www.yuruyus.com

Abdi ‹pekçi Direniﬂi’nde

1000. GÜN’e Do¤ru

Haftal›k Dergi / Say›: 54
28 May›s 2006
Fiyat›: 1 YTL
(kdv dahil)

info@yuruyus.com

AKP ve Genelkurmay, emperyalistlerin
ve iﬂbirlikçi tekellerin ç›karlar› için
D‹N‹ ve M‹LL‹YETÇ‹L‹⁄‹ kullan›yor...

11 Haziran, Abdi ‹pekçi’de 1000. Gün!
TAYAD’l›lar O Gün, Ankara’da Olacak!
O Gün, TAYAD’l›larla Birlikte “TECR‹TE HAYIR” Demek ‹çin
ABD‹ ‹PEKÇ‹ PARKI’NDA 5 DAK‹KA NÖBET TUTUN!
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Ba¤›ms›z, Demokratik, Sosyalist Türkiye
‹çin Savaﬂal›m!

1000. Günde
Ankara’da
Abdi ‹pekçi Park›’nda
El’in alt›nda Buluﬂal›m!



11 Haziran günü
1000. günümüz.
Biz her gün oldu¤u
gibi 1000. günde de
Abdi ‹pekçi Park›’nda olaca¤›z.
Sizleri 1000. günde
Abdi ‹pekçi Park›’nda birlikte
olmaya ça¤›r›yoruz.

Gelin siz de en az›ndan 5 dakika bizimle birlikte o elin alt›nda nöbet tutun
Gelin siz de bizimle birlikte en az›ndan 5 dakika duygular›m›za ortak olun.
Sesimize ses kat›n.

TECR‹TE HAYIR DEMEK ‹Ç‹N
ABD‹ ‹PEKÇ‹ PARKI’NDA 5 DAK‹KA NÖBET TUTUN!

GRUP YORUM'UN "YILDIZLAR KUﬁANDIK"
ALBÜMÜNÜN TANITIM KONSERLER‹ SÜRÜYOR
-

28 May›s - My Showland / ‹stanbul / Saat: 18.00 / Atatürk

Havaliman› Karﬂ›s› - Yeﬂilköy (Mahallelerden otobüsler kald›r›lacakt›r)

- 31 May›s - ‹st. Üniversitesi Cemil Birsel Salonu / Beyaz›t /
Saat: 12.00 - 17.00

- 1 Haziran - Y›ld›z Teknik Üniversitesi / Beﬂiktaﬂ Kampüsü /
Saat: 17.00 - 22.00

- 9 Haziran - Mersin
- 25 Haziran - Divri¤i Pilav ﬁenli¤i / Piknik / Sar›yer / Mehmet
Akif Ersoy Piknik Alan›

1 Haziran
7 Haziran

Ça¤r›
‹lan

Sad›k Mamati, Rizeli’dir. Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde DEV-GENÇ saflar›nda mücadeleye kat›ld›. Hemen her devrimci gibi tutsakl›klar yaﬂad›. ‹stanbul’da
Topkap› Bölge sorumlulu¤u yapt›. Daha sonra silahl› birliklerde istihdam edildi.
Selçuk Akgün, mücadeleye 12 Eylül öncesi baﬂka bir siyasetin saflar›nda baﬂlad›. ‘80 sonras› adli bir olay nedeniyle 5 y›l tutuklu kald›.
‘93’te firar etti... Bu dönemde devrimci hareketle iliﬂki kurdu. Savaﬂmak, k›ra gitmek istiyordu. 40’›n› aﬂm›ﬂt› ama bu onun için bir engel
de¤ildi. ‹stanbul’da silahl› birliklerde görevlendirildi.

1960 Trabzon do¤umlu Tahsin Elvan, çeﬂitli mahallelerden sorumluydu.
12 Eylül cuntas›na karﬂ› direniﬂi örgütlemeye çal›ﬂan Devrimci Sol kadrolar›ndand›.

Anlat›yor
Tarih: 28 May›s 2006
Yer: Sultanahmet Park›
Saat: 13.00
Sen de kat›l ! Tecriti, tutsaklar›n
mektuplar›ndan dinle!

Albümü
“Y›ld›zlar Kuﬂand›k”

Amerika’n›n Yugoslavya halk›na sald›r›s›n›
protesto etmek için 4
Haziran 1999’da ABD
‹stanbul Baﬂkonsoloslu¤u’na karﬂ› düzenlenen
bir eylem s›ras›nda ﬂehit
düﬂtüler.

Kenan
Evren’in ‹stanbul’a
geldi¤i 1 Haziran
1982’de, caddeler, meydanlar adeta iﬂgal edilmiﬂti.
Tahsin ELVAN Her yerde çevirme
vard›. Tahsin’in bindi¤i minibüs Maslak’ta polis taraf›ndan durdurulunca hiç
tereddütsüz inip polisle çat›ﬂarak oradan
uzaklaﬂmaya baﬂlad›. Hac›osman bay›r›nda s›k›ﬂt›r›larak kurﬂuna dizildi.

● TAYAD’l›lar Tecriti

● Grup Yorum’un Yeni
O el tan›kt›r, 1000
günün her an›na.
O el art›k bizim duygular›m›z olmuﬂtur.
O el tan›kt›r, yaﬂad›¤›m›z s›k›nt›lara,
ac›lara, sald›r›lara.
Ve o el tan›kt›r,
1000 gündür yazd›¤›m›z destana.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

Sad›k
MAMAT‹

Selçuk
AKGÜN

Tüm Müzik Marketlerde

● ‹dil Kültür Merkezi Taﬂ›nd›
Adres: Mahmut ﬁevket Paﬂa Mh.
Mektep Sk. No:4 / Okmeydan›
Tel: 0212 253 78 88-81
Metin TÜRKER

1978 y›l›nda Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etti. Burada devrim
mücadelesine kat›ld›. 15 y›ll›k mücadele hayat›n›n 8 y›l›n› hapishanede geçiren Metin Türker, iﬂkencelerden kaynaklanan rahats›zl›klar› tedavi edilmedi¤i için 5 Haziran 1993’de
Bursa’da yaﬂam›n› yitirdi.

Ankara Sincan’da bir evde iki
Devrimci Sol savaﬂç›s›yla birlikte kalan Murat Gül, 5
Haziran 1993’de
Murat GÜL
bulunduklar› evin
kuﬂat›lmas› karﬂ›s›nda çat›ﬂarak iki
yoldaﬂ›n› kuﬂatmadan ç›kard›ktan sonra
ﬂehit düﬂtü. Ölüm mangalar› taraf›ndan
infaz edildi.
Murat Gül, Gaziosmanpaﬂa Bölgesi’nde örgütlü çal›ﬂma içinde yerald›. 90
ortalar›nda yeralt› iliﬂkilerinde görev ald›. 92 baﬂ›nda SDB’lerde görevlendirildi.
Tutsak düﬂtü, bir özgürlük eylemiyle
yeniden görevinin baﬂ›na döndü.

“Biz saklanmak için de¤il, savaﬂmak için özgürlü¤e
koﬂtuk. ‹ﬂte bundand›r içimizdeki özgürlük ateﬂimizin sönmeyiﬂi.”
Haziran
1979’da
ﬂehit düﬂtü.
Hamit KAYA

(Murat Gül)
“Gerillaya gitmek, savaﬂmak istiyorum... Hayat›m›n
baﬂka türlü anlam› olmayacak. Yaﬂ›ma bakmay›n, her
zorlu¤a uyar›m... Bunca y›ll›k kayb›m› telafi etmek istiyorum.”
(Selçuk Akgün)

Haftal›k Süreli Yerel Yay›n

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

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

Hollanda: 4 Euro
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Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4 Euro

Sad›k'tan akl›mda kalanlar› düﬂümdü¤ümde h›rsl› oluﬂu, yanl›ﬂ birﬂey yapt›¤›nda k›pk›rm›z› oluﬂu, sohbet etti¤inde heyecanl› ve coﬂkulu oldu¤u, giyim kuﬂam›nda hiçbir lükse
kaçmad›¤›, ne bulursa onu giydi¤i ve bir tart›ﬂmay› ikna edene veya edilene kadar sürdürdü¤ü ve söylediklerindeki samimiyetidir.
Babas›yla sohbet etti¤imizde o¤lunun deli
oldu¤unu söylerdi. O da biz de deli olmazsak
bu memleketi kimse namussuzluklardan temizleyemez derdi.
Laz halk›n›n tüm özelliklerini kendinde
toplayan ve bu özellikleri yaﬂant›s›nda belli
olan bir yoldaﬂ›m›zd›.
Onun en büyük ideali Karadeniz'de gerilla
olmakt›. Bu idealini ve özlemlerini gerçekleﬂtirmek için hapishanedeki tutsakl›k sürecinde
kendi eksikliklerini gidermek için yo¤un bir
emek harcad›. Ölüm orucu süreci Sad›k yoldaﬂ
için önemli bir süreç olmuﬂtur. Sohbetlerimizde ölüm orucu ﬂehitlerimizden ö¤rendiklerini
hep dile getirirdi. Ç›kard›¤›m çok dersler var
deyip anlat›rd›. Anlat›rken gözündeki p›r›lt›
hemen fark edilirdi.
Bir an dal›yorum an›lara. Hat›rlars›n, ayn›
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Sad›k MAMAT‹
araﬂt›rma grubunda ‹ran, Cezayir devrimlerini
araﬂt›rm›ﬂt›k. Sen orada silahl› mücadele veren
örgütleri coﬂkuyla anlat›rken reformistlere lanetler okuyordun.
Senin a¤z›ndan kavga hiç eksik olmad› yoldaﬂ. Buras› hapishane, her ﬂey d›ﬂarda belli
olur dense de, sen, "Ben içerdeyken neysem
d›ﬂarda da oyum" diyenlerdendin.
Tutsakl›k sürecinin bitmesine az bir zaman
kald›¤›nda heyecan›n, coﬂkun, moralin her
devrimciye örnekti. Zaaflar›n› yenip, yeni insan› somutlamaya baﬂlam›ﬂt›n yaﬂam›nda. Okuyor, ö¤reniyor, ö¤retiyordun.
Bölge çal›ﬂmalar› dönemiydi. Karadeniz
Grubu’nda birlikteydik. Sen Bat› Karadeniz
Bölgesi’ni araﬂt›ran gruptayd›n. Biz ise Do¤u
Karadeniz Bölgesi’ni araﬂt›r›yorduk. Rize ili
bizdeydi. Sen ›srarla Rize'yi yazaca¤›n› söylüyordun. En sonunda ›srar›n sonuç vermiﬂti. Rize senindi. Araﬂt›r›yordun. En çok da da¤lar›.
Devrimcileﬂiyordun. Düzen-devrim saflaﬂ-

mas›nda devrim saf›nda yerini alm›ﬂt›n. Savaﬂacakt›n. Kurtuluﬂun savaﬂarak kazan›laca¤›n›
biliyordun. Kaçamak güreﬂmek sana yak›ﬂmazd›. Ve do¤ru, onurlu, güzel olan yolu seçtin. D›ﬂar›dayd›n art›k. Ve sözünde durdun.
Birgün haberin geldi. Bizimkilere gitmiﬂsin. Evdeki hareketlerinle bizim aileyi çok etkilemiﬂsin. Evdeki hareketlerin, yaﬂam›n... yata¤› düzeltir, kahvalt›ya yard›m eder, evin temizli¤ine kat›l›rm›ﬂs›n. Devrimcili¤i, devrimci
yaﬂam› kiﬂili¤inde somutlam›ﬂs›n.
Bir Okmeydan›'nda, Bir Gazi'de, bir Kad›köy’de... Oradan oraya koﬂturmuﬂsun. Partinin sorunlar›na, devrimin sorunlar›na kafa yorup, çözümler buluyormuﬂsun. Emekçiydin.
Küçük büyük iﬂ ayr›m› yapmaz, her iﬂe görev
bilinciyle yaklaﬂ›rd›n.
Seninle iki y›l› aﬂk›n beraber yatt›k. Bu yeditepeli ﬂehirin Sa¤malc›lar’›n mahpusunda
dünyay› aya¤a kald›ran direniﬂi beraber yaﬂad›k. Omuzlar üstünde ﬂehitler yollad›k d›ﬂar›...
Yaﬂad›klar›m›z, yaﬂad›klar›n kinini büyütmüﬂtü senin. Bu öyle bir kindi ki, tugaylar›n, ordular›n karﬂ›s›na tek baﬂ›na ç›kart›rd› adam›.
Senin gibi...

Oligarﬂinin yönetim
tarz› ve kavgam›z
Her s›n›f kendi kavgas›n› vermeli, her s›n›f kendi
cephesinde yeralmal›d›r... Halk›n cephesi, halk›n
iktidar›n› hedefleyen cephedir.
an›ﬂtay Bask›n› üzerine burjuva
gazetelerde ve televizyonlarda
yüzlerce makale ve yorum dinlemiﬂ,
izlemiﬂsinizdir. Fakat hepsinin söyledi¤ini toplasan›z, bir f›nd›k kabu¤unu doldurmaz. Niye böyledir?
Çünkü, kimisi “biz bu filmi görmüﬂtük” kolayc›l›¤›yla yaﬂanm›ﬂ olgular› alt alta dizerken, kimisi komplo
teorilerinin batakl›¤›nda spekülasyonlar üretiyor. Bu geliﬂmelerin
AKP ve Genelkurmay aras›ndaki
“Cumhurbaﬂkanl›¤› kavgas›”na iliﬂkin oldu¤unu söyleyenler de, bu
kavgan›n temeline inmiyor.

D

an›ﬂtay Bask›n›’n› kim nas›l
yapm›ﬂ veya yapt›rm›ﬂ olursa
olsun, bugün bu olay, oligarﬂi içi iktidar kavgas›n›n bir arac› olarak
kullan›lmaktad›r. Bu noktada bizim
sorular›m›z farkl›d›r: Halk ve ayd›nlar, bu kavgan›n neresinde yeralacak, bu kavga halk aç›s›ndan ne
getirip götürecek, biz buna bakmak
ve yerimizi buna göre belirlemek
durumunday›z.

D

urjuva düzenlerin kural›d›r;
egemen s›n›flar›n partileri, “de-

B
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mokrasi” sahnesinde güç olabilmek
için, kitleleri kendilerine yedeklemeye çal›ﬂ›rlar. Bunu da burjuvazinin ç›karlar›n›, “kitlelerin ç›karlar›”ym›ﬂcas›na sunarak yaparlar. Ülkemizde de, çok uzun bir dönemdir,
oligarﬂinin belli kesimleri, kendilerine kitle deste¤ini laiklik-ﬂeriatç›l›k ikilemi temelinde yaratmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Dan›ﬂtay Bask›n›’yla
t›rmanan oligarﬂi içi kavgan›n günümüzdeki biçimi de budur. Bu
kavgada halk›n ç›karlar› yoktur.
Çünkü taraflar, ne inanç özgürlü¤ünü, ne de demokrasiyi savunmamaktad›r.
KP ve Genelkurmay, Amerikanc›’d›r, AB’cidir, IMF’cidir,
faﬂizmi sürdürmekte hemfikirdir,
emperyalist tekellerin ülkemizi ya¤malamas›n›n ve sömürünün yo¤unlaﬂt›r›lmas›n›n önünü açmakta ayn›
politikalar›n
savunucusudurlar.
Böyle oldu¤u içindir ki, mesela iﬂten ç›karmalar konusunda, “kölelik
yasas›”, “sosyal güvenlik reformu”
gibi emekçilerin hak ve özgürlüklerini budayan yasalarda, hapishane-

A

kurtuluﬂun yolunu gösteriyor
26 Sol içi ﬂiddet, çürütür!
28 ‹deolojisine güvenmeyenler, yapt›klar›n›

3

Oligarﬂinin yönetim tarz› ve kavgam›z

5

Halk›n Cephesini Kural›m!

10 Direniﬂ bayra¤›n›n taﬂ›y›c›lar›
zulmün üstüne yürüyor
15 ‘Baﬂe¤meyen Kad›nlar’›n Mevzisi’nden

savunamayanlar...

uﬂkusuz, “bu, halk›n kavgas›
de¤il, oligarﬂinin kendi iç iktidar kavgas›d›r” demek yeterli de¤ildir. Bu suni ikileme karﬂ› sunulacak alternatif, ﬂeriatç› dayatmalara,
yobazl›¤a karﬂ› mücadele eden kitlelerin de, inançlar› bask› alt›na al›nanlar›n da kendilerini ifade edebilece¤i bir halk hareketini geliﬂtirmektir. Fiili olarak ayr› –ve devrimci– bir kanaldan bir halk hareketinin
geliﬂtirilemedi¤i noktada, güçsüzlük psikolojisiyle kimileri politik
olarak mevcut düzen güçlerine yedeklenme e¤ilimine girmektedirler.

K

u yedeklenme politikalar› da
ço¤u kez “oligarﬂi içi çeliﬂkileri de¤erlendirmek” ad›na savunulmaktad›r. Oligarﬂi içi çeliﬂkileri de¤erlendirmek de politikada netlik ve
nihayetinde de bir güç meselesidir.
E¤er politikalar›n›z net de¤ilse ve
bu çeliﬂkiyi de¤erlendirebilecek bir
güç de¤ilseniz, taktik, manevra yapay›m derken, nesnel olarak yedeklenmekten kurtulamazs›n›z. Solun
bugün dikkat etmesi gereken noktalar›n baﬂ›nda bu gelmektedir.
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42 Kürdü sürgün politikas› devletindir!
43 Bergama köylülerinin maden tekeline karﬂ›
mücadelesi
44 ‹ran’a karﬂ› tatbikat ve AKP

30 “Buraya kim sald›r›r ki?..”

45 Dünya: Kapitalizm Çözümsüzlüktür!

32 Emek: ASK‹’de iﬂ mücadelesi

46 Kültür: Bursa’da Grup Yorum coﬂkusu

34 Hollanda ve Belçika’ya; “Faﬂizmle ‹ﬂbirli¤i

47 Sar›gazi’de sald›r› ve direniﬂ

Yapmay›n” Uyar›s›

17 Direnenler onurumuzdur

36 1000. Gün

19 Komplocular yarg›lans›n!

38 Hayat›n ‹çindeki Teori:

23 Gençlik: Canan ve Zehra gençli¤e

lerdeki tecrit zulmünde, iﬂkenceleri,
infazlar› sürdürmekte, iﬂkencecileri,
infazc›lar› yarg›dan kurtarmakta...
ve daha benzerini sayabilece¤imiz
yüzlerce konuda, aralar›nda oldu¤u
söylenen kavgadan eser yoktur. Bu
olgular, AKP ve Genelkurmay (ve
CHP) aras›ndaki kavgan›n “halk›n
ç›karlar›yla” ilgisi olmad›¤›n› gösterir.

Türk-‹slam Sentezi

48 Karanl›¤›n cüceleri, acuzeler... Boyun
e¤direbilir mi Cevahirler’e
49 ‹brahim Kaypakkaya ölümsüzdür
50 ﬁehit Aileleri Konuﬂuyor

ürban, laiklik, Dan›ﬂtay Bask›n›
ve benzeri geliﬂmeler etraf›nda
süren kavgay› do¤ru de¤erlendirebilmek, herﬂeyden önce oligarﬂinin
ve devletin yap›s›n› do¤ru de¤erlendirmekten geçer. Oligarﬂik diktatörlük, bir “egemen s›n›flar bloku”dur. Bu “blok” içinde iﬂbirlikçi
tekelci burjuvazi, toprak a¤alar› ve
tefeci tüccar kesimi yeral›r. Ancak
bu “blok”, çeliﬂkisiz yekpare bir
blok de¤ildir. Oligarﬂiyi oluﬂturan
s›n›flar ve s›n›fsal katmanlar aras›nda da çeliﬂkiler vard›r. Gerek düzenin siyasi partileri aras›ndaki çeliﬂkiler, gerekse de düzenin çeﬂitli kurumlar› aras›ndaki çeliﬂkiler, oligarﬂi içi çeliﬂkilerin bu partilere ve kurumlara yans›mas›d›r.

T

u çeliﬂkiler bazen, emperyalizmin politikalar›n›n sürdürülmesinin, oligarﬂinin uzun vadeli ç›karlar›n›n karﬂ›lanmas›n›n önünde engel olabilecek boyutlara da ulaﬂabilir. ‹ﬂte bu noktada partiler ve düzenin çeﬂitli kurumlar› emperyalistler
veya oligarﬂinin baz› kesimleri ad›na sürece müdahalelerde bulunurlar. Bask›, terör, demagoji, psikolojik harp yöntemleri, komplolar, oligarﬂinin devleti ve kitleleri yönetmekte kulland›¤› baﬂl›ca araçlard›r.
Yürütme ve onun bir parças› olarak
hükümet, genelkurmay, bürokrasi,
esas olarak bunlar için vard›r. Oligarﬂi içi çeliﬂkilerin t›rmand›¤› noktada, esas olarak halka karﬂ› kulland›klar› bu yöntemleri ve mekanizmalar›, birbirlerine karﬂ› da kullanmaktan çekinmezler.

B

alka karﬂ› cuntalar yapanlar,
cuntalar› desteklemekte ittifak
içinde olanlar, birbirlerine karﬂ›
tank yürütmekte, komplolor düzenlemekte de tereddüt etmiyorlar. Direnen halka karﬂ› “bir kilo siyanürle
bunlar›n hepsini yokedeceksin” diyenler, burjuvazinin çeﬂitli kesimlerinin sözcülerini de “makatlar›na
süngü takar dolaﬂt›r›r›m” diye tehdit edebiliyor. Susurluk’tan beri aç›¤a ç›kanlar, devlet bu kadar›n› da
yapar m›, devlet böyle de davran›r
m› sorular›n›n cevab›d›r. Esas olan
oligarﬂinin ç›karlar›, devletin gü-

H

venli¤idir... Bu ç›karlar için, ittifak
yapmayacaklar› veya kullanmayacaklar› hiç bir kesim, yapmayacaklar› hiç bir eylem, provokasyon,
komplo, ahlaks›zl›k yoktur. Oligarﬂik devletin ilkesi yoktur, kural›, ahlak›, de¤erleri yoktur; sadece “devletin, tekellerin âli ç›karlar›” vard›r.
ligarﬂinin aldat›c›, oyalay›c›,
demagojik yöntemleri de iﬂte
tam bu noktada gündeme gelir. Baﬂta belirtti¤imiz gibi, devletin, tekellerin ç›karlar› için yap›lanlar, “demokrasi, inanç özgürlü¤ü” ad›na
yap›l›yormuﬂ gibi sunulur. E¤er oligarﬂinin ve devletin bu niteli¤i görülemezse, o taktirde oligarﬂi içi çeliﬂkilere, devletin çeﬂitli kurumlar›n›n bu çeliﬂkilerin ifadesi olan tav›r
ve politikalar›na farkl›/yanl›ﬂ anlamlar yüklemek de kaç›n›lmaz
olur. Örnek olmas› bak›m›ndan; oligarﬂinin psikolojik harekatlar›ndan
biri olan And›ç’› eleﬂtiren bir yaz›
yazan Oral Çal›ﬂlar, yaz›s›n› ﬂu
cümleyle bitiriyor: “Yaln›z unutmayal›m ki, "And›ç" ›n ortaya ç›kmas›n› da devlet içindeki güçler sa¤lad›lar. Onlar da bu durumun ortaya
ç›kmas›n› istedikleri için böyle davranm›ﬂlard›. Bu nedenle tamamen
umutsuz olacak bir noktada da de¤iliz.” Devlet içinde, oligarﬂi içinde
“iyi güçler” de var! Çal›ﬂlar’›n dedi¤i budur ve bir ayd›n için yaz›k ki,
“umutlu olmay›” da bu güçlere dayand›rmaktad›r. E¤er Çal›ﬂlar’›n veya benzeri düﬂünenlerin tek umudu
“devletin içindeki güvercinler”se,
oligarﬂi içindeki “demokratikleﬂme
yanl›lar›”ysa, onlar› bekleyen sonuç, güvendikleri da¤lara kar ya¤d›¤›n› görmekten baﬂka bir ﬂey olamaz.

O

üm burjuva partiler ve düzenin
tüm temel kurumlar› ayn› zemindedir. Bak›n “muhalefet” partilerine. AKP’ye karﬂ› gerçek anlamda ekonomik, siyasal bir muhalefetleri yoktur; hiçbir konuda özgün,
farkl› bir politika üretememektedirler. ﬁu veya bu konuda AKP bir aç›k
verecek de onlar onun üzerinden
polemik yapacaklar. Yürüttükleri
tüm muhalefet budur. Emperyaliz-

T
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min ve oligarﬂinin ç›karlar›n› savunman›n d›ﬂ›na ç›kamayan hiçbir
güç, elbette politika da üretemez.
Mesela IMF’ye karﬂ› ç›ksa, gerisi
gelecek. Amerikan emperyalizminin Ortado¤u’daki sald›r›lar›na karﬂ› ç›ksa, bir muhalefet zeminine
oturacak. Faﬂizmin ﬂu veya bu uygulamas›na karﬂ› ç›ksa, farkl› bir
ﬂey söylemiﬂ olacak. Ama bunlar›n
hiçbiri, hiçbir burjuva muhalefet
partisinde ve düzenin kurumlar›nda
yoktur.
usurluk döneminde de s›kça telaffuz edilen bir Afrika atasözünü yeniden hat›rlaman›n yeridir:
“Filler dövüﬂür, çimenler ezilir;
filler seviﬂir yine çimenler ezilir.”
Yani k›sacas›, onlar dövüﬂse de, seviﬂse de, ezilen yine halkt›r. Halktan
yana bir politika, onlar›n dövüﬂünde
taraf olarak belirlenemez. Halktan
yana politika, halk› düzenin partilerine ve kurumlar›na mahkum olmaktan ç›karacak politikad›r. Halktan yana politika, halk›n yoksullu¤unun, gördü¤ü bask› ve zulmün,
ülkemizin ba¤›ml›l›¤›n›n kayna¤›
olan emperyalizme, faﬂizme ve kapitalizme karﬂ› alternatifleri savunmakt›r. Halktan yana politika, bu
nedenledir ki, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi çizgisine oturmak zorundad›r.

S

enelkurmay önderli¤indeki “laiklik cephesi” veya halk› türban temelinde saflaﬂt›rmaya çal›ﬂanlar›n “dinci” cephesi, halk›n yeralaca¤› cepheler olamaz. Halk›n
kendi cephesi vard›r asl›nda; bu
cephe, halk›n iktidar›n› hedefleyen
cephedir. Halk›n iktidar›n› mümkün
k›lmak için emperyalizmi kovmay›,
faﬂizmi ve oligarﬂik diktatörlü¤ü
y›kmay› hedefleyen cephedir. Oligarﬂinin AKP’siyle, Genelkurmay›’yla as›l savaﬂ›, halk›n kendi
cephesinde yeralmas›n›, kendi iktidar› için siyaset sahnesine ç›kmas›n› önlemeye yöneliktir. Her s›n›f
kendi kavgas›n› vermeli, her s›n›f
kendi cephesinde yeralmal›d›r. Bizim, oligarﬂi içi iktidar kavgas›na
karﬂ› önerece¤imiz ve gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂaca¤›m›z bu olmal›d›r.

G

Dan›ﬂtay’a yap›lan
Yo¤un
sald›r› sadece iktidar
kavgas›n› ﬂiddetlendirmekle kalmad›, oligarﬂik sistemin krizini derinleﬂtirdi ve ülkemizi
yönetenlerin halk›n ç›karlar›yla hiçbir iliﬂkilerinin bulunmad›¤›n›
da bir kez daha gözler önüne serdi.

Muzaffer Tekin devletin kontrac›lar›ndan,
“milliyetçi, vatansever” diye lanse edilen
katillerinden biridir ve
Susurluk iliﬂkileri içinde bilinen isimlerle
iliﬂkisi tefrikalar halinde yay›nlanmaya devam etmektedir.

dezenformasyonlu iktidar savaﬂ›

Halk›n Cephesini
Kural›m!

