAYAD'l› Aileler ise,
14 May›s günü “Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun” pankart› açarak K›ﬂlahan Oteli önünden K›ﬂlahan Meydan›’na kadar yürüdüler.
Burada yap›lan aç›klamada, 14 May›s’›n Anneler Günü oldu¤unu hat›rlatan Müslüm Dulkadir, “Bu ülkenin analar› tecritin kald›r›lmas›
için ölümlere yat›rd› bedenini. Gülsüman, ﬁenay, Sevgi Erdo¤an tecridin kald›r›lmas› talepleri yerine getirilmedi¤i için hayat›n› kaybetti. Ve
bugün Gülcan Görüro¤lu ayn› taleple ölüm orucunda” diye konuﬂtu.
Düzenin analar üzerine demagojilerinin teﬂhir edildi¤i aç›klaman›n
ard›ndan Mustafa Abac›, Av. Aﬂç›’n›n aç›klamas›n› okudu ve “Fatma Koyup›nar Ölümsüzdür” slogan› at›larak oturma eylemi yap›ld›.

¤unu anlatt›lar.
Adana TAYAD'l›lar her hafta ‹nönü Park›'nda yapt›klar› tutsak mektubu okuma ve oturma eylemini, 15
May›s’ta da gerçekleﬂtirdiler. Yap›lan aç›klamada özellikle Adana’da ölüme yatan Gülcan Görüro¤lu'na destek ça¤r›s› yap›l›rken, Gülcan’›n adres, telefon ve email bilgilerinin yerald›¤› 300 adet broﬂür da¤›t›ld›. Ayr›ca bir TAYAD’l› da görüﬂlerde yaﬂad›¤› uygulamalar›
anlatt›.
‹zmir’de 13 May›s günü oturma eylemi yapan TAYAD’l›lar da “tecriti kald›r›n, ölümleri durdurun” talebini yinelediler. Kemeralt› Çarﬂ› giriﬂinde yap›lan aç›klamada konuﬂan Songül Ekeno¤lu, iktidar›n ölümlerden sorumlu oldu¤unu kaydederek, “TECR‹T; insan›n
fiziken de¤il, ruhunun, vicdan›n›n, sevgisinin, inanc›n›n, insan olman›n tüm duygular›n›n ölümüdür” dedi.
Aç›klaman›n ard›ndan oturma eylemi gerçekleﬂtirildi.
*
Mücadele Birli¤i Platformu üyeleri, 16 May›s’ta
Taksim Meydan›'nda bulunan Simit Saray›'n›n 3. kat›ndan, 10 metre uzunlu¤unda, üzerinde Serpil Cabadan'›n
resmi bulunan ve "Ölüm Orucu Sürüyor Sürecek Zafere Kadar, Mücadele Birli¤i Platformu" yaz›l› bir pankart açarak sloganlar att›lar. Polis eylemcileri gözalt›na
al›rken, halk›n izlemesini de engellemeye çal›ﬂt›.

TECR‹TE SON EYLEMLER‹
Samsun’da da 13 May›s’ta oturma eylemi devam
etti. Süleymaniye Geçidi’nde toplanan TAYAD’l›lar
“Tecrite Son” pankart›n› açarak, Gülcan Görüro¤lu’nun aç›klamas›n› okudular. Görüro¤lu’nun “gökyüzündeki y›ld›zlar› de¤il tecritin kalkmas›n› istiyoruz”
sözlerini hat›rlatan Hasan To¤an aç›klamay› okurken,
iki çocuk annesi Görüro¤lu’nun mesajlar›n› birçok insan›n dinledi¤i görüldü. Aç›klaman›n ard›ndan bir süre
oturma eylemi yap›ld›.
TAYAD’l›lar oturma eylemi sonras› bildiri da¤›t›rken, iki kiﬂinin “Amerika’n›n ‹srail’in uﬂakl›¤›n› yapmay›n, bu ülke otuz bin ﬂehit verdi” ﬂeklindeki sataﬂmalar›na
maruz
kald›lar. Aldat›lm›ﬂ, kullan›lan bu
iki kiﬂiye gerekli
cevab› veren as›l
savunduklar› düzenin, 30 bin insan›n
ölümünden sorumlu olan oligarﬂinin
emperyalizmin
hizmetinde oldu14
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Büyük Direniş’in
bayrağı onlarda
nimkisi. Ama sabreden derviﬂ misali, onurumuzu kuﬂand›m sonunda.
Herkes benim, bizim
kadar sevinmedi elbet Cengizler’e. 2 May›s’ta hapishane idaresinin ölüm orucuna baﬂlad›¤›m için hakk›mda disiplin soruﬂturmas›
açt›¤›na dair ka¤›d› tebli¤
S›¤acak
ettiler. “Haberleﬂme ve ile60-70 güne
tiﬂim araçlar›ndan 1 aydan
3 aya kadar men” cezas› ile
60-70 ömür
sonuçlanabilecek bir soruﬂDa¤› de¤ilse bile
turma. Henüz 21 Mart’ta
düzenledi¤imiz anma progda¤ yüreklileri kucaklayacaks›n.
ram› nedeniyle verdikleri 3
Ba¤›rd›n m›
ay ziyaret yasa¤› da uygulanmad›. O da baﬂlayabilir
yan›ndakine de¤il
yak›nda.
tarihe duyuracaks›n.
Disiplin soruﬂturmas›n›n haricinde, 5 May›s’ta
13. Ölüm Orucu Ekibi, Büyük
iste¤imiz d›ﬂ›nda yerimizi de¤iﬂtirDireniﬂ’in F Tipi hapishanelerdeki
diler. A-36’dan A-19’a al›nd›k. Builk ﬂehidi olan Cengiz Soydaﬂ’›n
ras› gardiyanlar›n koridorda beklead›n› alarak, 1 May›s 2006’da diredi¤i yerin hemen yan›. Ayr›ca koriniﬂin bayra¤›n› devrald›.
dor kenar› ve koridordaki pencereÜç Cengiz ﬂimdi onlar. YEN‹lerden hücreyi tamamen görmek
GÜN’leri müjdeleyecek, zulmün
mümkün. Bir de çat›da hücreyi gökaranl›¤›n›n ortas›nda zulme vurarebilecek bir kamera var. Daha racak üç Cengiz.
hat gözetleyebilecekleri, denetleyebilecekleri, gerek görürlerse müdaDüﬂünceleri ve inançlar› için açhale edebilecekleri bir yere ald›lar
l›¤›n koynunda ölüme yatanlara
anlayaca¤›n.
karﬂ›, oligarﬂinin buldu¤u ve bulabilece¤i tek çözüm(!) yine bask›lar,
Onlar kendilerince tedbir almaya
yasaklar oldu.
çal›ﬂadursun bizim neﬂemiz, coﬂkumuz yerinde. Buraya, bir mevziyi
Üç yeni ölüm orucu direniﬂçisinda¤›tmak, bizleri sindirebilmek için
den Mustafa Tosun, daha direniﬂisevk-sürgün etmiﬂlerdi. Ördü¤ümüz
nin ilk günlerinde F Tipi yönetimiyeni bir mevzi ve direniﬂ oldu cevanin keyfi uygulamalar›yla yüzyüze
b›m›z.
kald›... Devam›n› Mustafa Tosun’un
kendi mektubundan aktar›yoruz:
Sevgiyle kucakl›yorum hepinizi.
***
Sevgiler Sayg›lar / 8 May›s
2006,
Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi
Merhaba...
***
Destan›m›z›n coﬂkusuyla kucakl›yorum sizi.
Ölümü gülerek kucaklamak üzere yola ç›km›ﬂ insanlara karﬂ› mekNihayet murad›m›za erdik. Oltup, ziyaret yasaklar›yla, hücre dedukça uzun bir bekleyiﬂ oldu be15
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¤iﬂiklikleriyle sonuç alabilece¤ini
ummak, oligarﬂinin çaresizli¤inden
baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Direniﬂçiler,
6 y›ll›k direniﬂ içinde “ölümü göze
alm›ﬂ bir insandan daha güçlü hiçbir silah yoktur” gerçe¤ini defalarca kan›tlad›lar. Bu güçlü, yenilmez
silaha karﬂ›, oligarﬂinin baﬂvurdu¤u
yöntemler aciz, zavall› ve hatta
komiktir.
Gerçek ﬂu ki; AKP hükümetinin, Adalet Bakanl›¤›’n›n ve hapishane yönetimlerinin bugüne kadar
direniﬂi k›rmak için baﬂvurmad›klar› hemen hiçbir yöntem kalmam›ﬂt›r. Bu anlamda bundan sonra baﬂvuracaklar› her yöntem, daha öncekilerinin bir tekrar› olacakt›r. Tabii
elde ettikleri sonuç da bir “tekrar”
olmaya mahkumdur. Direniﬂi hiçbir
bask› ve zorbal›k yöntemiyle bugüne kadar nas›l k›ramad›larsa, bundan sonra da k›ramayacaklard›r. Direniﬂi bitirebilecek tek irade, tutsaklar›n iradesidir! Onun da koﬂullar›
bellidir.

Merhaba
Sizlerin sevgisiyle ç›kt›k yola.
Bu sevgi, yolculu¤um boyunca
sizler gibi, yoldaﬂ›m olacak.
Cengiz, ilk vuruﬂ, ilk darbe olmuﬂtu. Karamsarl›k bulutlar›n›
da¤›tm›ﬂ, YEN‹GÜN’ü müjdelemiﬂti.
Umut tazeliyoruz yoldaﬂlar.
Umutsuzlu¤u kurﬂuna diziyor,
da¤larda ve yüreklerde isyan ateﬂini harl›yoruz.
Sizlere, sevginize lay›k olaca¤›m.
Biz kazanaca¤›z! Aln›mdaki k›z›ll›¤›n s›cakl›¤›yla kucakl›yorum.
Sevgiler Selamlar
Mustafa Tosun

Abdi ‹pekçi’de Süresiz Açl›k Grevi
Her cumartesi Abdi ‹pekçi’de
yap›lan mektup okuma eylemi 13
May›s günü foto¤raf sanatç›s›, ﬂair
Mehmet Özer’in de kat›l›m›yla gerçekleﬂti. “Tecrite Son”, “Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum” pankartlar›n›n aç›ld›¤› eylemde, bir grup açl›k
grevine baﬂlad›¤›n› duyurdu. Ayﬂe
Arapgirli Elbistan Hapishanesi’nden gelen tutsak mektubunu
okurken, mektubun sonunda ﬂu ifadeler yeral›yordu:
”Biz söz verdik ve sözümüzü tutuyoruz. Sizin de söz vermenizi istiyoruz. Öncelikle de kendiniz için…
Bulundu¤unuz her yerde karanl›¤a,
sessizli¤e, paylaﬂman›n yasaklanmas›na, ölümlere, Tecrite Son!”
Daha sonra söz alan Mehmet
Özer, Fatma Koyup›nar için bir ﬂiir
okurken ﬂöyle konuﬂtu:
“‹nsanl›k tarihi, insanlaﬂmak

için bu kadar direnmedi. Behiç Aﬂç›
da bu hukuksuzlu¤a karﬂ› ölüme yatarak müvekkillerinin yan›nda olmak istedi. Onu yüre¤imle alk›ﬂl›yorum. Bizler sevgiyi, umudu yazar›z.
Ama 6 y›ldan beri kalemlerimizden
kan ve gözyaﬂ› daml›yor. Çözüm, taleplere cevap verilmesidir.”
Özer’in ard›ndan TAYAD ad›na
aç›klamay› yapan Mehmet Y›lmaz
ise, 123. ölümün olmamas› için herkese ça¤r› yapt› ve “susarak bu sorumlulu¤a daha fazla ortak olmamaya ça¤›r›yoruz!” dedi.
Eylemin bitmesinden sonra TAYAD’l› Mehmet Y›lmaz ve Ayﬂe
Arapgirli Abdi ‹pekçi Park›’nda Süresiz Açl›k Grevi’ne baﬂlad›lar ve
ilk ziyaretçileri de, Hindistan Konsoloslu¤u’nda çal›ﬂan ve Türkiye’yi
ziyarete gelen bir aile oldu.
Bu arada, 17 May›s'ta TKP'liler

Mersin’de provokasyon tutmad›
Mersin’de düzenlenen eylemde,
Kürkçüler F Tipi Hapishanesi’nden
Nebiha Arac›’n›n mektubu okundu.
“Yaﬂas›n Evlatlar›m›z›n Onurlu Direniﬂi! Evlatlar›m›z Onurumuzdur!”
sloganlar› atan TAYAD’l›lar, 12 May›s günü Taﬂbina önünde yapt›klar›
aç›klamada, Behiç Aﬂç› ve Gülcan
Görüro¤lu’nun ve içerideki direniﬂçilerin resimlerini taﬂ›d›lar. Tecritin
kald›r›lmas› talebine cevap verilmedikçe ölümlerin sürece¤ini söyleyen
Gülbeyaz Karaer’in konuﬂmas›n›n
ard›ndan bildiriler da¤›t›ld›.
TAYAD’l›lar Ulucami önünde
bildiri da¤›t›m›n› bitirmek üzere
iken, sivil faﬂistlerin sald›r›s›na u¤rad›lar. Önce cami ç›k›ﬂ›ndakileri

tahrik etmek için “Biz namaz k›l›yoruz, ne ba¤›r›yorsunuz” ﬂeklinde
provokasyon yaratmak isteyen faﬂistler amac›na ulaﬂamazken, bu kez
de klasikleﬂmiﬂ “Bunlar PKK’l› ölen
askerlerin hesab›n› sorun” diye ba¤›rmaya baﬂlad›lar.
Bunun üzerine TAYAD’l›lar camiden ç›kan halka seslenerek; “Bizler emperyalizme karﬂ› direniyoruz,
bu kiﬂiler provokatördür” dediler.
Her zamanki gibi provokatörleri de¤il TAYAD’l›lar› çembere alan polisin de provokasyondan bilgisi oldu¤u aç›kt›. Faﬂistler camiden ç›kanlar› “Allahs›z komünist, PKK’l›lar”
ﬂeklinde k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂsa da baﬂar›l› olamad›lar. TAYAD’l›lar bildirilerini da¤›tmaya devam ettiler ve
halka tecriti, faﬂistlerin gerçek yüzünü anlatt›lar.
Mersin TAYAD’l›lar 15 May›s
günü de Taﬂbina önünde tecriti protesto eden bir aç›klama yaparak
oturma eylemi gerçekleﬂtirdiler.
16
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ve bir ÖDP yöneticisi ziyarette bulunarak desteklerini ifade ettiler.
*
‹stanbul ﬁiﬂli Direniﬂ Evi’nde ve
Abdi ‹pekçi Park›’nda süren açl›k
grevlerine yenilerinin de eklenece¤i
bilgisi verilirken, yurtd›ﬂ›nda da
destek açl›k grevleri yay›l›yor. Almanya’n›n Hamburg ﬂehrindeki
TAYAD Komite üyeleri 13 May›s’ta yapt›klar› aç›klama ile, Büyük Direniﬂ’in ﬂehitlerini ve direniﬂçileri selamlayarak, gruplar halinde açl›k grevine baﬂlad›klar›n›
duyurdular. Aç›klamada, “Ölüm
orucuna destek olmak için yapaca¤›m›z çok ﬂey var. Herkesin yapabilece¤i bir ﬂey var” denildi.

Fatma Koyup›nar
Ölümsüzdür
◆ Gençlik Federasyonu’na ba¤l›
Band›rma Gençlik Derne¤i 10
May›s akﬂam› Rönesans Sanat
Evi’nde düzenledi¤i etkinlikle
Fatma’y› anarken, O’nun mücadelesi anlat›ld›, marﬂlar söylendi.
◆ ‹sviçre’de Cephe taraftarlar› 14
May›s günü Basel Kültür Merkezi’nde Fatma Koyup›nar’› and›lar. Anmada Fatma’n›n neden
ölüm orucuna baﬂlad›¤›na iliﬂkin
yaz›s› okundu ve direniﬂi sahiplenme ça¤r›s› yap›ld›.
◆ Fatma Koyup›nar’›n ölümsüzlü¤ü pankartlarla da ‹stanbul halk›na duyuruldu. 8 May›s sabah›;
Avrupa yakas›ndaki mahallelerde 20 ayr› yere, Anadolu yakas›nda ise 24 ayr› yere as›lan
HÖC imzal› pankartlarda "Hapishanelerde Tecrit Var, Fatma
Koyup›nar 122. Ölüm!" yaz›s›
yerald›.

Seyhan Belediyesi’nde onursuz imzalar

Bir Direniﬂ Nas›l K›r›ld›?
Adana Seyhan Belediyesi’nin temizlik iﬂlerini yapan Miray Temizlik ‹ﬂletmesi’nde çal›ﬂan 647 iﬂçinin, iﬂten at›lan arkadaﬂlar›n›n geri
al›nmas› ve çal›ﬂma koﬂullar›n›n düzeltilmesi, sendika haklar›n›n tan›nmas› gibi talepleriyle baﬂlad›¤› direniﬂ, 15 May›s’ta sona erdi.
Hemen belirtelim ki, direniﬂ sonucunda hiçbir kazan›m olmad›¤›
gibi, aksine iﬂten at›lanlara yenileri
eklendi. Tüm bunlar; s›n›flar mücadelesinde kazan›mlar olabilece¤i gibi, yenilgilerin de yaﬂanabilece¤i
gerçe¤inden hareketle, “do¤al” da
karﬂ›nabilirdi. Ancak iﬂçilerin imzalad›¤› bir belge var ki, iﬂçi s›n›f› aç›s›ndan bir utanç olarak kaydedildi.
Bu sonucu ele almadan önce, geçen hafta yer verdi¤imiz geliﬂmeler
sonras› yaﬂananlara k›saca bakal›m.
10 May›s’ta; AKP’li Seyhan Belediye Baﬂkan› Azim Öztürk, iﬂçilerin sorunlar›yla ilgilenme yerine
tehditlerde bulundu ve “‹ﬂ b›rakman›z yasal de¤il. ‹ﬂveren noter huzurunda iﬂten att›¤›nda ﬂantiyeden
içeri giremezsiniz. D›ﬂar›da binlerce iﬂsiz insan var. Yerinize hemen
birileri al›nabilir” diye konuﬂtu.
Belediye dan›ﬂman› da tüm direniﬂlerde oldu¤u gibi, iﬂçileri bölüp parçalamaya yönelik olarak “sizleri
k›ﬂk›rtanlar var. Emniyet onlar› ar›yor” ifadelerinde bulundu.
11 May›s sabah› ﬂantiyeye gelen
iﬂçilere noter tespiti yapt›r›l›p, tazminats›z ﬂekilde 600 iﬂçinin iﬂine
son verildi¤i sözlü olarak iletildi.
Ayn› gün 150 iﬂçi aileleriyle beraber ‹nönü Park›’nda aç›klama
yapt› ve “Bizler bu kölelik koﬂullar›n›n düzeltilmesi için baﬂlatt›¤›m›z
mücadeleden dolay› iﬂten ç›kar›ld›k” dediler. ‹ﬂçiler buradan sloganlarla valili¤e yürüdüler. Valilik iﬂçilere, hiçbir ﬂey yapamayacaklar›n›
söylerken, “haklar›n›z› yarg› yoluyla aray›n” cevab› verdi. Daha sonra
E¤itim-Sen binas›nda biraraya ge-

Patronun dayatt›¤› ihbarc›l›k/itirafç›l›k belgesini imzalayarak iﬂlerine dönenler, emekçi de¤ildir. Eme¤ini satarak
de¤il, arkadaﬂ›n› satarak para kazan›yordur.
len iﬂçiler, “iﬂe dönünceye ve haklar›n› al›ncaya kadar eylemlere devam edecekleri” karar› ald›lar.
Tüm bu aç›klama, yürüyüﬂ ve
toplant› boyunca Adana Temel Haklar’›n da aralar›nda oldu¤u birçok
parti, sendika ve DKÖ temizlik iﬂçilerini yaln›z b›rakmad›.
13 May›s’ta; Hayal Park’›n aç›l›ﬂ›na kat›lan temizlik iﬂçilerinin yan›nda yine Adana Temel Haklar vard›. Dernek Baﬂkan› ﬁemsettin Kalkan park ç›k›ﬂ›nda gözalt›na al›narak bir saat karakolda tutuldu.
14 May›s’ta; “hukuksal sürecin
baﬂlat›lmas›” karar› alan iﬂçiler, 15
May›s’ta belediye ile Miray aras›ndaki görüﬂmenin sonucunu Celal
Bayar Köprüsü alt›nda beklediler.
Belediye; 42 iﬂçinin noter tutana¤›yla iﬂten at›ld›¤›n›, di¤er iﬂçilerin
“taleplerinden vazgeçerek” iﬂe geri
dönebileceklerini tebli¤ etti. ‹ﬂçilere, ﬂirkete ait araçlar›n önünü kestikleri, ﬂoförleri tehdit ettikleri gibi
gerçek d›ﬂ› suçlamalar›n yap›ld›¤›
tebligat›n d›ﬂ›nda, her iﬂçi ad›na haz›rlanm›ﬂ bir dilekçe de verildi.

Patron Mu ‹ﬂkenceci Polis Mi?
ﬁöyle deniliyordu dilekçede:
“8 May›s tarihinde iﬂ b›rakan
ve bütün uyar›lara ra¤men iﬂbaﬂ›
yapmayan iﬂçilerden biriyim. Bu
iﬂi yapmam›z konusunda Mehmet
Çelebi Duru, Do¤an Akarcal›, ‹smail Botar, O¤uz Kazanc›, Osman
17
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Kutgi, Müslüm Ceylan, Hüseyin
Baz, Ümit Demirtaﬂ, Erdal Özhan
ve ‹dris Karaca tahrik etmiﬂ ve
yönlendirmiﬂtir. Yapt›¤›m bu davran›ﬂ›n yanl›ﬂ oldu¤unun fark›nday›m ve piﬂman›m. Bu nedenle
özür diliyorum. Affedilerek yeniden iﬂe baﬂlat›lmam› istiyorum...”
Tam bir iﬂkenceci zihniyetinin
haz›rlayabilece¤i böyle bir dilekçe
aç›k ki, ihbarc›l›k ve itirafç›l›k dilekçesidir. ‹ﬂçileri kölelik koﬂullar›nda çal›ﬂt›ran, örgütlenme haklar›n› tan›mayan, iﬂ güvencesiz ve sürekli iﬂten atma tehditleri ile dayatt›¤› koﬂullar› kabul ettiren patronun
böyle bir dilekçe haz›rlamas› anlaﬂ›labilirdir. Sömürüyü sürdürmek için
yapmayacaklar› yoktur. Her türlü
onursuzlu¤u dayatmakta sak›nca
görmezler, çünkü emekçileri “insan” olarak görmezler.
Ancak bundan daha utanç verici
olan›, iﬂçilerin böyle bir utanca her
ne ad›na olursa olsun ortak olmalar›, sineye çekmeleridir.
Son derece hakl› ve meﬂru taleplerle yola ç›kt›klar› direniﬂten bir
hafta içinde çark etmeleri bir yana,
aç›k bir ﬂekilde arkadaﬂlar›n› satarak, onursuzlu¤u kabul ederek iﬂe
dönme dilekçesini imzalamak hiçbir gerekçeyle masumlaﬂt›r›lamaz.
Bu dilekçeyi imzalayan iﬂçiler
hiçbir iﬂ güvenceleri olmadan iﬂlerine dönerken, sendikal çal›ﬂmaya ve
direniﬂe öncülük eden 42 iﬂçi ise,
daha önce iﬂten at›lanlara eklendi.

e mek
Onursuzluk Masumlaﬂt›r›lamaz
“‹ﬂçilere yeterli destek verilmedi” denilebilir. Zaten sendikas›z, örgütsüz olduklar› için güçsüzdüler,
bilinçsizdiler diye aç›klanabilir. Ya
da en apolitik deyiﬂle “çocuklar› aç
m› kalacak” diye düﬂünülebilir. Ancak tüm bunlar o imzalar› aç›klayamaz, meﬂru ve hakl› gösterilemez.
Onursuzluk ve kaderlerini bir ettikleri arkadaﬂlar›n› satmak gerekçelendirilemez.
O imzalar; kiﬂiliksizlik belgesidir. ‹nsan›n onursuzlaﬂt›r›lmas›na
boyun e¤mektir. Arkadaﬂlar›n›n çocuklar›n›n açl›¤›na at›lm›ﬂ imzalard›r. Bencilli¤in batakl›¤› üzerinde
s›r›tmaktad›r bu imzalar. Eme¤ini
satarak yaﬂam savaﬂ› verenlerin, arkadaﬂlar›n› satarak, hakl› mücadelelerini satarak ailelerine götürece¤i
ekmek al›nterinin ürünü olamaz, o

ekmek en hafif deyiﬂle, kirlidir.
S›n›f bilincinden yoksun iﬂçilerin mücadele içinde geri ad›mlar atmas›, çeﬂitli konularda çarp›k düﬂüncelere kap›lmas›, kendi gerçekli¤i içinde anlaﬂ›labilirdir. Ama, o imzalar s›n›f bilincinden yoksun olmakla aç›klanamaz.

“Satma” Kültürü
De¤ersizleﬂmenin, sat›ﬂ kültürünün, bencilli¤in toplumun tüm hücrelerine nüfuz etmesi için her türlü
arac›n kullan›ld›¤›, hatta bu konuda
önemli mesafe katedildi¤i bir süreci
yaﬂ›yoruz. Sadece siyasi, s›n›fsal
de¤il, insani olan en temel de¤erler
dahi yokediliyor, yozlaﬂt›r›l›yor. Bu
konuda solun, sendikalar›n kararl›
bir duruﬂ sergileyememesi bir yana,
kimi noktalarda katk›s› görülüyor.
Bu sorun sadece örgütsüz, en ge-

ri bilinç düzeyine sahip kesimleri
de¤il, örgütlü kesimleri de içine almaktad›r.
En basit örnek olarak; sendikalar
ve hatta yer yer kendine sosyalist,
ilerici diyen iﬂçiler taraf›ndan da sahiplenilen ve iﬂçilere att›r›lan “bizi
satan› biz de satar›z” slogan›n›
alal›m. Güya, özelleﬂtirmeci vatan
hainleri lanetleniyor ama aç›k bir
ﬂekilde sat›ﬂ kültürü körükleniyor.
Daha alta inildi¤inde ise Seyhan örne¤i ortaya ç›k›yor.
Devrimci demokrat iﬂçiler ve
sendikac›lar; iﬂçi s›n›f› içinde yaﬂanan bu geriliklere, çarp›kl›klara karﬂ› bütün aç›kl›¤› ile ideolojik mücadele yürütmelidir. Lenin’in deyiﬂiyle, “ne kadar ac› da olsa” emekçilere kendi gerçe¤ini göstermekten çekinmemelidir. Do¤ruyu kavratman›n yolu buradan geçiyor.

ﬁeker iﬂçileri: Özelleﬂtirmeye izin vermeyece¤iz

emperyalist tekellerin
tatland›r›c›larla pazar›
ele geçirmesine izin

ﬁeker fabrikalar›n›n özelleﬂtirilmesi ve kapat›lmas›na karﬂ› iﬂçilerin eylemleri sürüyor. 13 May›s günü Çorum’da düzenlenen mitinge kat›lan binlerce iﬂçi, emekçi, “‹ﬂçi Çiftçi El Ele Genel Greve”, “Amerikan M›s›r›
Gelince Kütür Kütür, ‹ﬂçiye Çiftçiye Gelince Ya Rabbi
ﬁükür” ve “TÜPRAﬁ, Telekom, Türk ﬁeker, Gidiyor
Milli Servet Birer, ‹kiﬂer” yaz›l› pankartlarla yürüdü.
Çevre il ve ilçelerden ﬁeker-‹ﬂ üyelerinin de kat›ld›¤› eylemde s›k s›k “Kahsolsun Amerikan Emperyalizmi” sloganlar› at›l›rken, hükümetin ﬂeker sektöründe

verdi¤i kaydedildi.
Ertesi günü ise, Afyon, Erzurum ve K›rﬂehir’de mitingler düzenleyen iﬂçiler ve ﬂeker pancar› üreticileri,
IMF politikalar›n› ve hükümeti protesto etti. Mitinglerde yap›lan konuﬂmalarda iﬂçiler ile üreticilerin ayn› sorunlar› yaﬂad›¤› kaydedilirken, s›k s›k “‹ﬂçi çiftçi el ele
genel greve” sloganlar› hayk›r›ld›. Ziraat Odalar› ile
çeﬂitli sendikalarca da desteklenen eylemlerde, özelleﬂtirmelerin IMF, Dünya Bankas› ve Avrupa Birli¤i’nin
dayatmas› oldu¤u kaydedildi.

Özelleﬂtirmeye Karﬂ› Soma’da Miting

edilmezse Ankara’ya yürüyece¤iz” dedi.
T.Maden-‹ﬂ Baﬂkan Yard›mc›s› Murat Bekem de
IMF, DB ve AB’ye hay›r demeden özelleﬂtirmelere hay›r denemeyece¤ini belirtirken, ESM Genel Baﬂkan›
Kemal Bulut, özelleﬂtirmenin y›k›m oldu¤unu söyledi.

Soma’da madenlerin kapat›lmas› ve özelleﬂtirilmesine karﬂ› 14 May›s günü gerçekleﬂtirilen mitinge kat›lan 5 bin kiﬂi, “Yaﬂas›n Ba¤›ms›z Türkiye, ‹ﬂ Ekmek
Yoksa Bar›ﬂ Da Yok” pankartlar›yla yürüdü. Maden iﬂçilerinin yan›s›ra ailelerinin, ilçe halk›, çeﬂitli DKÖ,
parti ve sendikalar›n kat›ld›¤› eylemde, emekçiler 2 kilometre yürüdü. Maden iﬂçileri, özelleﬂtirmeye karﬂ›
mücadele edeceklerini hayk›rarak, ‘Madenleri Satanlar Vatan Haini, Sa¤l›kta E¤itimde Özelleﬂtirmeye
Hay›r, KPSS’siz ‹ﬂçi Al›ns›n, Direniﬂin Simgesi Maden ‹ﬂçisi’ dövizleri taﬂ›d›lar, sloganlar› att›lar.
‹stasyon Meydan›’nda yap›lan mitingte konuﬂan T.
Maden ‹ﬂ Ege Bölgesi Baﬂkan› Mehmet Saç, özelleﬂtirmenin talan oldu¤unu belirterek, “Soma özelleﬂtirmelerle geleceksizli¤e itiliyor. 8 Haziran’daki ihale iptal

P›nar Süt’te iﬂçi k›y›m›
T‹S görüﬂmelerinin anlaﬂmazl›kla sonuçlanmas›
sonras›nda grev karar› al›nmas› üzerine, P›nar Süt patronu 13 May›s günü kadrolu 7 iﬂçinin iﬂine son verdi.
‹ﬂçilerin greve “evet” demelerinin hemen ard›ndan
patronun iﬂten atmalara baﬂvurmas›, greve yönelik aç›k
bir gözda¤› anlam› taﬂ›rken, Tek G›da-‹ﬂ Ege Bölge
Baﬂkan› Latif Gökçay, iﬂten ç›karmalar›n grevle ilgisinin bulunmad›¤›n› iddia etti.
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Hapishanelerde neler oluyor? Bilmek Hakk›n›z!
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Tecrit Savunmay› Hedef Ald›
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i 12 May›s günü yapt›¤›
bas›n toplant›s›nda, tecritin
ﬂimdi de savunmay› hedef
ald›¤›n› duyurdu.
Yap›lan
aç›klamada,
ÇHD üyesi avukatlardan Oya Aslan
ve Naciye Demir’in müvekkilleri
olan Edirne F Tipi Hapishanesi’ndeki 9 tutsakla görüﬂmelerine
engel getirildi¤i belirtildi. “Avukat
görüﬂlerinde bir infaz koruma memurunun bulundurulmas›”na iliﬂkin
Edirne ‹nfaz Hakimli¤i’nin karar›n›
protesto eden ÇHD ad›na aç›klamay› okuyan Av. P›nar Akbina, “Bu
kararla avukatlar›n görevlerini yapamaz duruma sokuldu¤u, suçlu
ilan edildi¤i ve savunma hakk›n›n
engellendi¤i” görüﬂlerini ifade etti.
Karar›n al›nmas›ndaki hukuksuzlu¤u da teﬂhir eden Akbina, hapishane idaresinin istemi üzerine,
‘Avukatlar arac›l›¤›yla örgütsel iletiﬂim ﬂüphesi’ gibi soyut ifadeler
kullan›larak hiçbir kan›t, belge gösterme gere¤i duymadan al›nan karar›n hukuksuz oldu¤unu belirtti. Av.