“Gerçekleri ortaya ç›karma”
ad›na dezenformasyon batakl›¤›
oluﬂturuluyor Önce geçen haftadan
bu yana yaﬂanan geliﬂmelere bakal›m. Ancak hemen belirtelim ki, tüm
bu bilgiler polis, iktidar ve ordu
kaynakl›d›r. Yani iktidar savaﬂ›nda
kullan›lan dezenformasyon örnekleri olmas› olas›l›k dahilindedir. Buna
ra¤men tablonun görülmesine, iktidar savaﬂ›n›n nas›l ﬂekillendi¤inin
anlaﬂ›lmas›na ve düzenin niteli¤inin
kavranmas›na yard›mc› olaca¤› için
özetlemekte fayda vard›r. Gerçekler
ise, süreç içinde ortaya ç›kacakt›r.
1- Sald›r›y› gerçekleﬂtiren Av.
Alparslan Arslan ve ona yard›m etti¤i, “ayn› örgütten olduklar›” belirtilen 7 kiﬂi tutukland›lar.
2- Arslan’›n sald›r›y› “Dan›ﬂtay’›n türban karar› nedeniyle” gerçekleﬂtirdi¤ini söyledi¤i, Cumhuriyet’e yap›lan sald›r›n›n da ayn› kesimlerce yap›ld›¤› bas›nda yerald›.
3- Emniyet Genel Müdürlü¤ü
henüz “kilit isim” diye ortaya at›lan
eski bir yüzbaﬂ› sorguya dahi al›nmadan “olay› çözdü¤ünü” aç›klayarak kendine “baﬂar›” ç›kard› ve “örgüt iﬂi” olarak lanse etti. Örgütün ne
oldu¤u ise hâlâ s›r!
4- Arslan’›n iliﬂkide bulundu¤u
isimlere iliﬂkin çok say›da kiﬂinin
ad› ortaya at›ld›. 1980’de yüzbaﬂ›
olarak ihraç edilen Muzaffer Tekin
bunlardan biriydi. Tekin’in AKP iktidar›n›n kendisini kurtarmak ve
sald›r›n›n niteli¤ini baﬂka bir yöne
çevirmek için ortaya at›ld›¤› güçlü
bir olas›l›k olsa da, O’nun etraf›nda
ortaya ç›kan iliﬂkiler ayr› bir gerçe¤e daha ›ﬂ›k tutmaktad›r. Ayr›ca ele
alaca¤›m›z için burada detaylar›na
girmiyoruz, sadece belirtelim ki,

‹ktidar savaﬂ› ülkemizi yönetenlerin kimli¤ini ortaya seriyor

an›ﬂtay sald›r›s›nda
“nereye kadar giderse gitsin” diyen, ayd›nlataca¤›n› söyleyen AKP, yalan
söylüyor; 3.5 y›ld›r Susurluk’a dönüp bakmayan,
ﬁemdinli’nin üzerini kapatan onlard›r

D

ald›r›yla birlikte tetiklenen iktidar kavgas›, düzenin pisliklerinin ortaya
saç›lmas›na neden oluyor

S

u çat›ﬂmada halk›n yeralaca¤› hiçbir saf yoktur; her iki kesim de sömürücü güçleri temsil ediyorlar
ve bu gerçe¤i gizlemek için
halk›m›z› kendilerinin yaratt›¤› “tehlikeler” ile korkutup
saflaﬂt›rmak istiyorlar

B

KP iktidar›na ve Genelkurmay’a karﬂ› halk›n
devrimci iktidar› için, ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist Türkiye için savaﬂal›m;
saflar›m›z› güçlendirelim,
Halk›n Cephesini kural›m

A
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Sald›r›n›n, zaten süren ve çeﬂitli
olaylarla yükselen iktidar kavgas›n›
tetikledi¤ini söylemiﬂtik. Genelkurmay’dan
CHP’ye,
YÖK’ten
AKP’ye bu kavgan›n taraflar›n›n
aç›klama ve suçlamalar›, onlar›n niteli¤ini de ortaya koymaktad›r.
Genelkurmay Baﬂkan› Hilmi
Özkök, ölen Dan›ﬂtay üyesinin cenaze törenine kat›lan binlerce kiﬂinin bakanlar› yuhalamas› ve gösterilen “tepki”yi, “olumlu buldu¤unu” ifade ederek, “Dan›ﬂtay’a yap›lan sald›r› tamamen gerici, terörist,
silahl› bir eylemdir. Bu eylemi gerek
yapanlar›, gerek eylemi, gerekse bu
eylemi yapan kiﬂiyi yaratan zihniyeti tamamen k›n›yoruz. Gösterilen
reaksiyon halk›n duyarl›l›¤›, hakikaten takdir edici... Ancak bu bir
tek güne, bir tek olaya bir reaksiyon olarak kalmamal›, daimilik
kazanmal›” (20 May›s bas›n) dedi.
Cumhurbaﬂkan› Sezer de rektörlerle görüﬂmesinde benzer ifadeleri
tekrarlad›.
CHP lideri Baykal iktidar› “sald›r›y› azmettirmek, zemin haz›rlamakla” suçlamay› sürdürdü ve
AKP’nin gündemi Susurluk’a çekme u¤raﬂ›n› “›v›r z›v›r” olarak niteledi. Bu ç›k›ﬂ, CHP’nin gericileﬂme
ve faﬂist devletle bütünleﬂme noktas›nda nerelere savrulabilece¤inin de
bir örne¤idir. Yani; bu iktidar› de¤iﬂtirelim de, Susurluk’u tart›ﬂmasak da olur, sak›ncas› yoktur!
CHP’nin bak›ﬂ›n›n özeti budur.
Tayyip Erdo¤an ise, önce Hilmi
Özkök’e “kime ba¤l› oldu¤unu
bil!” ç›k›ﬂ› yap›p sonra “böyle birﬂey demedim” diye geri ad›m atar-

Provokatif eylemlerden faﬂist
sald›r›lara Alparslan Arslan
hep devletin korumas›ndayd› Alparslan Arslan’›n
kim oldu¤una dair
bilgiler de ortaya
ç›kmaya devam ediyor.
“Türk-‹slam sentezi” çizgisinde oldu¤u anlaﬂ›lan Arslan, üniversitelerde faﬂist sald›r›lardan ﬂeriatç› gösterilere kadar birçok yerde
karﬂ›m›za ç›k›yor. Örne¤in:
3 Aral›k 2005’te Göztepe Park›'nda cami yapma karar›n› protesto edenlere karﬂ› gösteri yapan
grupta; Eylül 2005'te Ermeni konferans›nda kat›l›mc›lara yumurta
ve domatesle sald›ran provokatör
faﬂistler aras›nda; Marmara Üniversitesi'nde oruç tutmayan ö¤rencilere sat›rla sald›r›da; Diyarbak›r'da bir ﬂeriatç› gösteride; Orhan
Pamuk'u ve Balat'ta haç atma törenini protesto gibi eylemlerde; Arslan’› görmek mümkün. Ö¤rencilik
y›llar›nda ise, ayn› okulda okuyan
Can Atalay’›n anlat›mlar›na göre;
1996-1999 y›llar› aras›nda yaﬂanan
tüm faﬂist sald›r›n›n baﬂ›nda. Atalay, sat›rl› sald›r›lar yapan Arslan
hakk›nda aç›lan soruﬂturmalar›n
hiçbirinde de ceza almad›¤›n›,
elinde sat›rla polis kontrol noktas›ndan geçerken birçok kez gördü¤ünü ANKA’ya anlatt›.
Görülece¤i gibi her dönemde
devletin ve iktidar›n kulland›¤›,
polisin hoﬂ gördü¤ü kesimlerin
içinde; ve hep halka, hak ve özgürlüklere karﬂ›. ﬁeriatç› ya da “ülkücü” faﬂist olmas› bu anlamda talidir. O, bu düzenin “sevgili çocu¤u”, burjuva bas›n›n linçlerde “vatandaﬂ” diye lanse etti¤i gerici faﬂistlerden sadece biridir. Ve onlar
hala devletin organizasyonuyla
halka sald›rmaya devam ediyorlar.
Alparslan Arslan ve onun gibilerin halk aç›s›ndan as›l görülmesi
gereken kimli¤i, iﬂlevi de budur.

ken, Baykal’› “kanl› komplonun
içinde yeralmakla” itham etti.
Birbirlerini komplocu, katliamc›
olarak suçlayan bu kesimler hep
birlikte bu ülkeyi yönetenlerdir. Sistemin içine girdi¤i krizi sergileyen
bu beyanatlar dahi, kimler taraf›ndan yönetildi¤imizi, onlar›n derdinin halk olmad›¤›n› göstermeye yeterlidir.
Burjuva partileri ve di¤er düzen
güçleri ayn› zeminde olduklar› için,
baﬂka türlü iktidar kavgas› veremezler. “‹ktidar biz olal›m” diye
halk›n karﬂ›s›na ç›kt›klar›nda, ekonomide, hak ve özgürlüklerde, halk›n sorunlar›na çözümde söyleyebilecekleri farkl› hiçbir ﬂey olmad›¤›ndan iktidar kavgalar›n› bu tür yol
ve yöntemlerle sürdürmektedirler.
‹ktidara komplo mu kuruldu,
“derin devlet” mi yapt›, yoksa ﬂeriatç›lar m›; tüm bu tart›ﬂmalar bir
noktadan sonra talidir ve komplo teorileri yanl›ﬂ hedefe yöneltir.
Yukar›da ifade etti¤imiz her iki
kesim de ortaya ç›kan durumu kendi lehlerine kullanmak istemektedirler. Mesele burada.
Genelkurmay ve CHP’nin baﬂ›n›
çekti¤i, yarg›, YÖK gibi sistemin
temel kurumlar›n›n yerald›¤› kesimler; AKP iktidar›n› seçime zorlama
ve en önemlisi Tayyip’i Cumhurbaﬂkan› yapt›rmama üzerine hesaplar yaparken, mevzi kazan›mlar› ile
iktidar güçlerini pekiﬂtirmeye çal›ﬂ›yorlar. Genelkurmay ve Cumhurbaﬂkan›’n›n sözlerine de bu çerçevede bak›lmal›. AKP’ye karﬂ› “laiklik konusunda duyarl›” bir kitle taban› yaratmay› teﬂvik ederek, halk›n bir kesiminin gericili¤e karﬂ›
duyarl›l›¤›n› kullanmak istiyorlar.
Ancak, AKP’yi seçime zorlamak, sistem aç›s›ndan bir baﬂka açmaz› da beraberinde getiriyor. Mevcut durumda oligarﬂinin ve emperyalizmin bir alternatifi yok. Bu nedenle, Abdullah Gül ve Abdüllatif
ﬁener gibi isimleri ön plana ç›kararak AKP içinde çeliﬂkileri körüklemeyi elden b›rakm›yorlar. Oligarﬂinin sesi Hürriyet’in bu iki isim için
“sa¤duyulu ses” manﬂeti bu anlam6
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da manidard›r.
AKP iktidar› ise, sald›r›y› komplo olarak niteleyerek namluyu Genelkurmay baﬂta olmak üzere bürokrasiye ve CHP’ye döndürmeye
çal›ﬂmakta ve iktidar›n› güçlendirmek, en az›ndan y›pranmas›na engel olmak istemektedir.

“Aman alt›m›zdaki toprak kaymas›n” telaﬂ› ve düzen için as›l
tehlike Tüm bu kesimlerin halk›n
mücadelesi sözkonusu oldu¤unda
çat›ﬂmalar›n› bir yana b›rak›p halka
karﬂ› hemen birleﬂtiklerinin binlerce
örne¤i mevcuttur. Yine öyle olacakt›r. Nitekim daha bugün, çat›ﬂma
içinde bu yönde ça¤r›lar yap›l›yor.
Örne¤in; Abdullah Gül, kavgay›
b›rakma ça¤r›s› yap›yor ve “Ayn›
zemindeyiz... Aya¤›m›z›n alt›ndaki
toprak kayarsa hepimiz zarar görürüz, birbirimize daha çok sar›laca¤›z" diyor.
Hürriyet baﬂta olmak üzere burjuva medya rejimin y›pranmas› tehlikesinde “taraflar›” uyar›yor ve
“tansiyonu indirmekten” söz ediyor.
Biliyorlar ki, “ayn› gemideler”! Bu
gemide it dalaﬂ› olsa da halk›n karﬂ›s›nda yek vücutlar ve as›l olarak
da halk› “tehlike” olarak görüyorlar.
Susurluklar, ﬁemdinliler bunun için
örgütleniyor, o “çete” dedikleri
kontrac›lar bunun için sistemin içinde kendilerine yer bulabiliyorlar.
Bu noktada Sabah yazar› Fatih
Altayl›’n›n düzene ﬂu uyar›s›n› anmakta fayda var:
“Rejim için bir tehlike varsa, o
üç beﬂ çapulcu de¤il, bilinen oran›
yüzde 12 olan iﬂsizdir. Giderek üretimden uzaklaﬂ›p fakirleﬂen çiftçidir. Varoﬂlardaki umutsuzlard›r.”
Evet, -uyar› amac›yla da olsa- ne
“ﬂeriat tehlikesi” ne de “çeteler, Susurlukçular”; as›l tehlike yoksullar
diyor Altayl› hakl› olarak. Sistemin
krizi derinleﬂtikçe o yoksullar›n öfkesinin nerede nas›l patlayaca¤›
belli olmaz! Birbirlerine vuruﬂlar
yaparken nereye ellerini atsalar,
olay› nereye yöneltseler sistemle
ba¤› ortaya ç›k›yor. Burjuvaziyi as›l
ilgilendiren de buras›d›r, aman sö-

mürü sistemi zarar görmesin! Emperyalizme ba¤›ml›l›k sürsün!
Abdullah Gül gayet aç›k olarak
ortaya koymaktad›r. Hangi zeminde
olduklar›, kime karﬂ› birbirlerine sar›lmalar› gerekti¤i s›r de¤ildir. Ne
“çete” dedikleri kesime, ne de “ﬂeriat tehlikesi”ne karﬂ›; bunlar gösterilenlerdir. Her iki kesim de sömürücü düzeni, kapitalizmi savunmaktad›rlar. Ayaklar›n› bast›klar›, nemaland›klar› toprak budur. Biri dini
kullanarak bu sömürü ve zulüm düzeni ve iktidar›n› sürdürmek istemekte, di¤eri ayn› amaçla milliyetçili¤i, laikli¤i kullanmaktad›r. Bu
düzeni sürdürerek emperyalist ve
iﬂbirlikçi tekellerin ç›karlar›n› korumada, IMF’ye, Dünya Bankas›’na
hizmet etmede aralar›nda ayr›l›k
gayr›l›k yoktur. Sömürücü güçleri
temsil etmektedirler.
Bu gerçe¤in üzerini örtmek için
de, halk› suni kamplaﬂma ve çat›ﬂmalar›n taraf› haline getirmeye çal›ﬂmaktad›rlar. Bugün Türkiye tablosu maalesef ﬂu ﬂekildedir:
Bir yanda; “Laikçiler” Türkiyesi. Di¤er yanda AKP’nin Türkiyesi... Bu yapay bölünme üzerinden
politika yap›l›yor. Her gün bir pisli¤in ortaya saç›ld›¤› sistemin gerçek
alternatifi olan devrimcilerin,
emekçilerin, halk güçlerinin da¤›n›kl›¤› ve güçsüzlü¤ünden güç alan
bu kesimler halka kendilerinin üretti¤i “tehlikeleri” iﬂaret ederek, yanlar›na çekmeye çal›ﬂmaktad›rlar.
Genelkurmay ve Sezer’in aç›klamalar› tam da böyledir, AKP iktidar› ise “derin devlete” karﬂ› demokrasiyi savunma sahtekârl›¤›na
soyunmaktad›r.

Bu iktidar›n “çözebilece¤i”
hiçbir ﬂey yoktur! Tayyip Erdo¤an,
t›pk› ﬁemdinli sonras›nda oldu¤u
gibi, yine “hiçbir ﬂeyin üzeri örtülmeyecek, Susurluk da olsa üzerine
gidilecek” aç›klamalar› yap›yor. Bir
iki emekli askerin ad›n› ortaya at›nca “çözüme do¤ru at›lm›ﬂ ad›m” m›
oluyor yani? Böyle yans›t›yor iktidar.
Oysa, 3.5 y›ld›r Susurluk’u a¤z›-

na almayan, Susurluk politikalar›n›
her alanda sürdüren bu iktidard›r.
Daha dün ﬁemdinli’de ayn› ﬂeyleri
söyleyip Genelkurmay’la pazarl›k
içinde üzerini örtme operasyonuna
kat›lan, gerçe¤in bir k›sm›n› ifade
eden savc›y› an›nda satan, generallere laf edeni görevinden alan bu iktidard›r.
AKP sadece günü kurtarmak,
daha do¤rusu kendini kurtarmak telaﬂ›ndad›r. Sald›r›n›n dincilerle ilgisi olmad›¤›n›, dolay›s›yla “türbanla” alakal› olmad›¤›n› kan›tlas›n da,
nas›l olursa olsun! Türban konusunda “çözüm” anlam›nda gerçekte somut hiçbir ad›m atmayan, sadece siyasi malzeme olarak kullanan iktidar, en az›ndan seçim sürecine kadar bu malzemeyi daha az gündeme
getirecektir. Devlet Baﬂkan› M. Ali
ﬁahin’in NTV’de “Türban öncelikli
gündemimiz de¤ildir” aç›klamas›
yapmas›, istismar› ﬂimdilik ask›ya
al›yoruz beyan›d›r.

Alparslan Arslan ‘ﬁeriatç›’ olsa
ne olur, ülkücü ya da çeteci olsa
ne fark eder! Alparslan Arslan’›n
ne ad›na bu sald›r›y› gerçekleﬂtirdi¤i tart›ﬂmalar›n oda¤›na oturtulmuﬂ
durumda. Sald›r› sonras›nda yaﬂananlara bak›ld›¤›nda ise, bu art›k tali bir sorun haline gelmiﬂtir.
Alpaslan Arslan dinci olsa ne
olur, ülkücü olsa ya da yeni bir Sauna Çetesi’nden olsa, ne farkeder?
Susurluk’a bak›n, aç›¤a ç›kan onlarca çeteye bak›n, gerçekleﬂtirilen
katliamlara, provakasyonlara bak›n;
hep bunlar›n kullan›ld›¤›n›, bunlar›n hep birbirleriyle içiçe geçti¤ini
ve hepsinden de devletin onay›, bilgisi oldu¤unu görürsünüz.
‹ktidar diyor ki, “Alpaslan Arslan ülkücü, derin devletle iliﬂkili”.
Peki ﬁemdinli’nin üzerini örten
kim? Genelkurmay’la birlikte MGK
karar›yla “milliyetçi, aﬂırı sa¤› tehdit” kapsamından çıkaran kim? Deﬂifre olmayan Susurlukçular konusunda hiçbir ad›m atmayan kim?
Trabzon’dan bu yana linç giriﬂimlerinde bu kesimleri kullanan, vatandaﬂ tepkisi diyerek hoﬂgören, teﬂvik
7
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Temel Haklar Federasyonu:

“Haklar›m›z›n
Kavgas›n› Verelim”
Dan›ﬂtay sald›r›s› sonras› yaﬂanan tart›ﬂmalara iliﬂkin 21 May›s
tarihli bir aç›klama yapan Temel
Haklar Federasyonu özetle ﬂu görüﬂleri ifade etti:
“Y›llard›r sürdürülen laiklikﬂeriatç›l›k ikilemi bugün Dan›ﬂtay’a yap›lan sald›r›yla bir ivme
kazanm›ﬂt›r. Dün nas›l yalan ve demagojilerle ﬂovenizm yükseltilip
halk›n demokratik mücadelesi
aleyhine kullan›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂsa
ve bu yolla Ordu ve AKP’nin emperyalizmin iﬂbirlikçisi oldu¤u
gerçe¤i gizlenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂsa
bugün de oynanan oyun ayn›s›d›r.
Ordu ile AKP aras›nda çeliﬂkiler oldu¤u do¤rudur ama bu as›l
olarak sömürü pastas›ndan kimin
ne kadar pay alaca¤›n›n çat›ﬂmas›d›r. Bu çat›ﬂmada halk›n ç›kar›na
olan bir taraf yoktur. Ülkemizde
bugün as›l çeliﬂki halkla; Ordu,
AKP ve sömürü düzeninin tüm kurumlar›yla olan çeliﬂkidir.
...
‹ktidar kavgas› zemininde oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lan sahte gündemlere karﬂ› halk›n gündeminin yani
açl›¤›m›z›n, yoksullu¤umuzun, her
gün baﬂka bir yerde karﬂ›m›za ç›kan faﬂist terörün k›sacas› bu düzenin bize reva gördü¤ü bütün bu
zulme ve sefalete karﬂ› haklar ve
özgürlüklerimizin mücadelesini
vermeliyiz.”
eden, aleni linç yapanlar› cezaland›rmayan kim?
Genelkumay diyor ki “laiklik
tehdit alt›nda”. 12 Eylül Cuntas›’na
kitle deste¤ini tarikatlardan devﬂiren kim? Da¤lara taﬂlara ayetli bildiriler atan kim? Hizbullah’› Kürt
halk›n›n mücadelesine karﬂ› besleyip büyüten ve kullanan kim?
Alpaslan Arslanlar hem bu iktidar›n hem de Genelkurmay’›n çocuklar›d›r.

Av. Alyetlerini
Yüzbaﬂ› Muzaffer Tekin Olay›
parslan
aral›ks›z
Arslan ile
sürdürsomut iliﬂdüklerinin
kisi ortaya
fark›nda
konulmade¤il miym›ﬂ olsa
di? Sauna
da, AKP
Çetesi
iktidar› taad›yla orraf›ndan lanse edilen isimlertaya ç›kan kontra örgütlenmeden biri de eski Yüzbaﬂ› Musinin hangi karargaha dayanzaffer Tekin oldu.
d›¤›n› bilmiyor muydu?
Tekin, “T‹T”, “Vatansever
Biliyordu elbette ama görKuvvetler Güç Birli¤i Harekemezden geldi, iktidar koltu¤uti” ve daha de¤iﬂik isimlerle
nu korumak için çat›ﬂmad›¤›
oluﬂturulan kontra örgütlengibi, Susurluk politikalar›n›
melerinin içinde yeralan bir
uygulamaya devam ederek bu
isim. Susurlukçu ‹brahim ﬁasistemin bir parças› olma terhin ile iliﬂkili, Korgeneral Veli
cihi yapt›. Ki, bu düzende iktiKüçük ile, elini öpecek kadar
dar olman›n anlam› da burayak›n. Emekli generaller,
dayd›. Ya çark› iﬂletmeye deMHP’li faﬂistler, mafyac›lar baﬂta
vam
edeceksin,
ya da çat›ﬂacaks›n!
1996’da söyledik: “Susurolmak üzere birçok kontrac› isimle
AKP türban gibi konularda çat›ﬂ›yor
luk’u Devrim Temizler”
ayn› organizasyonlar içinde.
havas› vererek, as›l çat›ﬂmas› gerediye.
Yaﬂanan
her
olay,
bu
ken alanda, sistemin temel politikaHiçbir ticari ya da baﬂka türlü falar›nda diﬂlileri çeviren oldu ve sahkonuda
ortaya
ç›kan
her
aliyeti olmamas›na karﬂ›n Kad›te çat›ﬂma gündemleri ile bu gerçeköy’de tuttu¤u bir büroda faaliyet
geliﬂme bu tespitimizi
¤in üzerini örtmeye çal›ﬂt›. Yine
yürütüyor; faaliyetleri, kendine
do¤rulamaktad›r.
böyle olaca¤› kuﬂkusuzdur!
“ulusalc›, milliyetçi” diyen kesimlerle iliﬂki ve koordinasyon. Nite***
kim bu kesimlerin düzenledi¤i pro“Ulusalc›” k›l›fl› derneklerde,
Kimse ortaya ç›kanlara bak›p ﬂavokatif eylemlerin bir ço¤unda da
özelleﬂtirmeci düzenin teﬂvik etti¤i
ﬂ›rmas›n, burjuva bas›n›n iﬂine gelO’nu görmek mümkün.
“Özel Güvenlik ﬁirketleri”nde yudi¤inde arﬂivden ç›kard›¤› resimleRivayet odur ki, Dan›ﬂtay olay›valanan ve devlet, özellikle ordu ve
rin karﬂ›s›nda “aaa bu da Susurlukna ad› kar›ﬂ›nca “intihar” etmek ispolisle iliﬂki içinde bulunan bu
çu’ymuﬂ” diye hayrete düﬂmesin!
teyip b›ça¤› saplam›ﬂ kendine! Olakontra güçler, oligarﬂik düzenin
Bu düzenin neresine el atsan›z
y› çözecek “Kilit adam” dediler
kendilerine ihtiyaç duyduklar› yerpis kokular gelen, etraf›ndan halk›n
O’na, bu yaz› yaz›l›rken halen sorde halka karﬂ› savaﬂmak üzere haz›r
kan› s›zan hangi taﬂ› kald›rsan›z, alguda bulunuyordu.
bekletilmektedirler.
t›ndan Susurluk sistemi ç›kar. Ad›
Susurlukçu
A¤ar,
“deﬂifre
olma***
ﬂu olur, bu olur; bu tali bir meseleyan arkadaﬂlar›m›z var” demiﬂti.
dir. Çünkü Susurluk kiﬂiler, çeteler
Yüzbaﬂ› Muzaffer Tekin’in Daﬁimdi deﬂifre olsa da, Tekin de onve tetikçilerin ötesinde bir olgudur,
n›ﬂtay olay›yla ilgili olup olmamas›
lardan biridir.
bir politika olarak devletin halka
tart›ﬂmal›d›r, AKP’nin kendini tekarﬂ› savaﬂ›n›n ad›d›r. Ve bu politika
Susurluk’un
üzerini
örtenler,
Temize ç›karma hesab›yla birlikte düsürdürüldükçe Muzaffer Tekinler
kinler’in
de
üzerini
örtmüﬂlerdi.
ﬂünmek gereklidir. ﬁu ya da bu zehep olacak ve faﬂist politikalar›n
Ama onlar hep oradayd›lar, devletin
minde devlete hizmet eden “kontra
uygulanmas›nda, halk›n karﬂ›s›nda
içinde, yan›nda, halk›n mücadelesiçocuklar›n” dirseklerinin bir yerlerkullan›lacaklard›r.
nin karﬂ›s›ndayd›lar. Bugün, onlarde temas etmesi gerçe¤i baﬂkad›r,
dan birinin deﬂifre Susurlukçu ﬁakomplo teorilerinin körükleyicisi
***
hin ile resmi ç›kt› diye kimileri ﬂaﬂ›olmak baﬂka.
En basit soru ﬂu; Korgeneral
r›yor, AKP “iﬂte bak›n onlar yapAncak Yüzbaﬂ› Muzaffer Tekin
Veli Küçük, Muzaffer Tekin ile de
m›ﬂ” demeye getiriyor.
olay›nda as›l önemli olan, ortaya ç›görüntülendi. Veli Küçük’ün SusurAKP iktidar› onlar›n varl›¤›ndan
kan iliﬂkilerdir, Tekinler’in faaliyetluk’un her aﬂamas›nda yeralan
habersiz miydi? Susurlukçular’›n
lerini aral›ks›z sürdürüyor olmalar›
önemli isimlerden biri oldu¤unun
ﬁemdinli’de görüldü¤ü üzere faaligerçe¤idir.
binlerce kan›t›n›n bir külliyat oluﬂ-

Susurlukçular Hep
Görevlerinin Baﬂ›ndayd›lar
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dun?
Oligarﬂik
Yarg›tay üyesidevletin yetiﬂirdi¤i
nin cenaze töreningelmiﬂ geçmiﬂ en
de binlerce insan›n
kahraman devlet
protestolar›na maadam›yd›n
sen!
ruz kalan hüküme“Allahtan baﬂka kimseden korkmam” diyen
Korkmad›¤›n›, natin üyelerinden biri
Çiçek basit bir protestoda korkunun esiri oldu s›l fedekarca devlet
de O idi. “Her dögörevi yapt›¤›n›
nem devletin hizanlat›yordun uzat›metindeki adam”
lan mikrofonlara.
kimli¤iyle, tepkiye maruz kalmayaca¤›n›, anlay›ﬂla karﬂ›lanarak
Kimden kaç›yordu Çiçek?
hoﬂgörülece¤ini
düﬂünmüﬂtü.
ﬁöyle ya da böyle düﬂünüyor, soMuhtemeldir ki, baﬂbakan da bu
nuç olarak orada kaçt›¤› insanlar,
düﬂünceyle göndermiﬂti O’nu orahalk! Hani o devletin gücünü arkana
ya. T›pk› protestolar› ﬂaﬂk›nl›k ve
alarak sa¤a sola tehditler savuran,
“bana da m›” der gibi izleyen Abas›p kesen Cemil Çiçek nerede?
düllatif ﬁener gibi.
Basit bir protesto karﬂ›s›nda böyAncak yan›ld›.
le bir korkuyu yaﬂayan adam, 122
O görüntü de iﬂte bu aﬂamadan
insan›n katili ve katlederek tecrit iﬂsonra ortaya ç›kt›. Birçok kanalda
kencesini sürdürmeye devam ediyay›nlanan görüntüyü izlemeyenler
yor. Ama bir o kadar da zavall›! Katiçin anlatmaya çal›ﬂal›m:
letti¤i insanlar›n bir tekinin cüretiDudaklar› sarkm›ﬂ, gözleri fal
nin zerresini taﬂ›m›yor yüre¤inde.
›sl›klar›. Bunlar “düﬂman” dedi,
taﬂ› gibi aç›lm›ﬂ merdivenlerden
Hem katil hem korkak. Bunda
bunlar öfkeli diye düﬂündü ve baﬂnefes nefese koﬂan bir adam› kaybir çeliﬂki yok asl›nda. Çünkü biz
korumas›n›n
kula¤›na
f›s›ldayarak
detti TV kameralar›. Etraf›nda onbiliyoruz ki, en büyük gaddarlar,
“uçur beni buradan” dedi.
larca koruma ordusu kolundan çekatliamc›lar tam da böyle korkak,
Uçurdular adam› oradan!
kiﬂtiriyor. Koﬂturmuyor adeta
aciz kiﬂiliklerden ç›kar.
ayaklar›n› havadan keserek uçuruPeki ne yap›yordu O’nu ve diÇok iyi bilinir ve birçok örnekyorlar adam›. Ki, adam zaten koru¤er hükümet üyelerini protesto
le
sabittir
ki; ellerine güç geçti¤inmalar›n bu canh›raﬂ gayretine geedenler? Yuhal›yorlar, slogan at›de,
arkalar›na
devletin gücünü alrek b›rakmayacak denli çevik ve
yorlard›. O da zor bir ihtimal ama
d›klar›nda
en
zalim oluverirler.
atletik bir görünüm sergiliyor. Meren fazla s›rt›na yiyece¤i bir yumA¤›zlar›ndan
salyalar
ak›tarak onu
divenlerde öyle bir depar at›yordu
ruk, ötesi yok.
asmaktan
bunu
kesmekten
söz
ki, yetiﬂebilene aﬂkolsun! KoruAma
buna
ra¤men
bu
ne
korku
ederler.
Ve
bir
gün
olur
halk›
ve
nakl› bir yere t›kmak için son ad›mböyle!
halk›n adaletinin temsilcilerini karlar at›l›rken ense kökünden hafifçe
ﬂ›lar›nda gördüklerinde de ilk diz
Hani
sen
Allah’tan
baﬂka
kimgeriye bakt› adam. Oysa kimsenin
çöken yine onlar olur.
seden
korkmazd›n
Cemil
Çiçek?
geldi¤i yok peﬂinden, hiç kimse de

Kaç Cemil Kaç!

zaten fiziki bir temas için O’na
do¤ru seyirtmiﬂ de¤ildi daha baﬂtan. Ama O anlad› yuhlamalar› ve

Eyüp Beyaz’›, kap›s›nda “Adalet”
yazan bakanl›¤›n›n önünde infaz
ettirdikten sonra böyle konuﬂuyor-

Bugün protestolardan tabana
kuvvet diyen zalimlerin, diz çökecekleri günler de gelir bir gün...

turdu¤u ise hükümetten orduya,
yarg›dan burjuva bas›na herkes taraf›ndan çok iyi bilinmektedir.

diyen AKP Veli Küçükler’i yarg›layabilecek mi? Elbette hay›r! Çünkü
Veli Küçükler’in politikalar› yürürlükte, çünkü onlar›n sistemi dimdik
ayakta, deﬂifre olanlar›n yerini yeni
kontrac›lar al›yor, kullan›p bir yana
att›klar› faﬂist tetikçilerin yerine Ülkü Ocaklar›’ndan, Özel Timler’den,
Nizami Alem Ocaklar›’ndan yeni
tetikçiler devﬂiriliyor. Ve halka karﬂ› savaﬂmaya, kan›m›z› dökmeye
devam ediyorlar.

1996’da söyledik: “Susurluk’u
Devrim Temizler” diye. Yaﬂanan
her olay, bu konuda ortaya ç›kan her
geliﬂme bu tespitimizi do¤rulamaktad›r. Sistemin bütün hücrelerine
yerleﬂen, devletin kendisi olan bir
anlay›ﬂ›, örgütlenmeyi bir iki ismin
deﬂifrasyonu ile temizlemek mümkün mü? O hücrelere yatakl›k yapan
gövde yerlebir edilmedikçe kan
ak›tmaya, pislik saçmaya devam
edeceklerdir.

Ve o Veli Küçük, tek bir kez bile
san›k sandalyesine oturtulmad›, b›rak›n yarg›lanmay› ifadesi dahi
al›nmad›. Kim korudu Küçük’ü?
TBMM Komisyonu’na ifade vermesine bile ambargo koyan Genelkurmay!
Peki, “sonuna kadar gidece¤iz”
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Direniﬂ Bayra¤›n›n Taﬂ›y›c›lar›
Zulmün Üstüne Yürüyor
Zulüm düzeninin sahipleri bütün çirkinlikleriyle arz-› endam
ediyorlar halk›n karﬂ›s›nda; birbirlerini komploculukla, katliam ortakl›¤›yla suçlay›p koltuk savaﬂ›
veriyor, halk›n al›nterinden çal›nan
pastadan kimin daha çok pay alaca¤›n›n kavgas›na giriyor.
Bu; bir dünyan›n, bir ideolojinin, halka ve vatana bak›ﬂ›n yans›mas›.
Ayn› anda bir baﬂka dünyan›n
temsilcileri, bir baﬂka ideolojinin
sahipleri, bir baﬂka yaﬂam biçimini hakim k›lmak için en öne f›rlayanlar›m›z, onlar›n “aptall›k” olarak gördükleri halk ve vatan sevgisinin en yüce örne¤ini sunarak
dalgaland›r›yorlar bayraklar›n›.
Al›nlar›nda k›z›l bantlarla, üçü
zulmün zindanlar›nda, biri Çukurova’n›n al›nteri kokan s›ca¤›n-

da, ötekisi kavgam›z›n kentinde
ölümün üstüne yürüyorlar soluk
almadan.
Bayraklar›nda ba¤›ms›zl›k yaz›yor, bayraklar›nda demokrasi yaz›yor, bayraklar› sosyalizm u¤runa
dökülen kan›m›zla her geçen gün
daha da k›z›llaﬂ›yor.
Bir yanda halk›n kan›n› içen,
al›nterini çal›p pay kavgas›na tutuﬂanlar›n dünyas›;
Öte yandan halk›m›z özgür yaﬂas›n, sömürülmesin, kan› ak›t›lmas›n, ülkemiz gerçekten ba¤›ms›z olsun diyenlerin dünyas›;
Ve Büyük Direniﬂ; böyle bir
dünyan›n tüm ülkeye hakim k›l›nmas› savaﬂ›n›n karﬂ›s›na ç›kar›lan,
tecrit denilen bir engelle çat›ﬂ›yor.
Bu çat›ﬂma ac›mas›z, çat›ﬂma
ölüm pahas›na, bu çat›ﬂmada 122
can›m›z gözünü k›rpmadan düﬂtü

topra¤a, yenileri k›z›l bantlar›n›
büyük bir kararl›l›k ve sabr›n örne¤i olarak kuﬂand›.
F Tipleri’nde; Sevgi Saymaz,
Serpil Cabadan ve Kamil Karataﬂ,
ﬁiﬂli’de; Av. Behiç Aﬂç›, Adana Direniﬂ Evi’nde Gülcan Görüro¤lu,
“öteki dünya”n›n sahipleri halk›n
ekme¤ini yemesinler diye, her gün
hücrelerini yiyorlar, tüketiyorlar
canlar›n› ad›m ad›m. Ölüme yürüyüﬂleri siyasi olarak öteki dünyaya
her dakika bir darbe vuruyor, ölen
her hücre mermiye dönüﬂüp çürütüyor kokuﬂmuﬂ düzenlerini.
Ve kimsenin kuﬂkusu olmas›n
ki, bizim dünya kazanacak! K›z›l
bantl›lar›m›z›n cüret ve kararl›l›¤›yla savaﬂarak dünyalar›n› baﬂlar›na
y›kaca¤›z. Büyük Direniﬂ’in sabr›yla, bu savaﬂ›n önündeki engeli
aﬂa¤›z.

pabiliriz diye düﬂünüyorum. Yani
olay›n bir taraf›ndan tutmak laz›m.
123. insan› vermemek için ben de
açl›k grevine baﬂlad›m" diyerek
duygular›n› ifade ediyor.

ine ﬁiﬂli'de Direniﬂ Evi'ndeyiz. Zulme direnmenin,
adaletin ölümüne savunuldu¤u bu
evdeyiz yine. Behiç Aﬂç›'ya destek
olmak için baﬂlad›klar› açl›k grevinin son günlerinde olan 3. SAG ekibiyle sohbet masas›na oturduk. Ev
bugün sessiz.
1 Nisan komplosu sonucu tutuklanan ve 21 May›s günü tahliye olan
tutsaklar›n, avukatlar› Behiç Aﬂç›'ya
yapt›klar› ziyaret konuﬂuluyor sohbetlerde. Tutsaklar›n özgürlüklerine
kavuﬂur kavuﬂmaz ilk geldikleri ad-

res; Direniﬂ Evi. Öyle h›zl›lar ki, biz
bile yetiﬂemiyoruz onlar›n bu ziyaretlerine. Bu ülkedeki adaletsizli¤in
hukuksuzlu¤un ve polis komplolar›n›n aynas› olan bir dava 1 Nisan. Ve
Behiç Aﬂç› da her adaletsizlikte oldu¤u gibi bu tarihsel davada da adaletin savunmas›n› yap›yordu duruﬂmalarda. ﬁimdi ise adaleti ölüme
yatm›ﬂ bedeniyle savunuyor.
Destek açl›k grevinde bulunanlarla yapt›¤›m›z sohbetlerde ilk sözü Cuma Özcan al›yor. 40 yaﬂ›nda
bir çocuk babas› bir emekçi. Neden
burada oldu¤unu, neler hissetti¤ini
soruyoruz. "Ben bu eve geldi¤imde
Türkiye'deki ölüm oruçlar›yla ilgili
tecritle ilgili biraz bilgim vard›.
Tecritte yaﬂam koﬂullar›n›n nas›l oldu¤unu biraz biliyordum. Burada
olmak çok önemli benim için. Behiç
Aﬂç›'yla açl›¤› paylaﬂmak. Bu ülkede 122 tane insan ﬂehit oldu. Ben
123. ﬂehit olmas›n istiyorum. Ne ya-

Y
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“Behiç zaten onurlu bir
insan, onurlu bir direniﬂte
yeral›yor”
18 yaﬂ›ndaki Hakan Kara al›yor sözü; "Eve ilk geldi¤imde çok
heyecanl›yd›m. Yan›baﬂ›mda ölüm
orucunda olan bir abimiz var, Behiç
Abi. Ona destek amaçl› geldim. 122
insan›m›z öldü ve tecrit bir insanl›k
suçudur diye düﬂünüyorum. Tecritin
kald›r›lmas› için neler yapabiliriz
diye anlat›yoruz misafirlerimize.
Ça¤r› yap›yoruz, siz de gelin, çevrenizdeki insanlar› da getirin ö¤rensinler diye. Herkesi gelip Behiç
Abi'yle konuﬂmaya ça¤›r›yoruz" diye ça¤r› yap›yor insanlara.

Ard›ndan y›llard›r TAYAD'da
evlatlar›n›n yan›nda olan Nadire
Çelik'e dönüyoruz. Nadire Çelik
TAYAD'l› analar›m›z›n direniﬂinin,
evlatlar›n› sahiplenmesinin simgesi
olan baﬂ›ndaki beyaz baﬂörtüsü ve
band›yla konuﬂuyor; "Behiç avukat›m›z ölüm orucuna baﬂlad›. Ben de
bunu, Fatma'n›n annesinin yan›ndayd›m O'na destek olmak için, orda duydum. Dedim ki ben ne yapabilirim, ne yapt›m bugüne kadar.
Bir ﬂeyler yapt›k ama yeterli de¤il
tabi. Yani çeﬂitli yerlere baﬂvurduk,
çalmad›¤›m›z kap› kalmad›, Adalet
Bakanl›¤›’na, Baﬂbakanl›k’a, milletvekillerine... Sesimizi duyurmaya
baﬂlad›k. ‹ﬂte Behiç'in de ölüm orucuna baﬂlad›¤›n› duyduk. Ben geldim, gelmemle birlikte bir anne olarak tecrit kalks›n diye, ölüm olmas›n, art›k ölümler olmas›n çünkü
çok ölüm oruçlar›nda çocuklar›m›z›
kaybettik. 600 kadar evlad›m›z sakat kald›. Daha ölüm olmas›n, Behiçlerimiz de ölmesin diye açl›k grevine baﬂlad›m Behiç'in yan›nda. Behiç zaten onurlu bir insan, onurlu
bir direniﬂte yeral›yor. Daha evlatlar›m›z ölmesin ben istemiyorum.
Tecrit kalks›n art›k" diyor Nadire
Çelik. Y›llar›n verdi¤i deneyimle
biliyor nas›l çözülece¤ini tecritin.
Yeterli bulmuyor yapt›klar›n› ve
“daha fazlas›n› yapmal›y›z çünkü
hala çözülmedi” diyor.

“Birﬂeyler yapmazsak
123 olacak”
Daha sonra Elif Kaya al›yor sözü. Elif de 18’inde. "‹nsan ilk geldi¤inde çok farkl› duygular yaﬂ›yor.
‹ﬂte Behiç Abi yan›nda ölüm orucunda. Fatma Abla'n›n an›s› evin
her taraf›nda. Yani kafan› nereye
çevirsen Fatma Abla'n›n gülüﬂünü
görüyorsun, O'nun bak›ﬂlar›n› gö-

rüyorsun. O'nun gözü sürekli bizim üzerimizde zaten, bunu biliyoruz. Bir
yandan seviniyorsun. Hani
bu onurlu ﬂanl› direniﬂin
içindesin, sen de onlarla
birlikte açl›¤› yaﬂ›yorsun.
Mihri Belli söylemiﬂti, “bu
direniﬂ için ülkemizin baﬂ tac›” diye. Alt› y›ld›r ülkede hiç direniﬂ yok,
alt› y›ld›r sadece hapishanelerde direniﬂ var. O yan›yla mutluyuz. Di¤er
yandan bak›yoruz yan›nda bir insan
her gün biraz daha eriyor. Yani her
sabah kalkt›¤›nda biraz daha eriyor, zay›fl›yor. Ama her gün coﬂkusu, morali çok iyi Behiç Abi'nin. Ve
biz çok kar›ﬂ›k duygular yaﬂ›yoruz.
Ve her yaﬂad›¤›m›z duyguyla da bir
ﬂey ö¤reniyoruz. Ne bileyim hani
üzülüyorum ama bir ﬂey yap›yor
muyum? Ya da neyi ne kadar yap›yorum ona bak›yorsun. Tamam Behiç Abi'nin ölmesini istemiyorum
ama ne yap›yorum? ‹nsanlar›n düﬂünmesi gerek art›k. Art›k vicdan
meselesi. 122 insan ölüyor kimse k›l›n› k›p›rdatm›yor. Bir ﬂeyler yapmak gerek. Yani bir ﬂeyler yapmad›¤›n›z zaman 123 olacak, 124 olacak. Gülcan Abla var, hapishanelerdeki tutsaklar var. Hepsi ölecek...”
diyerek ifade ediyor duygular›n›.

“Bütün insanlar› Direniﬂ
Evi’ne davet ediyoruz”
Son olarak Cuma Özcan ekliyor; "Bütün insanlar› direniﬂ evine
davet ediyoruz. Gelsinler, gerçekleri görsünler. Bir insan, bir avukat
ölüm orucunda. Her ﬂey denenmiﬂ
çözmek için, her kap› çal›nm›ﬂ. Yapacak bir ﬂey kalmam›ﬂ. Bütün insanlar›n bir ﬂeyler yapmas› laz›m.
Tecrit bir insanl›k suçudur. ‹nsan
olman›n gere¤i tecrite karﬂ› bir ﬂeyler yapmakt›r. Ben insan›m diyen
tecrite karﬂ› duyarl› olmal›" diyor.
Ard›ndan Elif Kaya, “Bu eve gelinmeli çünkü bu evde direnmenin
baﬂ› dikli¤i, coﬂkusu var. Herkes insanlar›n ölüme yürürken direniﬂini
görmeli. Bu yüzden bu eve gelip bu
havay› solumal›" diyerek sözlerini
bitiriyor.
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Direniﬂ evi yeni bir gelene¤in tan›¤›. Dünyada ilk defa bir avukat
ölüm orucu eyleminde. Dünyadaki
ilk ölüm oruçcusu avukat›n yan›nda
10'ar gün kalma ﬂans›n› yaﬂayan
18'indeki gençler, çoluk-çocuk sahibi analar, babalar bu tarihsel direniﬂin tan›klar›. Destek açl›k greviyle
direniﬂe ortak olmak, direniﬂi daha
yak›ndan paylaﬂmak isteyenler aras›nda da sessiz bir yar›ﬂ var. Herkes
10 gün de olsa Behiç Aﬂç›'n›n açl›¤›n› paylaﬂmak, tarihe yak›ndan tan›k olmak istiyor, bunun heyecan›n›
yaﬂ›yor. Böylece direniﬂ evi yeni
yüzleri, yeni gelenekleri a¤›rlamaya
devam ediyor.

“Hukukun Behiç Aﬂç› gibi
insanlara ihtiyac› var”
22 May›s’ta ki ziyaretimizde Direniﬂ Evi sessizdi. Öncesi ve sonras›nda çeﬂitli kurumlardan, halktan
ziyaretçiler gelerek desteklerini ifade etmeye devam ettiler.
Bunlardan biri de, 19 May›s’ta
Direniﬂ Evi’ni ziyaret eden E¤itimSen 1 No’lu ﬁubesi yönetim kurulu
üyeleriydi. ﬁahin Tümüklü, Musa
Biçer, Mehmet Andiçi, Canan Sevimli ve Saniye Denli’den oluﬂan
heyet, Behiç Aﬂç›’ya desteklerini
ifade ederken, yaﬂam›n F Tipi’ne
dönüﬂtürülmesinin alt›n› çizerek,
böyle bir ortamda “bir hukukçunun
ölüm orucuna baﬂlamas› toplum
üzerindeki ölü topra¤›n› kald›rd›”
ﬂeklinde düﬂüncelerini ifade ettiler.
Emperyalizmin ezilen tüm halklara yönelik sald›r›lar› aras›nda tecriti de sayan E¤itim-Sen’liler, Israrla mücadelenin geliﬂtirilmesi gerekti¤ini belirttiler. Gerçekten insanl›k ad›na büyük bir üzüntü içinde oldu¤unu kaydeden sendikac›lar,
“Sizlerin bu Tecrit ve bask›ya karﬂ›
gösterdi¤iniz toplumsal duyarl›l›¤›n›za sayg› duyuyor baﬂar›lar diliyoruz. Hukukun Behiç Aﬂç› gibi insanlara ihtiyac› var” dediler.
E¤itim-Sen yöneticilerinin alt›n›
çizdikleri bir baﬂka nokta ise, iﬂçilerin, emekçilerin yoksulluk sefalet
gibi zor koﬂullarda her gün öldükle-

ri bir ortamda direnmenin hak oldu¤u ve sendika olarak üzerlerine düﬂen görevi yapmaya haz›r olduklar›
ﬂeklindeydi.
Sendikalar cephesinden bir baﬂka destek ise, D‹SK Genel ‹ﬂ 2
No'lu Bölge ﬁube’den geldi. Temsilciler kurulu 24 May›s’ta yapt›¤›
aç›klamada, ertesi günü D‹SK Genel Merkezi’nde tecritin kald›r›lmas› için bas›n toplant›s› düzenleyeceklerini ve Avukat Behiç Aﬂç›'ya,
destek ziyaretinde bulunacaklar›n›
duyurdular.

Av. Behiç Aﬂç›, ölüme yürüyüﬂle
halka, ayd›nlara, hukukçulara en büyük mesaj› taﬂ›rken, ayn› süreçte ül-

ke gündemine, halk›n sorunlar›na
iliﬂkin çeﬂitli aç›klamalarda da bulunuyor. Bunlardan biri de 22 May›s’ta yapt›¤›, yeni Terörle Mücadele Yasas›’n›n de¤erlendirmesi oldu.
Ölüme yürürken halk› ayd›nlatma sorumlulu¤unu taﬂ›yan Aﬂç›, tasla¤›n haklar› ve özgürlükleri yok etme, kullan›lamaz hale getirme konusunda yeni bir ad›m oldu¤unu kaydederek, halka, demokratik mücadeleye yönelik ne tür bask›lar›n gündeme gelece¤ine iliﬂkin ayr›nt›l› bilgiler verdi. Tasla¤›n maddelerini tek
tek ele alan direniﬂçi Avukat Aﬂç›,
“F Tipler’i ilk aç›ld›¤›nda dayanak
olarak bu yasa gösterildi. Ama görüyoruz ki siyasi iktidara bu yasa
yetmemektedir” diye devam etti.
Emperyalizmin dünya çap›ndaki
sald›r›lar› ile ülkemizde bask›lar›n
art›r›lmas› aras›ndaki paralelli¤i de

gözler önüne seren Aﬂç›, yasa konusunda ﬂu uyar›larda bulundu:
“Gelecek olan yasa haklar› ve
özgürlükleri ortadan kald›ran, yaﬂam hakk›n› ortadan kald›ran, örgütlenme hakk›n› ortadan kald›ran,
söz ve düﬂünce aç›klama özgürlü¤ünü ortadan kald›ran, hak arama ve
direnme hakk›n› ortadan kald›ran
bir yasa olacakt›r. Aﬂa¤›da bu tasar›n›n tamam› bulunmaktad›r. Tasar›n›n incelenmesi bile niyeti göstermektedir. Polise aç›k olarak adam
öldürme yetkisi verilmektedir. Savunma hakk› k›s›tlanmaktad›r. Haklar ve özgürlükler k›s›tlanmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Elbette bu söylediklerimizin soyut ve genel kalmamas› için
maddelerin en az›ndan baz›lar›n›
tart›ﬂmakta fayda vard›r.”
Aç›klamada devamla maddeler
tek tek ele al›narak incelendi.

fakatçilerin diliyle aktaraca¤›m›z
bölüm, özetledi¤imiz tabloyu daha
da somut hale getirecektir.

Gülcan Görüro¤lu’nun direniﬂini sürdürdü¤ü Adana’daki ev, bir
“ar› kovan›”n› and›r›yor. Girenler,
ç›kanlar, ellerinde çiçeklerle koﬂturanlar, merakla kap›y› çalanlar, tecritin ne oldu¤unu daha önce hiç
duymayanlar›n do¤al sorular› ve direniﬂi anlama çabalar›... Her gün yaﬂanan bu tablo, Adana’daki direniﬂ
evini, halk içinde bir halk direniﬂi
havas›na çoktan sokmuﬂ durumda.
Ziyaretçilerin profiline bak›ld›¤›nda da, çeﬂitli kurumlardan ziyaretçiler olmakla birlikte, esas olarak
halk geliyor. Gerek direniﬂin sürdü¤ü ﬁakirpaﬂa’da oturan yoksullar,
gerekse de bir biçimde haberdar
olan di¤er semtlerden kad›n›, erke¤i, genci yaﬂl›s› ile Adanal›lar.
Kimileri önce destek için de¤il,
tart›ﬂmak “neden yap›yorsunuz,

baﬂka yol yok mu, b›rak” gibi sorularla geliyor. Bir insan daha ölmesin
gibi masum bir duyguyla b›rakt›rmaya çal›ﬂanlara rastlan›yor. Halk›n
en apolitik kesimlerinin tepkileri ne
ise, bunlar yaﬂan›yor ve kimi zaman
saatler süren bir tart›ﬂma platformuna dönüﬂüyor ev.
Ziyaretçilerin büyük bir bölümü,
süreklilik arzediyor. Her gün gelenler oldu¤u gibi, iki günde bir gelenlere s›kça rastlan›yor. Bir baﬂka dikkat çeken nokta ise, Gülcan’la tan›ﬂan, konuﬂan birçok insan›n birdaha ki sefere yan›nda daha önce hiç
gelmemiﬂ, hatta tecrit nedir duymam›ﬂ bir insanla birlikte gelmesi.
Mahallenin üst geçit sorunundan, çocuklar›n›n sorunlar›na, ülke
gündeminden AKP iktidar›na kadar
birçok konu direniﬂ evinin sohbetlerinin gündemi.
Koyu sansüre karﬂ›n Direniﬂ
Evi’ne yap›lan ziyaretler Gülcan
Görüro¤lu’nun kararl›l›¤›n› daha da
büyütürken, giderek ziyaretçiler
onunla bütünleﬂiyor ve Gülcan’la
birlikte her gün bir hücresinin eridi¤ini hissediyor.
Direniﬂ Evi’nin günlü¤ünden re-

Ölüme yürürken halk›
ayd›nlatmay› görev bilen
ayd›n sorumlulu¤u
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Direniﬂ Evi Ayd›nlat›yor
17 May›s;
Ziyaretimize daha önce de birkaç kez gelen emekli bir ö¤retmen
geldi. Bu sefer yan›nda mahallede
oturan ablas›n› da getirmiﬂti. Ablas›
direniﬂi daha önce duydu¤unu, baﬂlang›çta gelmek istemedi¤ini ancak
bugün geldi¤ini söyledi. Öncelikle
"Yaz›k sana, çocuklar›na yaz›k, bir
ﬂey yapamazs›n›z. Bu dünyay› düﬂünmüyorsan›z öbür dünyay› düﬂünün" diyerek, direniﬂi bir intihar
olarak gördü¤ünü söyledi. Direniﬂin
bir amac› ve inanc› oldu¤unu, bu
nedenle intihar olmad›¤›n› detayl›
ﬂekilde anlatt›k.
Bu kez, kendisinin neler yapabilece¤ini sordu. Herkese anlatabilece¤ini, ziyaretimize getirebilece¤ini, bu sorunun ancak birlik olunursa
çözülece¤ini anlatt›k. Çevresinde
bulunan herkese bunu anlataca¤›n›,
buraya insanlar› getirmeye çal›ﬂaca¤›n› söyledi.

Bugün ﬁakirpaﬂa Temel Haklar'›n çal›ﬂmalar› sonucu D-400 Karayolu üzerinde yap›lan üst geçidin
aç›l›ﬂ törenininden sonra 9 kiﬂi geldi. Aralar›nda üst geçit olmad›¤›
için çocuklar› ölenler de vard› ve
baz›lar› tecritin ne oldu¤unu bilmiyordu. Onlara tecriti ve direniﬂi anlatt›k. Bir yaﬂl› teyze daha önce gelmiﬂ ama merdivenleri ç›kamam›ﬂt›.
“Umar›m amac›n›za ulaﬂ›rs›n›z,
haks›zl›k çok” dedi. ‹ki bayan da
evlerinin yak›n oldu¤unu belirterek,
“bir ﬂeye ihtiyac›n›z olursa gelin kap›m›z› çal›n. Bir o¤lum yurtd›ﬂ›nda
onu da ar›yaca¤›m, buray› aramas›n› söyleyece¤im" dediler. Halk olarak duyars›z kald›klar› özeleﬂtirisi
yapmay› da unutmad›lar.
ﬁakirpaﬂa ‹ﬂçi Kültür Evi’nden,
yine mahalleden devrimcileri tan›yan insanlardan ziyaretçiler devam
etti. Telefonla gün boyu destek mesajlar› da sürdü: Fransa'dan arayan
bir emekçi ﬂöyle diyordu:
“ﬁu anda haberlerinizi internetten takip ediyorum. Karﬂ›mda çocuklar›nla olan resmin var,
bu çocuklara ra¤men böyle
bir cesaret gösterdi¤inizden
dolay› size hayran›m. Aç›kças› böyle bir eyleme karﬂ›y›m ama seni ve çocuklar›n›
görünce kendimden utand›m
ve böyle susarak sana çok
haks›zl›k yapt›¤›m›z› düﬂünüyorum. Sen sadece kendi
çocuklar›n için de¤il bizim
çocuklar›m›z için de ölüyorsun. Bu yüzden sana çok haks›zl›k
yapt›¤›m›z› düﬂünüyorum. Bundan
sonra senin ve çocuklar›n için elimden geleni yapaca¤›m. Seni çok seviyorum çocuklar›n› da öpüyorum."
Manisa'dan Hatay’a, Band›rma'dan ‹stanbul’a, Rusya’dan Tarsus’a arayanlar, mesaj gönderenler
de direniﬂe desteklerini Gülcan özgülünde ifade ettiler.

daha iyi hissediyorum" sözleriyle
düﬂüncelerini ifade etti. Her f›rsatta
geliyor. Tarsus'tan bir Yürüyüﬂ okuru, iki çocu¤uyla beraber geldi.
Kendisi de orada tecriti anlatt›¤›n›
ifade etti. Bir gün önce ziyaret ederek, mahallede çal›ﬂma yapaca¤›n›
söyleyen bir kad›n ziyaretçimiz, yan›nda iki bayanla gelerek sözünü
tuttu. Yeni gelen bayanlar›n biri "bu
kad›n›n ölüm orucu yapmas›n› engelleyemiyor musunuz, ölmesine
niye izin veriyorsunuz" diyerek ilk
tepkisini gösterdi. O da anlatmam›z
sonucunda “peki ben ne yapabilirim” diye sordu. Yoksul oldu¤unu
bu tarz bir yard›mda bulunamayaca¤›n› belirtti. Zaten bunu beklemedi¤imizi kaydederek, neler yapabilece¤ini anlatt›k.
Bir gün önce gelen bayan sadece
çevresine anlatmakla kalmam›ﬂ, yerel bir TV kanal›yla da görüﬂmüﬂ,
haber yap›n diye. Olumsuz cevap
vermiﬂler. K›zd› ve “yar›n ve sonraki günler baﬂkalar›n› da getirece¤im” diyerek ayr›ld›lar.

Kendimi Burada Daha ‹yi
Hissediyorum

‹radeniz Onurland›r›yor,
Ben Ne Yapabilirim?

18 May›s;
Adana'n›n Denizli Mahallesi’nden gelen bir genç, “kendimi burada

Direniﬂin 15. günü olan 19 May›s’ta toplam 23 kiﬂi ziyarette bulundu. Gülcan’› Roj TV’de görerek

Adana Gençlik'ten ellerinde çiçeklerle gelen dört ö¤renci, haftaya
okuldan arkadaﬂlar›n› getireceklerini söylediler.
Mahalleden her gün gelen iki iﬂçi genç yine Direniﬂ Evi’ndeydi. Yine mahallenin gençlerinden iki kiﬂi
yanlar›nda bu kez arkadaﬂlar›yla
geldiler. Günün telefon mesajlar›n›n
ço¤u ise, “seninleyiz” ile bitiyordu.

13
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gelen DEHAP’l› bir bayan uzak bir
mahalleden ç›k›p gelmiﬂti. Bir baﬂkas› adresi TAYAD’l›lar›n da¤›tt›klar› el ilanlar›ndan okuyarak bulmuﬂtu direniﬂin evinin yolunu.
Baz›lar› daha önce de gelen 6
bayan ﬁakirpaﬂa Mahallesi'nden
geldi. Biri, okullar tatil olunca k›z›n›n Direniﬂ Evi’nde sürekli kalmas›n› istedi¤ini söyledi. Mersin'den
Devrimci Demokrasi okuru 2 kiﬂi
desteklerini iletirken, biri Sivas'ta
okuyan 4 Gençlik Dernekli ö¤renci
gitarlar›yla ziyaret ederek mini bir
dinleti verdiler. Bir Temel Haklar
üyesinin yan›nda getirdi¤i genç, direniﬂe olan sayg›s›n›, deste¤ini iletti. Bugün üç esnaf da Gülcan'›n ziyaretçileri aras›ndayd›. Direniﬂte
ﬂehit düﬂenlerle ilgili üzüntülerini
belirten esnaflar, ellerinden ne geliyorsa yapacaklar›n› anlatarak ayr›ld›lar.
Bugün telefonla arayanlar›n
a¤›rl›¤›n› ise Mersinliler oluﬂturdu.
Kimisi internetten okumuﬂtu, kimisi
TAYAD’l›lardan duymuﬂtu.
Gün 20 May›s’a evrildi¤inde sabah program› gere¤i direniﬂçimiz içeceklerini ald›ktan sonra ziyeretçiler
gelmeye baﬂlad›.
Bir ilaç temsilcisi ile SES
üyesi bir bayan emekçiydi
ilk ziyaretçiler. SES’li bayan›n ilk sözü, “böyle beklemiyordum. Moral ve sa¤l›k
olarak çok iyisiniz” oldu.
“Tek söyleyece¤im sizlerle
onur ve gurur duyuyorum” diye devam etti ve bir çok ziyaretçi gibi
SES üyesi bayan emekçi de bir daha ki sefere arkadaﬂlar›n› getirece¤ini belirtmeyi unutmam›ﬂt›.
Meydan Mahallesi'nden bir Yürüyüﬂ okuru yan›nda 3 arkadaﬂ›yla
geldi. ﬁaﬂk›nl›k ve ürkeklikleri sohbet ettikçe da¤›ld› ve evli olan› eﬂi
ve çocu¤uyla gelece¤ini belirtti ayr›l›rken.
Galatasarayl› yaﬂl› bir amcan›n
futbol sohbetli ziyareti, “Sizin iradenizle gurur ve onur duyuyorum”
diye biterken, yanlar›nda k›rtasiye
malzemeleri de getirmeyi unutma-

m›ﬂlard›. K›ymet abla saz›yla, çay›yla birlikte geldi, türkülerini söyledi Gülcan için.
Bu arada mahalleden iki
ilkö¤retim ö¤rencisi çocuk
ve day›lar› da eklendi sohbetimize. Direniﬂ çocuklar›
bile etkilerken, kendine ayd›n›m diyenlerin, demokratik kitle örgütü ve sendikac›lar›n duyars›zl›¤›n› hat›rlamadan edemedik.
Gün boyunca süren ziyaretçilerimizin sonuncusu bu mahalleden bir
Yürüyüﬂ okurunun babas› idi, kendisine sigara ihtiyac›m›z› karﬂ›lama
sorumlulu¤u vermiﬂti bugün anlaﬂ›lan.

Direniﬂten Çok Etkilendim
Herkese Anlat›yorum
23 May›s;
Bugün sabah haz›rl›k ve program›m›z› yerine getiremeden kap›m›z
çal›nd›. Mahalleden bir esnaft› günün ilk konu¤u.
Daha sonra F Tipi’ndeki tutsak
arkadaﬂlar›m›zdan gelen mektuplar›, gazeteleri okuduk. Bugün ‹nönü
Park›’nda TAYAD’›n eylemi vard›,
nöbetçiler d›ﬂ›nda herkes oradayd›.
Gülcan'›n k›zlar› okul ç›k›ﬂ› gel-

“Tecritten Sorumlu
Herkes Hesap Verecek”
Tecrit gerçe¤ini yo¤un sansüre
karﬂ›n halka duyurma yönünde
faaliyetler tüm h›z›yla sürürken,
Cepheliler de tecrit politikas›n›n
politik ve fiili sorumlular›ndan hesap sormaya devam ediyorlar.
21 May›s akﬂam›, saat 22.40'da
Bahçelievler Haznedar’da bulunan
Halk Bankas› DHKC taraf›ndan
bombaland›. Dergimize telefonla
yap›lan üstlenmede, “Tecrit kalkana kadar tecritten sorumlu herkes hesap verecek, eylemlerimiz
sürecektir” ifadelerine yer verildi
ve eylemin Cephe taraf›ndan yap›ld›¤› kaydedildi.

Bütün çocuklar›m›z›n
gelece¤i için ölüme
yürüyor
diler. Onlar›n ziyaretinin ayr› bir yeri var evimizde. Ö¤leden sonra Temel Haklar çevresinden ziyaretçilerimiz oldu.
Yürüyüﬂ'ün yeni say›s›n› her zamanki gibi heyecanla ald›k elimize.
Mahzuni ﬁerif’in anmas› için Hac›bektaﬂ'tan yeni dönen ve hemen her
gün ziyaretimize gelen bir genç,
Gülcan için Hac›bektaﬂ’tan ald›¤›
hediyeleri sundu.
Arap as›ll› olan bir ziyaretçimizle anadil üzerine konuﬂurken fabrika iﬂçisi bir ziyaretçimiz daha geldi.
TAYAD'›n Ankara'ya yapaca¤› ziyareti ve yürüyüﬂü anlatt›k. Gele-

Yasakl› Gündem
En Sansürlü Konu

AMA

Tecritten, ölümlerden söz etmek yasak, bu
ad› konulmam›ﬂ sansüre istisnalar› d›ﬂ›nda
burjuva bas›n›n tamam› uyuyor. Ama san›lmas›n ki, bihaberler. Hay›r, tersine tümünün
bir ﬂekilde gündemine kendini dayat›yor direniﬂ ve tecrit. Kimi zaman bir olguyu aç›klamak için “F Tipi” örne¤i veriliyor, ülkenin durumu “F Tipi hapishanelere” benzetilir vb.
Kimi solcular›n dahi ak›llar›na düﬂüp de yazd›klar›nda, konuﬂtuklar›nda kaç insan›n öldü¤ünü dahi bilmedikleri ülkemizde, bir spor
yazar›n›n ölüm orucu ile ne iﬂi olur diye düﬂünülebilir örne¤in.
Radikal spor yazar› Eray Özer, 23 May›s’ta ki
köﬂesinde, Fenerbahçe Baﬂkan› Aziz Y›ld›r›m'›n istifas›n› engellemek için yap›lan yürü14
28 May›s 2006 / 54

ceklerini ifade ettiler. ‹ﬂçi
olan izin alabilirsem diye
baﬂlam›ﬂt› söze, sonra “inceldi¤i yerden kopsun” diyerek mutlaka gelece¤ini
söyleyerek ayr›ld›.
Ziyaretçilerin ço¤u ayr›lmak istemiyor ve uzun oturmak istiyorlar. Evin d›ﬂ›nda
ziyaret için bekleyenler oldu¤u için bu her zaman
mümkün olmuyor. Bu nedenle onlar› u¤urlarken, daha önce
de gelen Meydan Mahallesi'nden
bir iﬂçi, bu kez eﬂi ve çocu¤unu getirmiﬂti, söyledi¤i gibi.
Direniﬂten çok etkilendi¤ini, bütün çevresine anlatt›¤›n›, gruplar
halinde ziyarete getirece¤ini ve Ankara'ya da hem kendisi hem de arkadaﬂlar›n› getirece¤ini söyledi.
Günün son ziyaretçisi de daha
önce gelenlerden biriydi. Bu kez o
da eﬂini, abisi ve yengesini Direniﬂ
Evi’nin havas›n› solumalar› için getirmiﬂti.
Yeni gelenler direniﬂten fazla haberdar olmamakla beraber, sayg› ve
takdire de¤er bir mücadele oldu¤unu vurgulad›lar ve duyurmak için
çaba harcayacaklar›n› iletip, tekrar
ziyarete geleceklerini söyleyerek
ayr›ld›lar.