Oya Aslan ise, “F Tipi hapishanelerde siyasi tutuklu ve hükümlüleri
yaln›zlaﬂt›rma, yal›tma, sindirme
amac› taﬂ›yan Tecrit politikas›ndan
ba¤›ms›z olarak düﬂünmediklerini
ve savunma hakk›n› gaspeden bu
yasalara karﬂ› mücadele edeceklerini” söyledi.
Behiç Aﬂç› iﬂte bu nedenle ölüm
orucuna yatt›. “Bu ülkede hukuk
yok, tecrit savunma hakk›n› yokediyor, tecritin kald›r›lmas› için bir hukukçu olarak yapt›¤›m bütün giriﬂimler cevaps›z kald›, müvekkillerimin hakk›n›, hukukunu böyle savunmak zorunda b›rak›ld›m...”
Hayat O’nu do¤ruluyor. Oligarﬂik
iktidar F Tiplerinde tam bir hukuksuzluk düzeni inﬂaa etmiﬂtir ve bu
yönde her gün yeni bir uygulama ile
bu düzeni daha da a¤›rlaﬂt›rmaktad›r.
Hukukçular, müvekkillerine karﬂ› sorumluluk duyan avukatlar; onlar›n haklar›na sahip ç›kmakla, Behiç Aﬂç›’n›n direniﬂine destek vermek aras›ndaki do¤rudan ba¤› görmelidirler. Behiç Aﬂç›’n›n direniﬂi-

ne güç vermek, F Tipi hapishanelerde savunma hakk›n›n önüne ç›kar›lan engellere “hay›r” demektir, müvekkillerinin hakk›n› savunmakt›r.

“Ya zafer ya ölüm
diyorum”
Hapishanelerde; DHKPC Davas›’ndan 13. Ölüm
Orucu Ekibi, TKEP/L Davas›’ndan Serpil Cabadan
d›ﬂ›nda, hiçbir devrimci örgüte mensup olmayan iki tutsak daha ölüm orucunda. Bunlardan biri
‹zmir K›r›klar 2 No’lu F Tipi’nden
Fahri T›rpan, di¤eri ise, ‹zmir K›r›klar 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nden ﬁehmuz Poyraz. Tecrit öyle
bir zulüm ki, örgütsüz insanlar›n dahi bedenlerini ölüme yat›rmas›na
neden olmaktad›r.
ﬁehmuz Poyraz, Edirne F Tipi
Hapishanesi’ndeki DHKP-C davas›
tutsa¤› Ali Osman Köse’ye gönderdi¤i 24 Nisan tarihli faks›nda ﬂunlar› söylüyor:
“‹lk günkü inanç ve kararl›l›kla
yoluma devam ediyorum. Ya zafer,
ya ölüm diyorum. Benim ve tüm arkadaﬂlar›m›z›n ödedi¤imiz bedeller
biliyorum ki boﬂa gitmeyecektir. Fiziksel olarak varl›¤›m›z devam etmese bile bilincimizle omuz omuza
zafer halay›nda görüﬂmek umuduyla diyorum. Kucak dolusu selamlar›m›, sevgilerimi gönderiyorum.
Umutla kal›n.”

kukçular, en basit ihtiyaçlar›n›n dahi 26 ayd›r karﬂ›lanmad›¤›n› ifade
ettiler. 6 y›ll›k sürecin F Tipi cezaevlerinin çözüm olmad›¤›n› gösterdi¤ini ve tutsaklara bedenlerinden baﬂka kullanabilecekleri araç b›rakmad›¤›n›, ölüm oruçlar›n›n adli tutuklu ve hükümlüler için dahi normal, hatta gerekli bir eylem biçimine dönüﬂtü¤ünü gösterdi¤ini kaydeden hukukçular, Cemil Çiçek’e ﬂöyle seslendiler:

‹zmir ÇHD: Tecrite son verin!
ÇHD ‹zmir ﬁubesi, 11 May›s’ta Adalet Bakan› Cemil Çiçek’e mektup yazarak, tecrite son verilmesini istedi. ‹zmir 2 Nolu F Tipi’nde
ölüm orucunu sürdüren adli Fahri T›rpan’›n taleplerine yer verilirken,
13. Ölüm Orucu Ekibi’nin, Serpil Cabadan’›n ve d›ﬂar›da Behiç Aﬂç›’n›n
ölüm orucunda olduklar› belirtildi ve tecrite son verilmesi istendi.

“Say›n Bakan, Size tecriti anlatmaya çal›ﬂt›¤› için üyesi oldu¤u ‹stanbul Barosu'nun düzenledi¤i etkinlikten sürüklenerek ç›kar›lan
meslektaﬂ›m›z Taylan Tanay'›n söyleyemedikleriyle son veriyoruz
sözlerimize; F Tipi tecritin mimar› sizin siyasi iktidar›n›z de¤ildir. Biz
hukukçular›n, demokratik kitle örgütlerinin, tutuklu ve hükümlülerin,
yak›nlar›n›n ve toplumun sizden beklentisi; kurucusu olmad›¤›n›z bu
infaz sisteminin uygulay›c›s› da olmaman›zd›r. Bunun yolu tecritin bir
insan haklar› sorunu oldu¤unu kabulden geçmektedir.”

“Tecrit politikalar›n›zdan vazgeçmenizi ve devam eden ölümleri
durdurmak için bir ad›m atman›z› istiyoruz” diyen hukukçular, Fahri
T›rpan’›n 86. gününde. B vitamini almay› reddetti¤ini dile getirdiler.
Fahri T›rpan’›n, “cezaevinde günlük yaﬂam›n dahi keyfi, hukuksuz, insanl›kd›ﬂ› uygulamalarla dayan›lmaz hale getirildi¤ini, insan›n
F tipi cezaevlerinde kimliksizleﬂtirildi¤ini” belirtti¤ini kaydeden hu19
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IMF Emrediyor
AKP Yerine Getiriyor;

AKP 3.5 y›ld›r ekonomide IMF ne derse
onu yerine getiriyor. ‹ﬂçi, emekçilere yönelik
sald›r› yasalar›ndan asgari ücrete; emeklili¤i
mezara havale eden Sosyal Sigortalar ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› Yasas›’ndan bütçeye; her
alanda IMF emrediyor, AKP yerine getiriyor.

Halk Yoksullaﬂ›yor

denemeyecek kabal›kta
“izahlar” yap›yor. “Mezarda emeklilik” olsaym›ﬂ, “mezara kadar” diye yazarlarm›ﬂ! Kimin
ne zaman ölece¤i belli
miymiﬂ! vb. hiçbir bilimsel, istatistiki gerçeklere dayanmayan çarp›tmalara baﬂvurmas›, sa-

vunamaman›n ürünüdür.
Son 40 y›l›n istatistikleri, ortalama yaﬂam süresinin
65 oldu¤unu söylüyor; iktidar emeklilik yaﬂ›n› 65 yap›yor! Gerçek bu kadar ç›plakt›r. Ömür boyu sömürdü¤ü
emekçilere ödenen emekli maaﬂlar›n› bile yük gören bir
zihniyet!

IMF istedi, mezarda emeklilikte ›srar!
Emekçilere yönelik, ‹ﬂ Yasas›’ndan sonra haz›rlanan
en büyük sald›r› paketi olan, Sosyal Sigortalar ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› Yasas›, Cumhurbaﬂkan› Sezer taraf›ndan “veto” edilerek geri gönderildi. Sezer’in veto gerekçeleri aras›nda; emeklilik yaﬂ›ndan prim ödeme gün say›s›na kadar çeﬂitli konularda “adil, makul ve ölçülü olma ölçütünün gözetilmedi¤i” yer al›yordu.
Türk-‹ﬂ’in k›l›n› k›p›rdatmad›¤›, D‹SK, KESK ve
odalar›n etkisiz eylemlerle karﬂ› ç›kt›¤› GSS’nin veto
gerekçelerini de¤erlendirmeye bile almayan AKP, yasan›n aynen meclisten geçece¤i aç›klamas› yapt›.
Çarp›c› olan ﬂu ki; Devlet Bakan› ve Baﬂbakan Yard›mc›s› Abdüllatif ﬁener taraf›ndan bu aç›klama, ülkemizde denetimlerini sürdüren IMF yetkilileriyle yap›lan
görüﬂmenin ard›ndan yap›ld›.
Halka “reform” diye yutturulmaya çal›ﬂ›lan ve iktidarla birlikte burjuva medyan›n yo¤un dezenformasyonu ile “halk›n ç›kar›naym›ﬂ” gibi yans›t›lan yasa IMF taraf›ndan haz›rlat›lm›ﬂ, Dünya Bankas› raporunda da
“Türkiye'nin en önemli reformlar›ndan birisi” olarak nitelenerek, “çok fazla gecikmeden ç›kar›lmas›” istenmiﬂti. Bu yasa ç›kmazsa IMF’nin “gözden geçirmelerin
baﬂlamayaca¤›” tehdidi de hat›rlanacakt›r.
IMF, Dünya Bankas› gibi emperyalist kurumlar ve
iﬂbirlikçi tekeller ç›kar›lmas›nda ›srar ediyor. ‹ﬂçiler,
memurlar, emekliler karﬂ› ç›k›yor. AKP halk› de¤il, emperyalist kurumlar› ve tekelleri dinliyor.
Emekçilere yönelik bir çok sald›r› yasas›n› onaylayan Sezer’in dahi karﬂ› ç›kmak zorunda hissetdi¤i yasada ›srar, tek kelimeyle tekellerin iste¤ini yerine getirmek için emekçilere düﬂmanl›kt›r.
Örne¤in; emekli maaﬂlar›n›n düﬂürülmesinin,
emeklilik yaﬂ›n›n yükseltilmesinin baﬂka bir anlam› olabilir mi?
AKP hükümeti de, Sezer’in veto gerekçeleri ile daha da alenileﬂen yasay› savunamaz durumdad›r. Örne¤in, 17
may›s günü grubunda konuﬂan
Tayyip Erdo¤an, “mezarda
emeklilik” itirazlar›na karﬂ›
ç›karken, demagoji bile

Kalk›nma Plan›: IMF politikalar›na devam
Daha önce beﬂ y›ll›k olarak haz›rlanan Kalk›nma
Plan› Stratejisinin dokuzuncusu 7 y›ll›k olarak haz›rland› ve Resmi Gazete’de yay›mland›.
AKP iktidar›n›n IMF’nin istekleri do¤rultusunda haz›rlad›¤› planda, “mali disiplin”in sürece¤i vurulan›yor.
Emekçi halk için daha fazla yoksulluktan baﬂka hiçbir anlam› olmad›¤› yaﬂanan süreçle sabit olan “ekonomik istikrar›n” sürdürülmesi için “maliye, para ve gelirler politikalar›n›n uyumlu ve birbirlerini destekler ﬂekilde uygulanmas›na devam edilece¤i” belirtilen plan, vergi gelirlerinin art›r›lmas›n› da öngörüyor.
Planda say›lan bütün ekonomik vurgular, IMF taraf›ndan dikte ettirilen ve bugüne kadar uygulanan politikad›r. IMF politikalar›n›n halk nezdindeki sonuçlar› ise;
iﬂsizlik, yoksulluk, açl›ktan baﬂka bir ﬂey olmam›ﬂt›r.
AKP iktidar› bu planla, 2007-2013 aras›nda da emperyalist politikalar›n ve buna paralel olarak, halk›n
yoksullaﬂt›r›lmas›n›n sürece¤ini ilan ediyor.
Oligarﬂik düzenin ekonomik istikrar›, tekellerin
istikrar›d›r.
Peki bu istikrar, “maliye, para ve gelirler politikalar›n›n uyumu” nas›l sa¤lanacak? Emekçilerin daha düﬂük
ücretle daha fazla çal›ﬂt›r›lmas›yla.
Vergi gelirlerinin nas›l art›r›laca¤› da uygulamayla
sabittir. Bu art›ﬂ tekellerden daha fazla vergi al›nmas›
ﬂeklinde olmayacakt›r. Tersine “vergi bar›ﬂ›” ya da
“kay›tl› iﬂçi çal›ﬂt›rana indirim” gibi uygulamalarla, tekellerden daha az vergi al›nacak. Zaten
düﬂük olan ücretlerden kesilen vergiler artarken, tüm halk›n s›rt›na yüklenen dolayl› vergilere yenileri eklenecektir.
K›saca, AKP hükümeti önünümüzdeki y›llarda da yoksullaﬂt›rmaya, iﬂsiz b›rakmaya
devam edecek.
20
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“Adil düzenciler”den
“adil ücret”e itiraz
“Adil düzen”, islamc›lar›n temel sloganlar›ndan biriydi. Sömürü
düzenine karﬂ› “alternatif” diyerek
pazarlad›lar y›llarca. Temelde kapitalizmi reddetmeyen, göstermelik
rötüﬂlarla halk› aldatmay› hedefleyen “adil düzen” balonu çoktan
söndü, islamc›l›¤›n yoksullu¤a hiçbir çözümünün olmad›¤› görüldü.
Ancak halen halk› aldatmak için
“adil düzen” söylemi kullan›lmaya
devam ediliyor.
“Adil düzen”i savunan islamc›lar›n iddias›; gelir da¤›l›m›ndaki
adaletsizli¤i ortadan kald›rmakt›,
adaletli bir düzen kurmakt›. Bugün
AKP milletvekillerinin ezici bir ço¤unlu¤u da bu düﬂüncenin propagandas›n› yapt›lar y›llarca. Halen
tabanda yapmaya devam ediyorlar.
Dönüyoruz bugüne;
Avrupa’n›n, kökenleri 1970’lere
dayanan ve emekçilerin mücadelesini düzen içinde tutmak amac›yla
haz›rlanan 'Avrupa Sosyal ﬁart›'n›n
kimi maddelerine AKP hükümeti taraf›ndan “çekince” konuldu. Çekince konulan maddelerin baﬂ›nda ise,
çal›ﬂanlar›n “örgütlenme, toplu
pazarl›k, adil ücret hakk›”na iliﬂkin taahhütler geliyor.
Çekincenin gerekçesi ise ﬂu:
“Ülkenin içinde bulundu¤u
sosyoekonomik ﬂartlar!”
Yani dünün “adil düzen”cileri
“adil ücret” ilkesine, tekellerin ekonomik ç›karlar› üzerine kurulu düzeni korumay› gerekçe gösteriyor.
Hani siz adaletli bir düzeni savunuyordunuz? Çal›ﬂanlar›n en temel
haklar›n› dahi tan›mayanlar›n adil
bir düzen kurmas› mümkün mü?
Emekçilerin örgütlenme ve toplu
pazarl›k haklar›n› yok say, insanca
yaﬂayabilecekleri, ailelerini geçindirebilecekleri bir ücreti çok gör;
sonra “adil düzen”den söz et!

Peki nedir bu “ülkenin içinde
bulundu¤u sosyoekonomik ﬂartlar”?
Emekçilere adil bir ücreti dahi çok
gören “sosyoekonomik” koﬂullar›n,
emekçi halk›n ç›kar›na olmad›¤›
aç›kt›r. AKP böyle bir düzeni sürdürmek istiyor, tekellerin ç›karlar›na halel gelmemesi için canh›raﬂ
ç›rp›n›yor.
Söyledikleri ﬂu: emekçilere adil
ücret yok, çünkü ülke kaynaklar›
emperyalist ve iﬂbirlikçi tekellerin
kasalar›na ak›t›lacak!
“Ekonomi düzeldi, istikrar sa¤land›” üzerine at›lan nutuklar›n alt›nda, halk› yoksullaﬂt›r›lan, iﬂsizli¤in artt›¤› bir Türkiye gerçe¤i gizlenmek isteniyor. Ancak geçen hafta görüldü ki, iddia edildi¤i gibi, düzenin kendi içinde bir istikrar› da
mümkün de¤ildir. Çünkü; yabanc›
sermayeye ba¤›ml›, piyasalar›n insaf›na terk edilmiﬂ, “s›cak parac›”
spekülatörlere çal›ﬂan bir sistem; bu
kesimlerin en küçük bir hareketiyle
kriz sanc›lar› yaﬂamaktad›r.
Sat›r baﬂlar›yla AKP’nin “ekonomi bahar›”na bak›n;
1999-2000 aras›nda resmi rakamlara göre yüzde 6 olan iﬂsizlik
bugün yüzde 11.2 düzeyinde... ‹ktidar›n önünde secdeye durdu¤u “s›cak paraya” sa¤lanan rant, 2002 ila
2006 y›llar› aras›nda yüzde 6 bin
500 oran›nda gerçekleﬂti... Cari aç›k
2002 y›l›nda 1.5 milyar dolar iken
bugün 20 milyar dolar›n üzerine
ç›kt›... Halka yeni vergiler, düﬂük
ücret, zamlar olarak yans›yan iç ve
d›ﬂ borçlar da katland›. IMF’ye en
borçlu ülke haline gelen Türkiye’nin iç borç stoku 2002’de 89
milyar dolarken, 2005 sonunda 180
milyar dolara yükseldi...
Halka daha fazla yoksulluk getiren “sosyoekonomik ﬂartlar” iﬂte
bunlar! “Adil ücret”e itiraz bu tablonun daha da a¤›rlaﬂmas› içindir.
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Yolsuzluk iktidar›
AKP iktidar›n›n yolsuzluklar›n›n ard› arkas› kesilmiyor. Kürﬂat
Tüzmen’in müsteﬂarl›k dönemindeki yolsuzluklar›n›n duman› tüterken, yap›lacak bir yasal düzenleme karﬂ›l›¤›nda Türkiye Yar›ﬂ
At› Sahipleri Derne¤i’nin AKP’li
M. Ali ﬁahin ve Abdüllatif ﬁener’e yar›ﬂ at› rüﬂveti verdikleri
ortaya ç›kt›.
AKP milletvekili ‹nci Özdemir, taylara karﬂ›l›k bir “yüzgörümlü¤ü” olarak kesintilerle ilgili
kanunun ç›kar›lmas›n› istediklerini aç›kça söylerken, ﬁahin de “bu
sorunu çözmek boynumuzun borcu” diyerek rüﬂvetin gere¤ini yerine getirece¤ini söylüyor. Çarp›c› olan ise, rüﬂvetin, at pazarl›klar›n›n kan›t› olan bu konuﬂmalar›n meclis kürsüsünde yap›lm›ﬂ
olmas›.
Atlar›n de¤eri 100’er milyar
lira. Bakanlar 2 milyardan fazla
“hediye” kabul edemedikleri için,
5’er milyarl›k sat›ﬂ faturas› ile k›l›f da uyduruluyor. Elbette bakanlar›n cebinden ç›kan beﬂ kuruﬂ
yok. Bakan ﬁahin’in olay›n ortaya ç›kmas› ve “atlar› iade edin”
ﬂeklinde haberler üzerine yapt›¤›
aç›klama ise, en az rüﬂvet kadar
rezalet. Bakan, atlar›n gelirini
özürlülere ba¤›ﬂlayacakm›ﬂ...
Yani; müslüman bakan, at yar›ﬂt›racak, kumar oynatacak ve
bununla da “hay›r” iﬂi yapacak!
Öte yandan AKP’li yerel yönetimlerde ihalelerin tam bir rant
alan› haline geldi¤inin örnekleri
de ortaya ç›kmaya devam ediyor.
Hatay’da “Ali Dibo” olarak nitelendirilen ihale yolsuzluklar›na,
Bingöl AKP yönetiminin ihaleleri
kendi yandaﬂlar›na peﬂkeﬂ çekti¤i
yeni bir örnek daha eklendi.
AKP’nin iktidar koltu¤unu
korumak için k›rk takla atmas›n›n
nedeni daha iyi anlaﬂ›yor. “Yolsuzlukla mücadele ediyoruz” diyerek ülkenin her köﬂesine yolsuzlu¤u yay›yor AKP iktidar›.

Tar›mda
1 y›lda
1 milyon
iﬂsiz

14 May›s, “Dünya Çiftçiler Günü”ydü. O gün hiçbir köylü “kutlama” yapmad›. Türkiye Ziraatçiler
Derne¤i (TZD) Genel Baﬂkan› ‹brahim Yetkin’in deyiﬂiyle, “ne halaylar
çekti köylüler ne horon teptiler ne de
ﬂapkalar›n› havaya f›rlatt›lar.”
‹brahim Yetkin, 14 May›s dolay›s›yla düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda
tar›m›n içinde bulundu¤u durumu rakamlarla gözler önüne serdi.

IMF politikalar›n›n sonucu:
1 y›lda 1 milyon köylü iﬂsiz

AKP
-IMF
Politikalar›yla-

Köylüyü
Yok Ediyor

2005 y›l›nda kiﬂi baﬂ›na milli gelirin 5 bin dolar oldu¤u ülkemizde,
köylülükte bu rakam 1500 dolara kadar düﬂüyor. Bir baﬂka deyiﬂle, yoksulluk k›rsal alanda üç kat›ndan fazlas›na yükseliyor.
1990’dan bugüne tar›m alan›n›n
27.3 milyon hektardan 26 milyon
hektara düﬂtü¤ünü söyleyen Yetkin’in
verdi¤i en çarp›c› rakam ise, IMF politikalar› sonucunda son bir y›lda 1
milyondan fazla çiftçinin üretimden
çekilmiﬂ olmas›. Bir y›lda 1 milyon
insan iﬂsiz b›rak›ld›! AKP bu sonucu
bilerek, isteyerek, emperyalist tekellerin dayatt›¤› tar›m politikalar›n› uygulayarak yaratt›.
Bu nedenle Baﬂbakan Erdo¤an sorunlar›n› anlatan köylüleri f›rçal›yor,
susturmaya çal›ﬂ›yor. Onlar›n örgütsüzlüklerini her geçen gün daha a¤›r
sonuçlar yaratacak politikalar uygulamada f›rsat olarak de¤erlendiriyor.
Buna ra¤men, Ziraat Odalar› gibi,
sisteme göbekten ba¤›ml› kuruluﬂlar›n örgütlemesi de olsa, köylüler tarihlerinin en büyük mitingini bu iktidar döneminde gerçekleﬂtirdiler. Ama
bu iktidar halk›n hiçbir kesiminin demokratik-ekonomik taleplerine kulak
asmad›¤› gibi, meydanlara ç›kan yüzbin köylüye de kulaklar›n› t›kad›.
Topraks›zlaﬂt›r›lan, üretimden çekilen 1 milyon insan ne yapacak, nereye gidecek? AKP iktidar›n›n umurunda de¤il. Çaresiz b›rak›lan 1 milyon köylü kentlere, yoksul gecekondulara ak›yor bir y›ld›r. K›rsal alan›n
iﬂsizler ordusundan kentlerin iﬂsizler
ordusuna kay›yor. Bu sonucu yaratan
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tar›m politikalar›n› uygulayan baﬂbakan ise, “büyük kentlere göçü önlemek” ad›na ‹stanbul’a vizeli giriﬂ uygulamay› savunuyor.

Girdi fiyatlar› art›yor,
Ürün fiyatlar› düﬂüyor
Elbette bu sonuç durup dururken
ortaya ç›km›yor. Y›llard›r IMF (ve
son süreçte Avrupa Birli¤i) talimatlar› sonucunda üretime sübvansiyonlar
kesiliyor; girdi fiyatlar› artarken taban fiyatlar› tefeci tüccarlar›n ve tekellerin lehine düﬂüyor; birçok üründe ekim yasaklanarak piyasa tekellerin doymak bilmez kâr h›rs›na terk
ediliyor...
IMF ve Avrupa Birli¤i, kendi ülkelerinde tar›ma devasa destekler sunarken, tar›m tekellerine pazar alan› açmak için bizim gibi ülkelere “tar›ma
deste¤i keseceksiniz” diyor; AKP itirazs›z kesiyor.
Tar›m kesimi nüfusun yaklaﬂ›k üçte birini oluﬂtururken, bütçeden ald›¤›
pay 2005’te sadece yüzde 2.5’ta kald›
(3.7 milyar YTL). Ayn› y›l içinde tekellere yap›lan borç faizi ödemelerine
bunun 12 kat›ndan fazla pay ayr›ld›¤›
düﬂünülürse, iktidar›n kime hizmet
etti¤i daha aç›k görülecektir.
Geçen y›l rakamlar›yla tar›ma ayr›lan yüzde 2.5’luk pay›n üçte ikisi
“Do¤rudan Gelir Deste¤i” ad› alt›nda
yap›ld›. Bu “destek”, Dünya Bankas›’n›n kontrolündeki bir program›n
parças› ve koﬂullu bir destek. IMF ve
Dünya Bankas›’n›n “ekilmeyecek”
dedi¤i ürünlerin ekilmemesi koﬂuluyla veriliyor. Birçok ürünün üretimindeki daralman›n nedenlerinden biri
budur örne¤in. AKP, “destek” ad›na
yapt›¤› ödemeleri bile köylülü¤ün eritilmesi amac›yla kullan›yor. 2006 y›l›nda köylülü¤ün bütçeden alaca¤›
pay 2005 y›l›na göre daha da düﬂecek
(2.3 milyar YTL). Bir baﬂka deyiﬂle
y›k›m h›zland›r›lacak.
AKP sübvansiyonlar› iyice k›smakla kalm›yor, artan tar›msal girdi
fiyatlar› karﬂ›s›nda üreticinin ürününü
de ya yok pahas›na al›yor ya da tefeci
tüccar›n insaf›na b›rak›yor.
TZD rakamlar›na göre; 2004-2005

köylü
üretim döneminde girdi fiyatlar›ndaki art›ﬂ yüzde 20’nin üzerine ç›karken, ayn› dönemde ürün fiyatlar› yüzde 45 oran›nda düﬂüﬂ gösterdi. Köylü mazotu, gübreyi, tohumu
daha pahal›ya al›rken, ürününü daha ucuza satmak zorunda b›rak›ld›.

“Büyüyen ekonomi”
Küçülen tar›m
Devlet ‹statistik Enstitüsü’nün
geçen ay aç›klad›¤› rakamlarda,
tüm ülkeyi bir “veba” gibi saran
açl›¤›n ve yoksullu¤un, en fazla k›rsal alanda oldu¤u aç›kça görülmekteydi. Köylülü¤ün milli gelirden ald›¤› pay son 8 y›lda periyodik olarak azal›rken, bu azalma AKP döneminde daha da katlanm›ﬂt›r.
Örne¤in D‹E rakamlar›na göre;
2000 y›l›nda milli gelirden yüzde
14.7 pay alan köylüler, 2004 sonunda yüzde 11.9’a kadar gerilemiﬂtir.
Yoksullaﬂan ve topraks›zlaﬂan köylülü¤ün kaybetti¤i, tekellerin kasalar›na aktar›lm›ﬂt›r.
‹ﬂçisi, memuru, köylüsü ile yoksullar›n daha yoksullaﬂt›r›lmas› ile
sa¤lanan “ekonomideki büyüme”
üzerine nutuklar atan iktidar, her
konuda oldu¤u gibi, tar›mda da her
ﬂeyi güllük gülüstanl›k göstermeye
çal›ﬂmaktad›r. Sadece, “ekonomideki büyüme”nin, 2002-2005 y›llar›
aras›ndaki ortalamas› 8.5 olan ülkemizde, tar›mda 3.0 düzeyinde gerçekleﬂti¤ini görmek bile, iktidar›n
tekellerin ekonomisini nas›l büyüttü¤ünü anlatmaktad›r.

Emperyalist tar›m tekelleri
AKP iktidar›ndan memnun
ﬁu aç›k ki, köylülük feryat halinde. Peki kim memnun bu iktidar›n
tar›m politikalar›ndan?
Tar›mda 2001’den bu yana devaml› bir baﬂaﬂa¤› gidiﬂ oldu¤unu
belirten Yetkin ﬂeker pancar› üretiminden örnek veriyor.
“2000’de 18.8 milyon ton olan
ﬂeker pancar› üretimi IMF’ye verilen taahhütler do¤rultusunda
2004’te 13.5 milyon tona geriletildi.

Cargill’e teﬂvikler sunuldu ve
ﬂeker fabrikalar› özelleﬂtirildi. Neden Cargill’in kapasitesini art›rmak
için can h›raﬂ çaba gösteriyoruz?
Dünyada niﬂasta bazl› ﬂeker üretimi
yüzde 2, bizde yüzde 15’e kadar ç›k›yor. ﬁeker fabrikalar›n›n özelleﬂtirilmesi ise ayr› bir facia.”
Köylüden çal›nan›n tekellerin
kasas›na ak›t›lmas›n›n tek örne¤i elbette Cargill de¤il. Tar›msal ürünlerin ithalindeki art›ﬂ bu konuda çarp›c› rakamlar sunmaktad›r. 2004 y›l›nda bir önceki y›la göre ithalattaki
art›ﬂ yüzde 11. 2005 y›l›nda ise yüzde 6 art›ﬂla emperyalist tar›m tekelleri Türkiye pazar›nda köylümüzün
ürettiklerinin yerini almaya devam
ettiler. ‹zlenen politikalar›n bir ürünü olarak ekilen alandaki azalma iﬂsizli¤i, ithalat art›ﬂ›n› beraberinde
getirirken, bir zamanlar dünya çap›nda “söz sahibi” birçok üründe tar›m tekellerine muhtaç hale gelinmiﬂtir.

‹ﬂbirlikçi iktidar y›k›m
politikalar›n› sürdürecek
Evet, son 8 y›ld›r uygulanan
IMF tar›m politikalar› tam anlam›yla bir y›k›m getirdi. Y›k›m sonuçlar› bugün daha yak›c› olarak ortaya
ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r. Son 15 y›lda
topra¤›n› kaybeden insan say›s›na
eﬂit düzeyde köylünün 2005 y›l›nda
iﬂsizler ordusuna kat›lmas› bunun
en çarp›c› örne¤idir.
AKP iktidar›, önceki iktidarlardan devrald›¤› IMF politikalar›n› en
ac›mas›z ﬂekilde uygulayan iktidard›r. Köylülü¤ün örgütsüzlü¤ünden,
genel olarak halk muhalefetinin
güçsüzlü¤ünden beslenen bu pervas›zl›k elbette siyasi, sosyal sonuçlar›n› da beraberinde do¤uracakt›r.
Kentlere ak›n eden iﬂsizler, k›rsal alanda artan yoksulluk ve iﬂsizlik bu sonuçlar›n belli baﬂl›lar›d›r.
Karﬂ›s›nda güçlü bir halk hareketi dikilmedikçe bu iktidar
IMF’nin y›k›m politikalar›n› sürdürecektir. Hatta denilebilir ki, AB’nin
tar›mdaki istekleri ile birlikte y›k›m
daha da boyutlanacakt›r. 6 Ekim
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Kemalpaﬂa:
“Yaﬂama evet
çimentoya hay›r”
‹zmir’in Kemalpaﬂa ‹lçesi’ne
ba¤l› Ba¤yurdu, Ören, Sancakl› Bozköy, ‹¤decik, Sar›cal›, Yi¤itler,
Gökceyurt köylerinden gelerek, ilçe
merkezinde toplanan köylüler, “organik tar›m havzas›” olarak bilinen
bölgeye çimento fabrikas› yap›lmas›na karﬂ› ç›kt›lar.
13 May›s günü Ba¤yurdu Meydan›'nda yapt›klar› eylemde, fabrikan›n ürünlerini, yaﬂamlar›n› yokedece¤ini söyleyen köylüler, “Yaﬂama Evet Çimentoya Hay›r, Çimento
Sulamak ‹stemiyoruz, ‹kinci Naldöken Olmayaca¤›z” sloganlar› att›lar.
Köylüler daha önce de yarg›ya
baﬂvurarak fabrikan›n yap›m›n›n
durdurulmas›n› istemiﬂlerdi.
2004’te aç›klanan Avrupa Birli¤i
‹lerleme Raporu’nda aç›kça söyleniyor: 25 milyon civar›nda olan üretici nüfusu 15 milyona düﬂürülmeli.
Tar›mdaki müzakere süreci ile bu
sonuç ad›m ad›m yarat›lacakt›r.
Y›k›m bu denli boyutlan›rken,
yoksulluk, iﬂsizlik artarken, köylünün “feryad›n›n” isyana dönüﬂmemiﬂ olmas› ayr› bir de¤erlendirme
konusu. Ancak kesin olan ﬂu ki; örgütlenmez, direnmezsek iﬂsizler ordusuna milyonlarca köylü daha eklenecek, ekemez, biçemez duruma
gelece¤iz. Biz yoksullaﬂt›kça, kaybetti¤imiz topraklar tar›m tekellerine peﬂkeﬂ çekilecek.

Polisin katletme pervas›zl›¤›

“Vurma abi”
dedikleri polisin 15 kurﬂununa hedef
oldular. Bütün infazlara
bir k›l›f uyduran Emniyet,
15 kurﬂunu
“silah kazayla patlad›”
yalan›yla
aç›klad›.