Beyinlerin Gündemi
Herkes Biliyor

yüﬂe kat›lan taraftarlardan birinin, istifas›n›
geri almazsa açl›k grevine baﬂlayaca¤›n›
aç›klad›¤› haberini aktararak devam ediyor.
“Haberi okuyunca baﬂ›mdan aﬂa¤›ya kaynar
sular döküldü. Tamam futbol bir ﬂeydir. Hepimiz biliyoruz ki önemli bir ﬂeydir hem de...
Lakin atfedilen önemin de bir s›n›r› var. Açl›k
grevi nedir yahu? N'ap›yorsunuz? Aziz Y›ld›r›m görevine dönsün diye açl›k grevine baﬂlan›r m›? Bu zihniyetin sahipleri bugüne kadar
toplumsal haklar›n› korumak ad›na kaç yürüyüﬂe kat›ld›, kaç kez neyi protesto etti? Ölüm
orucunda ölenlerin say›s› geçen ay 122'yi
buldu, Aziz Y›ld›r›m geri dönsün açl›k grevine
baﬂlayaca¤›m demek biraz 'ay›p' oluyor.
O kadar da de¤il! Futbol bu yahu!”

Uﬂak Kapal›
Hapishanesi
13. Ekip Bant
Takma Töreni
1 May›s’ta 13. katar›m›z da yola ç›kt›. Buradan da Sevgi Saymaz kat›ld› kervana. Burada 25
metrekarelik hücrede 8
kad›n tutsa¤›z. 8 ad›ml›k
bir de havaland›rmas› var
hücrenin. Ve yüksek, kal›n duvarlar›. Yoldaﬂlar›m›z› bizden ay›ran, güneﬂi ve gökyüzünü, kuﬂlar›
ve a¤açlar› bizden ay›ran
kal›n duvarlar›.
Baﬂe¤meyen Kad›nlar’›n Mevzisi’nde, 25 metrekarelik
hücredeyiz. Ve baﬂ›m›z dik yine. 1
May›s’ta hep birlikte bu coﬂkuyu
yaﬂ›yoruz. Cengiz Soydaﬂlar’›m›z
ç›kacak yola ve 13. kez bu acuze
duvarlar› aﬂ›p geçece¤iz Cengiz misali. ‹nanç yüklüyüz, direnç yüklüyüz. 6 y›l önce direniﬂe baﬂlarken ki
sözlerimiz, yükümüz de ayn›yd›.
Fakat tecrit iﬂkencesini uyguluyanlar, bu kararl›l›¤› anlamamakta ›srar
ettiler. Onlar hep direniﬂimizin sonunu ve sonuncumuzun da ölmesini
beklediler.

Sevgi
Saymaz

yazacak. 1996’da Eskiﬂehir
tabutlu¤unun kapat›lmas›
için baﬂlayan direniﬂte zaferi aln›nda taﬂ›yanlar›m›zdand›. Ve 6 y›ld›r süren direniﬂimiz içinde band› ikinci kez kuﬂanan ilk kad›n
tutsak yoldaﬂ›m›z olacak.
Bu hepimizde ayr› bir heyecan yarat›yor. Biliyoruz ki
Sevgi de heyecanl›, bizden
daha çok. Ama duygular›n›,
heyecanlar›n› pek belli etmiyor, kiﬂili¤i böyle...
An›lar›n› anlatmay› seviyor Sevgi... Biz de dinlemeyi. ‘96’daki direniﬂ günlerinden, direniﬂ içinde yaﬂad›klar› ayr›nt›lardan söz
ediyor. Ve söz dönüp dolaﬂ›p Fatma Koyup›nar’a geliyor genellikle. Tutsakl›kta uzun
süren bir beraberli¤i var Fatmam›z’la. ‘96’da bant takma töreninin
yap›lamad›¤›n› anlat›yor Sevgi.
Bantlar tak›lm›ﬂ ama tören eﬂli¤inde
de¤il. Fatma haz›rlanan bantlardan
birini kap›p direniﬂçilerden birinin
aln›na tak›vermiﬂ. O bant ﬂimdi Fatmam›z’›n aln›nda parl›yor. Neredeyse 1 y›l›n› dolduracak yürüyüﬂünde. Menzile vard› varacak...
Sevgi, bayra¤› devrald›klar›n› görmesini çok istiyor Fatma’n›n. Hepimiz istiyoruz.
Ama Nisan’›n 28’inde haberini
al›yoruz Fatmam›z’›n. Bizim yeni
direniﬂçilerimizin bant takma töreninden sadece bir kaç gün önce. Faruk, Serdar ve Fatma... 12. Ekibimiz
teker teker ulaﬂt› hedefe ve ﬂimdi s›ra Cengizlerimiz’de. Tecrit kalkana
dek sürecek bu yürüyüﬂ. Bunu biliyoruz, çünkü s›rada bekleyenlerimiz var. Fatma da bunu biliyordu ve
bu güvenle ölümsüzleﬂti. ‹ﬂte Sevgimiz Fatma’n›n menzile varmas›ndan 2 gün sonra koyuluyor yola. Yaﬂamla ölümsüzlü¤ün içiçe geçti¤i
en yo¤un duygular› bir arada yaﬂad›¤›m›z günlerdeyiz yine. Yabanc›s›
de¤iliz bu duygular›n ve her seferinde daha bir iﬂliyor bu duygular
bilincimize ve yüre¤imize.
Karay›lan’› söylüyoruz Fatma
için... Türkülerimiz, marﬂlar›m›z

‘Baﬂe¤meyen Kad›nlar’›n
Mevzisi’nden Bir
Direniﬂçi Daha Yola Ç›kt›

Ama onlar›n anlamad›klar› bir
ﬂey daha vard› ki, o da Cengizler’in
ölmeyece¤i, tükenmeyece¤i ve yenilmeyece¤iydi. ‹ﬂte yine Cengizlerimiz’le direniﬂin en önündeyiz.
Bu kez, Baﬂe¤meyen Kad›nlar’›n diyar›ndan Sevgi Erdo¤an ablam›z, Yasemin, Berrin, Günay, Sergül’ün ard›ndan Sevgimiz ç›k›yor
yola. Onlar›n ›ﬂ›¤› Sevgi Saymaz›m›z’›n aln›nda parl›yor ﬂimdi.
Ve günler öncesinden baﬂl›yor heyecan›m›z.
Tecrit alt›nday›z. Hücrede her
ﬂey yasak. Yine de yarat›c›l›k s›n›r
tan›m›yor. Olanaklar›m›z› zorlayarak de¤iﬂik yemekler yap›yoruz.
Üstelik bu iﬂin ustas› Sevgi oldu¤u
için yaparken hep ona dan›ﬂ›yoruz.
Yine günler öncesinden hücreyi

ve hücredeki eﬂyalar›m›z›, direniﬂimize uygun olarak en pratik ve en
kullan›ﬂl› olabilecek haliyle yeniden
düzenliyoruz.
Bir yandan da üretimlerimiz ve
mümkün mertebe günlük çal›ﬂmalar›m›z devam ediyor. El iﬂlerimizi
yap›yoruz. Kimimiz boncuktan
anahtarl›klar yap›yor, kimimiz h›rka
örüyor. H›rkalar›n biri Sevgi’nin.
Mizah dergimiz Nüktedan’›n çizimleri yap›l›yor bir yandan. Adeta bir
ar› kovan› gibi hücre. Aralarda volta at›yor, türküler, marﬂlar söylüyoruz.
Bir akﬂam saati... Sevgi alt ranzada. Üst ranzadaki bir arkadaﬂa
sesleniyor:
- Ne yap›yorsun?
- Hiiiç... Bir deneme yap›yorum.
Üst ranzada Sevgi’den gizli bir
faaliyet sürüyor oysa. Sevgimiz’e
boncuktan bir kolye haz›rlan›yor.
‹çinde Cengiz’in foto¤raf› olacak.
Bu arada program haz›rl›klar›m›z
sürüyor. 1 May›s’ta hem alanlar›n
coﬂkusunu hissedecek, hem de baﬂlayaca¤›m›z yeni yolculu¤umuzla
alanlara coﬂkumuzu taﬂ›yaca¤›z. O
güne en iyi ﬂekilde haz›rlanmal›y›z.
Sevgi Saymaz, ‘96’dan sonra
ikinci kez kuﬂanacak al›n band›n›.
Ve onurlu yürüyüﬂünde bir ilki daha
15
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Fatmam›z ve 122’lerimiz için... Fatmam›z’la birlikte 122. yeminimizi
de ettik; bu tecriti parçalayaca¤›z.
30 Nisan’da akﬂam yeme¤inden
sonra k›nay› haz›rl›yoruz. Heyecan›m›z, coﬂkumuz dorukta. Alk›ﬂlar
ve z›lg›tlar eﬂli¤inde k›na için haz›rlad›¤›m›z program› baﬂlat›yoruz...
Asl›nda Sevgi herﬂeyin sade ve
do¤al olmas›n› istiyor ama bu mümkün de¤il. Büyük bir coﬂku hakim
gecemize. Bir arkadaﬂ›m›z Sevgi’nin yaﬂam›ndan kesitler haz›rlam›ﬂ, Sevgi’yi canland›r›yor. Çocuklu¤undan, günlük yaﬂamdaki hallerinden kesitler sunuyor. Türkülerimiz hiç susmuyor, k›sa aralarda yiyecekler geliyor masaya. K›sa sohbetler yap›yoruz. Sevgimiz’in can
ortaklar› da akl›m›zda. F Tipleri’nde olanaklar› bizden daha da k›s›tl›, hücre duvarlar› bizden daha
çok biliyoruz ama ayn› coﬂkuyu yaﬂad›¤›m›zdan eminiz. Bu yüzden 8
kiﬂiden çok daha kalabal›¤›z bu zavall› hücrede.
Gece saat 12.00’yi buldu¤unda
k›nay› getiriyoruz. Önce Sevgi’nin
avucuna yak›yoruz. Sonra s›rayla
hepimize.
Ve 1 May›s... Sabah saat 9.00’da
Sevgi band›n› kuﬂan›p and içiyor.
Öyle güzel ki, gözlerimizi alam›yoruz ondan ve dakikalarca alk›ﬂlar›m›z kesilmiyor. Band›n› ve içinde
Cengizimiz’in foto¤raf› olan kolyeyi tak›yor. ‹kisi de çok yak›ﬂ›yor
Sevgimiz’e. Yine heyecan›n› belli
etmiyor pek ama biliyoruz ki çok
heyecanl›... Konuﬂmas› k›sa, sade
ve net. Kendisi gibi...
“Yoldaﬂlar, ikinci defa kuﬂand›m al›n band›m›.. Onurluyum.
Gururluyum. Öncelikle bu band›
bana lay›k gördü¤ü için partime
teﬂekkür etmek istiyorum. Çünkü
yolu ad›mlamak için s›rada bekleyen onlarca yoldaﬂ›m›n oldu¤unu
biliyorum.
‹lk kez al›n band›m› kuﬂand›¤›m ‘96’da da ayn› heyecan› ve
coﬂkuyu yaﬂam›ﬂt›m. ‘96’da 12
can›m›z›n ﬂehitli¤iyle zaferi kazand›k. 12’lerimizin aras›nda olamaman›n ac›s›n› duydum yüre-

Cengiz Soydaﬂ’›n 22 Kas›m 2000’de
Bart›n Hapishanesi’nde Bant Takma
Töreninde Yapt›¤› Konuﬂma:

Sevgi SAYMAZ; 39 yaﬂ›nda
bir kad›n. Artvin ﬁavﬂat’›n
Arpal› Köyü’nden. O sosyalizm
u¤runa savaﬂan bir devrimci.
14 y›ld›r tutsak. Adana,
Malatya, Amasya, Sakarya,
Çanakkale, Manisa hapishanelerinde iﬂkenceleri, katliamlar› gördü. Tecriti yaﬂad›.
ﬁimdi Uﬂak’ta.
Sadece kad›n devrimci tutsaklar›n kald›¤› Uﬂak Hapishanesi,
büyük direniﬂ içinde Yasemin
Canc›’y›, Berrin B›çk›lar’›,
Sevgi Erdo¤an’›, Sergül
Albayrak’› ve Günay Ö¤rener’i
ﬂehit verdi. Her biri Cepheli
kad›nlar›n destan›na yeni bir
sayfa ekledi. Baﬂe¤meyen
Kad›nlar’›n Mevzisi’nde ﬂimdi
bayra¤› yine bir Sevgi taﬂ›yor.

¤imde, ayn› zamanda kazanman›n sevincini yaﬂad›m. Zafer kazanmak en büyük mutlulu¤u oluyor bir devrimcinin. Yine zafer
kazanmak için ç›k›yoruz yola.
Cengizimizin klavuzlu¤unda, 13.
Ekibimizle...
Fidanlar’dan, Faruklar’dan,
Serdarlar’dan ve Fatmalar’dan
devrald›¤›m›z bayra¤› ya tecrit
zincirini k›r›p zafer gününde dalgaland›racak ya da ﬂehit düﬂece¤iz. Bir gün mutlaka kazanan biz
olaca¤›z, bunu biliyorum. Cengiz
Soydaﬂ ölüm orucu ekibi direniﬂçisi olarak, partime, ﬂehitlerimize, halk›m›za ve yoldaﬂlar›ma lay›k olaca¤›m. Hep yüre¤imdesiniz. Sizleri seviyorum...”
Bu k›sa ve heyecanl›, coﬂkulu
törenimizden sonra havaland›rmaya
ç›k›yoruz ve alanlar›n coﬂkusuna
kat›l›yoruz duvarlar›n ard›ndan....
16
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Yoldaﬂlar, Siper Yoldaﬂlar›;
Tarih, ak sayfalar›na, bir kez
daha hücre hücre ölen Özgür
Tutsaklar›n baﬂe¤mez direniﬂini yazacak.
Tarih bir kez daha son sözü
direnenlerin söyledi¤ine tan›kl›k edecek.
Bu güç bizim.
Bu güç ﬂehitlerimizin.
Onlardan ö¤rendik umudun
ad›n› kanla nak›ﬂ nak›ﬂ duvarlara iﬂlemeyi.
Onlardan ö¤rendik ölümü
düﬂman›n elinde bir silah olmaktan ç›karmay›, ölürken zalimin yüzüne meydan okumay›.
Söz hükmünü yitirdi art›k.
Gün, ﬂehitlerimize, yoldaﬂlar›m›za, halklar›m›za lay›k olma
günüdür.
Gün, Parti-Cephemizin direniﬂ gelene¤ine bir halka daha
ekleme günüdür.
Gün, düﬂman› ve ölümü yere
serme günüdür.
Ölüme yatarken, Ölüm Orucu
Ekibi’nde yer alan di¤er yoldaﬂlar›m gibi; yüzlerce Ölüm Orucu
gönüllüsü yoldaﬂ›m›n; her koﬂulda evlatlar›m›z onurumuzdur diye hayk›ran ailelerimizin;
bize güvenen halklar›m›z›n;
umutlar›n›, özlemlerini, düﬂmana duyduklar› kini s›rtlad›¤›m›z›n bilincindeyim.
Bu bilinçle bir kez daha söz
veriyorum; ölümü gülerek karﬂ›layaca¤›m. Partime, Önderime, ﬂehitlerimize, yoldaﬂlar›ma, halk›ma lay›k olaca¤›m.
Biz Kazanaca¤›z.
Halk›m›z Kazanacak.
Zaferimiz ﬂimdiden kutlu olsun.
Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz!
Zaferi ﬁehitlerimizle Kazanaca¤›z!
Yaﬂas›n Siper Yoldaﬂl›¤›!
...

“Tecrite Son” slogan›yla sürdürülen eylemler birçok yerde devam ederken, destek
amaçl› süresiz açl›k
grevleri de yay›l›yor.
Geçen hafta Ankara’da baﬂlayan açl›k
grevi bu hafta da ‹zmir’de baﬂlad›. Gruplar halinde sürece¤i
aç›klanan açl›k grevininin baﬂlad›¤›, 24 May›s’ta Buca Forbest giriﬂinde yap›lan eylemle TAYAD’l› Aileler taraf›ndan duyuruldu. Aç›klamay› yapan Sebahattin Filazo¤lu, tecritin
122 insan›n can›n› ald›¤›n› hat›rlatarak, “Bizler bu kaybedilen insanlar›m›z›n say›s›na yenileri eklenmesin, bu say› 123, 124 olmas›n diye
buraday›z. ﬁu an hapishanelerde ve
d›ﬂar›da ‹stanbul ve Adana’da ölüm
orucu sürüyor. Tecritin insanl›k suçu oldu¤u bilinciyle tecritin ortadan
kald›r›lmas› için direniyorlar. Bizler de bugün ayn› bilinç ve kararl›l›kla burada açl›k grevine baﬂl›yoruz” diye konuﬂtu.
ESP’nin de destekledi¤i aç›klamay› halk ilgiyle dinlerken, Grup
Gün›ﬂ›¤› da bir dinleti verdi. Direniﬂ
türkülerinin ard›ndan Sebahattin Filazo¤lu ve Cafer Göylüsün ilk grup
olarak açl›k grevine baﬂlad›lar.
‹zmir TAYAD’l›lar her hafta düzenledikleri oturma eylemini de, 20
May›s’ta Kemeralt› Çarﬂ›s› giriﬂinde gerçekleﬂtirmiﬂlerdi.
***
Açl›k grevinin devam etti¤i bir
baﬂka yer de Ankara Abdi ‹pekçi
Park›. El’in alt›ndaki direniﬂlerinin
1000. gününü karﬂ›lamaya haz›rlanan TAYAD’l›lar, her hafta düzenledikleri tutsak mektubu okuma eylemini bu hafta da 22 May›s günü
gerçekleﬂtirdiler.
“Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum, Tecrit Öldürüyor” ve “Tecrite
Son” yazan pankartlar›n aç›ld›¤›
eylemde, bir hücre maketi de tecrit
iﬂkencesini simgelemek için kullan›ld›. Ölüm orucu direniﬂçilerinin
resmini taﬂ›yan TAYAD’l›lar ad›na

boyunca halk›n ilgisi
yo¤un olurken 400
adet broﬂür da¤›t›ld›.
***
21 May›s Pazar günü ‹stanbul Sultanahmet Park›’nda toplanan TAYAD’l›lar, bir
kez daha “Tecrite Son”
diye hayk›rd›lar. Direniﬂçilerin resimlerinin
taﬂ›nd›¤› eylemde bu
hafta F Tipi’ndeki tutsaklardan Ufuk Keskin’in mektubu
ile tecrit anlat›ld›. Halk›n yo¤un ilgi
gösterdi¤i oturma eyleminde, yabanc›lara da ‹ngilizce olarak tecrit
anlat›ld›.

Direnenler
Onurumuzdur!
konuﬂan Ayﬂe Arapgirli, “Beynimize örülen hücreleri y›kal›m. Kendi
hapishanemizi y›kal›m. Duymazl›ktan gelerek, görmezden gelerek iktidar›n katliam›na ortak olmaya son
verelim” dedi.
Aç›klaman›n ard›ndan, eyleme
destek veren ﬂair Mehmet Özer,
hücre maketinin içine girerek, Ümit
‹lter’in Kand›ra F Tipi’nden gönderdi¤i “Size Tecriti Anlatmak ‹stiyorum” baﬂl›kl› mektubunu okudu.
Özer sözlerini; “kavga amans›z ve
kat›/ kavga didik didik ve destans›/
Ben düﬂtüm,/ yerimi bir baﬂkas›
al›r/ bu iﬂ bu kadar s›radan…/ Kurﬂuna diziliﬂ ve kurtlar/ ne kadar faydas›z…/ Ama birlikte olaca¤›z halk›m/ o büyük f›rt›nada/ çünkü sevdik seni…” dizeleri ile bitirdi.
Eyleme, Tar›m-Orkam Sen, ESP
ve Mazlum-Der de destek verirken,
s›k s›k “Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz, Yaﬂas›n Abdi ‹pekçi Direniﬂimiz, Behiç Aﬂç› Onurumuzdur,
Kamil Karataﬂ Onurumuzdur, Gülcan Görüro¤lu Onurumuzdur, Sevgi
Saymaz Onurumuzdur, Serpil Cabadan Onurumuzdur” sloganlar›
at›ld›.
***
Adana TAYAD’l› Aileler’in
“Tecrite Son” demek için her hafta
yapt›klar› ‹nönü Park›’nda ki eylem, 22 May›s günü gerçekleﬂtirildi.
“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun” önlükleri giyen ve “Tecrite
Son” pankart› arkas›nda toplanan
TAYAD’l›lar, Gülcan Görüro¤lu’nun direniﬂine destek ça¤r›s›nda
bulundular. Aç›klaman›n ard›ndan
yap›lan oturma eyleminde bir saat
17
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***
Samsun TAYAD’l›lar, her Cumartesi oldu¤u gibi 20 May›s’ta da,
Süleymaniye Geçidi’nde oturma
eyleminde tutsak mektubu okuyarak, zalime öfkelerini hayk›rd›lar.
Sloganlarla sonland›r›lan oturma
eyleminin ard›ndan, Çiftlik Caddesi
boyunca kampanya bültenleri da¤›t›larak eylem bitirildi.
***
Evlatlar›n›n, kardeﬂlerinin tecrite karﬂ› zaferi kazanacaklar› inanc›yla Hatay TAYAD’l›lar Ulus
Meydan›’nda yapt›klar› oturma eyleminin 11. haftas›nda 19 May›s günü bir araya geldiler. Pankartlar› ve
sloganlar› ile tecriti ve direniﬂi hayk›ran TAYAD’l›lar, direnenler onurumuzdur dediler. Oturma eylemi
s›ras›nda bir tutsak mektubu okunurken, çok say›da insan tecrit konusunda TAYAD’l›lar› soru ya¤muruna tutarak bilgi ald›. Eylemin ard›ndan Armutlu ve Elektrik Mahalleleri’nde afiﬂ yapan TAYAD’l›lar
halka tecrit gerçe¤ini anlatmaya devam ettiler.
***
“Sana Tecriti Anlatmak ‹stiyorum” denilerek oturma eylemi yap›lan yerlerden biri de Antalya oldu.
TAYAD’l›lar bir tutsak mektubu da
okuduklar› eylemde K›ﬂlahan Oteli
önünden meydana kadar sloganlarla
yürüdüler. Burada yap›lan aç›kla-

mada direniﬂin sürdü¤ü hat›rlat›larak, “Bizler bu ac›n›n ve onurun taﬂ›y›c›lar› olarak diyoruz ki; tecritin
dayatt›¤› bu hiçli¤e teslim olmamak
için herkesin yapabilece¤i bir ﬂeyler var” denildi. Eyleme, E¤itimSen ﬁubesi de destek verdi.
***

Mersin’de 22 May›s günü düzenlenen oturma eyleminde, “Ölüm
Orucu Sürüyor Zafer Bizim Olacak,
Behiç Aﬂç› Gülcan Görüro¤lu Onurumuzdur” sloganlar› hayk›r›ld›.
Gülbeyaz Karaer taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, “Hep onurumuz ve insanca bir yaﬂam koﬂullar› için feda

★ HSF’de Tutsaklar ve Tecrit

haz›rlad›klar› imza metinleriyle “Bahar Kimyongür’e
Özgürlük” için imza toplad›lar. Yaﬂlar› 50’nin üzerinde olan iki sendikac›n›n davran›ﬂ› örnek olurken, Hollanda Fasl› ‹ﬂçi Komitesi
(KMAN) yöneticileri, imzay› 10.000`e yak›n üyeleri ad›na att›klar›n› vurgulad›lar.
HSF’nin son günü UTMP Temsilcisi tecrit üzerine
konuﬂtu. Temsilci, tecritin anti-emperyalist herkesin
sorunu olmas› gerekti¤ini kaydetti. Forumun kapan›ﬂ›nda söz alan Samir Amin, Anuradha Mittal, Anne Van
Schaik ile Sylvia Borren, Amerikan haydutlu¤u ve ortak hareket etme konular›n› ele ald›lar. M›s›rl› ünlü yazar Samir Amin, Amerika’dan Anuradha Mittal ile Hollanda’dan Anne Van Schaik, tutsaklar›n herkesin tutsa¤› oldu¤unu, ölüm orucu hakk›nda bilgilerinin oldu¤unu söyleyerek desteklediklerini ifade ettiler.

Hollanda’n›n Nijmegen ﬂehrinde 19 - 21 May›s günlerinde “2. Hollanda Sosyal Forumu” (HSF) düzenlendi. 150’ye yak›n seminerin yap›ld›¤› foruma 1500 kiﬂi
kat›ld›. Bu sene ikincisi düzenlenen HSF’de a¤›rl›kl›
olarak Amerikan emperyalizminin sald›rganl›¤›,
Irak’taki direniﬂ, Avrupa Anayasas›, Filistin`deki direniﬂ, duvar ve ambargo ile mültecilik konular› ele al›n›rken, Anadolu Federasyonu ile Uluslararas› Tecritle Mücadele Platformu (UTMP) da yerald›.
Anadolu Federasyon Baﬂkan› Nurhan Erdem, göçmenler ve ilticac›lar›n yaﬂad›klar› sorunlar› dile getirirken, Belçika’da devrimcilere yönelik hukuksuzlu¤u anlatt›. Hollanda’da tutuklu bulunan “Bahar Kimyongür’e Özgürlük” imza metni yo¤un destek bularak imzalan›rken, Almanya’n›n en büyük sendikas› olan Verdi
Sendikas›’n›n iki sekreteri, forumda kendi imkanlar› ile

★ Anti-kapitalist, Anti-emperyalist
Atina Buluﬂmas› Sonuç Bildirgesi
4-7 May›s tarihleri aras›nda Atina'da düzenlenen Uluslararas› Antiemperyalist Anti-kapitalist Buluﬂma
(IAAM) sonuç bildirgesi yay›nland›.
Çeﬂitli ülkelerden devrimci, demokrat hareketlerin imzas›yla yay›nlanan
bildirgede, Türkiye’den TAYAD’›n
imzas› da bulunuyor.
Irak direniﬂinin selamland›¤› bildirgede, silahl› mücadeleye verilen
güçlü destek vurgulan›rken, Nepal’de süren gerilla savaﬂ›na, Filistin
halk›n›n direniﬂine de destek ifade
edildi. Balkanlar’da ABD askeri üslerinin varl›¤›na karﬂ› halklar› direniﬂe ça¤›ran IAAM, Miloseviç’in katledilmesini mahkum etti. Frans›z
emekçilerinin ve gençlerinin mücadelesine dikkat çekilirken, “Avrupa
halklar›n› ayn› direniﬂ yolunu takip
etmeye ça¤›r›yoruz. Dünyan›n her
taraf›nda iﬂçi hareketlerinin yeniden

ediyoruz can›m›z›, sevdiklerimizi”
ifadelerine yer verilirken, bir tutsak
mektubu okunarak tecrit anlat›ld›.
Marﬂlarla biten eylemin ard›ndan
polisin keyfi kimlik kontrolü dayatmas› yaﬂand›. Buna ra¤men, “Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz” slogan› öfkeyle hayk›r›ld›.

inﬂas›n› ve güçlendirilmesini hedefleyen her türlü
mücadeleyi, toplumun bask› ve sömürü zincirlerinden bütünüyle kurtulmas› için harcanan çabalar› destekliyoruz” denildi.
Emperyalizmin “Terörizm politikalar›na, halklar›n demokratik haklar›n›n yok edilmesine, terörist histeriye, kara listelere, Guantanamolar’a
ve halk hareketlerine ve özgürlük ve
adalet için savaﬂanlara yönelik uygulanan ﬂiddete” karﬂ› ç›kan IAAM,
“Düﬂüncelerimiz, Türkiye ve Ebu
Garib'deki tecrit hücrelerinde oldu¤u gibi hapishane ve zindanlardaki
ﬂiddet politikalar›na karﬂ› direnen
militanlarla birliktedir” dedi.
Bildirge ﬂu ifadelerle son buldu:
“21. yüzy›l, eﬂitlik, özgürlük ve adalet üzerinde kurulu ve insan›n insan›
sömürmedi¤i yeni bir dünya yaratmak için emperyalizmi ve her türden
gericili¤i devrim mücadelesi veren
halklara ve emekçilere aittir.”
18
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Komplo ile
tutukland›lar
tahliye edildiler
14 Mart tarihinde Dersim
Temel Haklar’a yap›lan bask›nda tutuklanan Murat Kaymaz,
Elif Akkurt ve Derya Ula¤, 17
May›s tarihinde yap›lan ilk duruﬂmalar›nda tahliye edildiler.
Hat›rlanaca¤› gibi; Temel
Haklar yönetici ve üyeleri, Emniyet ve Savc›’n›n ortak haz›rlad›¤› komplo ile keyfi bir ﬂekilde tutuklanm›ﬂlard›. Yeri
yurdu belli olan bir kiﬂinin “da¤a gönderiliyor” gerekçesiyle
demokratik kurum çal›ﬂanlar›
ve dernek üyeleri polisin gazl›
ve coplu sald›r›s›na u¤ram›ﬂlar,
polis Dersim sokaklar›nda saatlerce terör estirerek çok say›da
kiﬂiyi gözalt›na alm›ﬂ, iﬂkencehanelere taﬂ›m›ﬂt›.

“ Te r ö r e
karﬂ› uluslar
aras› iﬂbirli¤inin muhteﬂem bir örne¤i”ydi... “DHKP-C’ye
Türkiye’den ‹talya’ya, Belçika’dan
Hollanda’ya büyük darbe vurulmuﬂ”tu... “Yakalananlar aras›nda
Türkiye sorumlusu dahil birçok üst
düzey yönetici var”d›... “Örgüte ait
çok say›da belge, döküman ele geçirilmiﬂ, ﬂifreler çözülmüﬂ”tü...
“DGM’ye gönderilen 29 kiﬂinin
DHKP-C örgütünün beyin tak›m›
oldu¤u ö¤renilmiﬂ”ti... “Avrupa’da
23, Türkiye’de 40 örgüt üyesi ele
geçirilmiﬂ”ti...
Ve...
Ve iﬂte böyle bir “büyük operasyon”da, 22 May›s günü görülen
duruﬂma sonras›nda tek bir tutuklu devrimci kalmad›. 1 Nisan
2004 tarihinden bu yana “ne kadar fazla yat›r›rsak kârd›r” mant›¤›yla hareket eden mahkeme,
tutuklu bulunan son dört kiﬂiyi
de, o gün tahliye etmek durumunda kald›.
Çünkü, ortada iddialar› kan›tlayacak tek bir delil olmad›¤› gibi, polisin “delil” diye mahkemeye verdi¤i belgelerin sahte oldu¤u kan›tland›, disket vb.
birçok “kan›t›n”, kan›t olma niteli¤ini taﬂ›mad›¤› teknik ve hukuki olarak belgelendi.

raf›ndan demokratik kurumlar› çal›ﬂamaz hale
getirmek, haklar ve özgürlükler mücadelesini sindirmek amac›yla yap›ld›¤›n› hat›rlatarak, “Biz 2 y›l› aﬂk›n bir süredir bu mahkemelerde
komplolar›, provokasyonlar› boﬂa
ç›karmaya devam ediyoruz. Peki ya
siz? Gerçekleri aç›klay›p, komplocular› yarg›layabilecek misiniz?
Aciz de¤ilseniz bizi de¤il komplocular› yarg›lay›n!” diye konuﬂtu.
HÖC’lüler s›k s›k “Adalet ‹stiyoruz, Komplolara Son” sloganlar›n› att›lar.