Polise s›n›rs›z infaz
yetkisi tan›yacak olan
yeni Terörle
Mücadele
Yasas› henüz
ç›kmad›. Ancak yasa çerçevesinde yaﬂanan
tart›ﬂmalar›n yaratt›¤›
ortam dahi, polisin
infaz
politikas›n›
yayg›nlaﬂt›rma konusundaki isteklili¤ini
ortaya koydu.
Bunun son örne¤i
ise, 11 May›s gecesi
‹stanbul’da, 23 yaﬂ›ndaki Aytekin Arnavuto¤lu’nun infaz
edilmesi oldu.

Olay›n geliﬂimi
ﬂöyle oldu:
E¤lenceden dönen
üç arkadaﬂ, Unkapan› Köprüsü'nde,
sivil plakas› nedeniyle polis otosu
oldu¤unu fark etmedikleri bir araca
yol vermeyince, arac›n içindeki iki
bomba uzman› gençleri takibe baﬂlad›. Yar›m saat süren kovalamaca
sonunda s›k›ﬂt›rd›klar› araç baﬂka
bir araca çarparak durdu. Otomobilden inen sivil polislerden Bayram
E. gençlerin otomobiline do¤ru ilerlerken hedef gözeterek ateﬂ etmeye
baﬂlad›. Polisin s›kt›¤› tam 15 kurﬂundan ikisinin isabet etti¤i Aytekin
Arnavuto¤lu katledilirken, di¤er iki
genç gözalt›na al›nd›.
Polis, görgü tan›klar›n›n aç›k bir
ﬂekilde yalanlad›¤› olay› “kaza” diye nitelerken, Bayram E. isimli polis tutuksuz yarg›lanmak üzere serbest b›rak›ld›.
Sabah Gazetesi’ne konuﬂan görgü tan›klar›ndan B.ﬁ. (Bilgisayar
sat›c›s›), silah seslerini duyduktan
sonra ç›kt›¤›nda, gençlerden birinin
'abi yapma abi, ne olur abi vurma
abi' diye ba¤›rd›¤›n› belirterek ﬂöyle

diyordu: “Donup kald›m. Resmen
infaz ettiler. O kadar rahat ateﬂ ediyordu ki ﬂaﬂ›rd›m. Resmen öldürmek için ateﬂ ediyordu.” (13 May›s)
Di¤er tan›klar da olay›n infaz oldu¤unu gösteren anlat›mlarda bulundular.

“Ölen Ölmüﬂ, Memur
Arkadaﬂlar› Kurtaral›m”
Polisin kurﬂun ya¤muruna tuttu¤u araçtan sa¤ kurtulan gençlerden
Aykut Oktaylar (18) hiçbir ihtarda
bulunmadan ateﬂ edildi¤ini kaydettikten sonra ﬂunlar› söyledi:
“Bize, emniyette farkl› bir ifade
vermememizi söyleyerek 'Olan olmuﬂ, ölen ölmüﬂ, bari memur arkadaﬂa yard›mc› olal›m' dediler."
‹nfaz bir polisin marifeti de¤il,
polis teﬂkilat›n›n bütünü, bu tür
olaylarda ayn› tavr› göstermektedir.
Aç›kça ortada bir infaz var. Suçlu
belli. Ama polisler elbirli¤i ile üzerini örtmeye çal›ﬂarak, asl›nda biz
de ayn› ﬂeyi yapar›z demektedirler.
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü aç›klamas›nda da bu gerçek vard›r.
Olay›n “polisin silah›n›n kazara
ateﬂ almas› sonucu” gerçekleﬂti¤ini
söyleyen emniyet, komik senaryolarla infaz› gizlemeye çal›ﬂmaktad›r. Bu, emniyetin bütün infazlardaki tutumudur.
Mahkemenin tavr› da farkl› olmam›ﬂt›r. Emniyet aç›klamas›nda
dahi Arnavuto¤lu'nu “suçlu” olarak
gösteren hiçbir ifade olmamas›na,
tan›klar›n anlat›mlar› aleni bir infaz› kan›tlamas›na karﬂ›n, infazc› polise “kasten adam öldürmek”ten de¤il, “meﬂru müdafaa s›n›rlar›n› aﬂmamak suretiyle adam öldürmekten” iﬂlem yaparak serbest b›rakmak, yarg›n›n infaz politikas›na ne
denli angaje oldu¤unun kan›t›d›r.
Ortada “meﬂru müdafaa” yorumunu yapabilecek tek bir emare var
m›? Yoktur, ama yarg› polis infazlar›na iliﬂkin bütün davalarda adeta
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matbu ﬂekilde ayn› gerekçelerle dava aç›p beraatler vermektedir.

Bu Polisin Yetkilerinin
Art›r›ld›¤›n› Düﬂünün...
Yeni Terörle Mücadele Yasas› ile
iﬂte bu polisin silah kullanma baﬂta
olmak üzere yetkileri art›r›lmak isteniyor. Basit bir yol vermeme nedeniyle, “kaç›yor” diye çekinmeden
silah kullanan, hedef gözeterek infaz gerçekleﬂtiren polisin yetkilerinin art›r›lmas› ile yaﬂanacaklar bugünden belli de¤il mi? “Terörle
mücadele” ad›na, nas›l bir hukuksuzluk düzeninin hakim k›l›nmak istendi¤i bu olay nezdinde bir
kez daha görülmektedir. Bu polisin
yetkilerinin art›r›ld›¤› bir ülkede;
hiç kimsenin yaﬂam güvencesinin
olmad›¤› çok aç›kt›r.
“Güvenlik için polisin yetkileri
art›r›lmal›” diyenlerin savundu¤u
böyle bir “güvensizlik” ortam›d›r.
Bilinir ki, bu ülkede halk›n can güvenli¤ini tehdit eden en büyük güç
devletin kendisidir, polisidir, jandarmas›d›r.

Kay›plar Kurultay›
ICAD taraf›ndan beﬂincisi düzenlenen “Uluslararas› Gözalt›nda
Kay›plar Kurultay›”, bu y›l Diyarbak›r’da baﬂlad›.
ICAD ile Yak›nlar›n› Kaybeden
Ailelerle Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Derne¤i YAKAYDER’in düzenledi¤i ve çeﬂitli kurum ve ayd›nlar›n
kat›ld›¤› kurultay›n aç›l›ﬂ›nda yap›lan konuﬂmalarda, “Bu co¤rafyada
gözalt›nda kay›plar›n bitmedi¤i, ak›betlerinin aç›kl›¤a kavuﬂturulmad›¤›” hat›rlat›larak, “Toplu mezarlar
san›landan fazla. Susurluk'tan ﬁemdinli'ye kay›plar›n sorumlular› hesap
vermediler” denildi.
Çeﬂitli ülkelerden kat›lan delegelerin de, kendi ülkelerinde yaﬂanan
kay›plardan sözettikleri kurultay, 21
May›s’ta sona eriyor.

Dersim Polisinin DKÖ Düﬂmanl›¤›
Dersim’de polis bir yandan Demokratik Kitle Örgütleri üzerindeki
bask›lar›n› aral›ks›z sürdürürken,
öte yandan, gençleri apolitikleﬂtirmek, demokratik kurumlara gitmelerini engellemek için “kitle çal›ﬂmas›” yap›yor, sindirme ve tehdit
yöntemlerine baﬂvuruyor. Polis bu
kez de ailelere mektuplar gönderdi.

Panele Kat›lmay›n!
Kafelere Gitmeyin!
DKÖ’lerden Uzak Durun!
Ö¤renci velilerine gönderilen
mektuplarda “terör örgütlerinin”
ö¤rencileri “hedef seçtikleri” kaydedilerek, “okullarda, ö¤renci yurtlar›nda, cafe, internet cafe, çay salonlar›nda vb. gibi yerlerde ö¤rencilerle s›cak diyalo¤a” geçtikleri ifade
ediliyor. Gazete, dergi gibi yay›nlar›n okutuldu¤u ve “ö¤rencilerin yap›lan her türlü (bas›n aç›klamas›,
gösteri yürüyüﬂ, panel vb.) gibi etkinliklere kat›l›m konusunda yönlendirildikleri görülmektedir” denilen mektupta, kentte bulunan dernekler de “terör örgütü” ba¤lant›l›
gösteriliyor.
Velilere iﬂbirlikçilik onursuzlu-

Faﬂist ‹ﬂyerleri
Tahrip Edildi
Cepheliler, ‹stanbul Sar›gazi'de faﬂist sald›r›lara misilleme olarak, kendileri de
faﬂist olan ve faﬂistlerle iﬂbirli¤i yapan 2 ‹nternet Cafe'yi
taﬂlayarak tahrip ettiler.
6 May›s akﬂam› gerçekleﬂen olayda, Cepheliler, “Faﬂistlerden Hesap Sorduk Soraca¤›z, Katil Devlet Halka
Hesap Verecek, Yaﬂas›n Halk›n Adaleti” sloganlar› att›ktan sonra olay yerinden uzaklaﬂt›lar.

¤unu dayatan polis, devrimci gençleri “hasta” olarak niteleyip, kendisini de “doktor” olarak gösterme
sahtekarl›¤›na da baﬂvuruyor. Dersim’de infazlar›n, bask›lar›n, fuhuﬂun müsebbibi olan polisin mektubunu “Gelin Canlar Bir Olal›m” diye bitirmesi ise, inanç istismar›n›n
da ötesinde sadece bir komedi.
Uzun mektubun özeti ﬂu: Çocuklar›n›z› cafelerden, s›cak insan iliﬂkilerinden, tiyatrolar, paneller, bas›n
aç›klamalar› gibi en demokratik eylem ve etkinliklerden, kültürel faaliyetlerden uzak tutun. Demokratik
Kitle Örgütlerine göndermeyin, bize ihbar edin...
Aç›k bir yasad›ﬂ›l›k örne¤i. Tüm
bunlar suç mu; hay›r! Ama polisin
gözünde, düzenin batakl›¤›ndan
uzak durmaya çal›ﬂan, demokratikkültürel etkinlikler içinde olan her
genç, potansiyel olarak devrimci
aday›d›r. Devrimci olmay›n diyor
polis! Peki ne olsunlar? Mesela, korumal›¤›n› yapt›klar› barlarda, pavyonlarda bilinçlerini yitirsinler,
alkolik, eroinman olsunlar, fuhuﬂ
yaps›nlar... Böyle bir Dersim istiyorlar, onurlu Dersim gençli¤ini bu
hale getirmek için bask›dan yalan
propagandaya kadar her yol ve yön-

temi kullan›yorlar.
Polisin Dersim
gençli¤inin devrimci potansiyelini
yoketmek için baﬂvurdu¤u “propaganda” yöntemi tek bu mektuplar
de¤il elbette.
Daha önce lise ö¤rencilerini,
“ÖSS ile ilgili panele götürüyoruz”
yalan›yla götürdükleri ‹l Özel ‹dare
binas›nda katledilen gerillalar›n
parçalanm›ﬂ cesetlerini göstererek
korkutmaya çal›ﬂan ayn› polistir.
Yasal bir derne¤in (Temel Haklar)
kapat›lmas› için ailelere “imza toplay›n” diyen, bu kentin savc›s›ndan
baﬂkas› de¤ildir.

Dersim Gençli¤i
Teslim Olmayacak!
Oligarﬂinin yozlaﬂt›rma, sindirme politikalar›na karﬂ›n Dersim
gençli¤ini teslim alamam›ﬂ olmas›n›n çaresizli¤i vard›r bu mektuplarda. Ailelerin geri yanlar›na seslenerek, onursuzlu¤u dayatarak bu aczini bertaraf etmeye çal›ﬂmaktad›r.
Ama baﬂaramaz!
Dersim gençli¤i; yozlaﬂt›rma
politikalar›na, bask›ya ve zulme direnecektir. Düzenin istedi¤i de¤il,
devrimin onurlu ve namuslu gençleri olmay› tercih etmeye devam
edeceklerdir.

TMY Protestosu

13 May›s günü, "Haklar›m›z ve Özgürlüklerimiz ‹çin TMY'ye Karﬂ› Ç›k›yoruz" pankart› açarak Taksim Gezi Park›’nda
eylem yapan çeﬂitli sendika, parti ve DKÖ’ler, Yeni TMY’yi 'Özgürlük talepleri ile mücadele' yasas› olarak nitelendirdiler.

TCK Protestosu

Düﬂünce Suçuna Karﬂ› Giriﬂim üyesi bir grup
ayd›n ve sanatç›, 16 May›s günü Sultanahmet Adliyesi'ne giderek, TCK’da
yeralan ifade özgürlü¤ü önündeki engelleri protesto amac›yla kendileri hakk›nda suç duyurusunda bulundular. Benzeri bir giriﬂim Ankara, ‹zmir ve Diyarbak›r'da da tekrarland›.

1 May›s Tutsaklar›’na Özgürlük

Uﬂak Gençlik Derne¤i, 1 May›s’ta Elaz›¤ ve Antalya baﬂta olmak üzere yaﬂanan sald›r›lar›
protesto etti. 8 May›s’ta yap›lan bas›n toplant›s›nda sald›r› ve tutuklamalar
hat›rlat›larak, “Tutuklananlar derhal serbest b›rak›lmal›d›r. Bask› ve tutuklamalarla mücadelemiz engellenemeyecektir” denildi.
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Sol ‹çi ﬁiddet’in Geçmiﬂi
ve Devrimci Tav›r

“Sol içi ﬂiddet”, solda y›llard›r
konuﬂulmas›na, tart›ﬂ›lmas›na ra¤men neden bir türlü önüne geçilemez. Bunun cevab› da yine bu geçmiﬂtedir. Sol içi ﬂiddet, solun neredeyse bütün kesimlerini içine çekti¤i, bütün kesimlerinden do¤rudan
veya dolayl› onay gördü¤ü için
kangrenleﬂmiﬂtir.
Anadolu Temel Haklar Derne¤i’ne karﬂ› gerçekleﬂtirilen bask›nda
bir sahne karakteristiktir; “Biji Serok Apo” sloganlar›yla bask›n› düzenleyenler, dernek üyesinin baﬂ›na
silah dayay›p tehdit ediyorlar: “Vuray›m m›?.. Vuray›m m›?..”
Ve nitekim vurdular da.
Yüzlerce devrimci, yurtsever,
“sol”un silahlar›ndan ç›kan kurﬂunlarla böyle katledildi.
Vurdular... “Öbür taraf” da vurdu. Yüzlerce ölü, yaral› bilançosu
böyle ç›kt› ortaya. Sadece bu kadarla kalmad›, insanlar, silahlar yakalat›ld› bu yüzden, adeta ihbar edercesine insanlar deﬂifre edildi.
Devrimci hareket de siyasi arenaya ç›kt›¤› andan itibaren karﬂ›laﬂt› sol içi ﬂiddetin çirkin ve kanl› yüzüyle.
‹nsanlar›na kurﬂunlar s›k›ld›, siyaset yasaklar› konuldu, kadrolar›
“sol” taraf›ndan katledildi. Ama bütün bunlara ra¤men DEVR‹MC‹
HAREKET TEK B‹R DEVR‹MC‹YE KURﬁUN SIKMADI! TEK
B‹R DEVR‹MC‹Y‹ ÖLDÜRMED‹!
Bunun da ötesinde, hemen tüm
siyasi yaﬂam› boyunca sol içi ﬂiddetin önlenmesi konusunda ›srarl› bir
çaba içinde oldu. Sol içi ﬂiddete bulaﬂmam›ﬂ bir hareket olmas›na karﬂ›n neden bu kadar ›srarl›yd› bu konuda? Çünkü devrimci hareket biliyordu ki, sol içi ﬂiddet halk›n sola
güvenini, solun adaletine güvenini,
bir alternatif olma iddias›n› zay›fla-

“Vuray›m m›?”...
Ve vurdular!..
Sola, yaln›zca
kaybettiren bir
sol içi ﬂiddet
tarihi yazd›lar...
tan en önemli etkendir. ‹ktidar iddias›na ve perspektifine sahip bir hareket olarak ucu do¤rudan kendisine dokunsa da dokunmasa da sol içi
ﬂiddet konusunun ›srarl› takipçisi
oldu. Türkiye solunun birçok kesimi, bu sorunun üzerine gitmekten
kaçt›kça, devrimci hareket ça¤r›lar›n› tekrarlad›.

Ça¤r›lar, ça¤r›lar,
ça¤r›lar ve ›srarl› kaç›ﬂ!
Sol içi ﬂiddetin alabildi¤ine yo¤unlaﬂt›¤› 1978 sonunda, Devrimci
Sol çeﬂitli gruplarla diyalo¤a girerek sol içi çat›ﬂmalara karﬂ› ortak
bir tav›r geliﬂtirilmesini sa¤lamaya
çal›ﬂt›. Ancak yap›lan toplant›larda
olumlu ad›mlar at›lamad›. Bu görüﬂmeler sonucunda Devrimci Sol
ve Kurtuluﬂ taraf›ndan ortak bir
ça¤r› yap›ld›. (Bkz, DEV-GENÇ,
say›:3, Ocak 1979)
1980 yaz›nda, Ankara’da Devrimci Yol ve Kurtuluﬂ aras›nda çat›ﬂman›n yo¤unlaﬂt›¤› dönemde,
Devrimci Sol, tüm sol gruplara yeni
bir ça¤r› yaparak, sol içi ﬂiddete
karﬂ› ortak bir komisyon kurulmas›n› önerdi.
Ellerine devrimcilerin kan› bulaﬂm›ﬂ sol gruplar, bu önerilere kulaklar›n› t›kad›lar.
Sol içi ﬂiddet, hem herkesin gündemindeydi, hem yok say›l›yordu.
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Yine 1980 bahar›nda, özellikle
Türkiye Kürdistan›’nda sol içi ﬂiddetin alabildi¤ine t›rmand›¤›,
DDKD, Özgürlük Yolu, KUK ve
UKO, Tekoﬂin ve PKK aras›nda art›k uzun namlulu silahlar›n kullan›ld›¤› koﬂullarda “Kürdistan'da Soliçi Çat›ﬂmaya Son Verilmelidir!”
ça¤r›s›n› yapt› devrimci hareket.
(Devrimci Sol, May›s/ 1980/ 2)
1980 baﬂ›nda yap›lan bir toplant›, ça¤r›lar karﬂ›s›ndaki duyars›zl›¤a
ve sol içi ﬂiddetin nas›l yok say›ld›¤›na tipik bir örnektir;
1980’in baﬂ›nda Devrimci
Yol’un ça¤r›s›yla faﬂist “Milliyetçi
Cephe”ye karﬂ› solun birli¤inin sa¤lanmas› amac›yla solun pek çok
grubunun kat›ld›¤› bir toplant› yap›ld›. DY’nin ça¤r›s›ndaki amaç,
“birlik yanl›s›” görünmekten ibaretti. Ça¤r›l›lar› kendi subjektif tercihleriyle belirlemiﬂti ve zaten bu yüzden de bir sonuca ulaﬂamam›ﬂt› bu
toplant›lar. Fakat bu bir yana, onlarca sol grubun birbiriyle çat›ﬂt›¤› bir
ortamda e¤er birlik sorunu tart›ﬂ›l›yorsa, bunun ön koﬂulu bu çat›ﬂmay› ortadan kald›rmakt›. Ama ne ilginçtir, sol içi ﬂiddetin sözü bile
edilmemiﬂti bu toplant›larda. DEVGENÇ Dergisi’nde bu toplant›ya
iliﬂkin ﬂu tarihi not düﬂülmüﬂtür o
zaman:
“Ayr›ca bu toplant›da halledilmesi gereken ve Türkiye Sol'u aç›s›ndan da elzem olan bir sorun daha vard› ki üzerinde hiç durulmad›.
Sol içi çat›ﬂma. Bu toplant›ya kat›lan gruplar›n aﬂa¤› yukar› tamam›
sol içi çat›ﬂmada bulunmuﬂtur. Her
grup kendi pay›na düﬂtü¤ü oranda
karﬂ›l›kl› bir eleﬂtiri, özeleﬂtiri yaparak kamuoyunda müsbet bir izlenim b›rak›labilirdi. Bizim tüm ›srarlar›m›za ra¤men mevcut gruplardan, özellikle DY ve HK'dan
olumlu bir cevap alamad›k. Di¤er
gruplar da diretmediler. Bu konuda
bile samimi olmayan daha do¤rusu

aç›k yüreklilik gösteremeyenlerin
faﬂizme karﬂ› mücadelede birliktelikleri kaç günlük olur acaba?”
(DEV-GENÇ, Say›: 5, 21 Ocak
1980, “DY'nin Birlik Ça¤r›s› ve
Birlik Sorunu” baﬂl›kl› yaz›dan)
Yukar›daki paragrafta özetlenen
tablo, o günden bu yana asl›nda pek
de¤iﬂmemiﬂtir.
Sald›r›lar›n kayna¤›nda siyaset
yasakç›l›¤›, benmerkezcilik, mülkiyetçilik, güçlenmeyi, faﬂizme karﬂ›
mücadelede de¤il, baﬂka gruplar›n
güçsüzleﬂtirilmesinde arayan anlay›ﬂlar vard›. Yani bugün de geçerlili¤ini sürdüren nedenlerdir.
Devrimci Sol’un o zamanki say›lar›ndan birinde bu durum ﬂöyle
de¤erlendiriliyordu. “DY sald›r›lar›
-ﬂimdilik- yavaﬂlatt›, Ankara'da
"ateﬂkes" yapt›¤›n› "izah eden" bir
bildiriyle de sonuçlar› de¤erlendirdi. "Anti-faﬂist saflarda oportünist
bozgunculuk ve sol içi çat›ﬂmalar"
baﬂl›kl› bildiride DY, kendi d›ﬂ›ndaki gruplar› "anti-faﬂist mücadeleyi
tehdit eden" gruplar olarak nitelemekte ve DY önderli¤inin tart›ﬂ›lmas›n›n dahi bozgunculuk olaca¤›n› iddia etmektedir. DY'a göre, direniﬂ komitelerine karﬂ› ç›kmak bozgunculuktur.” (Devrimci Sol,
Temmuz 1980/ 3)
Devrimci Yol ve PKK, sol içi çat›ﬂman›n en büyük suçlular› olmuﬂlard›r ve al›nt›da da görülece¤i gibi,
sola karﬂ› ﬂiddete baﬂvurmalar›na
yolaçan mant›klar›, birçok noktas›nda çak›ﬂmaktad›r. Dün Devrimci
Yol, kendi taktiklerinin, önderliklerinin eleﬂtirilmesini “bozgunculuk”
olarak de¤erlendirip “sola karﬂ› ﬂiddet” nedeni olarak görüyordu. Bugün ayn›s›n› PKK yap›yor, kendi
politikalar›na yönelik eleﬂtirileri
sald›r›lar›n›n gerekçesi olarak aç›kl›yor.
Sol içi ﬂiddetin görünür nedenleri de¤iﬂse de, özündeki anlay›ﬂ ve
mant›k dünden bugüne ayn›d›r. Bu
nedenledir ki, olaylar ve dönemler
de¤iﬂse de, sol içi ﬂiddete baﬂvuranlar›n kendilerini “savunmalar›”,
“gerekçeleri” hep birbirine benzemektedir.

Sol içi ﬂiddet konusunda
bir tutars›zl›k örne¤i:
Yenilgi de¤erlendirmeleri
12 Eylül cuntas›n›n ard›ndan sorun sanki fiili olarak ortadan kalkm›ﬂ gibiydi. Öte yandan hemen tüm
siyasi hareketlerin de¤erlendirmelerinde “sol içi ﬂiddet” yenilginin en
önemli nedenleri aras›nda say›l›yordu. Ne var ki, yenilginin ana nedenleri aras›nda say›lan sol içi ﬂiddete
karﬂ› yine de köklü bir muhasebe ve
hesaplaﬂma giriﬂimi yoktu.
Devrimci Sol, 1985, 1986 ve
1988’de sol içi ﬂiddetin mahkum
edilmesi, bu konuda tüm geçmiﬂi
sorgulayacak komisyonlar oluﬂturulmas› ça¤r›lar›n›, gerek hapishanede, gerek d›ﬂar›da tekrarlad›.
Ama yine olumlu bir cevap al›namad›.
Çünkü solun hemen tamam› aç›s›ndan “sol içi ﬂiddeti” masaya yat›rmak, kendini masaya yat›rmakla özdeﬂti.
Bütün bu y›llar içinde, sol içi
ﬂiddet konusunda tarihe not düﬂülebilecek tek giriﬂim, Sa¤malc›lar Hapishanesi’nde Devrimci Sol’un ›srar
ve çabas›yla gerçekleﬂtirilen toplant› olmuﬂtur. Bu toplant›da da solun
yaklaﬂ›m›n›n özünde de¤iﬂmedi¤ine
tan›k olunmuﬂtur. Baﬂlang›çta solun
bu sorunu “tart›ﬂmas›n›n bile mümkün olamayaca¤›”, ard›ndan “bir
ﬂey ç›kmayaca¤›” ileri sürülerek,
sol içi ﬂiddet, adeta tabu haline getirilmiﬂ, tart›ﬂmalara s›n›r üstüne s›n›r
konulmuﬂtur. Buna ra¤men Devrimci Solcular’›n ›srar›yla, sonuçta
sorunun tart›ﬂ›lmas›n›n hiç de imkans›z olmad›¤› da görülmüﬂtür.

Geçerlili¤ini
kaybetmeyen bir öneri:
Devrimci Sol, sözkonusu tart›ﬂmalarda, 1980 öncesinden beri merkezi görüﬂü olan önerilerini bir kez
daha tekrarlam›ﬂt›r. Aﬂa¤›da özet
olarak da aktaraca¤›m›z bu öneriler,
2005’te sol içi bir hukukun ve kurumlaﬂman›n oluﬂturulmas› için getirilen önerilerin de esas›n› oluﬂturmaktad›r. Çünkü, gerçek ﬂudur;
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e¤er sol içi ﬂiddet önlenmek isteniyorsa, ne yap›laca¤›, hangi ad›mlar›n at›lmas› gerekti¤i son derece
aç›kt›r. Kimsenin Amerika’y› yeniden keﬂfetmesine gerek yoktur.
1990’da yap›lan bu önerinin ana
hatlar› ﬂöyleydi:
“1- Sol örgütlerin oluﬂturaca¤›
bir komisyon olmal›d›r. Sol örgütlerin oluﬂturaca¤› komisyon, geçmiﬂten bugüne tüm sol içi çat›ﬂmalar›
de¤erlendirmeli, tüm hareketler
geçmiﬂin eleﬂtirisini, özeleﬂtirisini
yapmal›d›r.
2- Sol gruplar›n oluﬂturaca¤›
Komisyon, özellikle sol içi çat›ﬂmalara müdahale edebilmeli, sol içi
çat›ﬂmalar› cayd›racak müdahaleler geliﬂtirebilmelidir. ...
3- Sol gruplar aras›nda ideolojik
mücadele egemen olmal›d›r. ‹deolojik tart›ﬂmalar esas olmal›d›r. Bunun d›ﬂ›nda, ﬂiddet halk saflar› içerisinde görülen gruplar aras›nda
temel olarak al›nmamal›d›r. Bu tüm
sol hareketlerin sempatizan›ndan
kadro unsurlar›na kadar maledilmeli, bilinç yarat›lmal›d›r.
4- ... Bana de¤meyen y›lan mant›¤›yla hareket edilmemelidir. Benim sorunum de¤il diye düﬂünülmemelidir. Tüm solun sorunu olarak
kavranmal›d›r.”

Sol içi ﬂiddete
bulaﬂmaman›n ve bu
anlay›ﬂ› mahkum etmenin
devrimci prati¤i
Devrimci harekete ne yap›ld›?
Devrimci hareket bunlar karﬂ›s›nda
ne yapt›? Bu sorunun cevab›nda sol
içi ﬂiddet konusunda devrimci bir
politikan›n nirengi noktalar› vard›r.
Devrimci Sol, sol içi ﬂiddetin
hep ma¤duru, sald›r›lan taraf› oldu.
Aﬂa¤›da bunlardan baz›lar›n› göreceksiniz; ve göreceksiniz ki, sol içi
ﬂiddetle güç olunmaz, elleri devrimci kan›na bulaﬂanlar, er geç bunun
hesab›n› halka vermek zorunda kal›rlar.

Sol içi ﬂiddete karﬂ› devrimci tav›r-1: Devrimci hareketin sol

içi ﬂiddetle karﬂ›laﬂmas›, henüz oluﬂum aﬂamas›nda, henüz Devrimci
Sol olarak siyasi arenaya ç›kmad›¤›
bir dönemdedir. Bu dönemde, 4 Nisan 1977’de devrimci hareketin
kadrolar›ndan Kemal Karaca,
KSD’liler taraf›ndan öldürüldü.
Solun birbirini dinlemedi¤i,
grupçulu¤un, devrimci potansiyel
üzerinden parsa kapma savaﬂlar›n›n
en k›zg›n oldu¤u bu dönemde, devrimci hareket, sol içi ﬂiddet konusundaki politikas›n› bu sald›r› karﬂ›s›nda netleﬂtirdi ve bunun ilk prati¤ini de hayata geçirdi.
Karaca’y› öldürenlere karﬂ›, ayn›
yöntemle cevap verilmedi. Ama
devrimcileri öldürerek güç olmaya
çal›ﬂanlar› halka teﬂhir etti. Teﬂhir,
halk›n tecritiyle birleﬂti. Sol içi ﬂiddete baﬂvuranlar, sonuçta baﬂvurduklar›na piﬂman oldular; ama elleri
bir kez devrimci kan›na bulaﬂm›ﬂt›.

Sol içi ﬂiddete karﬂ› devrimci tav›r-2: Devrimci hareket, ülkenin birçok yerinde Devrimci Yol’un
“siyaset yasakç›l›¤›” ve fiziki sald›r›lar›yla karﬂ› karﬂ›yayd›. ‹ﬂte o günlerde, Devrimci Sol militanlar› yaz›lama yaparken bile kurﬂun ya¤murlar›na tutulurken, pankartlar›n›
asamazken, devrimci hareketin dergisinde ﬂöyle yaz›ld›:
“D. Yol hareketi içindeyken bize
sol içindeki çeliﬂkilerin ideolojik
mücadeleyle giderilece¤ini belirtenler, ﬂimdi bu devrimci ilkeyi
unutmuﬂ görünmektedirler. Her ﬂeye ra¤men tavr›m›z devrimci tav›r
olacakt›r.” (DEV-GENÇ, Say›:2)
Ve öyle de olmuﬂtur. Devrimci
Sol’un kurﬂunlar›, bir tek Devrimci
Yol’cuya yönelmemiﬂtir.

Sol içi ﬂiddete karﬂ› devrimci tav›r-3: 19 Haziran 1979’da
Devrimci Sol’un Akdeniz Bölgesi’ndeki yöneticilerinden Mehmet
Büçkün, yine bir sol grup taraf›ndan
katledildi. Büçkün’ün katledilmesi
üzerine, yay›nlanan yaz›da ﬂu sat›rlara yer verilmiﬂti:
“Defalarca yazd›k, çizdik. ‘Sol
içi çat›ﬂma oligarﬂinin bir prova-

1990’larda, 2000’lerde sol
içi ﬂiddet karﬂ›s›nda devrimci hareketin tavr› ve ilkeleri
hiç de¤iﬂmemiﬂtir.
Devrimci hareketin d›ﬂ›nda
meydana gelen sol içi ﬂiddet
karﬂ›s›nda da... her zaman
savunulan görüﬂler, herkese
karﬂ› ve her olayda savunulmuﬂ, bedeli, getirece¤i-götürece¤i ne olursa olsun sol
içi ﬂiddete karﬂ› ç›k›lm›ﬂt›r.
Bu tarihten herkesin alaca¤›
dersler vard›r.
kasyonudur’. Sol içi çat›ﬂmay› körükleyen ve uygulayanlar, oligarﬂinin sol içerisindeki ajan provakatörleridir" diye.
Peki, sonuç ne oldu? Koca bir
hiç. Aﬂa¤› yukar› her grup ayn› laflar› etmesine ra¤men pratikte de¤iﬂen hiçbir ﬂey yok. Yine sol içi çat›ﬂmalar, cinayet ve yaralamalar devam ediyor.
Bugün sol içi çat›ﬂma öyle bir
hale geldi ki, faﬂistlerin demagojisi
adeta bir merkezde topland›. Faﬂistlerin her türlü cinayet ve sald›r›lar› kamuoyuna sol içi çat›ﬂma olarak yans›t›lmaya çal›ﬂ›l›yor.
Hele bu çat›ﬂmalar içerisinde
yeralan D. K'l›, TKP'li, D. Y. , H. Y.,
H. K.'çular› bir düﬂünsünler. Bu çat›ﬂmalardan kimler yararlan›yor?
Tekrar da olsa hala sol içerisindeki çeliﬂkilerin silahla de¤il, ideolojik mücadele ile çözülece¤i
inanc›m›z› kaybetmedik. Ve bu
yolda çaba sarfedip tüm devrimcileri ay›rmaya çal›ﬂaca¤›z.” (DEVGENÇ, Say›: 4, 6 Eylül 1979)
Devrimci Sol, bu inanc›n› hep
korudu. Solla mücadelesini hep ideolojik düzeyde yürüttü. Kendisine
karﬂ› sol içi ﬂiddete baﬂvuranlara cevab›n› yine ideolojisiyle, politikalar›yla verdi.

ci

Sol içi ﬂiddete karﬂ› devrimtav›r-4: Mustafa Albayrak,

Devrimci Sol’un sol içi ﬂiddet sonucu kaybetti¤i bir baﬂka militan›n›n
ad›yd›. Albayrak, ‹stanbul-Ferahev28
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lerde, yine bir sol grup taraf›ndan
16 May›s 1980’de 6 metreden kas›tl› aç›lan ateﬂ sonucu ﬂehit edildi.
Bu konuda Devrimci Sol Dergisi’nde yay›nlanan aç›klama da ﬂu
sat›rlarla bitiyordu:
“KAHROLSUN PROVOKASYON!
SOL ‹Ç‹ ÇATIﬁMA DE⁄‹L,
FAﬁ‹ZME KARﬁI MÜCADELE!...” (Devrimci Sol, Temmuz
1980/3)
Bir militan› daha katledilmiﬂti
devrimci hareketin. Ama devrimci
hareket bu olayda da misilleme yapmad›.
Misilleme, sol içi ﬂiddet k›s›r
döngüsünün nedenidir ve olaylar bir
noktaya geldi¤inde, art›k sol içi ﬂiddeti baﬂlatan›n da, sald›r›ya maruz
kalan›n da iradesini zorlayan ve hatta aﬂan boyutlara ulaﬂ›r. ‹ﬂte bu nedenle devrimci hareket tarihi boyunca sol içi ﬂiddete ayn› yöntemlerle cevap vermemiﬂ, fakat sol içi
ﬂiddetin karﬂ›s›na hakl›l›¤›yla, meﬂrulu¤uyla, ideolojisi ve politikalar›yla dikilmiﬂtir. Devrimcilere sald›r›n›n halka sald›r› oldu¤u gerçe¤inden hareketle, sol içi ﬂiddeti halk
nezdinde mahkum etmiﬂ, ço¤u durumda halk›n tavr›yla sald›r›lar›
püskürtmüﬂtür.
1990’larda, 2000’lerde maruz
kald›¤›m›z sol içi ﬂiddet karﬂ›s›nda
da devrimci hareketin tavr› ve ilkeleri hiç de¤iﬂmemiﬂtir.
Keza devrimci hareketin d›ﬂ›nda
meydana gelen sol içi ﬂiddet karﬂ›s›nda da hiçbir zaman pragmatik, ilkesiz davran›lmam›ﬂ, tav›rs›z kal›nmam›ﬂt›r. Her zaman savunulan görüﬂler, herkese karﬂ› ve her olayda
savunulmuﬂ, bedeli, getirece¤i-götürece¤i ne olursa olsun sol içi ﬂiddete karﬂ› ç›k›lm›ﬂt›r.
Bu tarihten herkesin alaca¤›
dersler vard›r. Tüm solun yapmas›
gereken dün buydu, bugün de budur. Bu nedenle sald›r›lar› seyretmek de, sol içi ﬂiddetin masaya yat›r›lmas›na karﬂ› ç›kmak da “sol içi
ﬂiddet sürsün” demekten baﬂka bir
anlama gelmemektedir.
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Devrimci Ve Demokratik Yap›lar Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu’ndan

TÜM SOL’A ÇA⁄RI

Bilindi¤i gibi,
1-5 May›s tarihleri
aras›nda, Kürt milliyetçileri taraf›ndan Haklar ve Özgürlükler Cephesi
kurumlar›na ve üyelerine karﬂ› dört
ayr› sald›r› gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
1 May›s günü saat 16.30 civar›,
Gençlik Federasyonu'ndan bir ö¤renciye Taksim Tünel hatt›nda son
durakta sald›r›ld›. Ellerindeki demir
sopalarla sald›ranlar, Gençlik Federasyonu’ndan ö¤renciyi, tünelde
tramvay›n iﬂledi¤i demir raylar üzerine att›lar.
Yine 1 May›s günü, saat 16.00
civar›nda, Eminönü’nde 1 May›s’ta
HÖC kortejinde yeralan üç ö¤renciye sald›r›ld›.
2 May›s’ta devrimcilerin faaliyet
yürüttü¤ü ‹stanbul Üniversitesi
Halkbilim Kulübü’ne bask›n düzenlendi. 15 kiﬂilik grup, ellerindeki
demir sopalarla kulüpte bulunanlara
sald›rd›.
5 May›s’ta ise 1 May›s Mahalle-

si'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›.
Dernek üyelerinin kafas›na silah dayay›p “vuray›m m›, vuray›m m›?”
diyen sald›rganlar, "bir dahakine öldürmeye gelece¤iz...” tehditleriyle
gittiler.
Dört sald›r›da da birçok
HÖC’lü, kalas, demir çubuk, yumruk darbeleriyle yaraland›.
Sald›r›lar üzerine DTP’yle diyalog kurmaya çal›ﬂan HÖC’lülerin
çabalar› karﬂ›l›ks›z kald›.
Yürüyüﬂ’ün bu say›s› yay›na haz›rland›¤› s›rada hala sald›r›lar›n
sorumlulu¤unu üstlenen yoktur.
Hala hiç kimse halk›n ve solun karﬂ›s›na ç›k›p, aç›kça, “biz ﬂu nedenden dolay›, HÖC’ün ﬂu kurumlar›na bask›n yapt›k, ﬂu nedenle onlara
silah çektik, ﬂu nedenle Eminönü’nde, Taksim’de ‘gördü¤ümüz’

HÖC’lülere sald›rd›k” diye bir
aç›klama yapmam›ﬂt›r.
Sald›r›lar adeta “fail-i meçhul”
b›rak›lmak istenmektedir. Fakat ﬂuras› da çok aç›k ki, ortada “meçhul”
olan hiçbir ﬂey yoktur.
Gençlik Federasyonu’ndan ö¤rencilere sald›ranlar tan›nmaktad›rlar; YÖGEH’lidirler. Anadolu Temel Haklar Derne¤i bask›n›nda ise
maskesi düﬂen kiﬂi teﬂhis edilmiﬂtir
ve DTP’lidir.
Bu sald›r›lar üzerine toplanarak
geliﬂmeleri de¤erlendiren Devrimci
Ve Demokratik Yap›lar Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu, sorunun tüm solun sorunu oldu¤undan
hareketle, tüm solun sol içi sald›r›lar› ele almak üzere biraraya gelmesini sa¤lamak için bir ça¤r› yapmay› kararlaﬂt›rm›ﬂt›r. Aﬂa¤›da bu ça¤r› aç›klamas›n› sunuyoruz:
ﬁimdi geliﬂmelerin nas›l seyredece¤ini bir yan›yla da solun bu ça¤r›ya verece¤i cevap belirleyecektir.

hayat bulmas› için

DEVR‹MC‹ VE DEMOKRAT‹K KAMUOYUNA üzerine düﬂen her türlü sorumlulu¤u yerine
getirmesi gereken yegane do¤ru çözüm yoludur.
Platformumuz uzun süredir bu yönde çaba sarf etmektedir. Ancak buna karﬂ›n yeterli duyarl›l›k yarat›lamam›ﬂt›r. Bu noktada sorunun çözümü için
ad›m atmamak, üzerine düﬂen sorumluluklar› yerine getirmemek, bu olaylar›n sorumlulu¤una ortak
olmak anlam›na gelecektir.

Egemen s›n›flar›n, ülkemiz ezilen halklar›na
yönelik yeni bir sald›r› dalgas›n› ad›m ad›m hayata
geçirdikleri, TMY gibi sald›r› yasalar› ile her türlü
demokratik ve meﬂru hakk› "terörizm" olarak damgalad›klar› bir süreçten geçiyoruz.
‹çinden geçilen bu süreç, devrimci dayan›ﬂmay›
daha bir hayati k›lmaktad›r. Böylesi bir tablo ile
karﬂ› karﬂ›ya olmam›za karﬂ›n ne yaz›k ki; hepimizin bildi¤i gibi son süreçte gerçekleﬂen olaylar bu
zemini ciddi bir ﬂekilde zedelemektedir.

Bu gerçeklikten hareketle; devrimci ve demokratik yap›lar aras›nda ﬂiddet olgusunu ortaya ç›karan zeminin ortadan kald›r›labilmesi için her bir
devrimci ve demokratik kurumu üzerine düﬂen sorumlulu¤u yerine getirmeye ça¤›r›yor ve bu konu
ile ilgili yapaca¤›m›z toplant›ya davet ediyoruz.

Bu ﬂiddete hangi devrimci ve demokratik kurum maruz kal›rsa kals›n, tüm devrimci ve demokratik kurumlar bu olaylardan olumsuz bir ﬂekilde
etkilenmektedir. Yaﬂanan olaylara karﬂ›, devrimci
ve demokratik yap›lar aras›ndaki sorunlar›n çözümünde ﬂiddetin ilkesel olarak reddedilmesi, diyalog yolu ile çözüm bulunmas› her bir devrimci ve
demokratik kurumun mutlak suretle savunmas› ve

14 May›s 2006

DEVR‹MC‹ VE DEMOKRAT‹K YAPILAR
ARASI D‹YALOG VE ÇÖZÜM PLATFORMU
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Sol, “sol içi ﬂiddet”i masaya yat›rmaktan
daha ne kadar kaçabilecek?

‘Sol ‹çi ﬁiddet Kurultay›’na Ça¤r›

1990’da devrimci tutsaklar taraf›ndan hapishane koﬂullar›n›n s›n›rl›l›¤› içinde yap›lan bir araﬂt›rmada,
sol içi ﬂiddet sonucunda o güne kadar 118 devrimcinin öldürüldü¤ü
tespit edilmiﬂti. Bu rakama, kaynaklar›n yetersizli¤i nedeniyle özellikle
Türkiye Kürdistan›’nda Kürt milliyetçi hareketler aras›nda öldürülen
onlarca yurtsever dahil de¤ildi.
Yaral›lar›n, ölüm veya yaralanma olmayan silahl› sald›r›lar›n say›s›n› tespit etmek ise hiç mümkün
de¤ildi.
Bu tarih solun tarihi. Bizim tarihimiz. Kimse bu tarihten kaçamaz.
Bu tarihin s›rt›m›za yükledi¤i görevler, y›llard›r hala s›rt›m›zdad›r ve
y›llard›r yerine getirilmemiﬂ bir görev olarak da solun s›rt›nda bir kambura dönüﬂmüﬂtür.
Yaklaﬂ›k bir y›ld›r Türkiye soluna ›srarla sol içi ﬂiddet konusunda
bir kurultay (veya konferans) yapmay› öneriyoruz.
Çünkü, solun tarihinin bir parças› olan yüzlerce cinayeti tart›ﬂmak
istiyoruz. Sol içi ﬂiddetin önlenememesi sonucunda halk›n moralinin
bozulmas›n›, sola güveninin sars›lmas›n› tart›ﬂmak istiyoruz. Sol içi
demokrasi nedir, ne de¤ildir, bunu
tart›ﬂmak istiyoruz.
Sol içi demokrasiyi, iliﬂkileri tan›mlamak, devrimci ilkelerle, kurallarla bunun s›n›rlar›n› çizmek istiyoruz. Baﬂka bir deyiﬂle, sol içi iliﬂkilerde keyfiyeti, subjektivizmi ortadan kald›rmak istiyoruz. ‹ﬂte bütün bunlardan dolay› istiyoruz bir
kurultay örgütlenmesini.
“Sol”un kurﬂunlar›yla öldürülmüﬂ, yaralanm›ﬂ yüzlerce devrimci,
yüzlerce devrimci kurumun “sol”un
sald›r›lar›na hedef olmas› bizim tarihimizin bir parças›ysa, üstelik bu,
sadece bir “geçmiﬂ” de¤il, bugün

sürmekte olan bir olguysa, solun bu
sorunu tart›ﬂmaktan kaçmas› anlaﬂ›l›r ve affedilir de¤ildir. ‹ﬂin özü ﬂudur ki, sol içi ﬂiddeti tart›ﬂmaktan
kaçmak, solun kendinden, kendi
gerçe¤inden kaç›ﬂ›d›r.

Kurultay neyi
amaçlamal›?
Bu kurultay bizce birincisi, politik olarak sol içi ﬂiddetin mahkum edilmesi ve sol içi iliﬂkilerde
yeni bir kültürün oluﬂmas›n›n altyap›s›n› oluﬂturmas›n› amaçlamal›d›r.
‹kincisi, kurumsal olarak sol içi ﬂiddeti önleyecek, cayd›racak, her ﬂeye
ra¤men sol içi ﬂiddet gündeme gel-

Solun, y›llard›r s›rt›nda
taﬂ›maya mahkum
oldu¤u en büyük ve
en rahats›z edici
kamburundan kurtulmas›
için, sol içi sald›r›lar en
geniﬂ platformda
tart›ﬂ›lmal›d›r!

di¤inde çözücü ve gerekti¤inde cezaland›r›c› rol oynayacak bir hukuku ve kurumlaﬂmay› yaratmal›d›r.
Geçmiﬂ tart›ﬂ›lmal›d›r. ‹lla birilerini mahkum etmek için de¤il;
yanl›ﬂ olan› ortaya ç›karmak için
tart›ﬂ›lmal›d›r. Yeni ve sol içi ﬂiddetin lekesinden ar›nm›ﬂ bir gelece¤i
inﬂa edebilmek için tart›ﬂ›lmal›d›r.
Suç olan› ve olmayan›, devrimci,
demokrat olan› ve olmayan› ay›rdedelim.
Böyle bir kurultay günlerce sürebilir. Y›llarca sol içi ﬂiddetin tahribat›n› yaﬂam›ﬂ bir sol hareket,
günlerini, haftalar›n› gerekirse bu
30
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sorunun çözümüne verebilmelidir.
Buna ayr›lan zaman, buna harcanan
emek, kimse aç›s›ndan asla boﬂa
gitmiﬂ bir zaman ve emek olmayacakt›r. Sol içi ﬂiddeti meﬂrulaﬂt›ran,
yad›rganmaz hale getiren kültüre
büyük bir darbe vurulup, sol içi iliﬂkilerde devrimci, sosyalist bir kültürün ideolojik, politik zemini güçlendirilecektir. Solun elinde bir hukuk olacakt›r.

Kurultaya ve sol içi
hukuka karﬂ› ç›kman›n
mazereti olamaz!
Sol iﬂi ﬂiddet konusunda bir kurultay/konferans örgütlenmesi veya
bir hukuk oluﬂturulmas› gündeme
getirildi¤inde, solda genel olarak
ikili bir ruh hali görülmektedir: Kimisi, sol içi ﬂiddetin o ürküten boyutlar›yla ‘12 Eylül öncesinde kald›¤›n›’ düﬂünmekte, yaﬂanmakta
olanlar› önemsememekte, kimisi
ise, kurultaylardan, hukuktan bir
ﬂey ç›kmayaca¤›n› düﬂünmektedir.
Birinci türde düﬂünenlere ﬂunu
hat›rlatmak gerekiyor: Sol içi ﬂiddet, gündemde olmad›¤› zamanlarda bile, halk›n sola güvensizli¤inin
kayna¤› olmay› sürdürmektedir.
Çünkü hesaplaﬂ›lmam›ﬂ, özeleﬂtirisi
yap›lmam›ﬂ ve zaman zaman çeﬂitli
biçimlerde kendini gösteren bir olgudur sol içi ﬂiddet.
Küçük bir olay, o a¤›r tarihin
tüm yükünü bugüne taﬂ›maktad›r.
‹ﬂte sorunu önemsemeyenler, bir
kez daha sol içi ﬂiddet gerçe¤iyle
karﬂ› karﬂ›yad›rlar. Yürüyüﬂ Dergisi’nde yay›nlanan kafas› gözü morarm›ﬂ, kollar› bacaklar› ﬂiﬂmiﬂ insanlar›n, cam› çerçevesi indirilmiﬂ,
da¤›t›lm›ﬂ derneklerin resimleri,
kimsenin bu gerçekten kaçamayaca¤›n› anlatm›yor mu?
Hâlâ sald›r›lar›n kendilerine yö-

nelmeyece¤ini düﬂünenler olabilir.
Yan›l›yorlar. ‹ki nedenle yan›l›yorlar. Bir; Kürt milliyetçi hareketi,
tüm sola kendini dayatmakta ve
kendine tabi olmayan herkese sald›rmaktad›r. Hali haz›rda HÖC,
BDSP, TKP sald›r›n›n hedefidirler.
DHP’ye sald›rm›ﬂt›r. ‹ki; sald›r›n›n
ﬂu veya bu örgüte yönelmemiﬂ olmas›, onu “sol içi ﬂiddet”in olumsuzluklar›ndan kurtarm›yor. Çünkü
“sol içi ﬂiddet”in yolaçt›¤› olumsuzluklar, tüm sola karﬂ› güvensizlik
yarat›yor. Tüm solun de¤erlerini
tahrip ediyor. Bu güvensizlikten ve
tahribattan “sol içi ﬂiddet”in içinde
olsun veya olmas›n herkes nasibini
al›yor. Bu dün de böyle oldu, bugün
de böyle oluyor.
“Bir sonuç ç›kmaz” düﬂüncesine
gelince; Devrimci Ve Demokratik
Yap›lar Aras› Diyalog ve Çözüm
Platformu’nun oluﬂumu, bu platformun bugün art›k sahip oldu¤u hukuk, bu düﬂünceleri pratik olarak iflas ettirmiﬂtir. Bu sürecin baﬂ›nda da
ayn› umutsuzluklar, “bir ﬂey ç›kmaz”lar belirtilmiﬂtir. Ama iﬂte Türkiye solunda olmaz denilen olmuﬂtur. Bir hukukta anlaﬂmak mümkün
de¤il denilmiﬂtir, fakat yetersizliklerine ra¤men asgari bir hukuk kabul edilmiﬂtir. O halde bu noktada
bu kesimlerin bu sonucu yeniden
de¤erlendirmeleri gerekmiyor mu?
E¤er de¤erlendirmiyorlarsa, hukuktan, ba¤lay›c›l›ktan, ilke ve kurallardan, hesap vermekten kaç›ﬂ
vard›r.

Tav›r’dan, ba¤lay›c›l›ktan
kaçanlar, siyasi cüret ve
iddiadan uzaklaﬂ›rlar!
Sol içi ﬂiddeti tart›ﬂmak, sol aç›s›ndan bir “siyasi cüret ve iddia”
meselesi halindedir. Keza, somut
olarak da bugün yaﬂanan Kürt milliyetçi hareket kaynakl› sald›r›lar gözönüne al›nd›¤›nda, sol içi ﬂiddetin
karﬂ›s›na ç›kman›n ve sol içi iliﬂkilerde bir hukukun ba¤lay›c›l›¤›n›
kabul etmenin de bir cüret ve iddia
meselesi oldu¤u görülmektedir.
Kendi geçmiﬂinden korkanlar tart›ﬂmaktan korkuyor. Devrim ve iktidar

iddias› sosyalist adaleti temsil etme
iddias› olmayan veya zay›f olanlar,
bu büyük soruna çözüm arayacak
bir iradeyi de gösteremiyorlar.
Devrimci ve Demokratik Yap›lar
Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu,
bugün sol içi ﬂiddete karﬂ› solun sahip oldu¤u tek hukukun uygulay›c›s›d›r. Bu platforma girmeyenler, objektif olarak hukuksuzlu¤u savunmaktad›rlar.
Peki hukuksuzlu¤u savunmak ne
demektir? Ben istedi¤im gibi pragmatizmimi yapay›m, ben ilkelerden
muaf olay›m, kimseyle “karﬂ› karﬂ›ya” gelmeyeyim “özgürlü¤ü”ne sahip olmak için hukuksuzluk tercih
edilmektedir.

Sol içi ﬂiddete karﬂ›
olman›n ka¤›t üzerinde
kalmamas› için, at›lacak
birinci ad›m, Diyarbak›r’dan baﬂlayarak halen
sürmekte olan sald›r›lar
karﬂ›s›nda tav›r almak;
ikinci ad›m ise, bu
sorunun köklü bir
biçimde masaya
yat›r›labilmesi için gerekli
olan bir ad›m› atmaya
cüret edebilmektir.
Burada, sol içi ﬂiddet noktas›nda
“f›rsat bulursam, gerek duyarsam
ben de yapar›m” anlay›ﬂ› vard›r.
Sol içi ﬂiddetin karﬂ›s›na dikebilece¤imiz bir hukuka ve bu konuda
bir kurumlaﬂmaya karﬂ› ç›k›ﬂ, son
tahlilde sol içi ﬂiddetin önünü açmakt›r. ‹steyen istedi¤ini yaps›n demektir. Nitekim, bu konuda solda
varolan boﬂlu¤un sol içi ﬂiddet uygulayanlara nas›l bir “rahatl›k” sa¤lad›¤› ortadad›r.

Sol içi ﬂiddete karﬂ› olmak
‘ka¤›t üstünde’ kalan bir
ilke olmaktan
ç›kart›lmal›d›r!
Sa¤malc›lar’daki 1990 A¤us31
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tos’unda çeﬂitli sol gruplar›n kat›l›m›yla yap›lan “Sol ‹çi iliﬂkiler/Çat›ﬂmalar” konulu toplant›lar›n sonucunda “DS, PKK, 16H, SVP, HDÖ,
MLSPB, T‹KB, TKP/ML T‹KKO”
imzas›yla ortak bir sonuç deklarasyonu yay›nlanm›ﬂt›.
O ortak aç›klaman›n maddelerinden biri de ﬂöyledir:
“Devrimci örgütler aras›ndaki
sorunlar herkesin, hepimizin sorunlar› olarak kabul edilmelidir.
Olumsuzluklar› önleme ve çat›ﬂmalara müdahalede her siyasi grup
duyarl› olmal› ve azami çabay› harcamal›d›r. Devrimci gruplar aras›ndaki çat›ﬂmalar›n engellenmesi için
örgüt merkezleri nezdinde müdahaleci olunmal›, giderek hem dayan›ﬂmay› art›rmak, hem de sorunlar›
çözmek için komisyon, birlik vb. örgüt biçimleri üretilmelidir.” (Mücadele, say›: 3, 1 Eylül 1990)
Türkiye solu, pratik bir karﬂ›l›¤›
yok iken sol içi ﬂiddete karﬂ› ç›kmakta sak›nca görmemiﬂtir. Nitekim, geçen y›l, sol içi bir hukuk
oluﬂturulmas› tart›ﬂmalar› içinde de,
hemen her siyasi hareket taraf›ndan
buna benzer onlarca görüﬂ ifade
edilmiﬂtir.
Fakat gelinen noktada denilebilir
ki, Devrimci ve Demokratik Yap›lar
Aras› Diyalog ve Çözüm Platformu
d›ﬂ›nda kalan tüm siyasi hareketler
için, bu sözler, ka¤›t üzerinde kalan
sözler durumundad›r bugün. Yaklaﬂ›k 8 ayd›r adeta kesintisiz süren
onlarca sald›r› karﬂ›s›nda solun sergiledi¤i tablo bunu söylemeyi gerektirmektedir.
Sol içi ﬂiddete karﬂ› olman›n ka¤›t üzerinde kalmamas› için, at›lacak birinci ad›m, Diyarbak›r’dan
baﬂlayarak halen sürmekte olan sald›r›lar karﬂ›s›nda tav›r almak;
ikinci ad›m ise, bu sorunun köklü bir biçimde masaya yat›r›labilmesi için gerekli olan bir ad›m› atmaya cüret edebilmektir.
Sol içi ﬂiddetin en geniﬂ platformda tart›ﬂ›lmas› art›k dünden daha acildir. Ve bu görevden kaçman›n vebali de dünden daha a¤›rd›r.
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Kürt milliyetçi hareketi

anlay›ﬂla hareket etmesi halinde, hem halk hareketini hem kendini
geliﬂtirece¤i, kendisini
lokalize
edilmekten
kurtarabilece¤i aç›kt›r.
Kürt milliyetçi hareketinin do¤ru bir ittifak ve ilkeli
iliﬂki anlay›ﬂ›na sahip olmakla, bir
bütün olarak ülkemiz s›n›flar mücadelesinde olumlu bir rol oynayabilece¤i de aç›kt›r.
Fakat herkesin gördü¤ü gibi, o
tersine sol içi ﬂiddete baﬂvurarak,
bütün bunlar› hedeflemekten uzak
bir düﬂünce yap›s›yla hareket etti¤ini göstermektedir.

küçük düﬂünüyor!

Devrimci veya demokratik bir
hareketin ittifaklar politikas›, “karﬂ›-devrim cephesini daraltmak,
devrim ve demokrasi güçlerinin
cephesini büyütmek” anlay›ﬂ›yla
ﬂekillenir. Bu, üzerinde kimsenin
tart›ﬂmayaca¤›, s›n›flar mücadelesinin yüzlerce y›ll›k tecrübesinin do¤rulu¤unu ve gereklili¤ini defalarca
kan›tlad›¤› bir politikad›r.
Peki Kürt milliyetçi hareketi ne
yap›yor?
21 Mart 2005’ten, yani geçen y›l›n Newroz’undan itibaren yaﬂad›¤›m›z sürecin halka ve halk›n öncü örgütlenmelerine karﬂ› bir sald›r› dönemi oldu¤u hemen herkesin hemfikir oldu¤u bir gerçektir. Linç sald›r›lar›yla, ﬂovenist k›ﬂk›rtmalarla geliﬂtirilen bu süreç, yeni Terör Yasas›
haz›rl›¤›yla, Güneydo¤u’ya asker
y›¤›na¤›yla sürüyor. Ve ne ilginçtir
ki, Kürt milliyetçi hareketin sola
karﬂ› sald›r›lar› da ayn› süreçte t›rmanm›ﬂ ve birçok siyasi hareketi
içine alacak ﬂekilde yayg›nlaﬂm›ﬂt›r.
‹ﬂte bu olgudan dolay›, hemen
herkes Kürt milliyetçi hareketin sola
yönelik sald›r›lar› karﬂ›s›nda ﬂu sorular› soruyor: Bu nas›l bir “zamanlama”, bu nas›l bir politika, ne
amaçlan›yor, ne yap›lmak isteniyor?
Bu sorular›n halk›n mücadelesi
aç›s›ndan tatmin edici, aç›klay›c› bir
cevab› yoktur elbette. Kürt milliyetçi hareketinin pragmatik, mülkiyetçi
ve benmerkezci özelli¤i belirtilmeden bu sorular›n cevab› da verilemez.
Kürt milliyetçi hareketi, “karﬂ›devrim cephesini daraltmak, devrim (veya demokrasi) cephesini
geniﬂletmek” anlay›ﬂ›yla hareket
etmemektedir.
PKK’nin hemen tüm tarihi, bu
anlay›ﬂ› yads›yan bir tarihtir. Çünkü
birincisi; birlik ve ittifak anlay›ﬂ›
benmerkezcidir; ittifaktan, birlikten

“kendine tabi k›lmay›” anlar. ‹kincisi; mülkiyetçi bir ideolojik ve kültürel yap›da oldu¤undan dolay›, hiçbir
dönem “küçük olsun benim olsun”
mant›¤›n›n esiri olmaktan kurtulamam›ﬂt›r. Halk›n karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u tüm sorunlar› “baﬂta Kürt sorunu olmak üzere”, ifadesine s›¤d›rmaya çal›ﬂmas›, her türlü birlik ve
ittifaka bunu dayatmas›, bu anlay›ﬂ›n›n tezahürüdür. Üçüncüsü; ilk iki
niteli¤inin bir devam› olarak, tüm
iliﬂkilerinde
“yararlanma”y›,
“kullanma”y› esas almaktad›r. Bunun sonucunda da ittifak yapt›¤›
güçleri geliﬂtirmemiﬂ, sürekli yararlanma, kullanma iliﬂkisi, bir süre
sonra ittifaklar›n›n uzaklaﬂmas›n›
beraberinde getirmiﬂtir.
‹ﬂte bu anlay›ﬂ›n sonucudur ki,
solun, halk güçlerinin birli¤inin sa¤lanmas›n›n çok daha önem kazand›¤› bir süreçte, Kürt milliyetçi hareketi, sol içi ﬂiddete baﬂvurarak, bu
zemini dinamitlemektedir. Ve yine
bu anlay›ﬂ›n sonucudur ki, Kürt milliyetçi hareket, kendine tabi olan bir
kaç grupla kurdu¤u “ittifak”la yetinip di¤er gruplara da kendine tabi
olmay› kabul ettirmek için bask› politikas› izliyor.
Küçük düﬂünüyor. Küçük hesaplar yap›yor.
Oysa, daha farkl›, yani tüm halk
güçlerinin birli¤ini hedefleyen, bunun için asgari müﬂterekleri ve ilkeli iliﬂkileri esas alan bir anlay›ﬂla hareket etse, hiç kuﬂku yok ki, mesela
ﬁemdinli olay›nda çok daha güçlü
bir halk muhalefeti ortaya ç›karmak,
F Tiplerindeki ve ‹mral›’daki tecrite
karﬂ› güçlü bir direniﬂ örgütlemek,
Terörle Mücadele Yasas›’na, Güneydo¤u’ya askeri sevkiyata karﬂ›
bir muhalefet örgütlemek, keza linç
sald›r›lar›na, ﬂovenizme karﬂ› siyasi
anlamda güçlü bir barikat örmek
mümkündür.
Kürt milliyetçi hareketinin bu
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‹ttifaklarda faydac›l›¤›n ve
sola karﬂ› ﬂiddetin kayna¤›
ayn›d›r: Kendi ideolojisine
güvensizlik!
Kim PKK’yle iﬂbirli¤i yapm›ﬂsa,
o bu iﬂbirli¤inden hep zay›flayarak,
en önemlisi siyasi kimli¤ini ve kiﬂili¤ini kaybederek ve bunun do¤al
sonucunda örgütsel olarak da eriyerek ç›km›ﬂt›r. PKK’nin 1982’den
beri kurdu¤u “cephe”lerin, “birlik”lerin imzac›lar›n› hat›rlay›n. Ço¤unu hat›rlamak bile mümkün de¤ildir, çünkü siyasi arenadan silinip
gitmiﬂtir ço¤u.
PKK, kendisine tabi olmay› reddedenlerle uzun süreli bir birlik ve
ittifak içinde olmaz, olamaz.
(DHKP-C ve PKK aras›nda imzalanan Birlik Protokolü’nün k›sa ömürlü olmas›n›n en temel nedeni de
buydu.)
Böyle bir ittifak anlay›ﬂ›, kendi
ideolojisine güvenmeyenlerin, ideolojik-politik zay›fl›klar›n›n fark›nda olanlar›n iﬂidir. Ki, sola karﬂ› ﬂiddete baﬂvurulmas› da ayn› kaynaktan beslenmektedir.
Dikkat edilirse, PKK’nin sola
karﬂ› sald›r›lar›nda hiçbir zaman
“bize karﬂ› ﬂiddet uygulad›lar, biz
de onun için ﬂiddete baﬂvurduk”
ﬂeklinde izah edebilecekleri bir zemin olmam›ﬂt›r. PKK’ye yöneltilmiﬂ böyle bir sald›r› da yoktur. Ama
PKK’ye yöneltilmiﬂ ideolojik, te-

orik eleﬂtiriler vard›r. PKK, bunlara
ayn› biçimde ideolojik, teorik cevaplar verece¤i yerde, ﬂiddete baﬂvurmaktad›r.
Bu durum, ideolojik, teorik tart›ﬂma yap›lmas› gereken bir masada,
bir taraf›n tezlerine karﬂ›, öbür taraf›n silah çekerek cevap vermesiyle
ayn›d›r.
B›rak›n eleﬂtirilere cevap vermeyi, hemen tüm sald›r›lar›n›n nakarat›
haline gelen “önderli¤imize, de¤erlerimize hakaret ediliyor” gerekçesini kan›tlamak için bile iki sat›r ideolojik, politik bir ﬂey ortaya koyamamaktad›rlar. Oysa devrimciler onlar›n Türkiye soluna hakaretlerini, küfürlerini, aﬂa¤›lamalar›n› sayfalarca
yay›nl›yor. Varsa bunlar›n karﬂ›l›¤›,
buyursunlar yay›nlas›nlar. Ama dedi¤imiz gibi, bunu yapam›yorlar. Çünkü iddialar›n› kan›tlayacaklar› kavramlar›, küfürleri bulam›yorlar devrimci yay›nlarda. Bulamazlar da. Bunun yerine yine silaha, sopaya sar›l›yorlar.
Bu ise, Kürt milliyetçi hareketinin küçük düﬂünmesinin bir baﬂka
tezahürüdür; “sopa”yla devrimcileri
yola getirebilece¤ini düﬂünmek, bu
kadar boﬂ, temelsiz ve nihai olarak
sonuçsuz kalmaya mahkum bir politikada ›srar etmek de, milliyetçili¤in
dar ufkundan bakmakla mümkün
olur ancak. Kürt milliyetçi hareket
ne elde edebilir bu sald›r›larla; en
fazla kendi taban›n› Türkiye soluna
karﬂ› kemikleﬂtirmiﬂ olur; ki bu da
onlar› büyütmez, stratejik olarak küçültür, taktik olarak daralt›r.