Komplocular Yarg›lans›n!

Tutuklu Kimse Kalmad›
1 Nisan 2004 tarihinde Hollanda, Belçika, Almanya, ‹talya ve
Türkiye'de yap›lan eﬂ zamanl› operasyonun davas›na 22 May›s’ta ‹stanbul 12. A¤›r Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
4'ü tutuklu toplam 88 kiﬂinin
yarg›land›¤› duruﬂma sonucunda,
tutuklu bulunan; ﬁadi Özbolat,
Mehmet Yayla, Gülizar Kesici ve
Metin Yavuz tahliye edildi.
Tutuklu ve tutuksuz devrimcilerin yan›s›ra, 15 savunma avukat›n›n
kat›ld›¤› duruﬂmada, ﬁadi Naci
Özbolat'›n Avukat› Taylan Tanay,
müvekkilinin 26 ayd›r tutuklu oldu-

“Uluslararas› DHKP-C
Operasyonu”nda
tutuklu kimse kalmad›

¤unu hat›rlatarak tahliye talebinde
bulundu. Mahkeme heyeti ise ‹talya, Belçika ve Hollanda makamlar›ndan davaya iliﬂkin iki y›ld›r talep
ettikleri belgelerin henüz ellerine
ulaﬂmad›¤›n› belirterek, Özbolat,
Kesici, Yavuz ve Yayla'y› tutuksuz
yarg›lanmak üzere serbest b›raka-

rak, duruﬂmay› erteledi.
Savunma avukatlar› ayr›ca, bugüne kadar Belçika, Almanya ve
Hollanda’da bask›nlar›n ard›ndan
herhangi bir davan›n aç›lmad›¤›n›
da belirttiler.

Komplocular› Yarg›lay›n!
Mahkemeyi izlemek ve bir kez
daha 1 Nisan sahte belgeli komplo
operasyonunu protesto etmek için,
mahkeme öncesi aç›klama yapan
HÖC üyeleri, “Sahte Belgelerle Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n! ”
pankart› açt›lar. 120 kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde konuﬂan ‹brahim Çuhadar, 1 Nisan’›n, Avrupa emperyalistleri ve iﬂbirlikçi AKP iktidar› ta19
28 May›s 2006 / 54

Telefon Kart› Da Sahte!
Polis fezlekesi ve bu fezlekeyi aynen alan savc›l›¤›n iddianamesine göre; “örgütle ba¤lant›
cep telefonu hatt› arac›l›¤›yla kuruluyor”du.
Dosyaya konulan birçok sözde “örgüt yaz›ﬂma ve raporlar›”
gibi, ad› geçen S‹M kart›n›n da
dosyaya polis taraf›ndan eklendi¤i anlaﬂ›ld›. Böyle bir telefonun olmad›¤› ve hatt›n da 2002
y›l›ndan bu yana, polis emanetinde bulundu¤u avukatlarca dile
getirildi.
Yani 1 Nisan operasyonundan
iki y›l önce -bir baﬂka operasyondan- elinde bulunan kart› dosyaya koyuyor polis ve iﬂte “delil” diyor. T›pk›, birçok “örgüt içi yaz›ﬂmay›” kendi bilgisayar›nda yaz›p
dosyaya koydu¤u gibi.
Gelinen aﬂamada; ortaya koydu¤umuz sahte belgeler gerçe¤i ile zaten kamuoyu nezdinde niteli¤i aç›¤a
ç›km›ﬂ olan 1 Nisan komplosu,
mahkeme aﬂamas›nda da çökmüﬂtür. “Uluslararas› operasyon” balonu patlam›ﬂt›r.
Bu sonuç; dosyada yeralan bir
çok “belge ve delil”in sahte oldu¤unun, mahkeme taraf›ndan da z›mni olarak kabul edilmesidir. Yap›lmas› gereken, o sahte belgeleri haz›rlayanlar›n san›k sandalyesine
oturtulmas›d›r.

AKP iktidar›n›n emperyalistlerle
iﬂbirli¤i içinde gerçekleﬂtirdi¤i 1 Nisan operasyonu; Türkiye tarihinin en büyük
komplosu olarak an›lacakt›r. Süreç
bitmemiﬂtir, ancak yap›lan yaygara
ve sonuçtan bak›ld›¤›nda komplo
büyük oranda çökmüﬂtür.

söyledikleri
operasyon
tam bir fiyaskoydu. Hepsi
gözönünde olan insanlar› gözalt›na
almak, demokratik kurumlar› basmak için neden bir y›l haz›rland›n›z,
neye haz›rland›n›z sorular›na cevap
veremediler? Vahim olan ﬂuydu ki;
hukuk kurumlar› ve hukukçular da;
her yan›ndan hukuksuzluk akan
operasyona, “terörizm” bask›lanmas› alt›nda sesini ç›karmad›lar.
Oligarﬂinin güç ald›¤›, Amerikan
taklitçisi Avrupa emperyalizminin
kendi teﬂhirini göze alarak ortak oldu¤u operasyon da, sadece bu demagojiye dayan›yordu. “Terör örgütü” denildi¤inde akan sular›n duraca¤› bir ülke ve dünya koﬂullar›n›n
zor yöntemleriyle yarat›lmas› üzerine inﬂa ettiler 1 Nisan terörlerini.
Ancak her ﬂeye ra¤men, mahkeme aﬂamas› için bunlar yeterli de¤ildi, “delil” gerekliydi ama onca
tantanaya karﬂ›n, ortada hiçbir ﬂey
yoktu. Ve tam da bu aﬂama polisin
ony›llard›r bilinen yöntemi devreye girdi. Delil yoksa yarat›l›rd›!
Yaratt›lar!
Ve polisin komplosunun orta¤›
olan yarg›, 82 devrimciyi tutuklad›. Tutuklanan bütün devrimciler;
her gün demokratik kurum ve kuruluﬂlara gidip gelen, oralarda çal›ﬂan insanlard›. Bir anda “illegal”
gösterildiler, bir anda “örgüt üyesi”
oluverdiler. Bu konuda burjuva bas›n polisin baﬂ yard›mc›s›, pisli¤inin
gizleyicisi rolünü oynad›.

Bir Komplonun Öyküsü

Komploculu¤u, provokasyonlar›
yönetim tarz› olarak kullanan oligarﬂinin tarihinde kuﬂkusuz yüzlerce komplo mevcuttur, ancak 1 Nisan’›n; hukuku ve adaleti en demagojik biçimde kullanan Avrupa emperyalistlerinin de ortak olmas› ve
operasyonlar›n çap› itibariyle, eﬂi
benzeri yoktur. “Terörizm” demagojisiyle nas›l bir hukuksuzlu¤un
yaﬂama geçirildi¤i, devletin polisinin aleni ﬂekilde sahte belgeler haz›rlad›¤› ve iktidar›n bunu savunarak operasyonla övündü¤ü bir baﬂka
örne¤e rastlamak da zordur.

Oligarﬂinin komplo politikalar› ve psikolojik
savaﬂ yöntemleri
dolaplar talan edildi.
Yaﬂananlar›n ad› özetle, “terör
demagojisi ile terör estirmek”ti.
Kopenhag Kriterleri ile faﬂizmin iﬂbirli¤i sonucunda yarat›lm›ﬂt› bu terör. Her demokratik kurum örgütün
“hücre evi”, çal›ﬂan herkes “örgüt
üyesi” ilan edildi. Onlarca kiﬂi daha
gözalt›na iken, onlar› “terörist”, ﬂura bura “sorumlusu” ilan eden, sorumsuz, kontra bas›n da de¤ildi sadece. Emniyet Genel Müdürlü¤ü
Sözcüsü Ramazan Er, daha bask›n-

Sat›r baﬂlar›yla, komplonun
nas›l kuruldu¤unu, ne amaçland›¤›n› hat›rlayarak, bu ülkenin nas›l
yönetildi¤ine bir kez de 1 Nisan
aynas›nda bakal›m...

Faﬂizm ‹le Kopenhag
Kriterlerinin ‹ﬂbirli¤i!
Tarih, 1 Nisan 2004. ‹stanbul’da; Ekmek ve Adalet Dergisi,
TAYAD, Halk›n Hukuk Bürosu, Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i,
Anadolu’nun Sesi Radyosu, Gençlik Gelecektir Dergisi, ‹stanbul
Gençlik Derne¤i, ‹dil Kültür Merkezi, Okmeydan› Halk›n›n Sesi Gazetesi bas›ld›; onlarca kiﬂi gözalt›na
al›nd›. Ayn› gün di¤er illerde de,
Adana Dayan›ﬂma-Der ve Dersim
Temel Haklar’›n da içinde bulundu¤u birçok kurum bas›ld›.
Avrupa’da ise; Hollanda’da Özgürlük Bürosu ve DHKC Enformasyon Bürosu, Belçika’da Halk›n Sesi
Televizyonu ve ayr›ca Hollanda ve
Almanya’da çeﬂitli evler bas›ld›.
Tüm bu bask›nlarda, bilgisayarlar,
telefonlar, yay›nlar gasbedildi. Duvarlar arama alt›nda delinip y›k›ld›,

lar›n yap›ld›¤› gün “Avrupa’da 23,
Türkiye’de 40 örgüt üyesi yakaland›” aç›klamas›n› yapt›. Sonraki gün
ve aylarda ‹çiﬂleri Bakan› defalarca
“teröre karﬂ› uluslararas› iﬂbirli¤inin en güzel örne¤i” olarak gösterdi ve mahkemeleri süren insanlar›
“terörist” ilan etmekten çekinmedi.
Hukuksuzluk diz boyuydu, düzen kendi yaz›l› yasalar›n› da bir yana b›rakm›ﬂ, mahkemeler, savc›lar,
hükümet yetkilileri, komploculu¤u
malum polis ﬂeflerini aratm›yordu.
Oysa Türkiye ve Avrupa’da bas›lan
yerler aras›nda, DHKC’yle ilgili tek
yer Hollanda DHKC Enformasyon
Bürosu’ydu. Ki o da bulundu¤u ülkenin yasalar› çerçevesinde faaliyet
yürüten yasal bir kurumdu. Emniyetin “bir y›ld›r haz›rland›klar›n›”
20
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“Kan›tlar”›n Sahte Oldu¤u
Deﬂifre Ediliyor
Önce, operasyonda tutuklanan
Ekmek ve Adalet Dergisi Genel Yay›n Yönetmeni Gülizar Kesici ve
avukatlar›n›n imzas›yla 8 May›s
2004 tarihinde; ard›ndan 29 May›s
2004 tarihinde operasyonda tutuklanan çok say›da devrimcinin ve avukatlar›n›n imzas›yla aç›klamalar yap›ld›. Bu aç›klamalarda, polisin
dosyaya koydu¤u yüzlerce belgenin
sahte oldu¤u kan›tland›.

Polis sahte belge haz›rlamada
öylesine pervas›z davranm›ﬂt› ki,
Emniyetin bu sahte belgeleri yazmakla görevlendirdi¤i kiﬂi, ayn›
belgeden iki tane yazabilmiﬂ, birinde bir madde yazmay› unutmuﬂ, di¤erinde yazm›ﬂt›. Yap›lacak en kaba
bir incelemede dahi, tüm bu belgelerin tek elden ç›kt›¤› anlaﬂ›l›yordu.
Sözde örgüt belgelerinin, illegal
devrimci bir örgütün ciddiyetiyle
yak›ndan uzaktan ilgisi yoktu. Örgütteki sorumlular›n, kod adlar›n›n
kime ait oldu¤unun listeleri gibi,
polisin komplosuna dayanak olabilecek ve akl› baﬂ›nda herkesin “komik” deyip geçece¤i “belgeleri” eklemeyi de unutmam›ﬂt› polis. Pervas›zl›¤›n bir baﬂka örne¤i de; Ekmek
ve Adalet Dergisi’nin çeﬂitli say›lar›nda ç›kan yaz› ve röportajlar›n dahi bilgisayar ç›kt›lar›n›n “örgüt belgesi” diye dosyaya konulmas›yd›.

aname haline getirildi.
Oligarﬂik iktidar ve onun polisinin fezlekede ifadesini bulan mant›¤› ve dayatmas› ﬂuydu: “Hak ve özgürlükler mücadelesi ile ilgili dernekler, yay›nlar yaﬂamamal›d›r. Veya ad› olsa da hiçbir iﬂlevi olmamal›, sadece demokrasi vitrini için "var
gibi" gözükmelidir. Devrimciler asla örgütlenmemelidir, hele hapishaneden ç›kanlar hak özgürlükler mücadelesiyle, ülke sorunlar›yla ilgilenmemelidir, ilgilenirlerse, bu insanlar›n söyledikleri her söz, yapt›klar› her faaliyet terördür...”

‘Diskette Ad›n Ç›kt›’ Terörü
Ve Komploya Suçüstü
Gözalt› ve tutuklamalar 1 Nisan
ile s›n›rl› kalmad›. “Ele geçirildi¤i”
iddia edilen diskette, “ad›n ç›kt›”
denilerek Türkiye’nin onlarca ken-

Düzenin kendi yasalar›n›
uygulamas› halinde dahi, bu
dosya daha baﬂtan f›rlat›l›p
at›lacak nitelikte oldu¤unu
kendisi anlat›yordu adeta.
Buna ra¤men, devrimcileri
ne kadar içeride tutarsak kârd›r anlay›ﬂ› ile, kimileri bir
y›l, kimileri 2 y›ldan fazla
bir zaman tutsak edildiler.
Polis sahte belgeleri haz›rlamaktaki amac›n›, 4
Nisan 2004 tarihli fezlekesinde
aç›kça ortaya koymuﬂtu. Yarg› ﬂuydu; “bunlar teröristtir, kimileri hapishanede yatm›ﬂlard›r, ﬂu eylemlere kat›lm›ﬂlard›r (ki say›lan eylemlerin istisnas›z tümü yasal demokratik eylemlerdir)” gibi nedenleri s›ral›yor ve ard›s›ra “bunlar terörist oldu¤undan derneklerde, dergilerde
örgütlenecekler, sonra da terör eylemi yapacaklar. O halde baﬂtan engel
olmak gerek” diyordu...
Böyle bir anlay›ﬂ›n hakka, hukuka tahammül etmesi mümkün mü?
Etmediler!
Yarg› da böylesine diz boyu olan
bir hukuksuzlu¤un içindeydi elbette. Polisin hiçbir hukukta yeri olmayan mant›kla haz›rlad›¤› fezleke, sat›r› sat›r›na bir savc› taraf›ndan iddi-

tinde onlarca kiﬂi gözalt›na al›nd›,
kimileri tutukland›. Öyle ki, disket
polisin elinde bir “koz”, demokratik
mücadele yürütenlere karﬂ› istedi¤i
zaman kullanabilece¤i bir terör silah› haline geldi. Bu pervas›zl›kla,
operasyonlar›n üzerinden bir-bir
buçuk y›l da geçse, birileri gözalt›na
al›nmaya devam etti. Nas›l olsa disket polisin elindeydi ve kimi can›
isterse, daha do¤rusu mücadelesini
engellemek, susturmak isterse, ismini ekliyor ve gözalt›na al›yordu.
Oligarﬂinin komplosu sürerken,
hukukçular›n çabalar›, Haklar ve
Özgürlükler Cephesi’nin hukuk savaﬂ› temelinde sürdürdü¤ü kampanyas› ilk sonucunu verdi. HHB avukatlar›, 9 Haziran 2004 tarihli duruﬂmada, suçlaman›n en önemli
21
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“kan›t›” olarak gösterilen disket ve
bilgisayar ürünlerinin tekrar incelenerek dökümünün yap›lmas› ve bir
kopyas›n›n kendilerine verilmesini
talep ettiler. Mahkemenin disketlerin “Emniyet Müdürlü¤ünden istenmesine” karar vermesi ile çarp›c›
bir gerçekle karﬂ›laﬂt›lar. Oysa dava
dosyas›ndaki emanet makbuzunda
tüm bu dökümanlar, “savc›l›k emanetinde” gözüküyordu. Yani, mahkemenin bilgisi ve onay› dahilinde,
savc›l›kta oldu¤una dair resmi kay›t
bulunan disketler, polisteydi. Dava
aylar önce aç›lm›ﬂ, tüm belgeler polisten ç›km›ﬂ görünmesine ra¤men
yaﬂanan bu durum, aç›k bir suçüstü
haliydi. “Diskette ad›n geçiyor” denilerek yap›lan gözalt› ve tutuklamalarda, o isimlerin diskete nas›l
girdi¤i de böylece anlaﬂ›l›yordu. Yine, HHB avukatlar›n›n bakt›¤› alt›
ayr› davada da benzer bir durumun
oldu¤unun ayn› süreçte ortaya ç›kmas›yla, bu hukuksuzlu¤un
polis-yarg› iﬂbirli¤i ile bir
yöntem, politika olarak kullan›ld›¤› kan›tland›.
Komplocular›n ald›¤› tek
darbe bu olmad›.
Kas›m 2004’te mahkeme
karar›yla, hakim Necat Ede
ile avukatlar taraf›ndan emanette yap›lan inceleme sonucunda, disket de polisin elinde kald›! Hangi disket, CD
vb. nereden al›nm›ﬂ, dosyaya konulan ‘örgütsel dökümanlar’ hangi
distek, CD vb.’den elde edilmiﬂ?
Bunlar›n hiçbirisi belli de¤ildi. Sözde delillerin bulundu¤u çuvallar
mühürsüz, öylesine at›lm›ﬂt›. Tutanakla tespit edilen bu durumun hukuki anlam›; disket ve di¤er belge
ve dökümanlar›n delil niteli¤ini yitirmiﬂ olmas›yd›, “hukuki yollarla
elde edilmiﬂ delil” niteli¤inde olmamas›yd›... Ki, do¤ru olan da buydu!
Sahte belgeleri acemice haz›rlayan
polis, bu konuda acemice de¤il ama
tam bir pervas›zl›k içinde hareket
etmiﬂ, nas›lsa iktidar, yarg› arkamda, ne gerek var yasalara uymaya
diye düﬂünmüﬂtü. Tübitak taraf›ndan verilen bir raporla da, disket türü materyallerin delil olamayaca¤›

bilimsel bir gerçek olarak dosyaya
girdi.

Komplonun Amac› Neydi?
Oligarﬂi bu operasyonla özel
olarak devrimci hareketi, genel olarak tüm devrimci demokratik kurum ve kiﬂileri bask› alt›na almay›,
sindirmeyi, korku dalgas› yaratmay›
ve nihayetinde halk›n demokratik
mücadelesini bast›rmay› hesaplam›ﬂt›. AKP iktidar›, hak ve özgürlükleri için mücadele eden herkese,
adeta “senin de diskette ad›n ç›kabilir” korkusunu yaymak istedi.
Oligarﬂi ve emperyalizm; Avrupa Birli¤i süreciyle allan›p pullanan
demokrasicilik oyununu deﬂifre
eden güçleri tasfiye etmekte birleﬂmiﬂ, gerçek demokrasiden yana
olan devrimcileri sindirmeye çal›ﬂm›ﬂlard›. Amaçlar›; gerici-faﬂist
AKP iktidar›na, ba¤›ml›l›¤a, kapitalizme muhalefet eden, halka bu kokuﬂmuﬂ sömürü ve zulüm düzeninin
alternatifini göstererek, sosyalizmi
savunan hiçbir gücün kalmamas›yd›. Bu anlamda sald›r›; demokratik alanda meﬂru mücadele sürdüren
devrimci, demokrat tüm güçlere yönelikti. Gözalt›na al›nan ve tutuklananlar, bu mücadelenin en ön saflar›nda yeralanlard›. Bu gerçe¤i gizlemek, AKP iktidar›n›n bask› ve zulmünü meﬂru göstermek görevi, burjuva bas›na düﬂtü. Polis kaynakl›
haberlerde, bask›nlar›n yasal, meﬂru, demokratik kurumlara karﬂ› gerçekleﬂtirildi¤ini gizlemek ve gizli
kiﬂiler ve kurumlar aç›¤a ç›kar›l›yor
havas› vermek için, “DHKP-C’nin
hücre evleri tek tek belirleniyor!”
gibi özel olarak seçilmiﬂ ifadeler
kullan›ld›.
Oligarﬂi, 1 Nisan öncesinde “Erdo¤an Kaldi dedi ki...” yaygaras› ile
baﬂlatt›¤› komplonun inand›r›c› olmamas› nedeniyle, arkas›na Avrupa’y› alarak 1 Nisan’› gerçekleﬂtirdi. Avrupa’n›n operasyonun bir aya¤›n› oluﬂturmas›, oligarﬂinin terörünün meﬂrulaﬂt›r›lmas›nda önemli etkendi. Avrupa’n›n sahte demokrasi
ve hukuk söylemlerine inanan bir-

çok kesim, terör demagojilerine
inand› ya da bask›lanmas› alt›nda
sesini ç›karmad›.
Avrupa emperyalizmi ise; devrimci düﬂmanl›¤› ve Türkiye’deki
siyasi ve ekonomik ç›karlar› ile hareket etti. Avrupa emperyalizminin,
ç›karlar› söz konusu oldu¤unda hukuku nas›l ayaklar alt›na alaca¤›, faﬂizmle iﬂbirli¤i yapmaktan çekinmeyece¤i, bir kez daha görüldü.
(Bugünlerde Hollanda ve Belçika’n›n yapt›¤› gibi.)
Oligarﬂi içinse; hukukun, hak ve
özgürlüklerin, yasalar›n hiçbir öneminin olmad›¤› 1 Nisan’la birlikte
yeniden görüldü. “Muhaliflerini
sindir de nas›l ve hangi yöntemi
kullan›rsan kullan”; temel politikad›r. Bu mant›k, ony›llard›r bu ülkenin yönetim biçimi olmuﬂtur.
Komplolar, provokasyonlar, siyasi
cinayet ve katliamlar, iﬂkenceler
hep bu amaçla uygulanm›ﬂt›r.
Komploculu¤un ise, bu yönetim
tarz›nda özel bir yeri vard›r. Gerek
halk›n mücadelesine karﬂ›, gerekse
oligarﬂi içi iktidar kavgalar›nda bu
düzenin en temel politikalar›ndand›r. Denilebilir ki, oligarﬂinin kirli
iktidar savaﬂlar›n›n tarihi, komplolar›n tarihidir. Bu nedenle, bugün
Dan›ﬂtay bask›n› konusunda AKP
hükümeti ana muhalefeti çok rahatça “komploculukla” suçlayabiliyor.
Devrimci demokratik kurum ve
kiﬂilere yönelik komplo örneklerinde ise tam bir pervas›zl›k külliyat›
oluﬂmuﬂtur.
Örne¤in: “Türkiye sorumlusu”
yakalan›r, “örgüte büyük darbe”ler
vurulur, örgüte ait tüm arﬂiv ele geçirilir, polis her ﬂeyi biliyor havas›
yayg›nlaﬂt›r›l›r. “Ad› aç›klanmayan
birinden ihbar gelir” ve yasal kurumlar bas›l›r, yöneticileri tutuklan›r. Yasal dergi bürolar› “hücre evi”
olur, yay›n yönetmeni “terörist” ilan
edilir. Polisin haz›rlad›¤› ifadeler,
zay›f kiﬂilikli unsurlara imzalatt›r›larak insanlar keyfi ﬂekilde tutuklan›r, hatta ony›llara varan cezalar verilir. Birileri bir anda “canl› bomba”
ilan edilerek afiﬂe edilir, hakk›nda
“vur emri” ç›kar›l›r. O kiﬂi ya da ki22
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ﬂilerin halen hapishanede olmas›n›n
dahi önemi yoktur, çünkü komplocular pervas›zd›r, devrimciler sözkonusu oldu¤unda hiçbir ﬂeyin sorgulanmayaca¤›ndan emin olarak
hareket ederler...
Halka karﬂ› savaﬂ›n ‘psikolojik
savaﬂ’ boyutunu da oluﬂturan tüm
bu komplo örnekleri, bu ülkede yaﬂand› ve halen yaﬂan›yor.

1 Nisan ve Türkiye Gerçe¤i
1 Nisan bu ülkenin nas›l yönetildi¤inin resmidir. Ressamlar›; hukuktan, adaletten sözeden, iktidar›,
Genelkurmay’› ile tüm düzendir.
1 Nisan; bu ülkenin demokrasi
de¤il faﬂizmle yönetildi¤ini göstermiﬂtir. Faﬂizm tepeden t›rna¤a bütün hukuksuzlu¤u ile halk›n mücadelesinin karﬂ›s›na dikilmiﬂ ve kendisini gizleme gere¤i dahi duymam›ﬂt›r. Kimi kesimler, üzerine “terörizm” demagojisi örtüldü¤ü için bu
hukuksuzlu¤un yeterince fark›na
varmam›ﬂ olsa da; hukuk devletinin
esamesinin okunmad›¤›, polisin yasad›ﬂ› ve gayrimeﬂru yöntemlerine
bütün düzen kurumlar›n›n ortak oldu¤u gayet aç›k bir ﬂekilde görülmüﬂtür. “Ba¤›ms›z yarg›” dedikleri
polisin, M‹T’in, Genelkurmay ve
iktidar›n emrindedir bu düzende. Ve
böyle bir düzeni, onlarca de¤il yüzlerce “demokratikleﬂme paketi” dahi demokratikleﬂtiremez.
1 Nisan sonras›, operasyonun
kendisinin fiyasko oldu¤unu, amac›
aç›s›ndan da sonucun bir “fiyasko”
olaca¤›n› belirterek ﬂöyle demiﬂtik:
“Boyutlar›yla, biçimleniﬂiyle yak›n tarihimizde benzeri görülmese
de, ayn› amaca yönelmiﬂ çok operasyonlar›n hedefi olmuﬂtur devrimciler. Ve hepsinde de operasyonlar› boﬂa ç›karmas›n› bilmiﬂlerdir.”
Oligarﬂi 1 Nisan’la amaçlad›¤›na
ulaﬂamad›, komplo yürütülen mücadele ile boﬂa ç›kt›. 1 Nisan 2004’ten
bu yana, oligarﬂinin yoketmek istedi¤i demokratik mücadelede konuﬂan, adaleti savunan yine biz olduk.
Oligarﬂi ise, faﬂist politikalar›yla,
komploculu¤u ile teﬂhir oldu.

gençlik
Liseliler Yozlaﬂmaya
Teslim Olmayacak!
Gençlik Federasyonu Lise Komisyonu taraf›ndan yozlaﬂt›rmaya, çeteleﬂmeye karﬂ› yürütülen faaliyetler kapsam›nda, 19 May›s günü Gazi Mahallesi Sultan Dü¤ün Salonu'nda bir panel düzenlendi. 'Uyuﬂturucuya Yozlaﬂmaya Çeteleﬂmeye Karﬂ› Birleﬂelim' yaz›l› pankart›n as›ld›¤› salonda, Gençlik
Federasyonu'nun yay›nlar›n›n bulundu¤u bir tan›t›m masas› da aç›ld›.
Lise Komisyonu ö¤rencilerinin ﬂiir dinletisi ile baﬂlayan etkinlik, Gençlik Federasyonu ad›na yap›lan konuﬂmayla sürdü. Düzenin yozlaﬂmay› nas›l
yaratt›¤›n›n ve gençli¤i teslim ald›¤›n›n anlat›ld›¤› konuﬂmada, çözümün örgütlenme, birleﬂme oldu¤u vurgusu yap›ld›. “Uyuﬂturulmak istenen, kirletilmek istenen bizim beyinlerimiz, yüreklerimizdir. Safl›¤›m›z› tüm insanca
duygular›m›z› koruyabilmek için örgütlenmeliyiz” denilen konuﬂman›n ard›ndan, SES’li sa¤l›k emekçisi Ebru Ebrulan, madde kullan›m› üzerine bilgi verdi ve uyuﬂturucunun zararlar›n› ayr›nt›l› bir biçimde anlatt›.
E¤itim-Sen üyesi Mehmet Püremiﬂ ise, sosyalist Küba'n›n e¤itim anlay›ﬂ›yla emperyalizm ve iﬂbirlikçisi ülkelerin e¤itim anlay›ﬂlar›n› örneklerle
karﬂ›laﬂt›rarak, ö¤rencilere alternatifin ne oldu¤unu gösterdi. Püremiﬂ, okullarda hangi kitaplar›n okutulaca¤›na karar veren Talim Terbiye Kurulu Baﬂkan›'n›n fuhuﬂtan yakaland›¤›n› belirterek ö¤rencilere nas›l bir e¤itim sisteminde yaﬂad›klar›n› ve kendilerine nelerin dayat›ld›¤›n› anlatt›. Püremiﬂ'in
ard›ndan Gazi Temel Haklar Derne¤i Baﬂkan› Selda Yeﬂiltepe, örgütlenme
üzerine liseli gençlere seslendi ve Gazi gençli¤inin sorunlar›na de¤indi.
Av. Behiç Aﬂç›’n›n mesaj› yo¤un alk›ﬂlarla karﬂ›lan›rken, Gazi gençli¤inin gitti¤i okuldan bir ö¤retmen de etkinli¤e kat›larak, ö¤rencileriyle birlikte sorunlar›n› ve çözümlerini tart›ﬂt›. Etkinlik, yozlaﬂmay› ve buna karﬂ› verilen mücadeleyi anlatan bir sinevizyon gösterimi ile sona erdi.

Erzincan’da Piknik
Erzincan Gençlik Derne¤i 20 May›s’ta Ergan Köyü’nde 60 kiﬂinin kat›ld›¤› bir piknik düzenledi. Köy giriﬂinde jandarman›n keyfi engelleme giriﬂimlerine, kimlik kontrolü dayatmalar›na karﬂ›n coﬂku içinde geçen piknikte, kültürel, sanatsal etkinliklerin yan›s›ra, ö¤renciler tecriti ve sorunlar›n›
da tart›ﬂt›lar. May›s ay› devrim ﬂehitleri için bir anma program› da düzenleyen Gençlik Derne¤i üyeleri, Grup Selvi'nin seslendirdi¤i marﬂlar› ve türküleri hep birlikte söyledi, coﬂkulu halaylar çekti.

Paris’te ‘Gençlik Gezisi’
Anadolu Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i Gençlik Komisyonu 20-21 May›s günlerinde gençlik gezisi düzenledi. Paris’in tarihi, kültürel mekanlar›n›
gezen gençler, Pere La Chaise Mezarl›¤›’nda, Y›lmaz Güney ve Ahmet Kaya’n›n mezarlar›n› ziyaret ettiler ve Paris Komünarlar›’n›n kurﬂuna dizildi¤i duvar›n oldu¤u yerde ‘Yaﬂas›n Halklar›n Enternasyonalist Dayan›ﬂmas›’
sloganlar›yla anma düzenlediler.
Akﬂam, Sud-Rail isimli sendikan›n lokalinde gençlik üzerine tart›ﬂmalar›n yap›ld›¤› ekinlik kapsam›nda, Fransa’da gençli¤in yaﬂad›¤› sorunlar› ve
çözüm önerileri ele al›nd› ve örgütlü olman›n alt› çizildi. Bir di¤er tart›ﬂma
konusu ise, ölüm orucu ve gençli¤in sorumlulu¤u oldu ve Behiç Aﬂç› ile telefon ba¤lant›s› kuruldu.
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“Sar›gazi Faﬂizme
Mezar Olacak”
‹stanbul Sar›gazi Mehmetçik
Lisesi’nde, 19 May›s ‘Gençlik Bayram›’ kutlamalar› s›ras›nda, baﬂka
bir okuldan gelen faﬂistler, liseli ö¤renciler taraf›ndan kovulmak istendi. Okullar›nda faﬂistlere yer olmad›¤›n› hayk›ran devrimci-demokrat
ö¤renciler, karﬂ›lar›nda okul idaresini ve jandarmay› buldular.
Liseli ö¤renciler faﬂistlerin okuldan ç›kart›lmas›n› isterken, idare faﬂistleri sahiplendi. Bunun üzerine
ö¤renciler, kutlamalara kat›lmayarak bu durumu protesto ettiler. Protesto nedeniyle idare kutlamalar›
yar›da kesmek zorunda kald›.
Okul önünde faﬂistlerin ç›kmas›n› beklemeye devam eden ö¤renciler, bu kez de jandarman›n bask›lar›
ile karﬂ›laﬂt›lar. “Sar›gazi Faﬂizme
Mezar Olacak, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar› ile bask›lar› protesto ederek yürüyüﬂe geçen ö¤rencilere, mahalle halk› ve esnaf da alk›ﬂlarla destek verdi. Protestoya
müdahale etmek isteyen jandarmaya karﬂ› barikat kurarak direniﬂe geçen 80 liseli, jandarmaya taﬂlarla
karﬂ›l›k verdi.

ÖGB’lere Protesto
‹stanbul Üniversitesi Fen ve
Edebiyat Fakülteleri ö¤rencileri,
kimlik kontrolleri s›ras›nda özel güvenlik görevlilerinin keyfi taciz,
bask› ve tartaklamalar›na karﬂ› 22
May›s günü oturma eylemi yapt›lar.
ÖGB’leri protesto eden ö¤renciler, Edebiyat Fakültesi önünde yapt›klar› eylemde, '‹stanbul Yar›
Aç›k Cezaevine Hoﬂ Geldiniz',
‘Güvenlik Bahane, Özgürlük Elden Gidiyor’ yaz›l› dövizler taﬂ›d›lar. Kitaplar›na ve dergilerine de el
konuldu¤unu anlatan ö¤renciler, ertesi günü de Fen Fakültesi giriﬂ kap›s› önünde eylemlerini sürdürdüler.

Canan Kulaks›z
2. Alternatif
Ö¤renci ﬁenli¤i

‹zmir Gençlik Derne¤i taraf›ndan bu y›l ikincisi 16-17 May›s tarihleri aras›nda düzenlenen Canan
Kulaks›z Alternatif Ö¤renci ﬁenli¤i, gençli¤in kitlesel coﬂkusuna ve
onlardan biri olan Cananlar’a,
Zehralar’a sahiplenmesine sahne
oldu.

2500 Ö¤renci Kat›ld›
Ege Üniversitesi Kampüsü’nde
yap›lan ﬂenli¤in 1. günü, Gülﬂah
Mersin’in yapt›¤› aç›l›ﬂ konuﬂmas›
ve sayg› duruﬂuyla baﬂlad›. Mersin,
gençli¤in sorunlar›n›n çözümü için
örgütlenme ve mücadele ça¤r›s›nda
bulundu¤u konuﬂmas›nda, Canan
ve Zehralar’›n gençli¤e yürüyece¤i yolu gösterdi¤ini
kaydetti.
Ritim
Grubu
‘Grup 45’ ile Roman müzi¤inin
coﬂkusunu yaﬂayan gençler, Grup
Yans›ma’n›n türküleriyle halaya durdular. ‹zmir Gençlik Derne¤i Tiyatro Toplulu¤u’nun
haz›rlad›¤› iktidar› teﬂhir eden
oyunun sergilenmesi ile devam
eden 1. Gün, Aç›k Hava Tiyatrosu’nda ‘Demir Çeneli Melekler’ filminin gösterimi ile son buldu.
ﬁenli¤in 2. gün program› ise saat 19.00’da sayg› duruﬂunun ard›ndan Gülﬂah Y›lmazer’in yapt›¤› konuﬂmayla baﬂlad›. Y›lmazer, konuﬂmas›nda Gençlik Dernekleri Fede-

Canan ve Zehra
Gençli¤e Kurtuluﬂun
Yolunu Gösteriyor
rasyonu’nun mücadelesini, yozlaﬂt›rmay›, hapishanelerdeki tecrit politikas›na karﬂ› verilen mücadeleyi, bu u¤urda
verilen 122 ﬂehit ve tecrite karﬂ›
ölüm orucu direniﬂinde ﬂehit düﬂen
Canan Kulaks›z’› anlatt›.

Canan ve Zehralar’la
Gelece¤e Yürüyorlar
Yap›lan konuﬂman›n ard›ndan
sahneye ç›kan Grup Gün›ﬂ›¤›, “Halk›z Biz”, “Görüﬂ Kabininde”, “Bre
Sivas Da¤lar›” parçalar›n› seslendirmesiyle kitleyi coﬂturdu. Grup Gün›ﬂ›¤› eﬂli¤inde halaylar çekildikten
sonra sahneye Hemﬂin Halkoyunlar›
Ekibi ç›kt›. Tulum eﬂli¤indeki oyunlar› büyük ilgi toplarken, Horon’a
gençler de kat›ld›lar.

DEV-GENÇ’lilerin ça¤r›s› ile
alternatif ﬂenlikte toplanan
binlerce gencimiz, bu düzenin alternatifini, özlemleri
olan bir Türkiye’nin mücadelesini de DEV-GENÇ
öncülü¤ünde verecek
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Bu sene ikincisi düzenlenen ﬂenli¤e, geçen y›l oldu¤u gibi ilgi oldukça yo¤undu. ‹zmir gençli¤i,
okullar›ndan ç›karak, bedenini gelecek güzel günler için zulme karﬂ›
ölüme yat›ran Canan’› sahiplenmelerini böyle göstermiﬂlerdi.
Yaklaﬂ›k 2500 kiﬂi s›k s›k “Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz, Canan
Kulaks›z Ölümsüzdür, Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ,
Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede”
sloganlar›n› hayk›rd›.

Grup Yorum Coﬂkusu
ve Omuz Omuza Halay
Gençlik Derne¤i taraf›ndan aç›lan standta derne¤in faaliyetlerini
anlatan belgelerle tan›t›m yap›l›rken, ﬂenlik alan›na büyük boy bir
DEV-GENÇ ambleminin yerald›¤›
Gençlik Federasyonu pankart› as›lm›ﬂt›. Alan›n bir baﬂka yerinde de
gençli¤in Canan ve Zehralar’la gelece¤e yürüdü¤ünü hayk›r›yordu k›z›l
bir pankart.
Grup Yorum’un
sahneye ç›kmas›yla
coﬂku doru¤a ulaﬂt›. Grup Yorum
“S›yr›l›p Gelen” türküsüyle
baﬂlad›¤›
program›na eski ve yeni
ﬂark› ve marﬂlar›yla devam
etti. Grup ad›na konuﬂan Cihan
Keﬂkek, Grup Yorum’un üzerindeki
bask›lardan ve ölüm orucundan
sözetti¤i konuﬂmas›nda gençlere
mücadele ça¤r›s›nda bulundu.
Binlerce kiﬂi Yorum’un marﬂlar›na eﬂlik ederken, Canan Kulaks›z
Alternatif Ö¤renci ﬁenli¤i, Yorum
türküleriyle omuz omuza halaya durulmas›n›n ard›ndan sona erdi.

S öz g ençlikte:
TMY’den Gençlik De
Pay›n› Alacak
Emperyalizmin direktiflerinden
d›ﬂar›ya ç›kamayan AKP hükümeti; demokrasi ve özgürlüklerden
bahsederken, en küçük bir hak
aramaya bile tahammül edemiyor. Oligarﬂi her dönem devreye
soktu¤u sivil faﬂistleri bugün yine
sahneye sürüyor, demokrasi diye
oynad›klar› oyunun kendi elleriyle ipini pazara ç›karmaktan çekinmiyor. Özellikle bir y›l içerisinde
sald›r›lar›n› artt›ran iktidar, bununla yetinmeyerek, yeni TMY ile
gençli¤in ve halk›n mücadelesini
bo¤ma haz›rl›¤› yap›yor.
“De¤iﬂen, demokratikleﬂen
Türkiye” masal›n›n esamesinin
okunmad›¤›, hiçbir ﬂeyin de¤iﬂmedi¤i art›k birçok kesim taraf›ndan
dile getiriliyor. Faﬂizmle yönetiliyoruz, mesele buradad›r ve halk
kesimlerinin mücadelesinin oldu¤u yerde faﬂizmin kanl› yüzü
makyaj tutmaz.
Sadece Mart ve Nisan aylar›
içinde Gençlik Derne¤i üyeleri

baﬂta olmak üzere, mücadele
eden gençli¤e yönelik sald›r›lar›
hat›rlamak bile yeterlidir. Kimi zaman polisin, kimi zaman faﬂistlerin devreye sokuldu¤u tüm bu
sald›r›lar, Bal›kesir’den Erzincan’a,
Diyarbak›r’dan Adana’ya, Elaz›¤’dan Ankara’ya birçok kente
uzan›yor.
Bu sald›r›lar sonucunda birçok
ö¤renci sindirilmek istenmiﬂ, kimi
yerlerde tutuklamalar olmuﬂtur.
Terör demagojisi ile Terörle Mücadele Yasalar› ç›kartan oligarﬂi,
gençli¤i terörle y›ld›rmak istiyor.
Bir yanda, F Tipleri’nde sansür
duvarlar› arkas›nda katledilen insanlar, di¤er yanda en ufak hak
talebinde devlet güdümünde faﬂistlerin linç sald›r›s›na u¤rayan
gençler ve emekçi halk... Bugün
provokasyonlar, linç giriﬂimleri
hakk›n› aramakta kararl› olan
herkesin önünde tehdittir. Emperyalistlerin ve iﬂbirlikçilerinin sömürü düzeninin devam› için tüm
muhalifler sindirilmek istenmektedir. Baﬂta da elbette gençlik.
Yeni TMY haz›rl›klar› bunun
için sürüyor. Konuﬂmayan, hakk›n› aramayan gençlik yaratmada
bir ad›m daha atmak için yeni

bask›lar› devreye sokmaya haz›rlan›yor iktidar.
‹stiyorlar ki, susan, bask›lar
karﬂ›s›nda sinen, düﬂünmeyen,
üretmeyen bir gençlik olal›m.
Haks›zl›klara, adaletsizliklere karﬂ›
sesimizi ç›karmayal›m, böylece
zulüm çarklar› istedikleri gibi dönsün, kasalar›na halk›n al›nteri ve
eme¤i akmaya devam etsin, gençlik ayd›n olma misyonunu yerine
getirerek yoksul halk› uyand›rmas›n... Bask›, zulüm, faﬂist terör,
linç giriﬂimleri, toplar›, tüfekleri,
gazeteleri, yozlaﬂt›rma politikalar›
hep bunun için...
Hay›r! Teslim olmayaca¤›z.
Tank›m›z, topumuz, tüfe¤imiz yok
ama inançl› yüreklerimiz, kararl›l›¤›m›z ve bize yol gösteren DEVGENÇ miras›m›z var. Ve yarat›lacak ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist bir Türkiye idealimiz var.
Bugün gençlik, misyonunun
gerisindedir. Bu gerçe¤i tersine
çevirece¤iz, ne TMY ne de baﬂka
bask›larla, faﬂist terörle teslim
al›nmay›z biz! Yeter ki, tüm gençlik olarak birleﬂelim, onlar›n istedi¤i gençlik tipine isyan edelim.

Gençlik Federasyonu

Meral Y›ld›r›m, bask›nda ve gözalt›nda yaﬂanan
iﬂkenceler ve polisin tezgahlamaya çal›ﬂt›¤› komployu teﬂhir ederek, “Bu sald›r›larla hedeflenen,
halk›n, gençli¤in, devrimci mücadelesinin sindirilmesidir.
Bask›lar bizi y›ldaramayacak” dedi.

Eskiﬂehir Gençli¤i Boyun E¤meyecek
Eskiﬂehir Gençlik Derne¤i'ne ve 6 dernek üyesinin evlerine 17 May›s günü sabaha karﬂ› Özel Harekât Timleri
ve sivil polisler taraf›ndan bask›nlar düzenlendi. Gerekçe
ise, Fatma Koyup›nar'la ilgili as›lan bir pankartan baﬂka
bir ﬂey de¤ildi.
6 Gençlik Derne¤i üyesini gözalt›na alan polis, ev bask›nlar›nda ailelerinin kafas›na silah dayayarak terör estirdi ve yasal broﬂür vb. yay›nlar “suç delili” diye gasbedildi. Gözalt›nda iﬂkenceye maruz kalan dernek üyelerine
yönelik sald›r›, adliyeye ç›kar›l›ﬂlar›nda da sürerken, polisler ö¤rencilerin avukatlar›n› da tartaklad›lar.
Yasal, demokratik eylemlerde çekilen resimlerle, uydurma delillerle komplo kurulmak istenen ö¤renciler, ç›kar›ld›klar› mahkemece serbest b›rak›ld›lar. Gençlik Derne¤i üyeleri ve di¤er baz› sol gruplar adliye önünde toplanarak arkadaﬂlar›na destek verdiler.
Bask›nlar, 21 May›s günü de Adalar Migros önünde
protesto edildi. Gençlik Derne¤i taraf›ndan düzenlenen
eyleme, EHP, ESP, SDP, Ekim Gençli¤i ve Mücadele Birli¤i temsilcileri de destek verdiler. Aç›klamay› okuyan

Amaç, Gençli¤i Sindirmek
Kuﬂkusuz; ‘Gençlik Federasyonu’ imzal› bir pankart için özel timlerle operasyonlar yap›lmas›, iﬂkencenin adliye önlerine kadar taﬂ›nmas› “normal” de¤ildir. Ama bu
sistemin genel politikalar› ve özelde gençli¤e yönelik politikalar› aç›s›ndan “normal”dir...
Zira, bu düzen sadece terörle ayakta duruyor. Oligarﬂik iktidar gençli¤in mücadelesinin geliﬂmesinden, politikleﬂmesinden korkuyor. Bugün belki say›lar› azd›r, ama
gençlik kitlesinin genel memnuniyetsizli¤i, düzene karﬂ›
hoﬂnutsuzlu¤u düﬂünüldü¤ünde, kitleselleﬂerek düzenin
karﬂ›s›na dikilmeleri uzak de¤ildir. Bunu bildi¤i içinde
bask›y› sürekli k›l›yor, terörize ederek gençlik kitlesinden
tecrit etmeye çal›ﬂ›yor.
Ama baﬂaramayacak! Bask›ya 12 Eylül’den bu yana
aral›ks›z ihtiyaç duymalar› bunun kan›t›d›r. Eskiﬂehir
gençli¤i de y›lmayacak ve faﬂizme direnecek!
25
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Sol içi şiddet, ÇÜRÜTÜR!
Sol içi ﬂiddetin kitleler nezdinde
solun prestijini sarst›¤›n›n, sola güvensizli¤i besledi¤inin üzerinde
çokça durulmas›na karﬂ›n, solun
kendi üzerindeki etkileri üzerinde
yeterince durulmam›ﬂt›r.
Sol içi ﬂiddetin, halk›n sola güvenini sarsaca¤›, solun adalet anlay›ﬂ›na inanc› zay›flataca¤› aç›kt›r.
Ama bundan daha vahimi, ayn›
inançs›zl›¤›, güvensizli¤i, sola karﬂ›
ﬂiddete baﬂvuran hareketin kendi
içinde de geliﬂtirmesidir.
Sol içi ﬂiddet, zaten esas olarak
bir ideolojik bunal›m›n tezahürüdür.
Sol içi ﬂiddete baﬂvuranlar›n buna
nas›l ve hangi zamanlarda yöneldi¤i
incelendi¤inde görülür ki, ideolojik
açmazlar›n›n zay›fl›¤›n›n ürünü –bir
anlamda “çözümü”– olarak baﬂvurmaktad›rlar sol içi ﬂiddete. Kendi
ideolojisine güveni tam olanlar›n
soldaki sapmalara, farkl› görüﬂlere
karﬂ› nas›l mücadele edece¤i bellidir. Bu mücadele ideolojik mücadeledir. Kendi ideolojisine güvenmeyenler ise, mücadelenin bu biçiminden kaç›p, ﬂiddete sar›l›rlar.
Ancak paradoksal olarak, sola
karﬂ› ﬂiddete baﬂvurmak, baﬂvuranlar›n ideolojik bunal›m›n› daha da
büyütür. Bu bunal›m hem örgütsel
düzeyde, hem de o örgütün taban›nda kendini gösterir.
◆
Yürüyüﬂ’ün önceki say›s›nda,
sol içi cinayetlerin, iﬂkenceye, hastanede adam vurmaya, öldürmek istedi¤i devrimciyi bulamay›p onun
yerine babas›n› öldürmeye kadar
uzanan baz› örneklerini hat›rlat›p,
ﬂunu sormuﬂtuk: “Herkesin düﬂünmesini istiyoruz: Böyle bir kültür,
sol içinde yaﬂamaya nas›l devam
eder?”
Kürt milliyetçi hareketinin devrimcilere karﬂ› gerçekleﬂtirdi¤i son
dört sald›r›ya iliﬂkin bu say›m›zda
yer verdi¤imiz tan›kl›klar, ayn› soruyu yine sorduruyor bize.
Bu nas›l bir düﬂmanl›k ya da

düﬂmanlaﬂt›rmad›r? Bu nas›l bir
devrimci, yurtsever, demokrat tipidir ki, karﬂ›s›ndakinin en az›ndan bu
düzene karﬂ› mücadele eden, bu
u¤urda bedeller ödeyen insanlar oldu¤unu bile bile, bu yöntemleri uygulayabilmektedir? Nas›l bir ruh
halidir ki, bu düzene karﬂ› mücadele içinde ﬂehit düﬂmüﬂ insanlar›n resimlerini yerlere atabilmektedir?
‹ﬂte bu nedenle, sol içi ﬂiddet asl›nda sadece bir “yanl›ﬂ tav›r” olarak mahkum edilmekle kal›nmay›p,
ideolojik kökleriyle, yaratt›¤› ilkesiz, de¤erlere sayg›s›z kültürle, yaratt›¤› insan tipiyle de sorgulanmal›
ve mahkum edilmelidir.
◆
Devrimcilik, yurtseverlik, ilericilik, düzene karﬂ› ideolojik bir tav›r
al›ﬂt›r. Bu ideolojik tav›r, kendi içinde bir de¤erler bütünüdür. Bu de¤erler bizzat onun savunucular› taraf›ndan çi¤nenmeye baﬂland›¤›nda
ideolojiye inanç da içten içe zay›flamaya baﬂlar.
Bir devrimci için bir baﬂka devrimci harekete “vurmak”, “sald›rmak” kadar kötü bir görev düﬂünülebilir mi? Bu “görev”in içinde taﬂ›d›¤› çarp›kl›k, bir noktaya kadar
“örgütsel disiplin” ad›na geçiﬂtirilebilir. Örgütün taban›, grup ç›karlar›
ad›na sola sald›r›lar›n “zorunlulu¤una” bir süre için ikna edilebilir. Ama
hiçbir ﬂey içten içe çürümeyi engelleyemez.
Sol içi ﬂiddet karﬂ›s›nda kitlelerin en genel tepkisi “bunlar iktidar
olsa ne olur? Birbirlerini yerler...
kendilerinden baﬂka kimseyi konuﬂturmazlar” diye ifade edilebilir. Peki ayn› soru, o örgütün kendi içinde
“Biz iktidar olsak ne olur?” diye
sorulmayacak m›d›r?
Daha “iktidar” olmadan sola
karﬂ› demokrasinin “d”sini uygulamaktan uzak duran, iktidar olmadan
“mülkiyetçi”lik yap›p siyaset yasakç›l›¤› koyan, sald›ran ama sald›r›lar›n› merkezi olarak üstlenme26
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yen, klasik burjuva ayak oyunlar›na
baﬂvurmaktan çekinmeyen bir anlay›ﬂ eskaza iktidar olsa ne olur?
Yar›n, bugünden ﬂekillendirilir.
Yar›n›n kültürünün tohumlar› bugünün içinde at›l›r. Peki sol içi ﬂiddetle at›lan tohumlardan ne ç›kar?
Adaletli bir iktidar m›?
Halkç› bir iktidar m›?
Özgürlüklere sayg›l› bir iktidar
m›?... Yoksa baﬂka bir ﬂey mi?
◆
Sol içi ﬂiddete baﬂvuranlar›n neredeyse tamam›n›n benmerkezci,
mülkiyetçi oldu¤u görülür. Yine tamam›nda, aç›k bir ufuk daralmas›
sözkonusudur. Onlar için tek önemli ﬂey, gelecek de¤il, bugündür. Ve
buna ba¤l› olarak, iktidar perspektifinden uzaklaﬂma sözkonusudur.
Zaten aç›kt›r ki, ancak iktidar perspektifine ve iddias›na sahip olmayanlar sol içi ﬂiddet sorumsuzlu¤unu gündeme taﬂ›yabilirler. Sol içi
ﬂiddete baﬂvuranlar›n mücadelesi,
halk›n iktidar› için de¤il, “kendi örgütünün iktidar›” için mücadele anlay›ﬂ›na tekabül eder.
Baﬂka bir deyiﬂle, sol içi ﬂiddetin
politika haline getirildi¤i yerde,
devrimci anlamda bir “halk iktidar›” hedefi de¤il, küçük-burjuva anlamda kendi iktidar›n›n-otoritesinin
hedeflenmesi sözkonusudur.
Bu anlay›ﬂta, kaç›n›lmaz olarak
günü kurtarma geliﬂir. Günübirlik
taktik ve politikalar stratejinin yerine geçer. Bu kültürün yaratt›¤› çal›ﬂma tarz›nda demokratik mevziler,
halk›n mücadelesini geliﬂtiren araçlar olarak de¤il, kariyer alan›, rant
arac› olarak kullan›lmaya çal›ﬂ›l›r.
◆
Sol içi ﬂiddetin teorileﬂtirilmesi,
sürekli bir politika haline dönüﬂtürülmesi, kaç›n›lmaz olarak o örgütün kadro yap›s›n› da yozlaﬂt›r›r ve
çürütür.
Bir devrimciyi vurmaktan, devrimci, demokratik bir derne¤i bas-

maktan, sopalarla, molotoflarla
devrimcilere sald›r›dan dolay› hapishaneye düﬂen bir devrimciyi,
yurtseveri düﬂünün. Hapishanedeki
her devrimci, yurtsever, tutsak edilmesinin gerekçesi olan eylemleri,
faaliyetleri onurla, gururla savunurken, onlar yapt›klar›n› böyle bir
onur ve gururla anlatabilirler mi?
Sol içi ﬂiddetin yüzlerce cinayete, yaralamaya dönüﬂtü¤ü 12 Eylül
öncesinin ard›ndan 12 Eylül’ün hapishaneleri bu sorunun cevab›na tan›kt›r. Onlar, tutsak düﬂmelerine
yolaçan eylemi, asla herkesin ortas›nda onurla, gururla anlatamazlar.
Anlatamam›ﬂlard›r.
12 Eylül hapishanelerinde, solun
hemen tüm kesiminin hemfikir oldu¤u ender ﬂeylerden biri “sol içi
ﬂiddetin mahkum edilmesi”dir ve bu
tesadüf de¤ildir. Düﬂman›n sald›r›lar› karﬂ›s›nda ﬂu veya bu biçimde
birlikte yaﬂamak, birlikte direnmek
durumunda olanlar için sol içi ﬂiddetin savunulamazl›¤›, çok daha
ç›plak bir gerçek halindedir.
Soran, sorgulayan bir devrimci,
muhasebe yapan, özeleﬂtiri vermesini bilen bir hareket, halka ve devrime karﬂ› sorumluluk taﬂ›yan bir
hareket, sol içi ﬂiddeti uygulayamaz
ve savunamaz.
Sol içi ﬂiddete baﬂvuran hemen
hiçbir siyasi hareket, onu halk karﬂ›s›nda aç›kça savunmam›ﬂ, savunamam›ﬂt›r. Bu noktada klasik burjuva ayak oyunlar›na baﬂvurulmuﬂ, ya
sald›r›lar›n siyasi, örgütsel sorumlulu¤u reddedilmiﬂ, ayn› egemen s›n›f
düzenlerinde devletin iﬂi oldu¤u
halde “devletin iﬂi de¤il” diye gösterilmesinde oldu¤u gibi, sald›r›lar
merkezi oldu¤u halde öyle olmad›¤›
riyakarl›¤›na baﬂvurulmuﬂ, ya da
sorumluluk kabul edilmek zorunda
kal›nsa bile, gerçekte o sol içi ﬂiddet
yarg›lan›p mahkum edilmemiﬂtir.
Dolay›s›yla, sol içi ﬂiddet, onu bir
politika olarak benimseyenin
ideolojisinde/politikas›nda örtülü
veya aç›k olarak bulunan burjuva
ideolojisininin, baﬂka deyiﬂle “düzen”in sald›r›s›d›r.
Sol içi ﬂiddet, hem ideolojik hem

Yar›n, bugünden ﬂekillendirilir.
Yar›n›n kültürünün tohumlar›
bugünün içinde at›l›r. Peki
sol içi ﬂiddetle at›lan
tohumlardan ne ç›kar?
politik olarak, soldan uzaklaﬂt›r›r,
düzene yaklaﬂt›r›r.
◆
Sol içi ﬂiddete baﬂvuranlar, kendi kadrolar›n›, tabanlar›n› genellikle
ideolojik mücadeleye de kapat›rlar.
Sola karﬂ› kemikleﬂtirme ve hatta
düﬂmanlaﬂt›rma politikas› sürdürülür. “Hareket” ve devrim gerçe¤i
birbirinden kopar›l›r ve devrim, harekete kurban edilir. Art›k sadece
“grup ç›karlar›” vard›r, devrimin ç›karlar›, halk›n ç›karlar› talidir.
Dikkat edin, Türkiye solunda sol
içi ﬂiddetin kompedanlar›ndan biri
olan PKK, ayn› zamanda büyük
ideolojik, stratejik savrulmalar›,
sanki s›radan bir taktik de¤iﬂikli¤iymiﬂ gibi yaﬂayan bir harekettir. Bu
da tesadüfi de¤ildir. PKK, nas›l bu
kadar kolay orak-çekiçten vazgeçebildi? ‹mral›’da geliﬂtirilen teoriler
nas›l böyle tart›ﬂmas›z kabul gördü?
Benmerkezcilikle, mülkiyetçilikle,
ideolojik mücadeleye konulan ambargoyla, sol içi ﬂiddetle biçimlendirilen kadro yap›s›n›n bunda hiç
pay› olmad›¤› söylenebilir mi?
◆
Sol içi ﬂiddet, bir sonuçtur asl›nda. ‹deolojide, politikada, kültürde,
hayat›n de¤iﬂik alanlar›ndaki politikalarda meydana gelen savrulmalar›n, çarp›kl›klar›n, çürümenin belli
bir noktada kendini sola karﬂ› göstermesidir.
Kürt milliyetçi hareketin bugünkü konjoktürde devrimcilere karﬂ›
sald›r› politikas› izlemeye baﬂlamas›, onun düzenle uzlaﬂma politikalar›ndan ba¤›ms›z düﬂünülemez.
Keza, Kürt milliyetçili¤inin, tüm
soldan ve halktan yöneltilen eleﬂtiri
ve uyar›lara ra¤men y›llard›r “halka yönelik eylem çizgisini” terketmemesiyle, sol içi ﬂiddet politikas›ndan vazgeçmemesi aras›nda bir
paralellik oldu¤u tart›ﬂmas›zd›r. Her
ikisinde de halka ve devrime karﬂ›
sorumsuzluk, her ikisinde de kendi
otoritesini güçlendirmek için her
27
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yolu mübah sayan bir anlay›ﬂ sözkonusudur.
Bu anlay›ﬂ, halka yönelik eylemi
de, sola sald›r›y› da “kendi hakk›”
görür. Çünkü tüm halk› birleﬂtirme
hedefi yoktur, solu birleﬂtirme hedefi yoktur, halk›n iktidar› hedefi
yoktur. Oligarﬂi nezdinde sonuç almak, oligarﬂiyi kendisiyle masaya
oturtmak için “Kapal›çarﬂ›’ya girer
tarar›z” diyebildi¤i gibi, devrimcilere istedi¤ini yapt›rmak için de
“derneklerini girip basar›z” diyebilir. Farkl› alandaki bu tav›rlar›n
ideolojik, kültürel, politik kökleri
ayn›d›r.
◆
Devrimcilerde aç›lan her yara,
asl›nda o kurﬂunu s›kan “sol” grubun kendi içinde aç›lan bir yarad›r.
Devrimci hareket, s›kt›¤› her
kurﬂunun hesab›n› verebilir, s›kt›¤›
her kurﬂunun devrim için s›k›lm›ﬂ
olmas›n› tarihinin bir onuru olarak
her vesileyle tekrarlar.
Fakat onlarca devrimcinin kan›na elleri bulaﬂanlar, ayn› ﬂeyi söyleyemezler.
Sol içi ﬂiddetin çürütücü etkisi,
bu ﬂiddet karﬂ›s›nda “bananeci”
davranan, gereken tavr› alacak siyasi cüreti göstermeyen kesimleri de
içine al›r. O duyars›zl›k, bananecilik
siyasetinin sahipleri, kadrolar›, taraftarlar›, gün gelir, “biz nas›l bir
hareketiz ki, koskoca devlete baﬂkald›r›yoruz da, sola karﬂ› haks›z, gayri-meﬂru bu ﬂiddete karﬂ› sesimizi
ç›karam›yoruz?” sorusunu sorar.
Sol içi ﬂiddet, k›sa vadeli hesaplar›n ürünüdür. ‹deolojisiyle, politikas›yla de¤il, di¤er örgütleri sindirerek, bast›rarak güç olmay› hedefler. Ve iﬂte bu noktada, sol içi ﬂiddet
k›sa vadeli bir hesap oldu¤u kadar,
yanl›ﬂ bir hesapt›r da. Çünkü sol içi
ﬂiddetle kimse güç olamam›ﬂt›r, k›sa vadede al›nan baz› sonuçlar da
bu gerçe¤i de¤iﬂtirmez. Bilinmelidir ki, ideolojik güçsüzlüklerinden
dolay› sol içi ﬂiddete baﬂvuranlar,
daha da güçsüzleﬂmenin ötesinde,
ideolojik olarak çürümeye baﬂlarlar
ve kendi insanlar›n› da çürütürler.

‹deolojisine güvenmeyenler
Yapt›klar›n› savunamayanlar

iﬂte böyle bildiriler yazar!
5 May›s’ta Kürt milliyetçilerinin
Anadolu Temel Haklar Derne¤i’ne
bask›n düzenleyip HÖC’lülere sald›rd›klar› ‹stanbul 1 May›s Mahallesi’nde 20 May›s günü bir bildiri
da¤›t›ld›.
Türkiye Solu’nun tarihine kendi
ideolojisine güvensizli¤in, politikalar›n› savunacak siyasi cüreti gösterememenin bir örne¤i olarak geçecek bu bildiri, Kürt milliyetçileri taraf›ndan da¤›t›ld›.
20 May›s’ta 1 May›s Mahallesi’nde da¤›t›lan bildirinin TAM
METN‹N‹ aﬂa¤›da yay›nl›yoruz.
Ne bir kelime eksik, ne bir kelime
fazla.