Sald›r›lar›n sorumlulu¤u üstlenilmelidir! Sorumlu, ciddi ve
solla iliﬂkileri önemseyen bir
politika bunu gerektirir!
Sola karﬂ› sald›r›lar›nda baﬂvurdu¤u taktik ve yöntemler bile,
PKK’nin sola karﬂ› sayg› duymayan,
küçümseyen anlay›ﬂ›n›n bir tezahürüdür. Bu sald›r›lar›n hemen hepsinde PKK, solun karﬂ›s›na “haberimiz
yok, kitlemiz tahrik oldu, falan birimle ba¤›m›z yok” gibi bahanelerle
ç›karak sorumluluk üstlenmekten
kaçm›ﬂ, soldan bu bahanelerine

inanmas›n› istemiﬂtir. Adeta yasal
veya baﬂka nedenlerle oligarﬂiye
karﬂ› baﬂvurdu¤u taktiklere, sol içi
ﬂiddetin sorumlulu¤unu üstlenme
konusunda da baﬂvurmuﬂtur.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi’ne yönelik son sald›r›lar›n üstlenilmemesi, sald›r›ya maruz kalanlar›n adeta “muhataps›z” b›rak›lmas›
da ayn› mant›¤›n devam›d›r.
Bu politikay› ve “manevralar›”
bundan sonra da sürdürmek düﬂünüldü¤ü için sald›r›lar›n siyasi sorumlulu¤u üstlenilmiyor, aç›k, net
özeleﬂtiriler verilmiyor. Gazi, Nurtepe, Alibeyköy sald›r›s›nda veya Yunanistan’da Lavrion Kamp›’ndaki
sald›r›larda oldu¤u gibi, e¤er sol karﬂ›lar›na birlik halinde ç›karsa, yar›m
yamalak bir özeleﬂtiri verip o süreci
“atlat›yor”, “geçiﬂtiriyor”, ancak ilk
f›rsatta yine sola karﬂ› ﬂiddet politikas›na devam ediliyor.
Bilindi¤i gibi, 21 Temmuz 2004’te Esenler Temel Haklar Derne¤i’ne
DEHAP’l›lar taraf›ndan bir sald›r›
düzenlenmiﬂti. 15-20 kiﬂilik bir grup
taraf›ndan dernek bas›lm›ﬂ, o anda
dernekte bulunan iki kiﬂi a¤›r ﬂekilde
dövülmüﬂtü. Bask›n› yapanlar aç›kça
DEHAP’l›y›z demesine karﬂ›n, DEHAP’l›lar önce “ilgimiz yok” demiﬂ,
ancak daha sonra üstlenip özür dilemiﬂlerdir. (Bkz, Ekmek ve Adalet,
say› 142, 23 Ocak 2005) Gazi’de de
benzer süreç yaﬂanm›ﬂt›r.
Solun birli¤ini, halk›n devrim ve
demokrasi cephesini büyütmeyi
amaçlayan bir hareket, bu manevralara ihtiyaç duymaz. Bu manevralara
ihtiyaç duyaca¤› sol içi ﬂiddet gibi
bir politikan›n uygulay›c›s› olmaz.
Kürt milliyetçi hareketin düzen güçlerinden ittifaklar ararken, devrimcileri sindirmeyi düﬂünmesi, ayn› zamanda devrim ve demokrasi cephesinden uzaklaﬂmas›d›r. Biz Kürt milliyetçi hareketini devrim ve demokrasi cephesine ça¤›r›yoruz. Kürt milliyetçi hareketin as›l tercihi bu noktada olacakt›r. Devrim ve demokrasi
cephesini büyütmeyi amaçlayan bir
hareket zaten sola karﬂ› ﬂiddete baﬂvurmaz.
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Herkesin düﬂünmesini
istiyoruz: Böyle bir kültür
sol içinde yaﬂamaya
nas›l devam eder?
“ﬁunu özellikle herkesin düﬂünmesini istiyoruz: Bir devrimci için en ac› son, bir devrimcinin
silah›ndan ç›kan kurﬂunlarla veya bir devrimcinin b›çak darbeleriyle yaﬂam›na son verilmesidir.
Örneklerini gördük, iﬂkenceyle
öldürülen devrimciler gördük,
nitekim, yolda ateﬂ etti¤i ama öldüremedi¤i devrimciyi hastane
bahçesinde öldüren mant›klar›
tan›d›k, böyle ruh halleriyle karﬂ›laﬂt›k. Ve yine, kap›s›n› çald›¤›
bir devrimciyi evde bulamad›¤›nda, çekip babas›n› vuran anlay›ﬂlarla karﬂ›laﬂt›k. Ve ne ac›d›r
ki, özellikle o anlay›ﬂ, o ruh hali
çeﬂitli anlay›ﬂlar taraf›ndan taraftar buldu, onayland›, ciddi olarak
üzerine gidilmedi. ‹ﬂte sol içi çat›ﬂmalar› körükleyen ana olgulardan bir tanesi de solun bu açmaz›yd›.”

Herkese sormak
istiyoruz:
“Herkese ﬂunu sormak istiyoruz: S›n›flar mücadelesi içerisinde düﬂen, sokaklarda çat›ﬂan, dara¤açlar›nda as›lan her devrimci
bizim de¤erlerimizdir, sembollerimizdir ve onlar› faﬂizme karﬂ›
mücadelede yaﬂatmaya çal›ﬂ›r›z.
Peki, sol içi çat›ﬂmalarda öldürülen onlarca devrimci için ne yap›yoruz? Onlar› düﬂünüyor, say›lar› yüzleri bulan bu devrimcileri
hat›rlamak istemiyor muyuz?
Hat›rlayal›m diyoruz arkadaﬂlar.
Hat›rlad›¤›m›zda, sorumlulu¤umuzun katbekat fazla oldu¤unu
görece¤iz.”
(Al›nt›lar, 1990 A¤ustos’unda
Sa¤malc›lar Hapishanesi’nde yap›lan “Sol ‹çi ‹liﬂkiler/Çat›ﬂmalar”
baﬂl›kl› toplant›da Devrimci Sol ad›na yap›lan konuﬂmadan al›nm›ﬂt›r.)

Örgüt düﬂmanl›¤› yap›larak
‘sol içi ﬂiddet’e karﬂ› ç›k›lamaz
Geçen hafta
‘Birgün Gazetesi’ne ve Tüm Sola
Aç›k Ça¤r›’ baﬂl›kl› yaz›m›zda, 1
May›s mitinginde yaﬂananlar vesilesiyle, Birgün yazar› ‹nönü Alpat’›n “bu olay büyütülmeli” ifadelerine de¤inmiﬂtik. ‹nönü Alpat, 14
May›s tarihli yaz›s›nda da “konuya
devam” etmiﬂ.
Öncelikle belirtelim ki; her iki
yaz›n›n iddias› da “sol içi ﬂiddete
karﬂ› mücadele”, ancak bu yaz›yla
daha da aç›¤a ç›k›yor ki, böyle bir
amaç, sorumluluk duygusu yoktur.
Tersine sorumsuzluk vard›r, tam da
geçen hafta dile getirdi¤imiz gibi,
ÖDP’nin yay›n organ› Birgün yazar›, grupçu, f›rsatç› düﬂüncelerle hareket etmektedir. F›rsatç›l›k; kendisini 1 May›s’ta yaﬂananlardan yola
ç›karak silahl› mücadele ve örgüt
düﬂmanl›¤›nda göstermektedir.
***
‹nönü Alpat, “sol içi ﬂiddet” konusunu, Aytekin Y›lmaz isimli bir
soysuz döne¤in kitab›n› tan›tarak
ele al›yor.
Kimdir Aytekin Y›lmaz ve ‘‹çimizdeki Hapishane’ isimli kitab›nda ne anlat›r, k›saca hat›rlayal›m:
PKK davas›ndan yatt›¤› anlaﬂ›lan Y›lmaz; örgüte ve örgüt disiplinine karﬂ›, dönekleﬂmiﬂ, F Tipi
“oda” sistemini “birey” teorileri ile
savunan, hainlerin ve iﬂbirlikçi
ajanlar›n cezaland›r›lmalar›na karﬂ›
ç›kan ve kitab›nda da temel olarak
bu tür örneklere yer veren biri. Kitab› “Avrupa Kültür Fonu'ndan ve Avrupa Komisyonu ‹nsan Haklar› ve
Demokrasi Program›'ndan” finanse
etti¤ini de kendisi aç›klad›. Nitekim
kitab›n önsözü de, Avrupa Birlikçili¤i sola kabul ettirmeye çal›ﬂan liberal solcu Ömer Laçiner yazm›ﬂ.
Kitab›n tan›t›m›; Celal Baﬂlang›ç
ve Oral Çal›ﬂlar gibi küçük-burjuva
ayd›nlar, bir zamanlar›n geçmiﬂi ka-

ranl›k Ayd›nl›kç›’s›, ﬂimdinin anarﬂisti Gün Zileli taraf›ndan yap›ld›.
Ama anlaﬂ›lan, kitab›n yazd›r›lma
amac›na hizmet etmedi¤ini düﬂünen
Alpat, yeniden gündeme getiriyor.
***
Herﬂeyden önce; ‹nönü Alpat
için “talihsizlik” mi diyelim, yoksa
ÖDP-DY’nin örgüt, silahl› mücadele düﬂmanl›¤›nda geldikleri noktan›n do¤al sonucu mu; sol içi bir sorunu, sola düﬂmanlaﬂan bir döne¤e
dayand›rarak ele al›yor. Tan›t›m›nda
da en küçük bir eleﬂtiri, herhangi bir
anlat›m›na “ﬂerh” düﬂme ihtiyac›
duymayan Alpat’›n, Aytekin Y›lmaz
ile ayn› düﬂünceleri paylaﬂt›¤›n› kabul etmek durumunday›z.
Peki Aytekin Y›lmaz ne diyor?
Avrupa ne duymak istiyorsa, onlar› yaz›yor. Baﬂka türlü fonlanmas›
mümkün mü! Avrupa’n›n istedi¤i
ise; devrimin, iktidar düﬂüncesinin
tasfiyesidir. Solu, düzeniçi sivil toplumcu “muhalefet” haline getirmektir. Silahl› mücadele, örgüt, örgüt
disiplini düﬂmanl›¤›n›n beslendi¤i
kaynak buralard›r. “Örgütü boﬂver
birey ol” mant›¤›n›n propagandas›n› yapan kitab›n tek bir sat›r›n› ciddiye alarak, “solun neden inand›r›c› ve ikna edici olamad›¤›na dair
tart›ﬂmalar›n hiç olmazsa bir k›sm›n› bertaraf etme ﬂans›na dönüﬂtürmek” mümkün de¤ildir.
Bir döne¤in pespaye düﬂüncelerine dayanarak “sol içi ﬂiddet”e karﬂ› ç›kmak, “soruna soldan m› bak›l›yor yoksa baﬂka bir noktadan m›?”
sorusunu kaç›n›lmaz olarak sordurtur. Geçen hafta sol içi ﬂiddet konusunda sorumluluk alma ça¤r›s› yapm›ﬂt›k. Ancak “sol içi ﬂiddet”ten yola ç›karak tüm bir silahl› mücadele
anlay›ﬂ›n› mahkum etmeye çal›ﬂmak, sol içi ﬂiddetle, ihanete karﬂ›
ﬂiddeti ayn›laﬂt›rmak; böyle bir sorumluluktan kaçman›n da ötesinde,
en hafif deyiﬂle devrime, sola karﬂ›
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sorumsuzluktur. Sol içi ﬂiddet konusunda birazc›k sorumluluk duymak,
her ﬂeyden önce sorunu do¤ru koymakla, çarp›tmamakla, f›rsatç›l›k illetine düﬂmemekle baﬂlar.
***
Silahl› mücadeleyi, örgütü, disiplini savunan devrimci yap›lar›n
insanlar›n›, devrim için gözlerini
k›rpmadan ölüme yürüyenleri, “mürit” diye niteleyen bir anlay›ﬂ, devrimcilere, sosyalistlere ait de¤ildir.
Küçük-burjuva ayd›n›n bak›ﬂ›d›r
bu. Ve bu bak›ﬂ›n kendi iç tutarl›l›¤›
varsa; ‹nönü Alpat’›n her hafta
“duygusal” bir atmosferde tan›tt›¤›
Devrimci Yol ﬂehitlerini de birer
“mürit” olarak nitelendirmesi gerekir. Onlar da devrim için, örgütleri
için hayatlar›n› ortaya koydular.
Ancak grupçu kafa yap›s› kendince eline “f›rsat” geçirdi¤ini düﬂünerek de¤erler, devrimci ilkeler
üzerinde tepinmekte sak›nca görmemekte, örgüt düﬂmanl›¤›nda en
uç noktaya savrularak, örgütleri
devletle benzeﬂtirmeye kadar varmaktad›r.
‹hbarc›lar›n, itirafç› ve iﬂbirlikçilerin cezaland›r›lmas›n›n ard›ndan
“bir devrimci daha azald›k” diye
a¤layanlardan al›nt›larla solu sorgulamaya çal›ﬂmak nas›l bir devrimciliktir, sosyalistliktir? Oligarﬂik devlet de iﬂbirlikçili¤i meﬂrulaﬂt›rmak
için çeﬂitli demagojilere baﬂvuruyor. ‹nönü Alpat da m›; kimse itirafç›lara, hainlere bir ﬂey yapmas›n,
yaﬂas›nlar diyor? Bizden, örgütlerin
yerine Aytekin Y›lmaz’›n “ama onlar hain de¤ildi” sözlerine inanmam›z›, örgütleri “adaletsizlik” ile
suçlamas›n› kabul etmemizi istemeyecekse, dememelidir. Hainlerin cezaland›r›lmas› baﬂka ﬂeydir, sol içi
ﬂiddet baﬂka. Ve az›c›k tarih bilgisi
olan biri, -silahl› mücadeleyi savunmasa da- özgürlükleri için mücadele eden bütün halklar›n hainleri en
lanetli unsurlar olarak ilan ederek

buna göre muamele yapt›klar›n› bilir. Örgüt düﬂmanl›¤› gözlerini körleﬂtirmemiﬂse, Alpat ve ayn› düﬂünceleri taﬂ›yanlar da bu ç›plak gerçekleri hat›rlamal›d›r.
Bir yandan “sosyalizmden, devrimden” sözedeceksiniz; devrim ﬂehitlerini
genç kuﬂaklara tan›tacaks›n›z; öte yandan devrim için bedel ödememenin teorisini yapan, bundan da öte devrimci
düﬂüncelere düﬂmanlaﬂan bir döne¤in
pespayeliklerini pazarlayacaks›n›z. Üstelik bunlar›, sola büyük zararlar veren
“sol içi ﬂiddete karﬂ› ç›kmak” ad›na yapacaks›n›z. Burada “sol içi ﬂiddet” sorununa soldan bir bak›ﬂ, gerçekten samimi
olarak dillendirilen bir düﬂünce, çözüme bir katk› göremiyoruz biz.
Böyle bir samimiyet olmad›¤› içindir ki; devrimcileri, hapishanelerdeki
yaﬂam› bilmeyenler için, burjuvazinin
‘kara propaganda’ örneklerini aratmayacak ifadeler Birgün yazar›n›n köﬂesine “konuk” olabilmektedir. ‘Her ba¤›ms›z ayr›ld›¤› örgüt için ortadan kald›r›lmas› gereken bir unsurdur’ yalan› Aytekin Y›lmaz’›n kitab›na yak›ﬂ›yor. Ancak
en az›ndan bu gerçekleri bilenlerin köﬂesinde ayn› ﬂeyleri yinelemesi; Devrimci Yol’u tasfiye ile baﬂlayan süreçte
örgüt, disiplin, silahl› mücadele düﬂmanl›¤›n›n nereden nereye savurdu¤unu görmek aç›s›ndan ibret vericidir.
Peki bu düﬂmanl›¤› kim neden körüklüyor? Devrimi tasfiye etmek isteyenlerin d›ﬂ›nda kendine sol diyen hiçbir kesimin böyle bir düﬂmanl›ktan ç›kar› olamaz. ‹deolojik olarak silahl› mücadeleyi eleﬂtirmek baﬂka, düﬂmanl›k
baﬂkad›r. Bulundu¤u nokta neresi olursa
olsun, ideolojik olarak burjuvaziden
beslenenler böyle bir düﬂmanl›¤› körüklemektedirler.
Son olarak ﬂunu belirtelim;
B›rak›n Aytekin Y›lmaz gibilerinin
propagandas›n› burjuvazi yaps›n! AB’ci
“ayd›nlar” pazarlas›n! Devrime ve sosyalizme düﬂmanlaﬂanlar köﬂelerine “konuk etsinler”!
Avrupa paras›yla yaz›lm›ﬂ kitaptan
al›nt›larla “sol içi ﬂiddeti” tart›ﬂmak, zor
olandan kaçmakt›r, ucuz oland›r. “Zor”
olana gelelim; gerçekten “sol içi ﬂiddeti” bütün yönleriyle, tarihi, bugünü, beslendi¤i kaynaklar› ile ele alal›m.

Uluslararas› Cezaevleri Konferans› ve

‹flah Olmaz Grupçuluk!
‹HD, KESK, TH‹V ve TTB'nin organizasyonuyla “Uluslararas›
Cezaevleri Konferans›” ad› alt›nda bir etkinlik gerçekleﬂtirildi. Konferans kapsam›nda “cezaevleri sorunu, tecrit, ‹mral›, hak gasplar›” gibi
konular ele al›nd›, tart›ﬂ›ld›. Konferansta, eski Bayrampaﬂa Cezaevi
Savc›s› Necati Özdemir, Dr. Hamit Boztaﬂ, Öcalan'›n avukat› Hatice
Korkut gibi isimler yeral›rken, Türkiye’de “cezaevleri sorunu” denildi¤inde ilk olarak akla gelen TAYAD’l›lar yoktular! Ne konferans›n
düzenlenmesinde, ne de kat›l›m›nda, davet almam›ﬂlard› TAYAD’l›lar.
Cezaevleri sorununu en yak›ndan yaﬂayan, bu konuda hiçbir tutsak
ailesi örgütlenmesinin ödemedi¤i bedelleri ödeyen bir kurumun davet
edilmemesi nas›l izah edilebilir?
Herhangi bir konuda birlikte örgütlenen bir etkinlikte elbette her
konuda anlaﬂ›lamayabilinir. Ama bir biçimde ortak noktalar bulunur,
örgütlenir. En az›ndan “Uluslararas› Cezaevleri Konferans›” gibi “iddial›” bir konferans gerçekleﬂtiriliyorsa, mümkün olan en geniﬂ kesimden kurum ve kiﬂiler davet edilir ve orada her türlü düﬂüncenin tart›ﬂ›lmas›, çözüm önerilerinin ortaya konulmas› sa¤lanabilirdi. TAYAD’›n
orada dile getirece¤i düﬂüncelerinden bir korku mu duyulmaktad›r, bunu bilemeyiz, ancak ﬂu aç›k ki, grupçuluk, rekabetçilik en geniﬂ kesimlerin, özellikle de sorunu en yak›c› yaﬂayan ve söyleyecek sözü olan
TAYAD’l›lar›n kat›l›m›n›n önünde engel olmuﬂtur.

Hrant Dink Davas›’nda Irkç› Histeri
Ermeni gazeteci-yazar Hrant Dink, Arat Dink, Serkris Seropyan ve
yazar Ayd›n Engin'in ‘adil yarg›lamay› etkilemeye teﬂebbüs' suçundan
yarg›land›¤› duruﬂmada, faﬂist güruh yine haz›r k›ta yerini ald›.
16 May›s’ta görülen duruﬂmada Dink’e
destek vermek için gelen çeﬂitli DKÖ’lerin
üyesi bir grup düﬂünce ve ifade özgürlü¤ünü savunan dövizler açarken, faﬂistler ›rkç›
sloganlarla sald›rd›lar. Mahkeme içinde ve
önünde sald›r› sürerken, Hrant Dink polis
arac›yla ﬁiﬂli Adliyesi’nden ç›kar›ld›. Böyle bir provakatif giriﬂimin yaﬂanaca¤› çok
iyi bilinmesine karﬂ›n, polisin 50 kadar faﬂisti engelle(ye)memesi, faﬂist sald›r› ve linç giriﬂimlerinin oligarﬂik
iktidar›n denetiminde yaﬂand›¤›n›n son örneklerinden birisi oldu.

Nepal Cezaevlerinde Açl›k Grevi
Halk hareketiyle monarﬂik krall›¤›n geri ad›m atmas›n›n ard›ndan,
yeni hükümetin tutsaklar› serbest b›rakmas› talebiyle Nepal’deki cezaevinde bulunan çok say›da NKP(M) gerillas› açl›k grevine baﬂlad›. 14
May›s’ta baﬂlayan açl›k grevine ertesi günü yeni tutsaklar da kat›l›rken, gerillalar›n tutsak yöneticilerinden Matrika Yadav ile Sureﬂ Ale
geçen hafta serbest b›rak›lm›ﬂt›.
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anlat›ld›.
Derne¤in,
“Biji
Serok
Apo” sloganlar›yla içeriye giren yüzleri maskeli, ellerinde
kalaslar ve silahlar bulunan
yaklaﬂ›k 15 kiﬂi taraf›ndan
bas›ld›¤› belirtilen aç›klamada,
beﬂ
günde Kürt
milliyetçili¤i
taraf›ndan dört
ayr› sald›r› yap›ld›¤› belirtildi. Sola
yönelik sald›r›lar›n tüm halka zarar
verdi¤i ve halka sald›r› oldu¤u kaydedilen aç›klaman›n sonunda ﬂu ifadelere yer verildi:
“Kürt milliyetçi hareketinin bu
sald›r›lar›na karﬂ› ç›kmayan hiçbir
kiﬂi veya örgüt ‘Sol içi ﬂiddet’e karﬂ› oldu¤unu iddia edemez. DTP bu
sald›r›lar›n› durdurmal›d›r, özeleﬂtiri yapmal›d›r ve halka hesap vermelidir.”
Aç›klaman›n ard›ndan “Kahrolsun Provokatörler!, Kahrolsun Sald›rganlar!, Biz Devrimciyiz Sinmeyiz!, Devrimcilere De¤il Oligarﬂiye Sald›r›n!, Yaﬂas›n
Halklar›n Kardeﬂli¤i!” sloganlar›
at›larak Sa¤l›k Oca¤› önünden 1
May›s Köprüsü’ne yürüyen kitle, buradan tekrar dönerek, Karakol Dura¤›’na geldi.
Burada da 1 May›s halk›na

Kürt Milliyetçili¤inin
Sald›r›lar› Protesto Edildi
5 May›s’ta Anadolu Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’nin Kürt
milliyetçileri taraf›ndan sopalar ve
silahlarla bas›larak, devrimcilere
sald›r›lmas›, 1 May›s halk› taraf›ndan lanetlendi.
13 May›s günü 1 May›s Mahallesi’nde Anadolu Temel Haklar ve
Özgürlükler Derne¤i önünde toplanan 120 kiﬂi, Mustafa Kemal Sa¤l›k
Oca¤› önüne kadar Anadolu Temel
Haklar Derne¤i imzal› “Biz Devrimciyiz Biz Sinmeyiz Kahrolsun
Sald›rganlar Kahrolsun Provokatörler” pankart› arkas›nda yürüdü.
“Devrimcilere Sald›ranlar Kendilerine Güvenmeyenlerdir, Sola
Sald›r›ya Son” yaz›l› dövizlerin de
taﬂ›nd›¤› yürüyüﬂte sloganlarla sald›r› lanetlendi.
Sa¤l›k Oca¤› önünde yap›lan
aç›klamada, ayr›nt›lar›na geçen hafta dergimizde yer verdi¤imiz sald›r›

Armutlu’da Polis Terörüne Son

sald›r› hakk›nda bilgi veren dernek
üyeleri, Anadolu Temel Haklar önüne yürüyerek eylemi sonland›rd›.
*
Düﬂüncelerinden korkmayanlar,
halka güvenenler aç›k devrimci politika yaparlar, yüzlere tak›lan maskelerle sola sald›ranlar halka ve düﬂüncelerine güvenmeyenlerdir.
Bütün çabalara, uyar›lara karﬂ›n
devrimcilere sald›rmay› sürdüren
Kürt milliyetçi hareketinin, bundan
sonra “neden sald›rd›¤›n›” halka anlataca¤›n› belirtmiﬂtik. 1 May›s Mahallesi halk›na anlatabilir mi örne¤in? Mahallenizde yozlaﬂmaya, çürümeye karﬂ› mücadele eden, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm
için savaﬂan, sorunlar›n›za çözüm
üretmeye çal›ﬂan HÖC’lülere ﬂu nedenlerle sald›rd›k diye anlatabilir
mi? Mahallelerindeki devrimci bir
kurumun sopalar, silahlarla bas›lmas›n› att›klar› sloganlarla lanetleyen emekçi 1 May›s halk› Kürt milliyetçi hareketten cevap bekliyor;
Evet, neden sald›rd›n›z? 1 May›s
halk›na anlat›n!

Gecekondu sokaklar›n› meﬂalelerle ayd›nlatan halk,
“Armutlu’da Polis Terörüne Son” pankart› ve “Armutlu’da Polis Provokasyonuna Son, Polis Bask›s›na Boyun E¤me Yalan ‹fade Verme” dövizleri taﬂ›d› ve “Armutlu Bizimdir Bizim Kalacak, Y›k›mlara Karﬂ› Gücümüz Birli¤imizdir” sloganlar›n› hayk›rd›.

Ard› arkas› kesilmeyen polisin provokasyonlar›, Armutlu halk› taraf›ndan 17 May›s günü meﬂaleli yürüyüﬂle protesto edildi. Armutlu halk›na uygulanan bask›n›n son örne¤i olarak, Armutlu-Der çal›ﬂan› U¤ur Deve 10 May›s günü Taksim Meydan›’nda sivil polisler
taraf›ndan keyfi olarak yaka paça gözalt›na al›nm›ﬂt›.
Y›llard›r mahallelerinde y›k›m tehdidi, ev bask›nlar›, gözalt› ve tutuklamalarla sindirilmeye çal›ﬂ›lan Küçükarmutlu halk›, akﬂam saatlerinde Cemevi önünde
toplanarak polis bask›nlar› ve keyfi gözalt›lara karﬂ›
sloganlarla yürüdü.

100 kiﬂinin kat›ld›¤› yürüyüﬂün sonunda yap›lan
aç›klamada, halk›n
birli¤ine ve bask›ya
boyun e¤memenin kazan›mlar› koruman›n
yolu oldu¤una vurgu
yap›ld›.
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Milliyetçilik, baﬂka bir
politika üretemez!
“Kürtlere düﬂen Amerika’y›
desteklemektir”... Sayfadaki iri
puntolu baﬂl›kta böyle yaz›yordu.
Sözün sahibi, Birgün’ün “ABD-Ortado¤u-‹ran Çemberinde Türkiye”
yaz› dizisi kapsam›nda röportaj
yapt›¤› Ahmet Zeki Okçuo¤lu idi.
(Birgün, 14 May›s 2006)
Okçuo¤lu, Serbestî Dergisi’nin
kurucusu ve yay›n kurulu üyesidir.
Serbestî, Irak’taki Kürt iﬂbirlikçili¤ine övgü dizen yaz›larla dolu olarak yay›nlanan bir Kürt milliyetçi
dergidir. Bu anlamda Okçuo¤lu’nun
sözlerinde bir yenilik yoktur; ancak
röportajda söylenenler, dar milliyetçi bak›ﬂ aç›s›n›n günümüz dünyas›nda eninde sonunda varaca¤› yeri
göstermesi aç›s›ndan önemlidir.
Okçuo¤lu’nun a¤z›ndan ç›kan hemen her cümle, ulusal sorunda milliyetçi bak›ﬂ aç›s›n›n sorgulanmas›n›n zorunlulu¤unu göstermektedir.
Bu sözleri önemli k›lan, üzerinde durulmas›n› gerektiren bir baﬂka
nokta ise; Okçuo¤lu’nun en ç›plak
biçimde ifade etti¤i bu görüﬂlerin
gerçekte, Türkiye solunda birçok
kesimin görüﬂleriyle temelde çak›ﬂ›yor olmas›d›r. E¤er böyle olmasayd›, “Okçuo¤lu zaten Barzanici...
Barzani de ABD iﬂbirlikçisi” denilip geçilebilirdi. Ama yaz›m›z›n
ak›ﬂ› içinde daha somut olarak da
görülece¤i gibi, Okçuo¤lu’nun görüﬂleriyle, PKK’den Barzani-Talabani çizgisinin Irak’taki politikas›n›
çeﬂitli teorik k›l›flarla meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂanlara kadar birçok grubun görüﬂleri, birbirinden san›ld›¤›
ve göründü¤ü kadar uzak de¤ildir.
Geçmiﬂten bugüne kadar, silahl›
mücadeleyi savunup savunmama,

bölünmüﬂ Kürdistan topraklar› üzerinde nas›l, nerede örgütlenilece¤i,
uluslararas› iliﬂki ve ittifaklar, sosyalizme yak›nl›k ve uzakl›k gibi konular, Kürt milliyetçi gruplar aras›ndaki önemli ayr›l›k noktalar›n›
oluﬂturmuﬂtur. Bu ayr›l›klara ba¤l›
olarak da uzun y›llar farkl› kulvarlarda yeralm›ﬂlard›r. Fakat bugün
silahl› mücadeleyi savunan› da, savunmayan› da, sosyalist oldu¤u iddias›ndakiler de, feodal yap›y› halen sürdürenler de, büyük ölçüde
ayn› ﬂeyleri söylemeye baﬂlam›ﬂlard›r. Bu ayn›laﬂmaya yol açan ideolojik zemin ise, milliyetçiliktir.

ABD’nin Ortado¤u’daki
misyonuna verilen ONAY
Okçuo¤lu, Ortado¤u’ya iliﬂkin
de¤erlendirmelerini ﬂu tespitte özetliyor: “Amerika, Ortado¤u’yu demokratik temelde yeniden yap›land›r›yor.”
Hat›rlanaca¤› gibi, bu tespit hiç de
Okçuo¤lu’na özgü de¤ildir. Öcalan’›n de¤erlendirmelerinde, Kongra
Gel yönetiminin aç›klamalar›nda,
Kürt milliyetçi bas›nda ayn› tespit defalarca dile getirilmiﬂtir. ABD’nin
Irak’a “demokrasi getirmesi” onaylanm›ﬂ, “Türkiye bir an önce demokratikleﬂmeli, yoksa demokratikleﬂtirilir” denilerek, oligarﬂi ABD
sopas›yla tehdit edilmiﬂtir.
PKK taraf›ndan en üst düzeyde
“ABD’nin Kürdistan ve bölgede
yapmak istedi¤i düzenlemelere bir
itirazlar›n›n olmad›¤›” aç›klanm›ﬂt›r. Öcalan’›n ‹mral›’da geliﬂtirdi¤i
teorilerde emperyalizmin art›k de¤iﬂti¤i, gerici rejimleri desteklemeyi b›rak›p demokrasi ve insan hak37
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lar› temelinde müdahaleler gerçekleﬂtirdi¤i ileri sürülmüﬂtür.
Ancak Okçuo¤lu, bu özetle yetinmeyip devam ediyor:
“So¤uk savaﬂ›n sona ermesi ile
birlikte demokrasi ve insan haklar›
temelinde yeni bir dünya düzeni kurulmas›n› öngören ABD... Sovyet
imparatorlu¤unun hakimiyeti alt›ndaki geniﬂ co¤rafyay› demokratik
temelde yeniden yap›land›rma sürecinde Avrupa ile birlikte aktif rol
oynarken, di¤er tarafta da anti-demokratik rejimlerin ve bunun sonucu olarak ortaya ç›kan ekonomik ve
toplumsal bunal›mlar›n ve fundamentalizmin, terörizmin; uyuﬂturucu, silah ve insan kaçakç›l›¤›n›n kol
gezdi¤i Ortado¤u’yu ayn› [demokratik] temelde yeniden yap›land›rmak için çok boyutlu Büyük Ortado¤u Projesi’ni hayata geçirdi.”
Bu sözlerin Tayyip Erdo¤an’›n,
Abdullah Gül’ün veya bizzat Amerikan imparatorlu¤u teorisyenlerinin sözlerinden tek kelime fark›
yoktur. Hilafs›z bir BOP savunucusudur Okçuo¤lu. ABD’nin Ortado¤u’ya müdahalesini onaylayan her
görüﬂ de sonuçta buraya var›r. Ve iﬂte tam bu noktada sormak gerekir:
Bu görüﬂlerin sahibi bir “Kürt milliyetçisi” midir? Bu görüﬂleri savunmak “milliyetçilik” midir? Milliyetçilik, bilindi¤i gibi, en özlü tan›m›yla, ulusal ç›karlar› savunmakt›r. Peki bu görüﬂlerde Kürt ulusal ç›karlar› savunulmakta m›d›r?
Elbette ki bu sorular›n cevab›
olumsuzdur. Milliyetçili¤in bu türünde “ba¤›ms›zl›k” terkedilmiﬂtir;
ulusal haklar ve ç›karlar, emperyalizmin izin verdi¤i kadar›na indirgenmiﬂtir.
Milliyetçili¤in kaç›n›lmaz olarak varaca¤› noktad›r bu. Ve ayn›
zamanda “milliyetçili¤in milliyetçilik olmaktan ç›k›ﬂ›”d›r. Anti-emperyalist olmayan, emperyalizme
karﬂ› aç›kça savaﬂmayan bir milliyetçilik, gerçekte ulusal ç›karlar›n
da temsilcisi olamaz. Nitekim, Kürt
milliyetçi taktik ve politikalar, Kürt
halk›n›n yaﬂad›¤› topraklar›, emperyalizme ba¤›ml› topraklar haline

getirmekten baﬂka bir siyasi sonuç
yaratmamaktad›r.