Bildiriyi okuyun, göreceksiniz;
NE D‹YOR, belli de¤ildir, K‹ME
D‹YOR, o da belli de¤ildir. Kendi
ideolojisine güvensizli¤i ve politikalar›n› (daha do¤rusu sald›r›lar›n›)
aç›kça savunamay›ﬂ›n› örtbas etmek
için karalama ve ﬂaibe yaratmaktan
medet uman bir bildiri bu.
Besbelli ki alelacele ve panik
içinde kaleme al›nm›ﬂ. Pani¤in nedeni, devrimcilere sald›r› konusunda bölgede teﬂhir olmuﬂ olmalar› ve
halk›n tepkisini çeﬂitli biçimlerde
dile getiriyor oluﬂudur.
“1 May›s Halk›na” diye baﬂlayan bildiri, 1 May›s Mahallesi’nde
yaﬂananlardan, yani kendilerinin
yol aç-

t›¤› olaylardan bir tek kelimeyle bile sözetmiyor, edemiyor.
“Anadolu Temel Haklar Derne¤i’ne sald›rd›k, ﬂunun için sald›rd›k...” diyemiyor. Onlar› ﬂöyle tehdit ettik, “eylemimizde ﬂu sloganlar› att›k” diye yazm›yor, yazam›yor.
Çünkü suçlular.
Suçlar›n› anlatam›yorlar.
Silahs›z, savunmas›z insanlar›n
bulundu¤u bir derne¤e silahla sald›r›rken, insanlar›n kafas›na silah dayarken gösterdikleri cesareti(!),
yapt›klar›n› halk›n önünde aç›k aç›k
savunmakta gösteremiyorlar.
Sald›r›lardan bahsediyor, koruculardan bahsediyor, çetelerden
bahsediyor, karanl›k güç ve çevrelerden bahsediyor ama bildirinin
kendisi karanl›k!
Bu bildiriyi ne için ve kime karﬂ› yay›nlad›klar›n› aç›kça ortaya koyamayacak kadar karanl›k!
“Eskiden korucular›n yapt›klar›n› bugün bu çevreler yapmaktad›r” derken, kastettikleri çevreleri

K‹M BUNLAR? K‹ME, NE D‹YORLAR?
ANLAYAN BER‹ GELS‹N!

operasyona kat›lmad›klar› kald›. Bütün
bunlara ba¤l› olarak çetelerin Kürt gençlerine sald›r›lar› da bu sald›r›lardan ba¤›ms›z de¤ildir.
Geliﬂen bu olaylarla, Kürt özgürlük hareketini geriletmeyi düﬂünenler büyük gaflet içindedir. Kürt özgürlük
hareketi, geçmiﬂinden günümüze kadar bu tür olay ve sald›r›lar› hep görmüﬂ bunlara karﬂ› hem mücadelesini yükseltmiﬂ ve geri ad›m atmayarak, boﬂa ç›karmas›n› baﬂarm›ﬂt›r.
Bundan sonra da bu tür sald›r›lara karﬂ› mücadelesini
yükselterek ve daha kararl›l›kla yürütece¤ini herkesin bilmesi gerekti¤i gibi, karanl›k güç ve çevrelerin de bunu çok
iyi bilmelidir. Türkiye'nin birlik ve beraberli¤inin Kürt
halk›n›n özgürlü¤ünden geçti¤ini de herkes bilmelidir.
Özcesi geliﬂen bu sald›r›lara her düzeyde cevap olunaca¤› demokratik mücadelenin yükseltilerek sürece¤ini de
herkes bilmelidir. Ve ayr›ca kürt halk›na dil uzatanlar da
bilmeliler ki karanl›k güçlerin yan›nda yer ald›klar›n›
unutmas›nlar.

"1 MAYIS HALKINA
Uzun zamand›r Kürt demokratik, hareketine yönelik
baﬂlat›lan sald›r› furyas› devam etmektedir. Ve hergün Yenileri eklenmektedir. Bütün bu sald›r›lar›n hedefindeki
demokratik Kürt hareketi de bütün bu sald›r›lar› boﬂa ç›karacak güç ve örgütlülü¤e sahiptir. Zaten sald›r›lar›n temel amac›da geliﬂen demokratik mücadeleyi engellemek,
geriye çekmek ve sekteye u¤ratmak, amac›n› taﬂ›d›¤› ve
ayn› zamanda, Kürdün her türlü mücadelesinden çekindikleri, bunu hazmedemedikleri içinki sald›r›lar›n› yo¤unlaﬂt›rarak devam etmektedirler.
Yine bu sald›r›larda devlet güçleri geçmiﬂ dönemde
her türlü yol yöntem ve kiﬂileri de kullanm›ﬂt›r. Bununlada yetinmeyerek kendi kimli¤inden ve kültüründen uzaklaﬂm›ﬂ, devletin her söyledi¤ine koﬂan ve yapan ayn› zamanda kendi halk›na karﬂ› ihaneti de yaﬂay›p koruculuk ta
yap›p kendi öz kardeﬂine kurﬂun s›karak bu denli alçalm›ﬂ, kiﬂi ve oluﬂumlar› da yan›na al›p Kürtlerin özgürlük
mücadelesine karﬂ› bu sald›r›lar›n› sürdürmüﬂtür.
Bugün de sald›r›lar devam etmektedir. Ve yine çeteler,
karanl›k güçler, kimi sosyal faﬂist çevreler de bu sald›r›lar›n içerisinde yer alm›ﬂt›r. Eskiden korucular›n yapt›klar›n› bugün ise bu çevreler yapmaktad›r. Sadece bir askeri

YAﬁASIN HALKLARIN KARDEﬁL‹⁄‹
YAﬁASIN DEMOKRAT‹K ÖZGÜRLÜK
MÜCADELEM‹Z,
KAHROLSUN HER TÜRDEN GER‹C‹L‹K
DEMOKRAT‹K HALK ‹NS‹YAT‹F‹"
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söyleyemeyecek kadar karanl›k!
Her sat›r›ndan, paragraf›ndan
ﬂaibeler, karalamalar ak›tan koyu
bir karanl›k hakimdir bildiriye....
Ama karanl›k olmayan bir ﬂey var.
O da bildirinin alt›ndaki imzad›r.

“Körebe” oynanmaya
devam m› edilecek?
Bildirinin alt›ndaki "Demokratik Halk ‹nisiyatifi" imzas›n›n bugüne kadar kim taraf›ndan kullan›ld›¤› biliniyor. Kürt milliyetçi hareketi, 1 May›s Mahallesi’nde da¤›tt›¤› bu bildiriyle, HÖC’e sald›r›y› bir
yan›yla üstlenip tehditlerine devam
ederken, sald›r›ya maruz kalanlar›
ve solu, “muhataps›z” b›rakma manevras›n› da sürdürüyor.
Politika, “gölge dö¤üﬂü” de¤ildir. Politika, “taktik” ad› verilen takiyyeler de¤ildir. Halk›n eleﬂtirece¤i eylemlerde baﬂka imza kullan,
solun karﬂ› ç›kaca¤› tav›rlarda baﬂka imza kullan... O “bizim haberimiz yok” desin, bu “bizi ba¤lamaz”
desin... Bu mu taktik? Bu mu aç›k
politika?
Bu düzene karﬂ› mücadele eden
her güç, oligarﬂinin bask› ve terörüne, oligarﬂinin yarg›s›na karﬂ›, legal,
yasal, illegal tüm imkanlar› kullanmak, tüm örgütlenme biçimlerini
mücadelenin hizmetinde kullanmak
için çeﬂitli tarzlar geliﬂtirebilir. Ama
bunlarda iki temel ilke vard›r; birincisi, bu yöntemler oligarﬂiye karﬂ›d›r, sola karﬂ› de¤il; ikincisi, hangi
alanda, hangi imzayla, ne yap›l›rsa
yap›ls›n, bunlar›n hepsinde uyulmas› gereken ilke, de¤erler ve kurallar
vard›r ve bunlar de¤iﬂmez.
Sald›r›ya DTP’liler kat›l›r, sald›r› gerekçeleri DTP’lilerin a¤›zlar›ndad›r, sald›r›lar›n arkas›ndaki tav›r,
DTP’lilerin tavr›d›r ama DTP “bizim ilgimiz yok” der. Baﬂkalar›na
karﬂ› böyle manevralar yapabilirler,
kendi bilecekleri iﬂtir ama devrimcilere karﬂ› yapamazlar.
Art›k bu oyuna bir son verilmelidir. “Demokratik Halk ‹nsiyatifi!”
imzas›, sald›r›n›n Kürt milliyetçi
hareketi taraf›ndan yap›ld›¤›n›n belgesi ve itiraf›d›r. Bu anlamda dev-

rimcilerin karﬂ›s›ndaki örgütsel muhatap ise DTP’den baﬂkas› de¤ildir.
Yapt›klar›n› savunmak, savunduklar›n› yapmak, bir siyasi hareket
için en büyük meziyetlerden biridir.
Ve tam tersine olarak yapt›klar›n›
savunmamak, savunduklar›n› yapmamak, bir siyasi hareketin siyasi
kimli¤i ve kültürünün ciddi biçimde
deforme olmas› demektir.

Düﬂman› dost, dostu
düﬂman gösterenler,
Kürt halk›n›n ç›karlar›n›
savunamazlar!
Yalanla siyaset yap›lmaz. Kürt
milliyetçi hareketi, sol karﬂ›s›nda
tamamen SALDIRGAN bir konumdayken ve soldan onlara yönelik
hiçbir sald›r› yokken, bildiriden anlaﬂ›lan odur ki, taban›na sanki sald›r›ya maruz kalan taraf oldu¤unu anlatmaktad›r. Bu, yaland›r.
Kürt gençlerine sald›r›lardan,
Kürt özgürlük hareketini yoketmek
istediklerinden sözediliyor mu¤lak
bildiride. Kürt milliyetçi hareketini
kimlerin yoketmek istedi¤i bellidir ve bunlar›n içinde devrimciler,
ilericiler yoktur.
Kürt milliyetçi hareketini tasfiye
ve imha etme plan› çok aç›k olan,
bunun için ony›llard›r oligarﬂiye her
türlü askeri, politik, ekonomik deste¤i veren Avrupa Birli¤i ve
ABD’ye “BARIﬁ” eli uzatanlar, onlarla “D‹YALOG”u savunanlar,
devrimcilere silah çekiyorlar.
Bu çeliﬂkinin izah› nedir?
Ony›llard›r Kürt ve Türk halk›n›
sömüren ve zulmeden düzen partileriyle, ANAP’la, Fazilet Partisi’yle, SHP’yle “ittifak” yap›labilece¤ini savunanlar, devrimcilerle b›rak›n ittifak yapmay›, devrimcilerin
faaliyetlerini yasaklamaya, bunun
için sindirmeye çal›ﬂ›yorlar.
Bu çeliﬂkinin izah› nedir?
Kürt yurtseverleri ve Kürt
halk›! Sizi YOKETMEK isteyenler bellidir. Sopalar›n›z›, silahlar›n›z› onlara çekin, devrimcilere de¤il.
Kim ki, Kürt halk›na AB’yi dost,
29
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devrimcileri düﬂman olarak gösteriyorsa, kim ki Kürt halk›na “Avrupa
Birli¤i’ni savunmay› ama devrimcilerle birli¤e karﬂ› ç›kmay› öneriyorsa, o Kürt halk›n›n ulusal ve sosyal
kurtuluﬂunu hedeflemiyordur, halklar›n ç›karlar›n› savunmuyordur.
PKK Lideri Abdullah Öcalan bir
zamanlar bir röportaj›nda ﬂöyle demiﬂti. “(...) Türk solu bir hayli geri.
Dev-Sol diyorsunuz. Çok çatapatlar, terörist mi diyelim art›k... Bizim
durumumuz farkl›. Bizim için ﬂiddet
politikan›n basit bir arac›... Biz belki anlaﬂ›r›z da. Onlar› Türkiye nas›l
›slah edecek ﬂaﬂ›yorum... Bir tanesini hizaya getirmek çok zor....”
(Cumhuriyet, 7.12.1991, Semih
‹diz’in A.Öcalan’la röportaj›)
Biz aç›k konuﬂuyoruz; aç›k soruyoruz: Devrimci hareketi “hizaya
getirmeye” mi niyetlendiniz yoksa? Ama bizzat Öcalan’›n sözlerini
hat›rlat›r›z size. Devrimci hareketi
hizaye getirmek çok zordur. Ve ekleyelim; zordan da öte imkans›zd›r.
Ama bir an tersini varsayal›m:
Devrimcileri “hangi hizaya” getirmek ister acaba Kürt milliyetçili¤i?
“Bizim ABD’nin bölgedeki planlar›na karﬂ› ç›k›ﬂ›m›z yoktur” hizas›na m›? “Kürtler ABD’yi desteklemelidir” hizas›na m›? “devleti hedeflememeliyiz” hizas›na m›? Oligarﬂiyle bar›ﬂ içinde yaﬂama hizas›na m›?
Ve bir varsay›m daha yapal›m;
devrimciler bu “hizaya” getirilirse,
kim kazançl› ç›kar bundan?..
Herkes düﬂünmeli, kim?
DTP, 1 May›s Mahallesi’ndeki
sald›r›da suçüstü yakalanm›ﬂt›r.
Teﬂhir olmuﬂtur. Hezeyan içinde,
sald›rarak, ﬂaibe yaratarak, devrimcileri karalayarak bunun önüne geçmeye çal›ﬂ›l›yor. Ama vazgeçin diyoruz, vazgeçin bu yöntemlerden.
Sola yönelik bu pervas›z karalama
ve sald›rganl›ktan vazgeçin. Solu
“düﬂman” göstermekten ve Kürt
yurtseverlerini sola düﬂmanlaﬂt›rmaktan vazgeçin. Vazgeçin “gölge
oyunlar›”ndan. Bunlar kimseye
kazand›rmaz!

Sald›r›ya u¤rayan HÖC’lülerin düﬂündüren sorusu:

“Buraya kim sald›r›r ki?..”
1-5 May›s günlerinde dört ayr›
yerde Kürt milliyetçi hareketinin
sald›r›lar›na maruz kalan HÖC’lüler,
21 May›s 2006’da yap›lan Devrimci
ve Demokratik Yap›lar Aras›nda
Diyalog ve Çözüm Platformu toplant›s›nda, Platform üyelerine yaﬂad›klar›n› anlatt›lar, üyelerin sorular›n› cevapland›rd›lar.
Hat›rlanaca¤› gibi, 1 May›s akﬂam üzeri, Taksim ve Eminönü’nünde Gençlik Federasyonu üyelerine
sald›r›lm›ﬂ, 2 May›s’ta ‹stanbul Üniversitesi’ndeki Halk Bilim Kulübüne, 5 May›s’ta da 1 May›s Mahallesi'ndeki Anadolu Temel Haklar Derne¤i’ne bask›n yap›lm›ﬂ ve bu sald›r›larda iki demokratik kurum tahrip
edilirken, bir çok HÖC’lü yaralanm›ﬂt›r.
Aﬂa¤›daki anlat›mlar, sald›r›ya
u¤rayan HÖC’lülerin Platform toplant›s›ndaki tan›kl›klar›ndan al›nm›ﬂt›r.
Bu anlat›mlar› yay›nl›yoruz;
ÇÜNKÜ herkes görsün ki, sald›ran
belli! ÇÜNKÜ, herkesin anlat›lanlara bak›p bir kez daha düﬂünmesini
istiyoruz; bu devrimcilik mi, yurtseverlik mi? Ve yine ÇÜNKÜ; herkesin düﬂünmesini istiyoruz; ﬁehitlerin
resimlerini al›p yerlere atacak kadar
sola düﬂmanlaﬂt›rma siyaseti, kime
hizmet edecek?
Sald›r›n›n tan›klar›n› dinleyin ve
düﬂünün:

◆ ‹stiklal

Caddesi'ndeki Tünel ç›k›ﬂ›nda sald›r›ya u¤rayan ö¤renci V. : Tünel ç›k›ﬂ›nda arkadaﬂ›m› bekliyordum, sonra Kürt arkadaﬂlar geldi ve benim arkamda durup konuﬂmaya baﬂlad›lar. Benim
arkadaﬂ›m gelince jeton al›p, tramvaya bindik. Onlar da cep telefonlar›yla bir yerleri arayarak baﬂkalar›n›
ça¤›rd›lar. Tramvaydan inince de hemen sald›rd›lar, dövmeye, hakaretler
etmeye baﬂlad›lar. Beni dövenler yan›mda duran k›z arkadaﬂ›ma bir ﬂey
yapmam›ﬂlar ona da 'bunlara bundan sonra üniversitelerde siyaset
yapt›rmayaca¤›z, bunlar iyi günleri
daha' diye konuﬂmuﬂlar. Bunlardan
bir tanesini ben tan›yorum, daha önce üniversitedeki siyasetler aras›
toplant›lara kat›lan kiﬂiydi. Di¤er
iki kiﬂiyle birlikte 3 kiﬂiyi tan›yorum, ‹stanbul Üniversitesi’nden kiﬂilerdi bunlar.

◆

‹stanbul Üniversitesi’nde
Halk Bilim Kulübü’ndeki sald›r›y›
yaﬂayan ö¤rencilerden Y. : Kulüpte
oturuyorduk biz iki üç arkadaﬂ. Kap›dan sesler geliyordu. 10-15 kiﬂiydiler. Tam o s›rada yüzlerine demek
ki kar maskelerini ve puﬂilerini sarm›ﬂlar ki hemen içeri girdiler. Biz faﬂistlerin bir sald›r›s› oldu¤unu zannediyorduk ki, öyle de¤ilmiﬂ. Genelde bu Ö¤renci Kültür Merkezi binas›na son zamanlarda özellikle faﬂistler sald›r›yorlar. ‹çeride bize
sald›rmaya baﬂlad›lar. Küfürler ettiler. Kulübün içini
da¤›tt›lar. Bir yandan her yere sald›r›rken, slogan at›yorlard›. Biz onlara 'arkadaﬂlar
bu yapt›klar›n›z do¤ru de¤il'
dedik... Duvardaki panomuz
vard›, ﬂehitlerimizin resminin oldu¤u, onu yere att›lar.
Bir süre sonra ç›k›p gittiler.
Biz de arkadaﬂlar›m›z›n sa¤l›k durumlar›na bakt›k, eli30
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kolu morarm›ﬂt›, biz k›r›k zannettik.
Onu yetkililere fark ettirmeden hemen ç›kard›k, oradan adli bir durum
ç›kmas›n diye. Sesleri duyan
ÖKM'deki di¤er gruplardan arkadaﬂlar geldiler hemen. Polisler geldi yine. Bize 'kim yapt›' diye sordular.
Biz de kim olduklar›n› bilmemize
ra¤men polise ve ÖKM yetkililerine
'buraya kim sald›r›r ki faﬂistlerdir'
dedik. Onlara bize sald›ranlar›n mesela puﬂili oldu¤unu söylemedik.
Yine bu sald›ran Kürt milliyetçisi arkadaﬂlar›n o gün ÖKM'de haz›rl›k yapt›klar›n› görenler var di¤er siyasetlerden. Hatta o arkadaﬂlar bize,
tam bizim oray› bas›p d›ﬂar›ya kaçan
bu Kürt milliyetçisi arkadaﬂlar› görünce 'faﬂistleri kovalad›klar›n›’ zannettiklerini söylediler. Tabii iﬂin asl›
öyle de¤il.

◆

Olay› ÖKM Kap›s›nda Gören ö¤renci Hr. : ÖKM'nin önünde
oturuyorduk, arkadaﬂlarla sohbet
ediyorduk. Ben kulübe sald›ranlar›n
girdiklerini görmedim. Ama di¤er
yapt›klar›n› gördüm. Kulüp içindeki
Zehra Kulaks›z kütüphanemiz
var, onu devirdiler yere. Bilgisayar›m›z› yere att›lar yine. Panomuz
vard› duvarda as›l› olan onun üzerinde Zehra Kulaks›z'›n resmi vard›.
Onu yere att›lar.
Ben olay› görünce müdahale etmeye çal›ﬂt›m. 'Ne yap›yorsunuz' diye. Bana vurmad›lar ama d›ﬂar›dan
biri oldu¤umu zannettikleri için her
halde. Müzik aletlerimizi yine yerlere att›lar. Özellikle duvarda bir tane
tef vard› onu k›rmaya çal›ﬂt›lar.

◆Halk Bilim Kulübü’ndeki sald›r›y› yaﬂayan ö¤rencilerden Ha. :
Özellikle kollar›m›za ve ayaklar›m›za
vuruyorlard› sanki k›rmak için. Demir çubuk ve tahta sopalarla vuruyorlard›. Dedi¤im gibi özellikle k›rmak için vuruyorlar gibi geldi.

◆ Halk

Bilim Kulübü’ndeki
sald›r›y› yaﬂayan ö¤rencilerden
Y. : (Platform’daki bir temsilcinin
“Okulun polisi mi geldi size soru
sormaya, yoksa normal polis mi?”
sorusu üzerine:) Hay›r ikisi de geldi.
Ama bize soranlar okulun güvenli¤iydi. Biz hiçbir ﬂey söylemedik onlara.

◆ Halk

Bilim Kulübü’ndeki
sald›r›y› yaﬂayan ö¤rencilerden
Ha. : Ayr›ca bu olaylardan sonra
ÖKM'nin de önünde polisler durmaya baﬂlad›. Bu da faﬂistlere biraz
zemin haz›rlamaya baﬂlad›. Yine
okulun asl›nda ÖKM'ye yönelik baz› politikalar› var. Kapatma gibi. O
binay› baﬂka türlü de¤erlendirmeyi
istiyorlar. Onlar›n da eline f›rsat geçmiﬂ oldu.
... Biliyorsunuz bir süre önce
‹TÜ'deki olaylardan sonra ayr› iki
ﬂenlik örgütledik. Farkl› farkl› siyasetler olarak. Duydu¤umuza göre
YÖGEH'liler baz› yerlerde ve kendi
aralar›ndaki sohbetlerde bu son yapt›klar›n› 'cezaland›rmalar' olarak
anlat›yorlarm›ﬂ.

“Sald›ranlardan üç
kiﬂiyi tan›yoruz”

◆Anadolu Temel Haklar Derne¤i'ndeki sald›r›y› anlatan G. :
Biz derne¤imizi yeni bir yere taﬂ›d›¤›m›z için içeride bir süre kalabal›kt›k. Sonra arkadaﬂlar›m›z›n bir ço¤u
gittiler. ‹çeride az kiﬂi kald›k. ‹çerisi
büyük, ben mutfak taraf›ndayd›m.
‹lk girdiklerini görmedim. Ama daha girmeden bir grup d›ﬂar›da camlara vurmaya baﬂlad›lar. Ne oluyor
diye bir dönüp bakmaya çal›ﬂt›m
ama görünmüyordu. Yani camlarda
kepenkler olmas›na ra¤men vuruyorlard› k›rmak için, öyle yani. Ben
mutfaktayken ilk sald›r› an›nda sar›
fularl› ve sadece gözleri gözükecek
ﬂekilde giyinmiﬂ birilerini görüyordum. Sonra bir tanesi benimle bo¤uﬂmaya baﬂlad› içeride. O esnada
arkadaﬂlardan biri öne at›l›p “ne yap›yorsunuz buras› Temel Haklar

Derne¤i'” dedi. Çünkü yeni taﬂ›nd›¤›m›z bir yer oldu¤u için, hani yanl›ﬂl›kla baﬂka bir ﬂeyle kar›ﬂt›rm›ﬂ
olabilirler diye düﬂündük. Tabelam›z da as›l› de¤ildi daha... Onlar da
karﬂ›l›k olarak silah çekip baﬂ›na day›yorlar ve vuray›m m› vuray›m m›
diye cevap veriyorlar. Onlar da öyle
söyleyince bizim arkadaﬂ›m›z da o
zaman “vur hadi, vur hadi” diye
tekrarlam›ﬂ. Tam o s›rada silah› çeken baﬂka bir arkadaﬂ›m›z› gösterip,
'iﬂte bu' diyorlar ve ona sald›r›yor di¤erleri ve o arkadaﬂ›m›z› daha çok
dövüyorlar.

◆Anadolu Temel Haklar Derne¤i'ndeki sald›r›y› anlatan L.:
Ben o sald›r›da yüzünü gördü¤üm
DTP'liyi, kardeﬂimin rahats›zl›¤›ndan dolay› birkaç kez gitti¤im DTP
‹lçe Binas›’nda görmüﬂtüm. Kardeﬂim DTP'ye gidip gelen birisidir.
Ben de o gidip gelemedi¤i için rahats›zl›¤›ndan dolay› haber verip konuﬂmak için gitmiﬂtim oraya. Ve bu
sald›r› s›ras›nda bo¤uﬂurken yüzü
aç›lan kiﬂiyi orada sorumlu birisi gibi konuﬂurken ve davran›rken görmüﬂtüm. Tan›yorum, sald›r› esnas›nda da bunu söyledim, bir an duraksad›lar bu sald›ranlar.
(Platform’daki bir temsilcinin
“Bu tan›d›¤›n›z› söyledi¤iniz DTP'li
kim?” sorusu üzerine:) Ad› X, soyad›n› ﬂimdi bilmiyorum. Onun sonras›nda ben DTP ‹lçe Baﬂkan›’n›n oraya gidip gelirken tan›ﬂt›¤›m için hemen cep telefonundan arad›m. Ben
sald›ranlardan birinin DTP'li X oldu¤unu ve olay›n içinde bulundu¤unu söyledim. Karﬂ›l›¤›nda DTP Baﬂkan› da bana 'X'i tan›yorum, hay›r
böyle bir ﬂey olamaz, olursa da biz
hesab›n› sorar›z' dedi. Yine ayn› gece ilerleyen saatlerde kendisine ulaﬂmaya çal›ﬂt›¤›m›zda ise telefonunu
kapatt›¤› için konuﬂamad›k. Birkaç
gün sonra ise yine DTP Baﬂkan›’yla
karﬂ›laﬂt›¤›m›zda olay› anlatt›m ve
'X nerede diye sordu¤umda' bana bu
kez, 'X bizim üyemiz, kendisini tan›yorum ama birkaç gündür ilçeye de
u¤ram›yor, bilmiyorum nerede oldu¤unu' dedi.
31
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◆

Anadolu Temel Haklar Derne¤i'ndeki sald›r›y› anlatan G. :
ﬁimdi L. Abi bir tanesini tan›d›¤›n›
söylüyor ya, L. Abi DTP'ye kardeﬂinin durumunu konuﬂmaya gitti¤inde
ben de birlikte gitmiﬂtim. Ama ben
farkl› bir odada beklemiﬂtim. ﬁimdi
hat›rl›yorum, orada gördü¤üm iki
kiﬂi de sald›r› esnas›nda bizim dernekteydi. Yine L. abinin tan›d›¤› kiﬂiyle farkl› bu. Yani üç kiﬂiyi de tan›yoruz biz.
(Platform üyelerinin “Ne kadar
sürdü bu olay?” sorusu üzerine:)
Sald›rganlar ummad›klar› bir tav›rla
karﬂ›laﬂ›nca fazla uzun sürdüremediler, bir iki dakikada yaﬂand› her ﬂey.

◆

Anadolu Temel Haklar Derne¤i'ndeki sald›r›y› anlatan L.: O
X adl› kiﬂi, DTP'ye ben gitti¤imde
aram›zda politik konuﬂmalar da yapm›ﬂt›k birkaç kez. Yani sorumlu birisi orada, öyle gelip giden de¤il.

◆

Anadolu Temel Haklar Derne¤i'ndeki sald›r›y› anlatan G. :
(Platform’daki bir temsilcinin “sald›r›lardan sonra derne¤e, oradaki
sol kurumlardan gelenler oldu mu?”
sorusu üzerine:) ESP ve onlar›n da
içinde olduklar› Güzelleﬂtirme Derne¤i'nden gelenler oldu. Baﬂka yok.
Onlara da olaylar›, yaﬂananlar› ayr›nt›lar›yla anlatt›k. ... Ayr›ca bir ayr›nt›y› daha belirteyim ki, bizim derne¤imize sald›r›ld›¤›n› görüp d›ﬂar›dan 'ne yap›yorsunuz' diye müdahale eden baz› çevre esnaf›na da silah
çekip oradan uzaklaﬂ›n demiﬂler,
hatta üst kattaki komﬂumuza da silah› gösterip, 'hemen evinize girin'
diye bask›
yapm›ﬂlar.

e mek
ASK‹’de iﬂ mücadelesi
‹ﬂ akitleri gerekçesiz ﬂekilde feshedilen, Ankara Su ve
Kanalizasyon ‹ﬂleri
(ASK‹) çal›ﬂanlar›
22 May›s günü ASK‹ Genel Müdürlü¤ü önünde oturma
eylemi baﬂlatt›lar.
‹ﬂçiler, Belediye-‹ﬂ Sendikas› Genel Baﬂkan› Nihat
Yurdakul'u belediye ile pazarl›k yaparak kendilerini
satmakla suçlarken, eylemlerini aileleriyle birlikte iﬂe al›nana kadar
sürdüreceklerini bildirdiler.
‹ﬂçiler ad›na aç›klama yapan Su
ve Kanal Çal›ﬂanlar› Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i Baﬂkan› Orhan
Do¤an, AKP’li Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Melih Gökçek’in 1 May›s emekçi bayram›nda 29 iﬂçiyi iﬂ-

ten att›¤›n› hat›rlatarak, Belediyenin
yapmas› gereken hizmetleri ‘özelleﬂtirme’ ad› alt›nda kendi çevresindekilere peﬂkeﬂ çekti¤ini kaydetti
ve “Pahal› su, pahal› do¤algaz, pahal› ulaﬂ›m Ankaral›’n›n kaderi de¤ildir” dedi.
Belediye-‹ﬂ ile Büyükﬂehir Belediyesi aras›nda yap›lan anlaﬂma
uyar›nca, ASK‹'den her ay 29 olmak üzere toplam 600 iﬂçinin iﬂine
son verilece¤i bilgisini veren iﬂçiler,
karﬂ›l›¤›nda yeni iﬂe al›nacak iﬂçilerin sendikaya üye olmalar›na izin
verilmesi sözü al›nd›¤›n› söylediler.
BELKO ad›nda bir ﬂirket kurararak ASK‹ hizmetlerini özelleﬂtiren
belediye, daha ucuz iﬂçi ald›ktan
sonra, iﬂçilere hiçbir gerekçe sunmadan, “Görev yapt›¤›n›z birimde
hizmetinize ihtiyaç kalmamas› nedeniyle iﬂ akdiniz feshedilmiﬂtir”
yaz›l› belgeler göndererek iﬂten atm›ﬂt›.