Milliyetçilikle sosyalistli¤in
buluﬂtu¤u nokta!
Okçuo¤lu, neden ABD’yi desteklemeliyiz sorusunu ﬂöyle cevapl›yor:
“Amerika demokrasi ve insan
haklar› temelinde dünyaya yeni bir
nizam verecekse, bize düﬂen desteklemektir.
Dünyay› ha Amerika tek baﬂ›na
yönetmiﬂ, ha ayn› amaç peﬂinde koﬂan güçlerle birlikte, ne önemi var.
... Bizi zorbalardan kurtarmas› koﬂulluyla Amerika’y› desteklemeliyiz.
Çünkü Amerika’n›n d›ﬂ›nda hiçbir
güç bunu baﬂaramaz.”
Bu görüﬂ, Barzani ve Talabani’nin neden ABD’yle iﬂbirli¤i yapt›klar› konusundaki aç›klamalar›yla
çak›ﬂmaktad›r.
Bu görüﬂ, ABD’nin Irak’a müdahalesini onaylayan KADEK’in
“Halklar›n demokrasi mücadelesinin zay›f kalmas› askeri müdahaleyi
tek seçenek haline getirmiﬂtir" sözleriyle ayn›d›r.
Bu görüﬂ, “Demokratik de¤erlere önem vermesi ve Kürt halkının
özgürlü¤ünü kabul etmesi durumunda, Amerika ile iliﬂkiye geçebileceklerini” söyleyen KONGRAGEL yönetiminin görüﬂüyle ayn›d›r.
Bu görüﬂ, Barzani ve Talabani’nin “baﬂka seçene¤i” olmad›¤›n›,
Saddam yönetimini y›kamayan
Kürtler için bu ittifak›n zorunlu oldu¤unun teorisini yapan EMEP’li,
SDP’li teorisyenlerin savunular›yla
ayn›d›r. Barzani’nin ve Talabani’nin
ABD’yle iﬂbirli¤ini meﬂrulaﬂt›rmak
için teori yapan SDP’lilerin
EMEP’lilerin yazd›klar›n›n üstündeki Marksist-Leninist literatürden
al›nm›ﬂ birkaç kavram› kaz›rsan›z,
geride kalan iﬂte budur. (Bu sonuncular› milliyetçilikle buluﬂturan,
pragmatizmleri ve milliyetçili¤e eklemlenerek onun ideolojik-politik
etkisi alt›na girmiﬂ olmalar›d›r.)
Siyasi olarak reformist, revizyonist, burjuva, feodal, “ilkel milliyet-

çi”, sosyalist olarak tan›mlanan tüm
Kürt milliyetçi hareketlerin, bu
noktada ayn› politikada ve ayn› pratikte buluﬂmalar›, kendilerini niteleyen tüm s›fatlar›n tali, milliyetçili¤in ise belirleyici oldu¤unun ifadesidir.

Milliyetçilik, halklar›n
gelece¤inin dar ulusal
ç›karlara feda
edilmesidir!
Barzani’nin KDP’si ve Talabani
önderli¤indeki KYB, son derece
aç›k bir biçimde bunu yapm›ﬂlard›r.
Ortado¤u halklar›n›n boynuna kal›n
bir emperyalist pranga vurulmas›,
halklar›n zenginliklerinin emperyalist tekeller taraf›ndan ya¤malanmas›na sadece kendi dar ulusal ç›karlar› için evet demiﬂler, bununla da
kalmay›p emperyalist iﬂgalciyle,
politik ve askeri güç birli¤i yapm›ﬂlard›r (daha do¤ru bir deyiﬂle, o gücün hizmetine girmiﬂlerdir.) Bugün,
bu güçler, Irak’ta direnen halk› ezmek, sindirmek için bir savaﬂ içindedirler.
Sorunu halklar aç›s›ndan daha
vahim hale getiren dört ayr› ülkedeki hemen tüm Kürt milliyetçi örgütlenmelerin bu çizgiyi onaylamalar›d›r. Barzani-Talabani çizgisini “ilkel milliyetçi” olarak adland›ran
PKK de bu noktada ayn› çizgidedir.
Hat›rlanaca¤› gibi, Irak’ta PKK
çizgisinde örgütlenen PÇDK, ABD
iﬂgalinin hemen ard›ndan “silah b›rakma karar› ve demokratik Irak’a
kat›lma” karar› alm›ﬂt›r. Bu karar
hiç kuﬂku yok ki, PKK yönetiminin
onay›yla al›nm›ﬂ bir karard›.
Yürüyüﬂ’ün üç hafta önceki 30
Nisan 2006 tarihli 50. say›s›nda aktard›¤›m›z gibi, ‹ran’da yine PKK
çizgisinde örgütlenen PJAK,
ABD’yle iﬂbirli¤ine haz›r oldu¤unu
aç›klamaktad›r. Bu politika savunuldu¤u, sürdürüldü¤ü sürece, ayn›
ﬂeyin Suriye’de ve Türkiye’de de
olmamas› için hiçbir neden yoktur.
Keza, PKK üst yönetimi, aﬂa¤›daki sat›rlarda da görülece¤i gibi
bunu her defas›nda aç›kça da ifade
38
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etmektedir:
“ABD, sadece Irak'ta de¤il, Suriye ve ‹ran'da da rejimi de¤iﬂtirmek
istiyor. Peki hem Suriye'de, hem de
‹ran'da -en az›ndan belirli bir sürebirlikte çal›ﬂabilece¤i güç kimdir?
Biziz.” (KADEK Genel Baﬂkanl›k
Konseyi Üyesi Cemil Bay›k, Yeniden Özgür Gündem, 20 A¤ustos
2003)
Burada ortaya konulan çizginin
Okçuo¤lu’nun ortaya koydu¤u çizgiden hiçbir fark› yoktur.
Daha geçti¤imiz günlerde,
KONGRA-GEL yönetimi ad›na yap›lan yeni bir aç›klamada “Kerkük
için Kürtlerle birlikte Araplara karﬂ› savaﬂ›r›z” aç›klamas› vard›r. Bu
anlay›ﬂta halklar›n ç›karlar› yok,
halklar›n birli¤i kardeﬂli¤i yok; sadece “benim ç›kar›m nerede?” diye bak›lmaktad›r. Sorduklar› soru
sadece bu. Halklar›n ç›kar› nerede
diye sormuyor bu bak›ﬂ aç›s›.
Böyle oldu¤u için de, ne emperyalizmin politikalar›n›, ne bölge
gerçe¤ini, ne halklar›n k›sa ve uzun
vadeli ç›karlar›n›n nerede oldu¤unu
do¤ru de¤erlendiremiyor.
Okçuo¤lu, sözkonusu röportajda, “Kürtler nihayet tarih sahnesine ç›k›yorlar. 20. Yüzy›l Türklerin
yüzy›l› oldu. 21. Yüzy›l ise Kürtlerin olacak” diyor. Asl›nda hazin ve
zavall› bir söz. Çünkü sözü edilen
olsa olsa “s›rt›n› ABD’ye yaslam›ﬂ
Kürtler’in” yüzy›l› olabilir. Ve ne
ilginçtir, biz bu sözün kelimesi kelimesine ayn›s›n›, 16 Nisan 2003 tarihli Özgür Politika’n›n bir köﬂesinde de okumuﬂtuk.
Bu paralelliklerin bize gösterdi¤i
ﬂudur; aradaki tüm örgütsel farkl›l›klara ra¤men, “milliyetçili¤in” dar
ufkunda hareket edenler, sonuçta
politikada ayn› ﬂeyleri söylerler.
Böyle olmas› do¤al ve kaç›n›lmazd›r; emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›k
çizgisinden uzaklaﬂan günümüz
milliyetçili¤i, emperyalist dünya
düzeninin ﬂemsiyesi alt›nda yeralmaktan baﬂka bir çözüm üretemez.
Milliyetçilik iﬂte bunun için bir ç›kmazd›r.

hayat›n
içindeki

teori

Sosyal Demokrasi
ve Sol
Merhaba Sevgili Okurlar›m›z.
‹ki haftal›k bir aradan sonra yeniden
birlikteyiz. Bu haftaki sohbetimizde
“sosyal demokrasi” konusunu ele
alaca¤›z.
Sosyal demokrasi’yi tarihsel geliﬂimi aç›s›ndan çok, ülkemiz siyasetindeki güncel boyutlar›yla ele almak istiyoruz. Neden derseniz, iki
nedenle: Birincisi, ülkemizdeki
“sosyal demokratlar”›n asl›nda geleneksel sosyal demokrasiyle bir
ba¤› ve benzerli¤i yoktur esas olarak. Sosyal demokrasinin dünya çap›ndaki geliﬂimi ve de¤iﬂimiyle, ülkemizdeki geliﬂimi ayn› seyri izlemez. ‹kinci neden ise, “sosyal demokrasi” veya daha genelde “sol”
ad›na ülkemizde ony›llard›r halka
CHP empoze edilmiﬂ, CHP’nin adeta “MHP’lileﬂti¤i” bugünlerde ise,
onun boﬂlu¤unu doldurmak üzere
yeni projeler ortaya at›lmaktad›r;
bunlara de¤inmek istiyoruz.
‹sterseniz sohbetimize ülkemizde kimler bu kavramlarla an›l›yor,
onlar›n s›n›fsal, ideolojik nitelikleri
nedir, bunu ortaya koyal›m. Buyur
Özlem.

Özlem: Bilindi¤i gibi, ülkemizde CHP ve ondan kopmuﬂ ama
temelde ayn› çizgide devam eden
partiler “sosyal demokrat” olarak
adland›r›lmakta, bu partilerin, gruplar›n kadrolar› da kendilerini böyle
tan›mlamaktad›rlar. Bu çerçevede
diyebiliriz ki, sosyal demokrasi ayn› zamanda ülkemizdeki “düzen solu”nun da ad›d›r.
Bu kavram, özellikle CHP’nin
yo¤un bir biçimde “sol” sloganlar›
kulland›¤›, iﬂçiye, köylüye, üretene
vurgular yapt›¤›, kendini resmi olarak da “demokratik sol” olarak ta-

Oligarﬂik sistemde ‘sosyal
demokrasi’ diye bir alternatif
yoktur
n›mlad›¤› 1970’li y›llarda yerleﬂmiﬂ
ve benimsenmiﬂtir. Mesela, 1950’lere kadar ki CHP için bu s›fat pek
kullan›lmam›ﬂt›r. (Ki bu sosyal demokrat partilerin tarihsel geçmiﬂiyle CHP’nin tarihsel geçmiﬂi aras›ndaki fark›n da göstergesidir.)
Yine bilindi¤i gibi, ülkemiz
1946’ya kadar “tek parti” yönetimi
alt›ndad›r. Halk›m›z “çok partili
parlamenter rejime” geçer geçmez,
sa¤c›-dinci bir iktidarla, DP iktidar›yla karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂt›r. Dolay›s›yla bu karﬂ›t›n› da geliﬂtirmiﬂ, DP
iktidar›n› takip eden y›llarda eﬂitlik,
özgürlük taleplerini öne ç›karan bir
solculaﬂma yaﬂanm›ﬂt›r. Türkiye ‹ﬂçi Partisi’nin ve ard›ndan devrimci
hareketlerin yükseliﬂi de bu dönemdedir. Yani 1960’lar›n ikinci yar›s›.
‹ﬂte bu sola yönelim, oligarﬂiyi de
kitlelerin karﬂ›s›na “düzeniçi bir sol
alternatif” ç›karma politikas›na yöneltmiﬂtir. CHP’nin “solculaﬂmas›”,
“sosyal demokratlaﬂmas›” iﬂte bu
döneme denk düﬂer. DP-AP çizgisi
karﬂ›s›nda “tek parti dönemini” savunarak kitlelerden oy almas› mümkün olmayan CHP, muhalif bir söylem benimseyerek ve halk›n eﬂitlik,
özgürlük taleplerine sahip ç›karak
halk›n sola yönelimini kendi saflar›na çekmiﬂtir.

Kemal: Özlem’in özetledi¤i
bu süreçte, ülkemizdeki “sosyal demokrasi”nin hem dünyadaki di¤er
örneklerden tarihsel fark›, ama hem
de benzerli¤i vard›r. Fark ne, benzerlik ne, somutlamak için biraz tarihi geçmiﬂe de¤inmemiz gerekir tabii ki. Buna k›saca da olsa de¤inmemiz ﬂu aç›dan da gerekli san›r›m:
Tarihi aç›dan sadece ﬂunu belirtmemiz gerekir san›r›m. Örne¤in Sovyet Devrimi veya Lenin’in yaﬂam›
anlat›l›rken s›k s›k Rusya Sosyal
Demokrat ‹ﬂçi Partisi’nden sözedilir. Bu, henüz sosyalist literatürle
yeni tan›ﬂan, sosyal demokratl›¤›
sadece günmüzdeki anlam›yla anla39
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yan birçok arkadaﬂ›n kafas›nda kar›ﬂ›kl›¤a, sorulara yol açar. Mesela,
“Lenin ilk önce sosyal demokrat
m›yd›, Marksist, Komünist de¤il
miydi?” gibi sorular gelir.
Evet, tarihsel olarak anlam› de¤iﬂen ve adeta tam tersine dönüﬂen
bir kavramd›r Sosyal Demokrasi.
Sosyal Demokrasi ismi, 1800’lü
y›llar›n ikinci yar›s›nda iﬂçi s›n›f›
partileri taraf›ndan kullan›lm›ﬂt›r.
Sosyal demokrat olarak nitelenen
hareketlerin birço¤unun tarihsel
geçmiﬂinde, iﬂçi s›n›f› ve Marksizm
ideolojisi vard›r. CHP (veya onun
devam› durumundaki partilerin) tarihinde ise, böyle bir baﬂlang›ç noktas› veya böyle bir durak hiç olmam›ﬂt›r.
Sosyal Demokrat partiler, uzun
bir dönem boyunca iﬂçi s›n›f›n›n ç›karlar›n› burjuvaziye karﬂ› savunmakta etkili oldular. Ancak 1900’lerin baﬂlar›ndan itibaren özellikle de
1910’lu y›llarda bu partilerin önderlikleri, burjuvaziyle uzlaﬂmaya ve
giderek burjuvazinin emperyalist
politika ve ç›karlar›n› savunmaya
yöneldiler. Böyle bir yönelime girmeyen Sosyal Demokrat Partiler ise
(RSD‹P gibi), bu süreç içinde isimlerini de¤iﬂtirdiler.
‹ﬂçi s›n›f›n›n ç›karlar›n› savunarak tarih sahnesine ç›kan Sosyal
Demokrat partiler, “Marksizmle savaﬂma görevini üstlenen, devletle
bütünleﬂmiﬂ tekelci kapitalizmi sa¤lamlaﬂt›rma ve sürdürme amac›n›
güden, iﬂçi s›n›f› üstündeki etkisini
sürdürmek için de ‘sosyal adalet’
gibi oyalamalara giriﬂen, reformizmle oportünizmi iﬂçi s›n›f›n›
uyutmak için kullanan” partilere
dönüﬂtüler.
Ülkemiz burjuva siyaset sahnesindeki CHP ve benzeri “sol” partilerin rolü de ayn›d›r. Tarihsel olarak
ayn› geçmiﬂe sahip olmasa da, ülkemizde sosyal demokrasi kavram›n›

kullanan partiler, oligarﬂi ad›na iﬂte
bu rolü üstlendiler. Benzerlikleri de
buradad›r.
Yani egemen s›n›flar›n demokrasi manevralar› içinde yüklendikleri
iﬂlev itibar›yla bir paralellikleri vard›r. Bu paralellik, halk›n sola yönelmesinin bu partilere kanalize edilmesindedir. Sosyal Demokrasi’nin
bu görünümü, Bat› Avrupa’da yaklaﬂ›k yüzy›ld›r, ülkemizde ise
60’lardan bu yana yaﬂan›lan tarihsel
bir yan›lg›n›n da zemini olmuﬂtur.
Avrupa’da da, ülkemizde de, geniﬂ
kitleler aman sa¤ güçlenmesin diye, sosyal demokrasiye destek vermiﬂlerdir. Sol sloganlar kullanan
sosyal demokrasinin aldat›c› ve
oyalay›c› iﬂlevi de budur.
Bunlar› k›saca belirttikten sonra
ﬂimdi güncel olarak konuya önem
kazand›ran geliﬂmelere geçebiliriz.
Buyur Mazlum, bu geliﬂmeleri de
sen anlat.

Mazlum: Birinci
olarak
CHP’nin bugünkü durumunu ele almak gerekir san›r›m. CHP bugün
art›k yukar›da sözü edilen iﬂlevi oynamaktan uzakt›r. Yeniden “tek parti” döneminde oldu¤u gibi, bir devlet partisi kimli¤iyle halk›n karﬂ›s›na ç›kmaktad›r. Bir anlamda asl›na
rücu etti yani. Kulland›¤› tek bir sol
slogan bile yoktur. Ama hala halk›n
bir kesimi taraf›ndan “sol” olarak
alg›lanmaya devam etmektedir.
‹kincisi de “zeytin dal›” ve benzeri
isimler alt›nda geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›lan projeler var. Bunlar da “Sosyal
demokrasi”nin ülkemizdeki yeni
görünümü olmaya ve sosyal demokrasinin yukar›da belirtilen rolünü oynamaya adayd›rlar.
Gazetelerden siz de takip etmiﬂsinizdir. Demirel’in türbana karﬂ›
radikal ç›k›ﬂ› üzerine, Cumhuriyet’ten ‹lhan Selçuk, laik sol ve sa¤›n Demirel önderli¤inde birleﬂmesini önerdi. Bu öneri s›n›rl› birkaç
kesim taraf›ndan desteklense de pek
yank› bulmad›. Ard›ndan Ecevit’in
önerisi geldi. Ecevit, Eskiﬂehir Belediye Baﬂkan› Y›lmaz Büyükerﬂen’in liderli¤inde “sol” bir ittifak

öneriyordu. Bu öneri, yine t›rnak
içindeki sol’da belli bir yank› buldu.
Bir dönem ÖDP’lilerin s›k telaffuz
etti¤i “gökkuﬂa¤›, zeytin dal›” önerilerine benzetilerek sahipleniliyor.
Bu konuda birkaç örnek aktarmak istiyorum. SHP Genel Baﬂkan›
Karayalç›n büyük bir hevesle sar›ld› bu öneriye. “Solu birleﬂtirebiliriz” diye ortaya ç›kt›.
“Sosyalist ayd›n” Zülfü Livaneli
öneriye iliﬂkin ﬂöyle yazd›:
“Ecevit'in geçen hafta yapt›¤›
aç›klama Türkiye'nin gelece¤ini biçimlendirecek kadar önemli bir geliﬂmenin ipuçlar›n› veriyor.
Cumhuriyetçi ayd›nl›k kadrolar›n Y›lmaz Büyükerﬂen baﬂkanl›¤›nda toparlanarak seçimlere girmesi,
kime oy verece¤ini bilemeyen milyonlarca laik, demokrat, ilerici insana önemli bir seçenek sunabilir.
... Ne demiﬂti Naz›m: "Umut tükenmez - umut insanda!" (Vatan, 16
May›s 2006)
‹ﬂte sol riyakarl›¤›n tipik bir örne¤i. Yaz›s›n› Naz›m‘la bitiriyor
muhtemelen “solcu”, hatta kendi tan›m›yla “sosyalist” oldu¤unu hat›rlatmak istercesine.
Projenin destekçilerinden biri
Birgün yazarlar›ndan U¤ur Cilasun. ﬁöyle yaz›yor Birgün’de:
“Bülent Bey [Ecevit], ‹talya’da
gerçekleﬂen ve baﬂar›ya ulaﬂan
‘zeytin dal›’ benzeri bir ittifak› Türkiye için de önermekte. ... Sa¤›n ve
solun Süleyman Demirel’in etraf›nda birleﬂmesi nas›l absürd bir öneriyse, Bülent Bey’in önerisi de aksine o ölçüde ak›lc› ve gerçekçidir.
Nitekim zeytin dal› projesinin y›lmaz takipçisi Karayalç›n öneriyi
çok önemsedi¤ini aç›klad›...” (Birgün, 17 May›s 2006)

E

cevit’ten gelen bir öneriyi “sol” bir
öneri olarak görmek için gerçekten
bu ülkede yaﬂam›yor olmak, Ecevit
iktidarlar›na hiç tan›k olmamak gerekiyor.
‹ﬂte burada “sol”un, “sosyal demokrasi”nin alg›lan›ﬂ ve pazarlan›ﬂ sorununa ve reformist solun bu konuda
oynad›¤› olumsuz role geliyoruz yine.

Ecevit bile önerisini dile getirirken, “ittifaklar yap›l›rken demokratik sol veya sosyal demokrasinin
özgünlü¤ünün gözden uzak tutulmamas› gerekti¤ine'' dikkat çekmiﬂ.
Görüldü¤ü gibi, ülkenin en katliamc› baﬂbakanlar›ndan biri olarak
görev yapan Ecevit, hala “sosyal
demokrasi”yi kullan›yor. Çünkü düzenin bu kavram›n kullan›lmas›na
ihtiyac› var.

Kemal: Evet, biraz önce de belirtilmiﬂti. Sosyal demokrasi’nin yeni iﬂlevlerinden biri “marksizme
karﬂ› savaﬂmak”t›. Sosyal Demokrat partiler, 1951’de Sosyalist Enternasyonal ad› alt›nda birleﬂtiler.
Bu Sosyalist Enternasyonal’in en
önemli iﬂlevlerinden biri de “komünist fikirlerin geliﬂmesine engel olmak”t›. Öyle bir sosyalist enternasyonaldi ki bu, temel nitelikleri aras›nda “anti-komünist olmak” vard›r.
CHP de “ortan›n solu” kavram›n›
ilk kullanmaya baﬂlad›¤› zaman ﬂu
aç›klamay› yapm›ﬂt›: “Ülke tam sola kay›yordu. Ortan›n solunun gerekçesi tam sola gidiﬂin önlenmesidir. Ortan›n solu, ortan›n çok soluna da çok sa¤›na da bir duvard›r.” Ecevit her zaman “komünizmi önleyen hareket” olmakla
övünmüﬂtür.
Bu sözlerde sosyal demokrasinin özlü bir anlat›m› vard›r.

ﬁimdi bu sat›rlar› yazabilmek
için, bu öneriyi “sol” bir öneri olarak görmek için gerçekten bu ülkede yaﬂam›yor olmak, Ecevit iktidarlar›na hiç tan›k olmamak gerekiyor.

Ecevit’in sözündeki sosyal demokrasiye en genel anlam›yla bile
sol bir anlam yüklemeye kalk›ﬂmak,
oligarﬂinin onlarca y›ll›k sol çarp›tmacas› ve aldatmacas›na onay vermektir.

‹ﬂte burada “sol”un, “sosyal demokrasi”nin alg›lan›ﬂ ve pazarlan›ﬂ
sorununa geliyoruz yine.

Bu ülkede CHP’nin, DSP’nin,
SHP’nin ve onlar›n baﬂ›ndaki kadrolar›n yönetimlerinde sömürü, zu-
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lüm en küçük bir azalma olmaks›z›n
devam etmiﬂtir. Ama bunlar yok say›l›yor.
E¤er bu kesim, bu oyuna kimseyi
ortak edemeseler, onlar›n bu “sol ittifak, zeytin dal›” manevralar› çok da
etkili olamayabilir. Fakat böyle olmuyor. Bu ittifaklar her zaman Türkiye solunun çeﬂitli kesimlerinden
de kendine yandaﬂlar bulabiliyor.
Ony›llard›r böyledir bu. Bir bak›yorsunuz TKP (80 öncesi), bir bak›yorsunuz ÖDP, bir bak›yorsunuz DEHAP, keza sosyalist ayd›nlar yeral›yor bu ittifaklar, projeler içinde. Türkiye solunun oligarﬂinin “sol”una
yönelik tüm teﬂhir faaliyetlerini de
etkisizleﬂtiriyor bu ittifaklar. Devrimciler onlar›n “sol” olmad›¤›n› anlatmaya çal›ﬂ›rken, onlar solu kullanarak kendilerini sol olarak pazarlama imkan› buluyorlar.
Bu yan›lsaman›n sürmesi, kuﬂkusuz halk kitlelerinin düzenden
kopuﬂunu yavaﬂlatan bir rol oynuyor. Özellikle devrimci bir alternatifin öne ç›kamad›¤› koﬂullarda, ezilenler “sol” olarak bu kesimlere yöneliyor. Sosyal demokrasi sorununu, sosyal demokrasinin ne olup olmad›¤›n›n anlaﬂ›lmas›n› ve teﬂhirini
iﬂte bu olgu daha fazla gerekli hale
getiriyor.

Özlem: Evet, mesela hep bilinir, Alevi halk›m›z ony›llard›r
CHP’nin en büyük destekçisidir.
Alevilere yönelik en büyük katliamlar›n CHP iktidarlar› döneminde olmas› bile bu gerçe¤i fazla de¤iﬂtirmemiﬂtir. Keza sol, sosyalist ayd›nlar da ony›llard›r kopamam›ﬂt›r
CHP’den. Bu kopamay›ﬂ›n gerekçesi de ço¤u zaman “oylar bölünmesin, sa¤ güçlenmesin” gerekçesine

K

onjonktürel geliﬂmelere ba¤l› olarak
sosyal demokrasinin sloganlar›, politikalar› da de¤iﬂir. Ama düzen aç›s›ndan
oynad›klar› rol ayn› kal›r: Kitlelerin düzen d›ﬂ›na, devrime, sosyalizme yönelmesini engellemek.
Bunun için de sosyal demokrat partiler
hemen her zaman mevcut sisteme ve kapitalizme “biraz muhalif” bir görünüm
verirler kitlelere.

dayand›r›l›r.
Konuya haz›rl›k yaparken rastlad›¤›m bir de¤erlendirme, bu durumun hiç de ülkemize özgü olmad›¤›n› gösteriyordu. Sosyal demokrasi
üzerine bir kitapta ﬂöyle deniyor:
“Bilimsel sosyalistlerin önemsiz bir
az›nl›¤› oluﬂturdu¤u ülkelerde, bilimsel toplumculu¤u özümsemiﬂ
olan emekçiler bile, sosyal demokrat partilerin burjuva partilerine
gerçek bir alternatif oldu¤unu düﬂünerek ve bilimsel sosyalist küçük
partileri desteklemenin sosyal demokratlar› zay›flat›p, burjuva partilerini güçlendirece¤inden korkarak,
sosyal demokrat partileri desteklemeyi ye¤ tutarlar.” (V. Vassine, Bilimsel Sosyalizm ve Sosyal Demokrasi, Bilim Yay›nlar›)

Mazlum: Oysa, tüm sosyal demokrat iktidarlar, Avrupa’da emperyalist tekellerin iktidar›n› güçlendirirken, ülkemizde de oligarﬂinin iktidar›n› güçlendirmiﬂ, onun politikalar›n› uygulam›ﬂlard›r. Düzenin
“sol” görünümlü, kitleleri aldatacak
veya en az›ndan oyalayacak “sosyal
demokrasi”ye ihtiyaçlar› vard›r. Tabii konjonktürel geliﬂmelere ba¤l›
olarak onlar›n sloganlar›, politikalar› da de¤iﬂiyor. Ama düzen aç›s›ndan oynad›klar› rol ayn› kal›yor.
Kitlelerin düzen d›ﬂ›na, devrime,
sosyalizme yönelmesini engellemek.
Bunun için de sosyal demokrat
partiler hemen her zaman mevcut
sisteme ve kapitalizme “biraz muhalif” bir görünüm verirler kitlelere.
Baﬂka bir deyiﬂle siyasi arenada “reformist” bir zemin yarat›rlar kendilerine. Düzenin esas›na asla dokunmadan reformlar talep ederler.
Yukar›da CHP’nin art›k böyle
bir rolü oynayabilecek durumda olmad›¤›ndan sözettik. Bana sorarsan›z bugün “sosyal demokrasi”ye en
yak›n olanlar, ÖDP gibi parti ve
gruplard›r. Sosyal demokrasinin
birçok ülkede oynad›klar› rolü, belli aç›lardan bu legal reformist partiler oynamaktad›r.
Hak ve özgürlük alan›ndaki ta41
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leplerine, ekonomi politikalar›na
bakt›¤›m›zda bunu daha somut olarak görebiliriz: Sosyal demokrasinin karakteristik niteli¤i, burjuva
demokrasisinin s›n›rlar›n›n biraz
daha geniﬂletilmesi ve kapitalizmin
biraz daha iyileﬂtirilmesidir. Almanya sosyal demokrat partisi zaman›nda bunu program›nda gayet aç›k ortaya koymuﬂtur. ﬁöyle denmekteydi
o programda:
“Sosyal demokrat ekonomi siyasas›n›n amac›, refah›n sürekli artmas› ve herkesin ulusal ekonominin
gelirinden pay almas›, ba¤›ml›l›¤›
ve sömürüyü canavarlaﬂt›rmadan
özgürlük koﬂullar›nda yaﬂamad›r».
Bugün reformizmin istedi¤i de
bundan fazlas› de¤ildir. Bak›n somut politikalar›na. Tekellerin biraz
daha fazla vergi vermesini, IMF’ye
borçlar›n “uygun” vadelere ertelenmesini istemekten öteye bir programlar› yoktur. ÖDP’nin CHP’den
kopan “sosyal demokrat kadrolarla”
ittifak peﬂinde koﬂmas›, CHP’li,
SHP’li ittifaklara aç›k olmalar›, tamamen bu çizgi yak›nl›¤›n›n, baﬂka
deyiﬂle “sosyal demokraside” buluﬂman›n bir sonucudur.

Kemal: Bu hafta sohbetimizi
biraz erken bitirece¤iz. Bu anlamda
k›saca toparlamak istiyorum. Sosyal demokrat partiler, özellikle Avrupa’da uzun y›llar etkilerini sürdürebilmelerini “reformist” politikalar›n› belli dönemlerde uygulayabilmelerine borçludurlar. Emperyalist
sömürünün ülkeye getirdi¤i art›k
de¤er ve köklü burjuva demokrasisi
gelenekleri, oralarda buna imkan
veren bir ortam oluﬂturmuﬂtur. Ülkemizde sosyal demokrasinin benzer bir tarihsel geçmiﬂi olmad›¤› gibi, benzer reformlar yapma imkan›
da yoktur. ﬁöyle de diyebiliriz: Oligarﬂik sistem içinde “sosyal demokrasi” diye bir alternatif de yoktur asl›nda. Sosyal demokrasi, reformist
etiketli partilerin kitleler lehine istedikleri reformlar› yapma koﬂullar›
da yoktur. Bu anlamda ülkemizdeki
“sosyal demokrasi” daha fazla demagojik ve daha aldat›c› bir ﬂekilde
sahneye ç›km›ﬂt›r hep.

Bak›n bu nas›l bir durum ç›karm›ﬂt›r bizim önümüze. Avrupa sosyal demokrat partileri, yukar›da da
iﬂaret etti¤imiz gibi, uzun y›llar
“Marksist” olduklar›n›, “iﬂçi s›n›f›
partisi” olduklar›n› iddia etmeye devam etmiﬂlerdir. Buna ba¤l› olarak
da bu ülkelerin devrimcilerinin as›l
mücadelesi, onlar›n “Marksist” olmad›¤›n› kan›tlama do¤rultusunda
olmuﬂtur. Bizde ise böyle bir sorun
olmam›ﬂt›r do¤al olarak, çünkü ülkemizdeki “sosyal demokrasi”
hiçbir dönem böyle iddialarda bulunmad›. Ama biz daha farkl› bir sorunla karﬂ›laﬂt›k; onlar›n gerçek anlamda “sol” olmad›¤›n› anlatmak
durumunday›z. Halen de bu sorunla
karﬂ› karﬂ›yay›z. Çünkü oligarﬂi,
kitlelerin ekonomide, siyasette tepkilerinin, hoﬂnutsuzlu¤unun yükseldi¤i her dönem, bu tepkileri eritebilecek “sol” görünümlü kanallar açacakt›r. Bu CHP olur, SHP olur,
“zeytin dal›, gökkuﬂa¤›” gibi görünümlerde olur, di¤er reformist partiler arac›l›¤›yla olur.
Sol ve sosyalizm üzerindeki tüm
bu yan›lg›lara, çarp›tmalara son verecek as›l olgu, elbette halk›n devrimci mücadelesinin geliﬂimidir.
Halk›n mücadelesi geliﬂtikçe, kendini sol, sosyalist olarak tan›mlad›¤›
halde düzene yak›n duranlar›n bir
k›sm›, halka ve halk›n devrimci mücadelesine daha yak›nlaﬂacak, bir
k›sm› ise iyice düzene yaklaﬂ›p o s›fatlar› kullanamaz hale gelecektir.
Yani bir ayr›ﬂma ve netleﬂme prati¤e ba¤l› olarak gerçekleﬂecektir. Bu
ayr›ﬂma ve netleﬂmenin gerçekleﬂmesinde elbette bugünden sahte sol
seçeneklere karﬂ› yürütece¤imiz
ideolojik mücadelenin de büyük pay› olacakt›r. Bu anlamda bizim
CHP’nin sol olmad›¤›n› biliyor olmam›z yeterli de¤ildir, bunu kitlelere anlatabilmeliyiz. Düzenin sol konusunda yaratt›¤› yan›lsamalara, reformist soldan verilen deste¤i de
gözönünde bulundurarak, “zeytin
dal›” gibi projelerin sol seçenek olmad›¤›n› kitlelere gösterebilmeliyiz.
Sohbetimizi burada noktalarken,
tüm okurlar›m›za sevgi ve selamlar›m›z› yolluyoruz.

Grup Yorum Konserleri
Grup Yorum ‘Y›ld›zlar Kuﬂand›k’ albümünün tan›t›m konserlerini sürdürüyor. 10 May›s
günü K›br›s’ta sahneye ç›kan Yorumcular, 13
May›s’ta da Çanakkale’deydiler.

KIBRIS ve ÇANAKKALE’de coﬂkulu konserler
10 May›s’ta konser için K›br›s’a giden Grup Yorum elemanlar›, ilk olarak Genç TV'nin canl› yay›n›na konuk oldu. Ard›ndan Yeni Düzen Gazetesi
ve K›br›s Gazetesi'yle görüﬂmeler yaparak, K›br›s halk›na albümü tan›tt›lar
ve devrimci müzi¤i anlatt›lar. Akﬂam ise bir bas›n toplant›s› gerçekleﬂtirildi.
K›br›s'ta ilk defa konser verecek olman›n coﬂkusunu yaﬂayan Grup Yorum elemanlar› üç günlük K›br›s turu boyunca bas›n›n ve halk›n ilgi oda¤›yd›. Grup Yorum son olarak 1993’te K›br›s’ta konser verecekken “konser salonunun çökebilece¤i” gerekçesiyle engellenmiﬂ, Yorumcular gözalt›na al›nm›ﬂ ve ard›ndan s›n›rd›ﬂ› edilmiﬂlerdi.
Grup Yorum’un K›br›s ziyaretinin ikinci gününde S‹M Radyo ile bir röportaj yap›l›rken, üçüncü gün, ilk önce Do¤u Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen ve 150 ö¤rencinin kat›ld›¤› bir söyleﬂi gerçekleﬂtirildi.
12 May›s gecesi Magosa'daki Salamis Antik Tiyatrosu binlerce kiﬂinin
coﬂkulu alk›ﬂlar›yla inledi. 3 bine yak›n kiﬂinin izledi¤i konserde coﬂku hiç
eksik olmazken, K›br›sl›lar’a seslenen Grup Yorum “ba¤›ms›z-birleﬂik K›br›s” vurgusu yapt›. Konser sonunda Grup Yorum elemanlar› yeni albümlerini imzalad› ve dinleyicilerle sohbet etti.
K›br›s’›n ard›ndan 13 May›s günü Çanakkale’de konser veren Grup Yorum’u 1200 kiﬂi dinledi. Merkez Anfi Tiyatro’da verilen konserde özellikle
gençli¤in ilgisi yo¤un oldu, marﬂlar hep birlikte söylenirken, yeni ﬂark›lar›
be¤eniyle dinlendi.

Çal›ﬂan›m›za ‹ﬂkence Hatay'›n ‹skenderun ‹lçesi'nde 18 May›s
günü dergimizi satarken gözalt›na al›nan Canan Yabanc›, götürüldü¤ü Yeniﬂehir Polis Karakolu'nda iﬂkenceye ve kötü muameleye maruz kald›¤›n› ve tehdit edildi¤ini aç›klad›.
Bu arada dergimizin toplu sat›ﬂlar› bu hafta 15 May›s’ta Kartal ve Ba¤c›lar’da sürdü. Kartal'da megafonla dergimizden yaz›lar› anons ederek halka tan›tan 16 okurumuz, 1.5 saatte
69 dergiyi halka ulaﬂt›rd›. Ayn› gün Ba¤c›lar'›n Yavuz Selim Mahallesi ve Yeni Mahalle'de ise,
55 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.

Ö¤rencilere Gözalt› 17 May›s sabah saat 05.30 s›ralar›nda, Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i üyelerinin evlerine polis bask›nlar düzenledi. 29 Nisan’da Fatma Koyup›nar'› anma amaçl› as›lan pankart gerekçesiyle yap›lan bask›nlarda Meral Y›ld›r›m, Engin Göko¤lu, Onur Ertekin, Gökhan Gökmen, Sabine Erkuﬂ isimli 5 ö¤renci gözalt›na al›nd›.

Mücadelede Israr ve Sonuç Adana ﬁakirpaﬂa Temel Haklar’›n
23 insan›n can›na malolan üst geçit yap›m›na iliﬂkin yürüttü¤ü kampanya baﬂar›yla sonuçland›. Belediyenin bütün oyalama çabalar›na karﬂ›n ›srarl› bir mücadele yürüten Temel Haklar
üyeleri ve mahalle halk›, üst geçitin yap›m›n› sa¤lad› ve 17 May›s günü davullu zurnal› bir törenle aç›l›ﬂ›n› yapt›. Aç›l›ﬂta yap›lan konuﬂmada “hak verilmez al›n›r” vurgusu yap›ld›.
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Kad›na dayak ve AKP’liler

Halil Ürün ‹stisna De¤ildir
AKP Konya Milletvekili Halil
Ürün’ün üçüncü eﬂ almak istemesi,
ilk eﬂini her gün dövmesi; burjuva
bas›n taraf›ndan manﬂetlere taﬂ›nd›.
“Kad›na pozitif ayr›mc›l›k” nutuklar› atan AKP Halil Ürün’e sahip ç›karken, milletvekili ve bakanlar, bas›n›n sorular›n› geçiﬂtirdiler. Birço¤u “kad›na daya¤›n aile içi mesele”
oldu¤unu belirterek, z›mni olarak
onaylad› ve olay›n meﬂreplerine uygun oldu¤unu ortaya koymuﬂ oldu.
AKP Genel Baﬂkan Yard›mc›s›
Hayati Yaz›c›’n›n, “kad›n dövmek
parti tüzü¤üne ayk›r› de¤ildir”
aç›klamas› ile durumu savunmas›;
AKP Kad›n Kollar› Baﬂkan›’n›n,
sosyal bir sorun olan kad›na dayak
meselesini, “aile içi mesele, Halil
Bey’in kendi özel hayat›yla, aile
iliﬂkileriyle ilgili bir konu” olarak
görmesi dahi, AKP’nin kad›na bak›ﬂ›n› özetlemektedir.
‹slamc›l›¤›n kad›na bak›ﬂ›yla
Halil Ürün’ün çok eﬂlili¤i ve üçüncü eﬂ almak istemesine karﬂ› ç›kan
“resmi” eﬂini dövmesi aras›nda
do¤rudan bir ba¤ vard›r.
Birincisi; kad›n› aﬂa¤›layan
çok eﬂlilik kurumu islamda yad›rganmad›¤› gibi, teﬂvik edilmektedir. Bunun için “muhtaç kad›na sahip ç›kmak” gibi k›l›flar uydurulmuﬂ olsa da, esasen kad›n› “erke¤ine hizmet eden”, onu cinsel olarak
köleleﬂtiren bir unsur haline getirme
anlay›ﬂ› vard›r. Denilebilir ki, islamc› kesimde neredeyse çok eﬂli
olmamak istisnad›r.
‹kincisi; Halil Ürünler’in davran›ﬂlar›n› meﬂrulaﬂt›rd›¤› kaynak
olan islamda kad›n›n yeri, ikinci s›n›ft›r. Süslü laflarla gizlenmeye çal›ﬂ›lsa da, Kur-an’›n birçok ayetinde
bu bak›ﬂ kendini ortaya koymaktad›r.
Neredeyse bütün dini kitaplarda
kad›n›n yeri farkl› olmasa da, Kuran bu konuda baﬂ› çekmektedir. Ha-

lil Ürünler’in nereden beslendikleri,
hangi saiklerle hareket ettiklerini
anlamak için Kur-an’dan birkaç örnek verelim:
“Serkeﬂlik etmesinden kayg›land›¤›n›z kad›nlar› dövün.” (Nisa
Suresi, ayet.34).
“Erke¤e, kad›na oranla iki pay
verilir.” (Nisa S.-A.11).
“Erkekler kad›nlara göre bir
derece üstünlü¤e sahiptirler.” (Bakara S. - A.228).
“‹ki kad›n›n tan›kl›¤›, bir erke¤in tan›kl›¤›na bedeldir.” (Bakara
S.-A.282)
AKP Çank›r› Milletvekili ve üstelik TBMM Milli E¤itim Komisyonu Baﬂkan Vekili Prof. Dr. Hikmet
Özdemir’in giriﬂ yaz›s›yla birlikte
milletvekillerine
gönderdi¤i
“K›rk hadis-i ﬁerif” adl›
kitapç›kta bak›n
neler yaz›yor:

“Cehennemlik
olanlar bana gösterildi, onlar›n ço¤unun kad›n oldu¤unu gördüm...”
Bu zihniyet elbette kad›n› hor
görecektir, aﬂa¤›layacak, ezecek,
hayvani duygular›n› tatmin arac› olmas›n›n d›ﬂ›nda hiçbir de¤er vermeyecektir.
***
‹slam›n kad›na bak›ﬂ› çeﬂitli vesilelerle ele al›nm›ﬂt›r. Ancak
AKP’lilerin içinde yerald›¤› burjuvalaﬂan islamc›l›¤›n durumunu bu
bak›ﬂ da tek baﬂ›na aç›klamakta yetersizdir. Zira bu kesimlerin beslen43
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di¤i tek kaynak islam de¤ildir.
Burjuvazi kad›n› feodal boyunduruktan kurtar›p kapitalist pazar›n
metas› haline getirerek yozlaﬂt›r›r,
sahte özgürlükler sunar. ‹slamc›l›k
ise ait oldu¤u feodalizmin anlay›ﬂ›n› hakim k›lmak ister. Ancak bugün
islamc›lar; ayn› zamanda kapitalizmi reddetmedikleri, burjuva düzenin kültüründen etkilenmeleri,
onun “nimetlerinden” sonuna kadar
faydalanmalar› sonucu AKP’lilerin
temsil etti¤i yaﬂam ve düﬂünce tarz› ortaya ç›km›ﬂt›r. Bir baﬂka deyiﬂle, AKP’lilerin yaﬂam tarz› burjuva
yozlu¤u ile gericili¤in kad›na bak›ﬂ›n›n “çiftleﬂmesi”dir.
“Namus, ahlak” nutuklar› aras›nda tesettür defilelerindeki manzaralar, metres tutan bakanlar, bu
“çiftleﬂmenin” tezahürleridir. Kad›na dayak onlarda, metres tutmak
onlarda, “muta nikah›” ad›yla
“günlük evlilik” kisvesiyle fuhuﬂu
meﬂrulaﬂt›rmak onlarda... Sonra da
“muhafazakarl›k”tan, “aile kurumu”nu korumaktan sözetme ikiyüzlülü¤ü bunlarda...
Yeni TCK’da “zina suçu” maddesi üzerine kopar›lan f›rt›nan›n alt›nda da çok eﬂlili¤i meﬂrulaﬂt›rmak ve tabana sahte “ahlakç›l›k” mesaj› vererek içinde bulunduklar› yozlaﬂmay› gizlemek
vard›.
AKP’lilerin kad›na bak›ﬂ›, yaﬂam tarzlar› burjuva bas›n taraf›ndan da çok iyi bilinmesine karﬂ›n,
Halil Ürün örne¤ine tepki göstermelerinin hiçbir anlam› yoktur. Bu
AKP’yi, “Ça¤daﬂ Türkiye”yi yarat›yor diye, ülkeyi “demokratikleﬂtiriyor” diye destekleyenler baﬂkalar› de¤ildir.
***
Son olarak tüm kad›nlar›m›za
seslenmek istiyoruz;
AKP’ye evet demek, aﬂa¤›lanmaya, horlanmaya, ikinci s›n›f say›lmaya evet demektir! AKP zihniyetinin size reva gördü¤ü yaﬂam
tarz›na onay vermeyin, hiçbir rahats›zl›k duymadan söyledikleri
yalanlar›na, demagojilerine aldanmay›n!

Jandarma Terörüne Protesto
Jandarma terörü, faﬂist sald›r› ve
soruﬂturmalar gençli¤i sindiremeyecek!
Hacettepe Beytepe Kampüsü
Hacettepe Üniversitesi Beytepe
Kampüsü’nde, Denktaﬂ’› protesto
eden ö¤rencilere 5 may›sta yap›lan
sald›r›, protesto edildi.
Ö¤renciler ilk olarak 8 may›s
günü fakülteler ve yemekhanelerde
toplu bir ﬂekilde propaganda faaliyeti yürüterek gençli¤e yaﬂananlar›
anlatt›lar. Ard›ndan, AB Bilgi Merkezi Genel Sekreteri’nin kat›laca¤›
Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu önüne gelen ö¤renciler, “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” pankart›ya
burada bir aç›klama yapt›lar. Ankara Gençlik Derne¤i’nden Erdem Sevim taraf›ndan yap›lan aç›klaman›n
ard›ndan “Faﬂizmi Döktü¤ü Kanda
Bo¤aca¤›z, Katil Jandarma Üniversiteden Defol” sloganlar› at›ld›.
10 May›s günü ise, Beytepe
Kampüsü’nde bir yürüyüﬂ gerçekleﬂtirildi. 250 ö¤rencinin kat›ld›¤›
yürüyüﬂ boyunca “Rektör ‹stifa”
sloganlar› atan ö¤renciler, rektörlük
binas› önünde aç›klama yapt›lar.

Gençlik Derne¤i üyesi Deniz Yavuz
taraf›ndan yap›lan aç›klamada,
gençli¤e yönelik sald›r›lar›n halk›n
tüm kesimlerine yönelik sald›r›lardan ayr› olmad›¤› kaydedilirken, 5
May›s sald›r›s› hat›rlat›larak, “Bedeli ne olursa olsun demokratik
haklar›m›z› sonuna kadar savunaca¤›z. Paras›z-bilimsel-anadilde
e¤itimin verildi¤i demokratik üniversiteler için mücadele etmeye devam edece¤iz” denildi.
Aç›klaman›n ard›ndan iki ö¤renci Rektör Yard›mc›s› Nuran Özyer
ile görüﬂtü. Ö¤rencilerin sorular›
karﬂ›s›nda geçiﬂtirmeye ve sald›r›n›n üzerine örtmeye çal›ﬂan Özyer,
“ö¤rencilerin yan›nda olduklar›”
demagojilerine baﬂvurmaktan da
çekinmedi. Ö¤renciler, “sald›r› emrini veren ‹ktisat Fakültesi Dekan›
hakk›nda iﬂlem yapt›n›z m›? Jandarma albay›n› arayarak ‘neden ö¤rencilerimize sald›rd›n›z’ diye sordunuz mu?” gibi sorular yöneltirken,
rektör yard›mc›s› tüm bu sorulara

Defol Üniversiteler
Bizimdir, Diplomal›
‹ﬂsiz Olmayaca¤›z”
sloganlar› at›ld›. “Arap Halk Ezgileri”nin arapça türküleri, satranç turnuvas›yla devam eden ﬂenlikte, ÇHD’li
Av. Gülﬂen Battal, TMY üzerine bir
konferans verdi. Battal, Behiç Aﬂç›’y›
selamlayarak, TMY’nin halk› sindirmeyi hedefledi¤ini kaydetti.
Çukurova Can S›k›nt›s› Tiyatro
Ekibi’nin müzikali, Grup Nidal’›n
Arapça ve Türkçe türküleriyle 2. gün
sona erdi. Ö¤rencilerin kendi olanaklar› ile haz›rlad›klar› ve Gençlik Derne¤i’nin de oldu¤u standlara da ilgi yo¤un olurken, 3. günde; ÇÜ-ÖDER Müzik Grubu, Semahlar ve Grup Yank›’n›n dinletileri yerald›. Ö¤renciler,
Adana’da direniﬂi sürdüren Gülcan
Görüro¤lu’nu da selamlad›lar.

4. Alternatif Bahar ﬁenli¤i
Çukurova Üniversitesi 4. Alternatif
Bahar ﬁenlikleri 9-11 May›s günlerinde gerçekleﬂtirildi. 9 May›s’ta Adana
Gençlik Derne¤i Müzik Grubu’nun
500 ö¤rencinin kat›ld›¤› coﬂkulu konseriyle baﬂlayan ﬂenlik, Öteki Türkü’nün dinletisi ile devam etti.
2. günde de coﬂku hakimdi. “Tüketime karﬂ› üretim, rekabete karﬂ› paylaﬂ›m, ﬂirket ve sponsorlara karﬂ› ö¤renci ﬂenli¤i örgütlüyoruz” anlay›ﬂ›yla düzenlenen etkinlikte, s›k s›k “Sermaye

Çukurova Üniversitesi

geçiﬂtirme cevaplar verdi. Nuray
Özyer rektörlük önünde bekleyen
ö¤rencilere de ayn› demagojileri
tekrarlamaya çal›ﬂt›¤›nda, ö¤rencilerin soru ya¤murunun hedefi oldu.
Ö¤rencilerin, sorulara cevap vermemesini ›sl›kl› protesto etmesinin ard›ndan ise, kaçarak rektörlü¤e girdi.
Bu geliﬂmelerin ard›ndan bir
aç›klama yapan ö¤renciler sloganlarla rektörlük önünden yemekhaneye kadar yürüdüler.
Beytepe Kampüsü ö¤rencileri 12
may›s günü de Ankara Adliyesi’ne
giderek jandarma kuvvetleri ve rektörlük hakk›nda suç duyurusunda
bulundular. Jandarma sald›r›s› sonucu iki arkadaﬂlar›n›n 15 günlük
rapor ald›¤›n› söyleyen ö¤renciler,
“Bizler bu sald›r›lar›n ayd›n gençli¤i y›ld›rmak, yürüttükleri bilimseldemokratik üniversite mücadelesinin önüne engel oluﬂturmak için yap›ld›¤›n› biliyoruz” dediler. Ö¤rencilere ÇHD, E¤itim-Sen 1 No’lu
ﬁube ve Nakliyat-‹ﬂ de destek verdi.

44
21 May›s 2006 / 53

Faﬂist propagandaya
izin yok!
11 may›sta ‹zmir Dokuz Eylül
Ün. ‹ktisat ve ‹dari Bilimler Fakültesin'de, 25 kiﬂilik faﬂist bir grubun,
"okulumuzda teröristler elini kolunu
sallayarak geziyor, çocuk katillerinin
resmi duvarlarda, mehmetçik ﬂehit
düﬂüyor..." gibi provoke edici yaz›lar›n bulundu¤u bildirileri da¤›tmas›,
gençli¤in öfkesine neden oldu. Gençlik Derne¤i üyeleri bildirileri faﬂistlerin surat›na çarparken, faﬂistleri teﬂhir eden konuﬂmalar yapt›lar. Gençlik Dernekliler ve TKP’lilerin faﬂist
bildirileri toplamalar› sonras›, di¤er
gençlik örgütlerinin kat›l›m› ile okul
içinde sloganlarla yürüyüﬂ yap›ld› ve
faﬂist propagandaya izin verilmeyece¤i belirtildi.

S öz g ençlikte:
Halk› ve devrimci-demokrat
örgütlenmeleri sindirmek, yoketmek amac›yla uzun zamand›r faﬂist provokasyonlar düzenleyen
AKP iktidar›, faﬂist terörün ipini
iyice sald›. Gün geçmiyor ki Anadolu'nun bir ilinden ya da ‹stanbul'dan bir faﬂist sald›r› ya da linç
giriﬂimi haberi almayal›m. Planl›
bir ﬂekilde geliﬂen bu sald›r›lar hiç
ﬂüphe yok ki “organize”dir.
Halk›n demokratik taleplerini
dahi dile getiremez duruma düﬂürmeyi amaçlayan faﬂist sald›r›lar, iktidar›n halka karﬂ› açt›¤› savaﬂ›n önemli bir parças›n› oluﬂturuyor. Üniversitelerden, meydanlara, liselere, fabrikalara kadar yay›lacak bu faﬂist teröre ihtiyac›
var düzenin. ‹ﬂbirlikçilik, sömürü
ve zulüm yasalar› karﬂ›s›nda geliﬂecek muhalefeti böyle bast›rmay› hesapl›yorlar. Devrimcilere sald›r›n›n alt›nda da böyle bir muhalefeti örgütleyecek tek güç olmalar› gerçe¤i yat›yor.
Mersin'de bayrak provokasyonundan itibaren bak›ld›¤›nda hiçbir faﬂist sald›r› ve provokasyonun “münferit” olmad›¤› görülecektir. Trabzon'da ki linç giriﬂiminden sonra Sakarya'da, Rize'de
linç giriﬂimleri, Mu¤la'dan Samsun'a, Ankara'dan ‹stanbul'a kadar birçok ilde özellikle üniversitelerde geliﬂen faﬂist sald›r›lar ve
bu sald›r›lar›n giderek ülke geneline yay›lmas›, bu durumun gerçekli¤ini aç›kça önümüze koyuyor.
Faﬂist terörün amac›, en ileri
kesimlerinden baﬂlayarak tüm
halka yay›lacak bir korku yaratmak ve sindirmektir. 12 Eylül
Cuntas› öncesi sürece bak›ld›¤›nda
da, faﬂist terörün devrimcilerden
baﬂlay›p sendikalara, ayd›nlara
hatta CHP'lilere kadar yay›ld›¤›n›
görürüz. Maraﬂ, Çorum gibi örnekler ise, faﬂistlerin halk› hedefleyen
kitle katliamlar›na baﬂvurmaktan,
devletin halk›n mücadelesini
yoketme amac›na tetikçilik yapmaktan geri durmayacaklar›n›n
örnekleridir.
De¤iﬂen hiçbir ﬂey yoktur. Sadece “alevi komünistler camiye
bomba koydu" gibi yalanlar›n ye-

Faﬂist terör tüm gençli¤i, halk› sindirmek
istiyor; birleﬂelim, mücadele edelim!
rini "bayrak yak›yorlar” gibi k›ﬂk›rtma malzemeleri alm›ﬂt›r. Maraﬂ’› kan gölüne çevirenlere bugün kontrollü linçler görevleri verilmesi kimseyi yan›ltmamal›d›r.
Oligarﬂi ihtiyaç duydu¤unda yine
kitle katliamlar› tezgahlamaktan
da geri durmayacakt›r.
Sivaslar’›, 6-7 Eylüller’i, 16
Martlar’› asla unutmamal›y›z. Üniversite önlerinde, kantinlerde pusuya düﬂürülerek öldürülen, yaralanan yüzlerce insan› akl›m›zdan
ç›karmamal›y›z.
***
Faﬂizm, oligarﬂinin bir yönetim
biçimidir. MHP, Ülkü Ocaklar›, Alperen Ocaklar›, BBP gibi örgütlenmeler, bu sisteme “kitle taban›”
oluﬂturmakta, milis gücü olarak
kullan›lmaktad›r. MHP tarihinden
çok iyi bilinir ki, bizzat emperyalistler taraf›ndan örgütlenen faﬂist
hareket, ba¤›ms›zl›k için büyük
bedeller ödeyen devrimcilere “vatan hainleri” demagojileriyle sald›rarak halk› aldatmaya, gerçe¤i
ters yüz etmeye çal›ﬂmaktad›rlar.
Demagoji, faﬂizmin en bilinen
özelliklerinin baﬂ›ndad›r. Bugün
de faﬂist terör, emperyalist ç›karlar›n hizmetindedir, ba¤›ms›zl›k
mücadelesini, emperyalizmin ülkemizdeki ç›karlar›na son verecek
olan halk›n iktidar› mücadelesini
bo¤mak istemektedir.
Bu gerçekleri bu ülkenin vatansever gençli¤i olarak tüm gücümüzle teﬂhir edebilmeliyiz.
Halk›n en meﬂru ve demokratik talepleri için dahi alanlara ç›kmas›na tahammül edemeyen iktidar, bu mücadeleyi sindirmek için
sadece bask› yasalar›ndan de¤il,
faﬂist terörden de medet ummaktad›r. AKP’si, Genelkurmay’› ve
oligarﬂi içi di¤er kesimleri ile faﬂist terör bir devlet politikas› olarak gündemdedir. Faﬂist sald›r›lar›
“geçici” olarak görenler, gerekli
önemi vermeyenler bu gerçe¤in
fark›nda olmayanlard›r.
Bugün devrimcilere yönelen
faﬂist sald›r›lar, yar›n sendikalar45
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dan odalara, sol siyasi partilere
kadar geniﬂ bir yelpazeye yay›lacakt›r. Bugünden karﬂ› ç›kmamak,
direnmemek “s›ras›n› beklemek”ten baﬂka bir anlama gelmez. ‹ktidar›n sald›r› politikalar›na
karﬂ› direniﬂlerinin karﬂ›s›nda,
grevlerde, eylemlerde polisle birlikte faﬂistleri daha s›k görmeye
baﬂlad›klar›nda, faﬂist hareket
halk kitleleri nezdinde daha da
meﬂrulaﬂm›ﬂ olacak ve bir anlamda “geç” kal›nacakt›r. Bugün “vatandaﬂ tepkisi” ﬂeklinde böyle bir
meﬂrulaﬂt›rma süreci, en tehlikeli
geliﬂmedir ve devrimci, demokrat
tüm kesimler buna izin vermeme
sorumlulu¤u taﬂ›mal›d›r.
Üniversite ve liselerde sald›r›lar›n yo¤unlaﬂmas› ile gençli¤in
dinamizmi aras›nda do¤rudan ba¤
vard›r. Bu dinamizm daha baﬂtan
bo¤ulmaya çal›ﬂ›lmakta, devrimci
gençli¤in kitlelere ulaﬂmas› engellenmek istenmekte, tüm gençlik
kitlesi faﬂist terörün otoritesi alt›na al›nmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
Gençlik olarak; devrimci, demokrat, anti-faﬂist tüm unsurlarla
birlikte faﬂizme karﬂ› militan bir
direniﬂ hatt› kurmal›y›z. Meﬂrulu¤umuza olan güvenimizi büyütmek sürecin vazgeçilmez koﬂuludur. Gayri meﬂru olan faﬂist
terördür. Sinerek, bekleyerek, geri
çekilerek kazanamay›z. Birleﬂerek, kitleselleﬂerek, militanlaﬂarak
kazanabiliriz. Tüm gençli¤e, halka
“vatandaﬂ tepkisi” k›l›f›na büründürülen faﬂist terörün iç yüzünü
anlatarak kazanabiliriz.
Gençli¤in mücadelesini yükseltmek istiyorsak, faﬂist terörü
püskürtmeliyiz. Bunun yolu, birleﬂik mücadeleden, militan bir çizgiden geçmektedir. Anti-faﬂist mücadele bugün gençli¤i örgütlemenin de en önemli arac› durumundad›r. S›radan gençlere kadar yay›lma e¤ilimi aç›k olan faﬂist terörü teﬂhir ettikçe, gençlik kitlesinin
devrimcilere güveni de artacakt›r.

Gençlik Federasyonu

yurtd›ﬂ›
Bahar Kimyongür’e özgürlük
Bahar Kimyongür
bir eylemde

‘DHKC Halk Hareketidir’

Hollanda’da tutuklu bulunan, DHKC Enformasyon Bürosu Sözcüsü Bahar Kimyongür’ün Türkiye’ye iade tehdidi sürerken, CLEA taraf›ndan örgütlenen dayan›ﬂma eylemleri de devam ediyor.
10 May›s’ta Avrupa Parlementosu’nda, parlamenterler; Karin Resetarits, Chris Davis, Josy Dubié, Sandro Targetti ile Av. Jan Fermon
ve CLEA Sözcüsü Daniel Flinker’in kat›ld›¤› bir konferans gerçekleﬂtirildi. Konuﬂmac›lar, terörizm ile meﬂru direniﬂ aras›ndaki farka vurgu yaparak Kimyongür’ün iade edilmesindeki hukuksuzlu¤a dikkat
çektiler ve terörizm kavram›n› sorgulad›lar.
11 May›s’ta ise, Brüksel’deki Adalet Saray› önünde 350 kiﬂinin
kat›ld›¤› bir gösteri gerçekleﬂti ve ifade özgürlü¤ünün, örgütlü olman›n teröristlik olmad›¤› hayk›r›ld›. CLEA’n›n düzenledi¤i eyleme ço¤unlu¤u Belçikal› demokratik kurum ve kiﬂiler kat›l›rken, MLKP de
destek verdi. Senatör Josy Dubie, Cephe tutsaklar›na yönelik tecriti
yak›ndan takip etti¤ini kaydederken, Kimyongür’ün annesi de o¤lunun serbest b›rak›lmas›n› istedi.
CLEA Sözcüsü Daniel Flinker, Belçika anti-terör yasas›n› eleﬂtirdi¤i konuﬂmas›nda, Bahar’›n durumunun bu bak›mdan bir simge oldu¤una dikkat çekti. Flinker, “Bahar’a hukuki olarak yöneltilenler ile,
anti-terör yasalar›n›n yürürlü¤e girmesiyle bir ﬂeyleri ifade etmenin
ve örgütlenmenin art›k terör eylemi say›ld›¤›n›n fark›na var›yoruz. Bu
aç›dan Belçika adaleti politik niteli¤ini aç›¤a veriyor” diye konuﬂtu.
Flinker’in ard›ndan, Kimyongür’ün eﬂi ve Enformasyon Bürosu
çal›ﬂan›, Bahar’›n mesaj›n› okudu. Mesajda Bahar tutuklanmas›n›,
“Çünkü özgür bir Türkiye, adaletli bir dünya hayal ettim. Çünkü bu
dünyan›n efendileri için çok a¤›r gelen ifadeler kulland›m, eylemler
yapt›m. Çünkü ideallerim için savaﬂan devrimci bir harekete gönül
verdim” sözleriyle aç›kl›yordu. ‹nsan Haklar› Birli¤i Baﬂkan›’n›n bir
konuﬂma yapt›¤› eylemde, Cepheliler de Kimyongür’ün annesine çiçek sunarak desteklerini ifade ettiler ve “DHKC bir halk hareketidir,
halk hareketleri bu tür yöntemlerle, bask›larla bitirilemez” dediler.
17 May›s’ta; Almanya’n›n Düseldorf ve Stuttgart kentlerinde Hollanda Konsolosluklar› önünde protesto eylemleri yap›l›rken, "Bahar
Kimyongür'e Özgürlük" pankart› aç›ld›. ‹sviçre'nin baﬂkenti Bern'de
de Hollanda Konsoloslu¤u’nun kap›s›na ayn› içerikte pankart as›ld›.

Fransa: Göçmen Yasas›na Karﬂ› Yürüyüﬂ
Frans›z hükümetinin gençlere yönelik sald›r› paketinin geri püskürtülmesinin ard›ndan gündeme getirilen Göçmen Yasas›
da protestolarla karﬂ›land›. Göçmen
emekçiler kadar di¤er iﬂçileri de hedefleyen yasay› protesto için 13 May›s günü
düzenlenen mitinge sol güçler, sendikalar
ile göçmen örgütleri kat›l›rken, Cepheliler
“Anti-demokratik Yasalara Hay›r” pankart› ve Parti-Cephe bayraklar› ile yerlerini ald›lar. Binlerce kiﬂi göçmen yasas›na
karﬂ› direniﬂ mesaj› verdi.
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Belçika: Irkç› Sald›r›ya
Karﬂ› Öfke
Devletlerin izledi¤i politikalardan beslenen ›rkç›l›k Avrupa
topraklar›nda yükseliyor. Son ›rkç› sald›r›n›n yaﬂand›¤› yer ise, dünyan›n onlarca ülkesinden
insanlar›n birarada yaﬂad›¤› Belçika oldu.
Anvers ﬂehrinde 11 May›s günü ›rkç› bir gencin
sald›r›s› sonucu, 24 yaﬂ›ndaki Malili ve 2.5 yaﬂ›ndaki bir bebek öldü, Songül Koç isimli Türkiyeli ise a¤›r
yaraland›. Hans Van Themsche isimli sald›rgan›n,
›rkç› Vlaams Belang Partisi üyesi oldu¤u ve teyzesinin ise bu partiden milletvekili oldu¤u bildirildi.
Olay›n ard›ndan Belçika’da ›rkç›l›k tart›ﬂ›lmaya
baﬂlan›rken, Themsche’in bir av tüfe¤i ile soka¤a ç›karak “yabanc› kökenli insanlar›” aramaya baﬂlad›¤› ve ilk rastlad›klar›n› tarad›¤› ö¤renildi.
Irkç› sald›r› baﬂta göçmenler olmak üzere protestolara neden oldu.
14 May›s günü baﬂkent Brüksel’de 5 bin kiﬂi
›rkç› Vlaams Belang’in merkez binas› önünde topland›. Belçika sol partileri, insan haklar› kuruluﬂlar›
ile göçmen örgütlerinin kat›ld›¤› eylemde, sald›r›dan
Vlaams Belang Partisi’nin ›rkç› politikalar› sorumlu
tutuldu. Parti merkezinin kapat›lmas›n› isteyen göstericiler, ›rkç› partiye devlet yard›m›n›n kesilmesini
de talep ettiler.
Eylemde, Afrikal› çocuklar “Biz Tehlikeli De¤il, Tehlikedeyiz” dövizleri taﬂ›d›lar. “Hepimiz
Yabanc›y›z, Katil Vlaams Belang, Vlaams Belang = Terörizm” gibi pankartlar›n taﬂ›nd›¤› eylemde, Cepheliler de bayraklar› ve sloganlar› ile
yerlerini ald›lar.
DHKC Enformasyon Bürosu, Anadolu Federasyonu ve BAHKEM taraf›ndan yap›lan aç›klamalarda
sald›r› k›nan›rken, daha önce de çok say›da ›rkç› sald›r›n›n yaﬂand›¤›, devletin sorumlular›n› cezaland›rmad›¤› hat›rlat›ld› ve yabanc› düﬂmanl›¤›n›n bir devlet politikas› oldu¤unun alt› çizildi. Anti-terör yasalar›n›n yabanc›lar› “potansiyel suçlu” olarak göstermesi ile ›rkç› sald›r›lar aras›ndaki ba¤a dikket çekilirken, Belçika Devleti’nin “sükunet” ça¤r›lar›na
karﬂ› “susmayaca¤›m›z› göstermeliyiz” denildi.
Aç›klamalarda, “Devrimci hareketler de¤il,
›rkç›, faﬂist kurum ve partiler yasaklanmal›”
ifadesine yer verildi.

dünya
Avrupa-Latin Amerika Alternatif Zirvesi

tekrarlarken, Chavez
Irak ve Filistin halklar›n›n direniﬂini selamlayarak, emperyalizmin terörle savaﬂ ad› alt›nda
tüm dünya halklar›na savaﬂ açt›¤›n›
belirtti. Perez Roque ise AB'nin de
ABD politikalar›na büyük ölçüde
destek sundu¤unu dile getirdi. Üç
ülkenin temsilcileri de, halktan yana birliklerini güçlendirecekleri ve
emperyalist sald›r›lara taviz vermeyecekleri vurgusu yapt›lar.
Alternatif Zirve halklar›n dayan›ﬂmas›na örnek olurken, öncesinde
de, 9 May›s günü PAN-Avrupal›
Küba ile dayan›ﬂma konferans› düzenlenmiﬂ, 18 ülkeden Küba Dostluk Dernekleri temsilcilerinin konuﬂtu¤u konferansta, UTMP de konuﬂmac› olarak yeralm›ﬂt›.
UTMP Temsilcisi, ölüm orucundan sözederken, Konferans› yöneten Avusturya Kübal› Toplulu¤u
Temsilcisi de, tüm konferans ad›na
Türkiye'deki tutsaklar› selamlad›.
Bu arada, Chavez, gitti¤i ‹ngiltere’de “emperyalist ABD’nin piyonu” dedi¤i Blair’le görüﬂmezken,
Londra’da coﬂkulu bir kalabal›¤a
seslenerek, “ABD veya bu yönetimin deste¤iyle ülkelerinde darbe
yapan çocuklar taraf›ndan ‘terörist’ diye nitelendiriliyorum. Fakat,
bizim tek yapt›¤›m›z devrimci hareketin içinde yeralmak” dedi.

Küba ve Venezuella’dan elinizi çekin
Viyana’da düzenlenen 4. AB Latin Amerika Zirvesi’ne alternatif
olarak, sol güçler, Latin ve Avrupa
halklar› da “Alternatif Zirve”de buluﬂtu. 10-13 May›s aras›nda düzenlenen zirvede emperyalist sald›rganl›k mahkum edildi. Venezuela ve
Bolivya Devlet Baﬂkanlar› Hugo
Chavez ile Evo Morales de halk›
temsil eden as›l zirvenin alternatif
zirve oldu¤unu vurgulay›p etkinliklere kat›l›rken, Küba’dan çok say›da
delege yerald›.
Latin Amerika ve Avrupa ülkelerinden birçok sol grubun, demokratik kurum ve sendikalar ile sosyal
hareketlerin yerald›¤› zirve kapsam›nda, emperyalist politikalar› yarg›layan, halklar›n kurtuluﬂ yolunu
ele alan seminerler, kültürel etkinlikler gerçekleﬂti. Halklar aras›ndaki
dayan›ﬂmaya vurgu yap›lan zirvede
gerçekleﬂtirilen seminerlerden biri,
Almanya Netzwerk Küba ve Uluslararas› Tecrite Karﬂ› Mücadele Platformu UTMP’nin ortak düzenledi¤i
“‹yi ve Kötü Terör” konulu seminerdi. Sol parlamenterlerin de konuﬂtu¤u seminerde, Küba’ya karﬂ› terör
politikas› ile tecrit politikas› gündeme getirildi. Kübal› 5’lerin anlat›ld›-

¤› bir film gösteriminin de yerald›¤›
seminerde, Küba’ya yönelik sald›r›
politikalar›na son verilmesi istendi.
UTMP Sözcüsü Sandra Bakutz da,
Guantanamo ve Ebu Garip Hapishaneleri’ni, CIA’n›n gizli hapishaneleri ve F Tipleri’ni örnek vererek egemenlerin tecrit politikas›n›n kapsam›n›n geniﬂli¤ini anlatt›.
12 May›s akﬂam› Chavez ve Che
Guevara’n›n k›z› Aleida Guevara
aç›k hava sahnesinde binlerce kiﬂiye seslendiler. Küba ve Venezuella’ya destek sloganlar›n›n at›ld›¤›
konuﬂmalarda, emperyalizm eleﬂtirilirken, Chavez, “dünyan›n sosyalist sisteme ihtiyac›na” vurgu yapt›.
Ayn› gün 2500 kiﬂi emperyalist
politikalar› lanetlemek için yürüdü.
Birçok ülke temsilcilerinin yerald›¤› yürüyüﬂe, HÖC Temsilcili¤i de
“Emperyalizm De¤il Direnen Halklar Kazanacak” pankart›yla kat›ld›.
Stadhalle Gösteri Merkezi’nde
düzenlenen etkinlikte ise, binlerce
kiﬂi, Küba D›ﬂiﬂleri Bakan› Felipe
Perez Roque, Evo Morales ve Chavez ile Fransa Çiftçiler Konfederasyonu ad›na José Bovè ve Aleida
Guevara'y› dinledi. Morales "as›l
zirvenin buras› oldu¤unu" s›k s›k

nen Halklarla Birlikte ‹leri” pankart› arkas›nda 52 km’lik yolu slogan ve marﬂlarla
yürüyen binlerce kiﬂi aras›nda yeralan Cepheliler de, emperyalizmin tecrit politikas›na
direnen tutsaklar›n sesini taﬂ›d›lar.
Yürüyüﬂ boyunca Lambrakis’in mola
verdi¤i yerlerde konuﬂmalar yap›l›rken, Atina’da ise coﬂkulu sloganlarla binlerce kiﬂinin
karﬂ›lad›¤› yürüyüﬂçülere seslenen EEDYE
Baﬂkan› Vangelis Maheras, emperyalizm
yok olmad›kça savaﬂlar›n iﬂgallerin son bulmayaca¤›n› belirterek, “emperyalizme cepheden karﬂ› ç›kmayanlar ‘bar›ﬂ’ kelimesinin
içini boﬂalt›yorlar” dedi.

Yunanistan: Lambrakis Hâlâ Yürüyor
Grigoris Lambrakis,
maraton yürüyüﬂüyle
an›ld›. ‹lki Lambrakis
taraf›ndan 21 Nisan
1963’te düzenlenen ve
kesintisiz süren, geleneksel Maraton, 14 May›s günü binlerce insan›n kat›l›m›yla yap›ld›.
Lambrakis’in kurdu¤u
EEDYE (Uluslararas› Bar›ﬂ ve Huzur ‹çin Yunanistan Komitesi) taraf›ndan düzenlenen yürüyüﬂ Maratona ilçesinde baﬂlayarak Atina merkezinde son buldu. “Emperyalizme ve Savaﬂlara Karﬂ› Dire-

Lambrakis Yaﬂ›yor! Komünistle47
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rin öncülü¤ünde 1950’lerde kurulan, antifaﬂist ve anti-emperyalistleri biraraya getiren EDA hareketinden seçilen 80 milletvekilinden biriydi. EDA’n›n güçlenmesi karﬂ›s›nda hükümet faﬂist ERE’yi kurdu ve ERE çok
say›da devrimciye, demokrata sald›r›lar gerçekleﬂtirdi.
Bar›ﬂ komitelerinin kurulmas›na öncülük
yapan Lambrakis, emperyalizme, Vietnam
iﬂgaline karﬂ› mücadele etti. Bu amaçla Atina
maraton yürüyüﬂünü sald›r›lar alt›nda gerçekleﬂtirerek, kat›lan bütün kitlenin tutuklanmas›na karﬂ›n tek baﬂ›na meclise ulaﬂt›.
Maratonu Selanik’te gerçekleﬂtirmek istedi¤inde ise, kontralar›n ve ERE’li faﬂistlerin sald›r›s›yla polisin gözü önünde baﬂ›ndan vurularak 22 May›s 1963’te katledildi.

dünya
Filistin’de iﬂgal ve direniﬂ sürüyor

Katlederek tüketemezler!
Hamas’›n iktidar olmas› ile Filistin’e yönelik kuﬂatma sürüyor. Siyasi,
ekonomik ambargo a¤›r sosyal sonuçlar ortaya ç›kar›rken, ayn› süreçte ‹srail’in katliam operasyonlar› da aral›ks›z devam ediyor.
“Terörizm” üzerine nutuklar atanlar›n sessizlikleri ve onaylar› ile süren
terör, sadece bir hafta içinde 10’dan fazla Filistinli’nin katledilmesine neden
oldu. ﬁu rakam bile, iﬂgalin ve ‹srail terörünün boyutunu göstermeye yeterlidir. Helikopterlerden, tanklardan Filistin topraklar›na yönelik son 1.5 ayda tam 5200 top mermisi f›rlat›ld›. Her bir top mermisi canlar ald›, evler
y›kt›, alt yap›y› tahrip etti... Y›k›lan evlerin alt›ndan Filistin’in evlatlar›n›n
cesetleri ç›kar›ld›. Ç›plak yüzleri gökyüzüne dönük evlatlar›n› omuzlar›na
alarak öfkesini hayk›rd› Filistin.
Ortaça¤ savaﬂlar›n›n barbarl›klar›n› aratmayan insanl›k d›ﬂ› ambargo sonucunda Filistin halk›n›n ilaçs›zl›ktan ölümü gündemde. “Ça¤daﬂ” ve elbette “insan haklar›na sayg›l›” emperyalist efendilerin yaratt›¤› bu tablo,
Irak’a iﬂgal öncesi ambargo ile yüzbinlerce çocu¤un ilaçs›zl›ktan ölümüne
neden olan emperyalist Bat›’ya yak›ﬂmaktad›r! Böyle bir ambargodan daha
aç›k terör olabilir mi? Bu terörün içinde Amerika’dan Avrupa’ya emperyalist devletler; Filistin’e para transferini kesen bat›l› bankalardan Filistin'e
benzin sevk›yat›n› durduraca¤›n› aç›klayan ‹srail petrol ﬂirketi Dor Enerji’ye emperyalist tekeller vard›r. Emperyalist cephe, halklar cephesinin
onurlu bir üyesini en aﬂa¤›l›k terör yöntemiyle, tecritle, ambargoyla ele geçirmek, teslim almak istemektedir.
‹laçs›zl›k nedeniyle Gazze'de ölümlerin baﬂlad›¤›n› aç›klayan doktorlar,
600 böbrek hastas› çocu¤un ölüme terkedildi¤ini belirttiler. 1,5 milyon insan›n›n yaﬂad›¤› tecrit alt›ndaki Gazze'de, insan yaﬂam›n› tehdit eden bir teröre dönüﬂen ambargo, ﬂimdiden üç hastan›n ilaçs›zl›ktan ölümüne neden
oldu; 600 çocuk ise ayn› nedenle ölümü bekliyor...
Yüzlerce çocuk ise, ambargoyu protesto etmek için, 11 May›s günü Gazze'deki Birleﬂmiﬂ Milletler (BM) binas›n›n önünde açl›k grevi yapt›lar. “Bu
tarifi olmayan k›s›tlamalar› b›rak›n” dövizleri taﬂ›yan çocuklar, “k›s›tlamalar›n kald›r›lmas› için dünyaya mesaj göndermek amac›yla açl›k grevine
girdik. Bu k›s›tlamalar kald›r›lmadan grevi b›rakmayaca¤›z” dediler.

“El Nakba”da Büyük Öfke
‹srail Devleti’nin kuruluﬂu olan “El Nakba” (Büyük Felaket) günü, her
y›l oldu¤u gibi, bu y›l da büyük bir öfkeyle karﬂ›land›.
700 bini aﬂk›n Filistinli’yi kendi topraklar›nda mülteci durumuna düﬂüren ve sonraki y›llarda da yüzbinlercesinin evlerini terketmesine neden olan
El Nakba’n›n 58. y›ldönümünde sokaklara dökülen onbinlerce Filistinli, Bat› ﬁeria ve Gazze ﬁeridi’nde gösteriler düzenledi. Gösterilerin hedefinde “El
Nakba” kadar, emperyalistlerin ambargolar› da vard›. ‹srail’in tek tarafl› s›n›r belirleme politikalar›n›n protesto edildi¤i gösteride, “Kazan›lm›ﬂ Haklar›m›z› Geri Vermece¤iz. ‹srail, 1967 S›n›rlar›na Çekilsin” sloganlar› at›ld›.
13 May›s günü de, Bat› ﬁeria'da ‹srail'in inﬂa etti¤i utanç duvar›, 2 binden fazla Filistinli ve 150 ‹srailli bar›ﬂ yanl›s› taraf›ndan protesto edildi. Eylemde göstericiler ‹srail askerleri ile çat›ﬂt›lar.
Hamas’› seçtikleri için cezaland›r›lan Filistin halk› ambargoya ve ‹srail
terörüne direniyor. Sadece ﬂu son süreç dahi; ister ambargo ve tecrit ad›yla,
isterse ‹srail bombalar›yla uygulanan uluslararas› terör kampanyas›n›n Filistin halk›n› teslim alamayaca¤›n› göstermektedir.
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‹ﬂgalcilere Darbe
Irak - ABD ve ‹ngiliz iﬂgal güçlerine karﬂ›
direniﬂin darbeleri sürüyor. Ülkenin orta ve
kuzey kesiminde ABD güçlerine, iﬂbirlikçi ordu ve polise yönelik sald›r›lar aral›ks›z sürerken, ﬁii halk›n yaﬂad›¤› Güney kentlerinde direniﬂin sesi duyuluyor. ABD ordusunun son
haftalarda artan kay›plar›na 15 May›s’ta düﬂürülen bir helikopteri ile 2 asker daha eklendi. 14 May›s’ta ise 4 ABD eskeri öldürüldü.
Basra’da ‹ngiliz üssüne yönelik yo¤un havan
sald›r›s›nda da çok say›da asker yaraland›.
Bu arada, Amerika’da savaﬂ karﬂ›t› protestolar da devam ediyor. 14 May›s’ta ABD’li
asker anneleri iﬂgale son verilmesini isteyen
bir gösteri düzenlediler.

Alman Gençli¤inin
Harç ‹syan›
Alman gençli¤inin harç uygulamas›na
karﬂ› protestolar› yay›l›yor. Göçmen ö¤rencilere üç kat ödeme zorunlulu¤u getiren harç
uygulamas›n›n, yoksul ailelerin çocuklar›n›n
e¤itim haklar›n›n ellerinden al›nmas› anlam›na geldi¤ini söyleyen ö¤rencilere, son süreçte halk›n di¤er kesimlerinden de kat›l›mlar›n
olmaya baﬂlamas›, Fransa gençli¤inin yaratt›¤› etkinin ilk örne¤i olarak göze çarp›yor.
16 May›s’ta Düsseldorf’ta toplanan 7 bin kiﬂi aras›nda ö¤retim üyeleri, iﬂçiler ve orta ö¤retim ö¤rencileri de yerald›lar.
Düsseldorf’ta ki eyleme polis müdahale
ederken, 17 May›s’ta da binlerce ö¤renci
Frankfurt’ta bulunan Goethe Üniversitesi’nde biraraya geldi. Eylemlerin radikalleﬂece¤ini duyuran ö¤renciler “Fransa’y› örnek
alacaklar›n›” belirttiler.

Doktorlar Grevde
Almanya’da doktorlar, yüzde 30’luk
zam taleplerinin kabulü, çal›ﬂma koﬂullar›n›n
iyileﬂtirilmesi talebiyle 15 May›s’tan itibaren
bir haftal›k uyar› grevi baﬂlatt›lar. Her gün
çeﬂitli kentlerde düzenlenen eylemlere kat›lan binlerce doktor, eylemlerin sürece¤ini
hayk›rd›.

Devrimci 1 May›s Plaftormu'nun 1 May›s de¤erlendirmesi:

‘Birleﬂik, kitlesel, devrimci 1 May›slar’›
devrimci irade aç›¤a ç›karacakt›r!

Devrimci 1 May›s Platformu, 1 May›s
kutlamalar›n›n ard›ndan yapt›¤› toplant›larda, haz›rl›k sürecinden baﬂlayarak
alandaki geliﬂmelere kadar sürecin bir
de¤erlendirmesini yapm›ﬂ ve bu de¤erlendirmeyi, tüm devrimci demokrat kesimlere ve halk›m›za sunmuﬂtur. Aﬂa¤›da
bu aç›klaman›n bir özetini yay›nl›yoruz:
Devrimci 1 May›s Platformu
olarak 2006 1 May›s'› yaklaﬂ›rken
"Birleﬂik, kitlesel, devrimci bir 1
May›s"›n örgütlenmesi amac›yla
mart ay›ndan itibaren çal›ﬂmalar›m›za baﬂlad›k.
Platform olarak "birleﬂik, kitlesel, devrimci bir 1 May›s" aç›¤a ç›karmak yönünde gösterdi¤imiz tüm
iyi niyetli çabalar›m›za ve gelebilecek tüm önerilere aç›k oldu¤umuzu
belirtmemize ra¤men d›ﬂ›m›zdaki
güçlerin a¤›rl›kl› k›sm›ndan olumlu
bir yan›t alamad›k.
Sürecin baﬂ›ndan itibaren ifade
ettiklerimize uygun bir pratik çaba
içerisinde olduk.
... Bizler bir yandan kendi çal›ﬂmalar›m›za devam ederken di¤er
yandan da y›llard›r 1 May›s kutlamalar›n› kendi tekelinde gören sendika konfederasyonlar›n›n dayatmac› tutumlar›n› bir yandan teﬂhir
ederken di¤er yandan buna karﬂ›
mücadele etmeye çal›ﬂt›k.
Bu mücadelenin bir yan› kendi
görev ve sorumluluklar›m›z› yerine
getirmekken, di¤er yan› sendika
konfederasyonlar›n› da görev ve sorumlulu¤a ça¤›rmak, bir süreç olarak 1 May›s'› birlikte örgütleme
ça¤r›s›nda ›srarc› ve samimi olmakt›. Bizler bu bak›ﬂla sendika konfederasyonlar› ile birçok toplant› yapt›k. Deklarasyon metnimizi kendile-

rine ulaﬂt›rd›k. Amac›m›z›, hedeflerimizi, yaklaﬂ›m›m›z› defalarca anlatt›k.
Sendika bürokratlar›yla yap›lan
tüm görüﬂmelerde bize söyledikleri
özetle, "... Be¤enmiyorsan›z gidin
kendi 1 May›s'›n›z› kendiniz örgütleyin" oldu. Konfederasyonlar›n bu
anlay›ﬂ› y›llard›r 1 May›slar'›n birleﬂik ve kitlesel yap›lamay›ﬂ›na, bölünmesine neden olmaktad›r.
... Tüm bu dayatmalara karﬂ›,
baﬂtan beri sendikal bürokrasiye
karﬂ› aç›k ve net bir politik tutum
içinde olduk. D›ﬂ›m›zdaki tüm güçleri de Devrimci 1 May›s Platformu'nun ortaya koydu¤u bu hakl›,
meﬂru ve do¤ru zeminde birlikte
davranmaya ça¤›rd›k.
Devrimci 1 May›s Platformu
olarak 1 May›s günü ortak ﬂiar ve
pankartlar›m›zla, devrimci disiplinimiz ve coﬂkumuzla ... yaﬂas›n sosyalizm ﬂiarlar›yla alandaki yerimizi
ald›k.
En önde sürecin baﬂ›ndan itibaren ortak duruﬂumuzu ve irademizi
temsilen oluﬂturdu¤umuz ortak kortejimizle, "Yaﬂas›n devrimci dayan›ﬂma!/Devrimci 1 May›s Platformu" imzal› pankart›m›zla, toplanma
yerinde kendi kürsümüz ve ses arac›m›zla deklarasyon metnimizde
yeralan program›m›z› hayata geçirmeye çal›ﬂt›k. 1 May›s alan›n› birlikte devrimcileﬂtirme çabas› içinde
olduk.
... Sonuç olarak, Platform'un politik kazan›mlar› ve baﬂar›s› geçen
y›la göre daha fazla olmuﬂtur. Her
ﬂeyden önemlisi Platform, kendi ald›¤› tutumu geniﬂ iﬂçi ve emekçi
kitlelere, d›ﬂ›ndaki güçlere, sendikalara maletmeye, sürecin baﬂ›ndan
itibaren "kitlesel, birleﬂik, devrimci
bir 1 May›s" aç›¤a ç›karmaya çal›ﬂm›ﬂ, deklarasyon metninde ifade et49
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ti¤i talepleri de¤iﬂik araç ve etkinliklerle geniﬂ emekçi kesimlere
ulaﬂt›rma çabas› içinde olmuﬂtur.
Tüm süreç boyunca aç›¤a ç›kard›¤›
politik baﬂar›y› alanda da pratik bir
tutuma dönüﬂtürmeye çal›ﬂm›ﬂ, bunun sonucunda geçen y›la oranla
alanda devrimcilerin ortak ruh ve
iradesi kendisini daha çok hissettirmiﬂtir.
... Devrimci 1 May›s Platformu'nun tüm süreç boyunca gösterdi¤i ortak irade ve çaba önümüzdeki sürece ve gelecek 1 May›slar'a
anlaml› bir birikim b›rakm›ﬂt›r.
Tüm bu sürecin sonucunda yaﬂananlar ortaya iki ayr› politik tutum
ve iki ayr› irade ç›karm›ﬂt›r. Biri
sendikal bürokrasinin y›llard›r dayatmac› bir tarzda tarihsel ve s›nfsal
özünden kopuk, devrimci içeri¤inden ar›nd›r›lm›ﬂ 1 May›slar örgütleme tutumudur. Di¤eri sürecin baﬂ›ndan itibaren Devrimci 1 May›s Platformu'nun 1 May›s'› tarihsel anlam›na, s›n›fsal özüne, devrimci içeri¤ine uygun kutlamak için gösterdi¤i
çaba ve iradedir.
Devrimci 1 May›s Platformu
olarak, 1 May›slar'›n içeri¤ini boﬂaltan sendikal bürokrasiye ve reformizme karﬂ› "birleﬂik, kitlesel,
devrimci 1 May›slar"› aç›¤a ç›karma irade ve çabas›na bundan sonra
da devam edece¤iz.
2007 1 May›s'›n› da bu devrimci
irade ve çaba belirleyecektir.
DEVR‹MC‹ 1 MAYIS PLATFORMU
Al›nteri, Ba¤›ms›z Devrimci S›n›f
Platformu, Demokratik Haklar Platformu, Devrimci Parti Mücadelesinde Devrimci Komünistler, Emekçi
Hareket Partisi, Haklar ve Özgürlükler Cephesi, Halk Kültür Merkezleri,
Kald›raç, Kurtuluﬂ Sosyalist Dergi,
Proleter Devrimci Duruﬂ

Üzüldü¤üm tek nokta;
kardeﬂimi sol bir
grubun öldürmesi
(1977’de sol bir grup taraf›ndan katledilen
Kemal Karaca’n›n kardeﬂi)

Mustafa KARACA: Kardeﬂim Siyasal Bilimler Fakültesi’nde
DEV-GENÇ içinde mücadele veriyordu. Benim tek üzüldü¤üm nokta,
kardeﬂimi KSD grubu katletti. Ama
öldürülmeden önce ayn› masada yemek yemiﬂlerdi onlarla. Benim kardeﬂim 10 kiﬂi ile baﬂ edemezdi.

O’nda da silah varm›ﬂ ama ateﬂ etmemiﬂ. Tek içimi ac›tan nokta kardeﬂimi sol bir grubun öldürmüﬂ olmas›. Neden solcular öldürdü onu?
O öldükten sonra bir mezar taﬂ›
yapt›rd›k. Üzerinde ‘vurulduk ey
halk›m unutma bizi’ ﬂiiri vard›.
Üzerinde bu ﬂiir yaz›l› oldu¤u için
birçok kez kardeﬂimin mezar taﬂ›
jandarmalar taraf›ndan çal›nd›. Ben
mezar taﬂ›n› üzerine ayn› yaz›y›
yazd›rarak gene koydurttum. Beni
bu yüzden gözalt›na dahi ald›lar.
Mezar taﬂ›n› yapt›rd›¤›m kiﬂilerin
ad›n› sordular, söylemedim. Onlara
benim kardeﬂimin mezar taﬂ›n› jandarman›n çald›¤›n› o de¤ilse bile J‹TEM'in çald›¤›n› söyledim. Kay›tlara bakt›¤›mda kardeﬂimi DEVSOL militan› olarak yazm›ﬂlard›,
halbuki o dönemlerde DEV-SOL
yoktu, DEV-GENÇ vard›. O dönemlerde sa¤olsunlar solcu gençlik
de bizi hiç yaln›z b›rakmad›lar.
'80 öncesi, ﬂu an ‹stanbul Valisi
olan Muammer GÜLER Pehlivan
Köy'ün Kaymakam› idi. 4 Nisan anmas›na gidiyorduk. Jandarma köyün d›ﬂ›na ç›kt›¤›m›zda zorla arama
yapmaya kalk›ﬂt›. Bir ﬂey bulama-

y›nca zorla kad›nlar›n üzerini aramaya kalk›ﬂt›lar. '79'da da Kemal'in
abisi oldu¤um gerekçesi ile sald›rd›lar bize. O dönem de gençlik köyde çok güçlü idi. Köyün her yerine
yaz›lama yap›l›yordu sürekli. Köye
kesinlikle polis giremiyordu.
Ölüm oruçlar›nda 122 insan›m›z
yaﬂam›n› yitirdi. Bu konuda ne düﬂünüyorsunuz?
Ben direniﬂçileri hakl› görüyorum. Onlar halk için mücadele veriyorlar. Hiç kimse kendi ç›kar› için
ölmemiﬂtir. Bu insanlara hepimizin
destek vermesi gerekir. Ama bugün
o eski birlik beraberlik yok. Ben hat›rl›yorum. Babaeski'de bir keresinde DEVSOL mitingi yap›lm›ﬂt›.
Çok
büyük bir miting
olmuﬂtu. Ama
art›k kalmad› o
eski birlik beraberlik. Bu hapishaneye girenler
ölenler
hepsi
Kemal Karaca
halk için mücadele verdiler.

ç›kmazsak nerelere savrulacaklar, düﬂünebiliyor musun?" dedi. O gencin aﬂa¤›lanmas›na çok k›zm›ﬂt›. Ve
gerçekten de o genci adam etmiﬂ, O da devrimci olmuﬂtu.
Ba¤l›yd›. Sahiplenmesi can pahas›nayd›. '93 y›llar›yd› san›r›m. Sabolar'›n öldürüldü¤ü, darbenin oldu¤u
y›llard›. Ben biraz tedirgindim. Ona dedim ki, kendine
dikkat et, ben sana b›rak demiyorum ama en az›ndan
bu aralar biraz uzakta dur, ne oldu¤u ne olaca¤› belli
de¤il, dedim. Nas›l k›zd›. "Bana en çok ihtiyaç duyulan dönemde nas›l uzak durmam› isteyebilirsin. Benim
can›m Sabolar'›n can›ndan daha
de¤erli de¤il. ﬁu an bana ihtiyaç
var, asla s›rt dönmeyece¤im" dedi.
Öyle birisiydi iﬂte. O’nu korumak istedim O bildi¤i yolda yürüdü. Sabolar'›n ölümünden sonra daha da
h›zl› yürüdü ve ﬂehit düﬂtü.

Sahiplenmesi can pahas›nayd›
(13 A¤ustos 1993’te Perpa’da infaz edilen Mehmet Salg›n’›n ablas›)

Fatma Salg›n: O’nun ad› geçti mi, morgtaki o hali geliyor ve kald›ram›yorum. Morgta cans›z cans›z
uzanm›ﬂt› ama ben her an kalkacak gibi hissediyordum. Gö¤sü parçalanm›ﬂt›, kanl›yd›. Elini tuttum sanki o da benim elimi s›kt›. S›kt›¤›n› hissettim. Dayan›lm›yor. Akl›ma vasiyeti gelmiﬂti; ‹brahim Yalç›n'›n cenazesinde vasiyet etmiﬂti, "Beni de onun gibi gömün.
Cenazemde beni utand›rmay›n" derdi. Akl›ma bu sözleri geliyordu, güç almaya, a¤lamamaya çal›ﬂ›yordum.
O’na lay›k olmak istiyordum. O’nu utand›rmamal›yd›m, hele hele onu bu hale getirenlerin yan›nda.
O çok iyi bir insand›, herkes severdi, yaﬂ›ndan büyüktü, olgundu. Ben ondan büyü¤üm ama bazen
onun yan›nda yanl›ﬂ yapmaktan çekinirdim. ‹nsanlara
karﬂ› emekçiydi. Bir keresinde bizim mahallenin bir
delikanl›s›yla gelmiﬂti. Serseri, ayyaﬂ, iﬂsiz güçsüz görürdü herkes onu. Ben onunla dolaﬂmas›n› yad›rgad›m. "Sen ne biçim devrimcisin" dedim. Benim bu düﬂünceme k›zd›. "As›l ben sana inanam›yorum, onlar
bizim insanlar›m›z. Ve biz de onlar› d›ﬂlarsak, sahip

Tecriti kabullenemiyorum. Direnenler kazan›r, Mehmet gibiler oldukça direniﬂ hep olacak. Mehmet
o zaman ﬂehit düﬂmeseydi eminim
ki, ﬂimdi hapiste olsa orda ﬂehit düﬂerdi. O öldü¤ünde 26 yaﬂ›ndayd›m. Ben hep 26 yaﬂ›mda kald›m.
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