“B›çak kemi¤e dayand› s›ra genel grevde”
Limter-‹ﬂ Sendikas› üyesi Tuzla
tersane iﬂçileri, iﬂ kazas› cinayetleri
baﬂta olmak üzere yaﬂad›klar› sorunlar›n çözülmemesi üzerine, AKP
‹lçe binas›na yürüdüler.
20 May›s akﬂam› “Art›k Ölmek
‹stemiyoruz, B›çak Kemi¤e Dayand›
S›ra Genel Grevde, ‹ﬂçiler Birleﬂin
Ölümleri Durdurun” soganlar›yla
AKP’ye yürüyen iﬂçiler, burada
yapt›klar› aç›klamada, bütün uyar›
ve eylemlerine karﬂ›n patronlar›n
ad›m atmad›¤›n› söylediler. Limter‹ﬂ Uzman› Kamber Sayg›l›, iﬂ cinayetlerine dikkat çekerek, “Kamuoyu
duymas›n, bilmesin diye ölen arka-

daﬂlar›m›z tersane patronlar› ve taﬂeronlar taraf›ndan kaç›r›l›yor. Son
olarak Torgem Tersanesi’nde çal›ﬂan Arda Yeni isimli arkadaﬂ›m›z 16
May›s’ta iﬂ cinayetine kurban gitti”
diye konuﬂtu.
Taﬂeronluk sisteminin kald›r›lmas›, haftada 35 saat tam ücret karﬂ›l›¤› kadrolu çal›ﬂma, sigorta, ücretlerinin art›r›lmas›, k›dem, ihbar
ve sosyal haklar›n hemen ödenmesi,
sendikan›n G‹SB‹R taraf›ndan muhatap al›nmas› gibi taleplerini s›ralayan iﬂçiler, sorunlar›n›n çözülmedi¤i takdirde üretimden gelen güçlerini kullanacaklar›n› duyurdular.

Serna-Seral’de anlaﬂma 247 gündür grevde bulunan
Serna-Seral iﬂçileri, 18 May›s’ta TEKS‹F ile patron temsilcileri aras›nda
yap›lan görüﬂme sonucu eylemlerine son verdiler. Son y›llardaki en uzun
süreli grevi yaﬂama geçiren Serna-Seral iﬂçileri, taleplerini büyük oranda elde ettiler. Fabrika önünde sald›r›lara karﬂ›n direniﬂlerini sürdüren ve
birçok iﬂçi dineniﬂiyle de dayan›ﬂma gösteren iﬂçiler, 16 Eylül 2005’te
greve baﬂlam›ﬂt›.
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KESK: TMY Geri Çekilsin
KESK Kocaeli ﬁubeler Platformu, 18 May›s’ta Belediye ‹ﬂ
Han› önünde yapt›¤› eylemle,
yeni TMY Tasar›s›'n›n 'terör' bahanesiyle örgütlenme hakk›n›,
hak ve özgürlükleri hedef ald›¤›n› belirterek, tasar›n›n derhal
geri çekilmesini istedi.
Tasar› ile iﬂçi, memur, gençlik,
ayd›nlar, tüm halk›n hedef al›nd›¤›n› kaydeden Platformun
Dönem Sözcüsü Ak›n ﬁiﬂman,
“Terör ad› alt›nda düﬂünceyi
hedef alan TMY derhal geri çekilsin” diye konuﬂtu.

Örgütlenmeye bask›lar
ﬁanl›urfa Demokrasi Platformu'nun 15 ﬁubat 2005’te düzenledi¤i “Küresel savaﬂa karﬂ› küresel bar›ﬂ” konulu bas›n aç›klamas›na kat›ld›¤› gerekçesiyle,
hakk›nda soruﬂturma aç›lan
E¤itim-Sen ﬁanl›urfa ﬁubesi
yöneticilerinden Asl› Karakoyun, Milli E¤itim Müdürü Mehmet Küçük’ün karar›yla Artvin'in Yusufeli ‹lçesi'ne sürgün
edildi. E¤itim-Sen ﬁanl›urfa ﬁubesi 20 May›s’ta yapt›¤› bas›n
toplant›s› ile sürgünü protesto
etti ve kentte son bir y›lda 15
kamu emekçisinin sürgün edildi¤ini bildirdi.
Kocaeli Büyükﬂehir Belediyesi
Tüm Bel-Sen’in örgütlülü¤üne
yönelik bask›lar›n› sürdürüyor.
Son olarak, sendikan›n ilan panosu, Tüm Bel-Sen Genel merkezi broﬂüründe AKP hükümetinin eleﬂtirilmesi nedeniyle indirildi. Tüm Bel-Sen ﬁube Baﬂkan› Bedriye Y›ld›zeli, 19 May›s’ta düzenledi¤i bas›n toplant›s› ile sendikalar›na yönelik bask›y› protesto ederken, bu olay›n
AKP’nin eleﬂtiriler karﬂ›s›ndaki
tahammülsüzlü¤ünü gösterdi¤ini belirtti. Aç›klamaya sendika,
parti ve DKÖ’ler de destek verdi.

e mek
EP Emekçilerle Dalga Geçiyor!
22 May›s’ta toplanan Emek Platformu (EP) Baﬂkanlar Kurulu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasas› (GSS) konusunda ne
yapacaklar›na iliﬂkin al›nan kararlar›, ertesi gün Genel-‹ﬂ Merkezi’nde
bas›n toplant›s›yla duyurdu.
C›l›z muhalefetle ç›kar›lan yasa,
Cumhurbaﬂkan› Sezer’den dönmüﬂ
ve konfederasyonlar bunu bir “f›rsat” olarak de¤erlendirmek gerekti¤ini ifade etmiﬂlerdi.
KESK, TMMOB, BASK, TTB,
Türk-‹ﬂ, Hak-‹ﬂ, Kamu Sen ve Memur Sen baﬂkan ve yöneticilerinin
kat›ld›¤› bas›n toplant›s›nda konuﬂan, dönem sözcüsü Süleyman Çelebi, hükümete “Cumhurbaﬂkan›n›n
veto gerekçesine uyma” ça¤r›s› yapt›. Yasan›n yeniden görüﬂülmesi için
Meclis’e gönderilmesini “toplumsal uzlaﬂ› sa¤lanmas› konusunda
yeni bir f›rsat olarak gördüklerini”
belirten Çelebi, yasa Meclis’e aynen getirilirse bir gün önce ülke genelinde tüm iﬂyerlerinde yar›m saatlik uyar› eylemi yap›larak bildiri
okunaca¤›n›, yasan›n görüﬂüldü¤ü
gün de EP yöneticilerinin Meclis’te
olaca¤›n› duyurdu.

Hangi “Uyar›”!
Yar›m saat de¤il, yar›m dakika
da yapsan›z da olurdu! GSS gibi,
IMF’nin ve AKP’nin bu kadar
önem verdikleri bir sald›r› karﬂ›s›nda yar›m saatlik iﬂ b›rakma, emekçilerle dalga geçmektir, tam da baﬂtan
beri söyledi¤imiz gibi, iktidara cesaret vermektir.
Bundan daha çarp›k olan ise, yasa birinci kez Meclis’ten geçmiﬂken
hâlâ “uyar›”dan söz etmektir.
EP’nin emekçileri oyalamada kulland›¤› bir taktiktir bu. Tabandan
gelen bask›lanma karﬂ›s›nda “birﬂeyler” yapma zorunlulu¤u hisseden EP, her zaman en asgari olan›
yapm›ﬂ, onu da hakk›yla yaﬂama geçirmemiﬂtir. “Yasa meclise gelirse
ﬂöyle yapar›z” nutuklar› aras›nda
SSK’lar tasfiye edildi, ‹ﬂ Kanunu

gibi eme¤e en büyük sald›r› yasalaﬂt›, kazan›lm›ﬂ haklara yönelik onlarca sald›r› görmezden gelindi.
Haydi bunu da bir yana b›rakal›m ve “uyar›”y› da anlayal›m! Peki
bu “uyar›y›” iktidar dikkate almad›¤›nda ne yap›lacak? Yasa h›zla
Meclis’e geliyor ve geçiyor; bunun
prati¤i yaﬂand›. O zaman yeniden
“umudumuz Sezer” türküleri mi
söylenecek? Ciddi bir örgütlenme,
eme¤in haklar›n› savunan bir sendikal anlay›ﬂ ya da bu temeldeki bir
birlik, bir uyar› yap›yorsa, dinlenilmedi¤inde hesap soran, “söke söke
alan” program›n› da ortaya koyar
ve uygular. Bugüne kadar EP’nin
böyle bir prati¤i yoktur ve bu “uyar›lar” hep “uyar›” olarak kalm›ﬂt›r.
IMF talimatlar›n› uygulayan ve
halk›n hiçbir kesimini dinlemeyen
bir iktidar›n karﬂ›s›na eme¤in gücünü ç›karmak yerine “toplumsal uzlaﬂma” ça¤r›s› yapan bir anlay›ﬂ›n
bugün farkl› bir pratik sergileyece¤i düﬂünülebilir mi?
EP’nin bu politikalar›n›n emekçilerin mücadelesini geliﬂtirmeyip,
birçok noktada engel teﬂkil etti¤i
kimse için s›r olmasa gerek art›k.
Bu aﬂamadan sonra, özellikle
D‹SK ve KESK yönetiminin “ne
yapal›m Türk-‹ﬂ daha radikal, sonuç al›c› eylem kararlar› ald›rm›yor” gibi gerekçelerin de hiçbir anlam› yoktur. Bu da, onlar›n “s›¤›na¤›” haline gelmiﬂtir ve bu “s›¤›nak”
art›k korumamakta her yan›ndan su
almaktad›r. Hâlâ bu çat› alt›nda oyalanmaya devam eden ama öte yandan kitle sendikac›l›¤›ndan, mücadeleden söz edenler aç›s›ndan bir
açmaz (gerçekte; kendi reformist
politikalar›n›n da k›l›f›) halini alm›ﬂt›r. Bu geri durum, “ittifaklarda
uzlaﬂma esast›r” ile mazeretlendirilebilecek, “eme¤in birli¤ini savunmak” ile aç›klanabilecek noktay›
çoktan aﬂm›ﬂt›r. Emekçilere kazand›rmayan birli¤i savunan ve sürdürenler, iﬂçi s›n›f›na, emekçilere karﬂ› sorumluluk taﬂ›mayanlard›r.
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Bu yasa bizim de¤ildir
KESK, D‹SK, TMMOB, TTB
üyesi emekçiler, 23 May›s’ta
Adana’da SSK Bölge Müdürlü¤ü önünde yapt›klar› oturma eyleminde, GSS’yi protesto ederek, “Bu Yasa Bizim Yasam›z
De¤il, Bu Yasa IMF Yasas›” sloganlar› att›lar. Sa¤l›kta tasarrufun ölüm demek oldu¤unu belirten emekçiler, direnmekte kararl› olduklar›n› vurgulad›lar.
Ayn› gün Ankara’da Mamak Belediyesi önünde Tüm Bel-Sen 2
No’lu ﬁube üyeleri, ‹stanbul
Okmeydan› Hastanesi’nde ise,
SES ﬁiﬂli ﬁubesi üyesi sa¤l›k
emekçileri taraf›ndan yap›lan
eylemlerle GSS protesto edildi.

Emekçilere Güvenin!
Oligarﬂi içi çat›ﬂmalardan yararlanmak
ile, bu kavgada taraflardan birini mücadelenin yerine geçirmek farkl› ﬂeylerdir. Sendikac›lar›n sald›r› yasalar› konusunda Sezer’e umut ba¤lamalar›, tam da ikincisinin örne¤idir.
Yaﬂanan bunca deneye, Cumhurbaﬂkan›
Sezer’in vetolar›n›n hukuk ya da “emekçinin haklar›n› korumak” de¤il, iktidar
kavgas› oldu¤unun ayen beyan olmas›na karﬂ›n, konfederasyonlar ister aç›kça
belirtsin ya da belirtmesinler, sald›r› yasalar› konusunda hep Sezer’e güvendiler
ve bu tutumlar›n› sürdürüyorlar. Hak ve
özgürlüklere yönelik yasalara verdi¤i
onay› bir yana b›rakt›k; Kölelik Yasas›’n›
(‹ﬂ Yasas›), SSK Yasas›’n› kim onaylad›?
Bugün de GSS’ye Sezer’in veto gerekçeleriyle karﬂ› ç›kmak, iktidara “Sezer’i
dinle” demek, sendikalar›n kendini inkar›d›r, emekçilere ve kendi güçlerine
güvensizli¤in itiraf› ve emekçileri yanl›ﬂ
bilinçlendirmektir.
Bir kez daha uyar›yoruz;
Sezer’e ya da düzenin baﬂka kurumlar›na de¤il, emekçilerin gücüne
güvenin ve yeter ki bu gücü harekete
geçirecek politikalar› ve sendikac›l›k anlay›ﬂ›n› benimseyin.

Hollanda ve Belçika’ya; “Faﬂizmle
‹ﬂbirli¤i Yapmay›n” Uyar›s›
Belçika ve Hollanda devletinin
iﬂbirli¤i ile Hollanda’da tutuklanan
Bahar Kimyongür’ün tutsakl›¤› sürerken, Türkiye’ye iade edilmemesi
ve serbest b›rak›lmas› için eylemler
ve Belçikal› ayd›n ve bilim adamlar›n›n yürüttü¤ü kamyanya sürüyor.

Konsolosluklarda Protestolar
17-18 May›s günlerinde Avrupa
kentlerindeki Hollanda ve Belçika
konsolosluklar› önünde protesto eylemleri düzenlendi.
Belçika’da Hollanda Konsoloslu¤u önünde yap›lan eylemde, Bahar’›n özgürlü¤ü talep edildi. “Faﬂist, ‹ﬂkenceci, Katliamc› Türkiye
Devleti ‹le ‹ﬂbirli¤i Yapmay›n”
pankart›n›n taﬂ›nd›¤› eylemde, Bahar’›n foto¤raflar› da taﬂ›nd›. Yap›lan aç›klamada hukuksuzluk teﬂhir
edilirken, Konsolosluk görevlilerine
konuya iliﬂkin bir bildiri verildi.
Almanya’n›n Berlin ve Düselldorf kentlerindeki Hollanda Konsolosluklar’›; Duisburg ve Stuttgart’ta
ise Belçika Konsolosluklar’› önünde
düzenlenen protesto eylemlerinde
“Faﬂist, ‹ﬂkenceci, Katliamc› Türkiye Devleti ‹le ‹ﬂbirli¤i Yapmay›n” pankart› ve “Musa, Kaya, ﬁükriye ve Bahar’a Özgürlük” dövizleri
taﬂ›nd› ve kent merkezlerinde da¤›t›lan bildirilerle Belçika ve Hollanda’n›n hukusuzlu¤u teﬂhir edildi.
‹ngiltere’de Londra Belçika El-

çili¤i önünde “‹ﬂkenceci, Katliamc›
Faﬂist Türkiye Devletiyle ‹ﬂbirli¤ine
Hay›r”, “Musa’ya, ﬁükriye’ye, Kaya’ya ve Bahar Kimyongur’e Özgürlük” pankartlar›yla yap›lan eylemde, Belçika devletinin politik
tutsaklara uygulad›¤› tecrite son verilmesi de talep edildi.
Fransa’n›n baﬂkenti Paris’te,
Anadolu Kültür ve Dayan›ﬂma Derne¤i taraf›ndan Belçika Konsoloslu¤u önünde yap›lan eylemde, “Adaletsiz ve Amerikan Taklitçisi Belçika Adaletine Hay›r" pankart› aç›ld›
ve devrimci tutsaklar›n serbest b›rak›lmas› istendi.
Hollanda’n›n Den Haag kentinde bulunan Belçika Ateﬂeli¤i önündeki gösteride, "‹ﬂkenceci, Katliamc›, Faﬂist Türkiye Devletiyle ‹ﬂbirli¤ine Son" yaz›l› bir pankart aç›ld›.
‹sviçre'nin baﬂkenti Bern'de bulunan Hollanda Konsoloslu¤u’nun
kap›s›na "Bahar Kimyongör'e Özgürlük” pankart› as›ld›.
Avusturya`n›n Viyana ﬂehrinde
Belçika hükümetinin, ABD emperyalizminin yolundan giderek devrimcilere verdi¤i cezalar ve Bahar’›n tutsakl›¤›, Anadolu Kültür
Merkezi taraf›ndan Belçika ve Hollanda Konsolosluklar’› önünde
eylemlerle protesto edildi.

CLEA Kampanyas› Sürüyor
Bahar Kimyongür’ün durumu,
rüyüﬂ düzenlendi. Eylemde politik ilticac›lar›n iadesine karﬂ› ç›k›l›rken, Elmas’›n
serbest b›rak›lmas› istendi. ‹sviçre’de politik ilticac›lar›n iadesine
karﬂ› kurulan ve TAYAD-Komite’nin
de yer ald›¤› komite taraf›ndan düzenlenen eylemde ‹sviçre devrimci,
sol, anti-faﬂist, otonom ve gruplar
kat›ld›lar.
Yürüyüﬂ boyunca Avrupa Birli¤i’ni, emperyalist politikalar› ve ka-

“Politik Tutsaklar ‹ade Edilemez”
9 y›ld›r ‹sviçre’de ilticac› olarak
bulunan ve Türkiye’ye iade edilmek
üzere bir buçuk ay önce tutuklanan
Erdo¤an Elmas için 20 May›s günü
‹sviçre’nin baﬂkenti Bern’de bir yü-
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Belçika kamuoyunda adalet, hukuk
kavramlar›n› sorgulat›rken, demokratik kurum ve kiﬂiler de konuya
dikkat çeken giriﬂimlerde bulunuyorlar. Kuﬂkusuz bunlar›n baﬂ›nda,
hukuksuzlu¤un yaﬂand›¤› ilk günden itibaren tav›r alan ve bir kampanya baﬂlatan CLEA geliyor.
Bahar Kimyongür’ün serbest b›rak›lmas› amac›yla bir dizi eylem ve
etkinlik düzenleyen CLEA’n›n (‹fade ve Örgütlenme Özgürlük Komitesi) baﬂlatt›¤› imza kampanyas› devam ediyor. CLEA yetkilileri k›sa
sürede 10 bin imza toplamay› hedeflediklerini belirtirken, konuya duyarl› parlamenter ve senatörler de
Belçika hükümeti nezdinde giriﬂimlerde bulunuyor.
Belçika devletine hukuk uyar›s›
yapan Yeﬂiller Partisi’nden Josy Dubie, geçen hafta Adalet Bakan›’ndan
bir an önce durumla ilgilenmelerini
istedi. Ayr›ca baﬂka partilerden senatörler, D›ﬂiﬂleri Bakan›’na mektup
yazarak Bahar’›n Belçika’ya getirilmesini talep ettiler. Bu arada, Sosyalist Parti’den Jean Cornil ile Pierre
Galand isimli senatörler de 30 May›s’ta Hollanda Konsolosu ile görüﬂeceklerini duyurdular, kimi senatörler ise, Bahar’›n ziyaretine gideceklerini aç›klad›lar.
pitalizmi teﬂhir eden konuﬂmalar yap›ld›.
Türkiye Konsoloslu¤u önüne kadar yürüyen kitle, burada bir aç›klama yapt›. Erdo¤an Elmas ile birlikte
Bahar Kimyongör’ün durumuna da
dikkat çekilen eylemde, “Kulübelere
Bar›ﬂ, Saraylara Savaﬂ”, “Hücreleri
Yakal›m”, “‹ade, ‹ﬂkence ve Cinayet
Demektir”, “Tüm Politik ‹lticac›lara
Kalma Hakk›-Hemen” gibi dövizler
taﬂ›nd›, sloganlar at›ld›.

‘Bahar’a Tuzak, Özgürlüklerimiz Tehlikede’
Kimyongür’ün durumu, Belçika
bas›n›nda “beyaz kart” ismiyle, imzaya aç›k ortak yaz›larla da gündeme getiriliyor. Belçika’n›n en büyük
tirajl› gazetesi Le Soir’de 16 May›s’ta yer alan bu yaz›lardan birine
yer veriyoruz. Ara baﬂl›klar bize
aittir.
Bahar Kimyongür’ün tutuklanma koﬂullar› oldukça endiﬂe verici.
Hollanda polisi, tutuklanmaya araban›n h›z yapmas›yla gerçekleﬂtirilen basit bir kontrolün neden oldu¤unu ifade ediyor. Fakat, tutuklama normal 2 arabada bulunan sivil
polislerce gerçekleﬂtirildi. Ayr›ca
anlat›mlara göre, araba durdurulmadan bir süre önce takip alt›ndayd›. Durdurulmas› konusunda
aç›klanan gerekçelerle çeliﬂkili olarak, ﬂoföre hiçbir ceza verilmedi.
Bu nedenle, programl› oldu¤u
ﬂüphesiz olan gizlice izleme ve tutuklama endiﬂelerimizi art›r›yor.
ﬁu an halen Hollanda'da tutuklu. Bir terör örgütüne üye oldu¤u
gerekçesiyle, hakk›nda Türkiye
devleti taraf›ndan ç›kar›lan uluslararas› tutuklama emri bulundu¤u
aç›kland›. Bu ülkeye iade edilme
tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›ya. Türkiye
devletinin kendisine yöneltti¤i suçlamalar, DHKP-C'ye üye olmak ve
2000 y›l›nda bir Türk bakan› Avrupa Parlementosu'nda protesto
ederek, siyasi tutsaklara uygulanan iﬂkenceleri teﬂhir etmek.
Ülkemizin bu olayda büyük so-

Secours Rouge isimli Belçikal› bir kuruluﬂ, Bahar’›n Türkiye’ye iadesine
karﬂ› afiﬂler bast›r›p konuyu gündeme getirirken, yapt›klar› aç›klama ile,
tüm Belçikal›lar’› devrimci tutsaklar›
sahiplenmeye ve mektup yazmaya
ça¤›rd›lar. “Bahar Kimyongür ile Dayan›ﬂmaya, DHKC Tutsaklar›na Özgürlük. Bahar Kimyongür’ün Türkiye’ye ‹adesine Hay›r” baﬂl›kl› aç›klamada Bahar’›n bir komünist ve faﬂist
rejime muhalif oldu¤u için bunlar›n
yaﬂand›¤› kaydedildi ve “yar›n s›ra
kim de olacak?” diye soruldu.

rumlulu¤u var. 28 ﬁubat tarihinde,
Brugge mahkemesi Bahar’a terör
örgütüne üyelikten (asl›nda muhalif bir hareket olan DHKP-C'nin bir
aç›klamas›n› çevirmiﬂ, yay›mlam›ﬂ,
yorumlam›ﬂt›) 4 y›l a¤›r hapis cezas› verdi. Bahar bu politik yarg›lama
karﬂ›s›nda temyize gitti, ancak
Belçika adaleti vatandaﬂ›n› talep
etmedi¤i için ﬂu an Hollanda'da
tutsak ve kendisini savunmak için
mahkemesine kat›lam›yor.
Bu da, Hollanda taraf›ndan Türkiye'ye iadesine imkan sa¤l›yor,
(Belçika, iade talebine olumlu cevap veremezdi, çünkü bir devlet
kendi vatandaﬂ›n› iade edemez.)
Hollanda devletinden kendi vatandaﬂ›n› talep etmek zorunda olan
Belçika devleti de ayn› tav›r içinde.
Bu olayda, birbirine uyan bir
çok unsur bizlere, programl› bir tuza¤›n yürütüldü¤ünü düﬂündürtüyor. Bahar Kimyongür'ün cezaland›r›lmas› Türkiye devletinin bu giriﬂimlerine yeﬂil ›ﬂ›k yakt›. Uluslararas› tutuklama emrinden haberdar
olan Belçika ise, bu durumdan vatandaﬂ›n› bilgilendirmedi. ﬁu soruyu da sorabiliriz: onu tehlikeli bir
terörist gibi cezaland›ran mahkeme neden buna ra¤men onu özgür
b›rakt›, ve neden genel olarak yap›ld›¤› gibi yurtd›ﬂ› yasa¤› gibi hiçbir ﬂart getirilmedi? Bu hikayede,
hiçbir detay›n tesadüfe b›rak›lmad›¤› sonuca varmamak iﬂten de¤il.
Görünüﬂe göre, Belçika, Türkiye
devletinin beklentilerini karﬂ›lamak
için kendi vatandaﬂ›n›n hayat›n›
tehlikeye atarak, bilerek feda etti.
Belçika devletin vatandaﬂ›n›
korumak için müdahale etmeli ve
Türkiye'ye iadesini önlemeli.

Özel mahkeme kuruluyor
Bu olay büyük önem taﬂ›yor.
Tek baﬂ›na bu olay, Bat› devletlerinin terörizmle mücadele ad›yla vatandaﬂl›k ve politik özgürlüklerimize yapt›klar› sald›r›lar›, özetliyor.
Kavramlar›n tan›mlamas›ndaki
bulan›kl›k nedeniyle, terörist gruba
üyelik suçlamalar›, bir devlet veya
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ayd›nlar
Belçikal› arﬂ› ç›k›yor
zlu¤a k
hukuksu

uluslararas› kurumlara yönelik her
türlü muhalif siyasi eylem ve aç›klaman›n cezaland›r›lmas›na yol
aç›yor. Bu, hiçbir suç iﬂlememiﬂ,
sadece terörist olarak nitelendirilen bir örgüte üye veya yak›n olduklar› gerekçesiyle, insanlar›n
yarg›lanmas›na neden oluyor. Çok
belirsiz olan bu kavram, kullan›m›
yoruma ba¤l›. Hakimlerin s›n›rs›z
yetkileri, ve referans olan mahkeme karar›n›n rolü önemli olacak.
Bu davada ilk tehlikelerden biri,
yarg›lama ile al›nan karar›n referans olmas›yla bu yasalar›n art›k
do¤rudan siyasi kullan›m›n› sa¤lamas›.
Davan›n ilk duruﬂmas›nda oldu¤u gibi temyiz duruﬂmas›nda da
Bahar'› yarg›layacak hakimin önceden seçilmesiyle, adil yarg›lama hakk›n›n engel olmas›na neden
olan özel mahkeme kuruluyor.

Belçika, bask›c› Türkiye
devletini cesaretlendiriyor
Bahar’›n ‘kaç›r›lmas›’, hukuki ve
polisiye olarak yak›n iﬂbirli¤i içinde
olan çeﬂitli ülkeler; iﬂkence, siyasi
cinayet iﬂleyen ama uluslararas›
kurallarca hizada olan bir devletin
taleplerini karﬂ›lamak için kendi yasalar›n› ihlal ederek, uygulamaya
konan yeni özel yasalar do¤rultusunda hareket ediyor. Böylece,
Türkiye devletini bask›c› yönetiminde cesaretlendiriyor. Otoriter niteli¤ine ra¤men, siyasi meﬂruluk almas›na, demokratik bir devlet olarak tan›nmas›na yol aç›yor.
Neyseki, bu iﬂbirli¤i tüm siyasetçilerimiz taraf›ndan hoﬂ karﬂ›lanm›yor. 10 May›s günü, anti-terör yasalar›n›n kullan›m›n› protesto
eden, Avrupal› bir kaç parlementer, Belçika devletinden kendi vatandaﬂ›n›n Türkiye'ye iadesini engellemesini istediler.

Prof. Corinne Gobin, Prof. Christine Pagnoulle, Prof. Jean Pestieau,
Prof. Dan Van Raemdonck, Prof.
Annick Stevens, ULG ateﬂesi Jorge
Palma, Sosyolog Jean-Claude Paye

Büyük Sab›r.... Büyük Tahammül...
Büyük Fedakarl›k... Büyük Kararl›l›k...

1000. Gün

Moso, Uzakdo¤u'da yetiﬂen bir
tür bambu a¤ac›d›r. Moso, dikildikten sonra, beﬂ y›l boyunca, hiçbir
geliﬂme göstermez. Birinci y›l,
üçüncü y›l, beﬂinci y›l, bakars›n›z,
hâlâ dikti¤iniz kadard›r. Sonra...
Sonra, sihirli bir el dokunmuﬂ
gibi, birdenbire günde 40-45 cm.
büyümeye baﬂlar ve alt› hafta içinde

boyu yaklaﬂ›k 27 metreye ulaﬂ›r.
Moso a¤ac›n›n sanki hiç büyümüyormuﬂ, sanki a¤aça harcad›¤›n›z
emek boﬂuna gidiyormuﬂ gibi 5 y›l
boyunca hiçbir geliﬂme göstermeyip, birdenbire h›zla büyümesinin
sebebi, beﬂ y›l boyunca topra¤a sab›rla sald›¤› yüzlerce metrelik kökleridir.

TECR‹TE HAYIR DEMEK ‹Ç‹N
ABD‹ ‹PEKÇ‹ PARKI’NDA 5 DAK‹KA NÖBET TUTUN!
TECR‹TE KARﬁI
ABD‹ ‹PEKÇ‹ D‹REN‹ﬁ‹
1000. GÜNÜNDE !
Bizler anay›z, babay›z. Hapishanelerde bulunan çocuklar›m›z›n tecrit alt›nda iﬂkence görmelerine sessiz kalmam›z› bizden kimse beklemesin. Çocuklar›m›z F Tipi hapishanelerin tecrit
hücrelerinde iﬂkence görürken evimizde oturmam›z› kimse bizden beklemesin. Biz bugüne kadar 20 y›ld›r
evlatlar›m›z› sahiplendik, sahiplenmeye devam edece¤iz. Art›k hapishanelerdeki herkes bizim çocu¤umuz, onlar›n hiçbirinin bizim gözümüzde fark› yok. Bu nedenle tüm çocuklar›m›z
için direniyoruz, mücadele ediyoruz.

1000 gündür Ankara'da Abdi ‹pekçi
Park›'nda oturuyoruz. Kar-ya¤mur alt›nda, güneﬂin s›ca¤›nda, gecenin ayaz›nda ama 1000 gündür aral›ks›z o
parkta oturuyoruz.
O El tan›kt›r, 1000 günün her an›na.
O El art›k bizim duygular›m›z olmuﬂtur.
O El tan›kt›r, yaﬂad›¤›m›z s›k›nt›lara, ac›lara, sald›r›lara.
Ve o El tan›kt›r, 1000 gündür yazd›¤›m›z destana.
Belki bir kiﬂi sesimizi duyar, evlatlar›m›z›n çekti¤i iﬂkencelerden haberdar olur diyerek oturuyoruz. Tecritin
kald›r›lmas›n› istedi¤imiz için oturuyoruz. 1000 gün, 3 y›l. 1000 gün önce
do¤an çocuklar yürümeye, koﬂmaya
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Büyük Direniﬂ’in topra¤a sal›nan kökleridir 1000 günlük sab›r.
“Belki bir kiﬂi sesimizi duyar” diye
oturdular bin gün. Ve tek tek, i¤neyle kuyu kazarcas›na, Moso a¤ac›n›n
köklerini salarcas›na insanlara anlatt›lar tecriti.
Hiç tereddüt etmeden söyleyebiliriz ki, bu eylem, Türkiye tarihinin
en uzun süreli oturma eylemidir.
El’in alt›nda bir baﬂka an›ta dönmüﬂtür TAYAD’l› Aileler; sabr›n ve
kararl›l›¤›n an›t›na!
Büyük direniﬂin zafere er geç
ulaﬂaca¤›n›n anlat›m› oldular onlar.
Ne diyordu ﬂair; “sabr›n çiçeklerini
açt›¤› yerde, son sözü direnenler
söyler”... Oras› gerçekten de sabr›n
çiçeklerini açt›¤› yerdir.
K›ﬂ›n kardelen gibiydiler, baharda gelincik oldular, güle, karanfile
döndüler; dört mevsim orada yaﬂad›lar çünkü. Ya¤murun, kar›n, boran›n alt›nda oradayd›lar. A¤açlar çiçek açarken de, yapraklar›n rengi
sar›ya dönerken de oradayd›lar.
El’in alt› bir “ziyaretgâh” oldu
1000 Gün boyunca. Yaln›z “iyi”lerin de¤il, “kötü”lerin de ziyaret yeriydi. Faﬂistler geldi, provokatörler
baﬂlad› ama biz evlatlar›m›z› tecritten
ç›kartamad›k, iﬂkencelerden çekip
alamad›k.
Evet biz anay›z, babay›z. Onlar› biz
do¤urduk. Biz büyüttük. Onlar›n büyümelerini gün gün izledik. An an izledik. Günlerce uykusuz kald›k. Biz
yemedik, onlara yedirdik. Biz giymedik çocuklar›m›za giydirdik. Belki siz
de birer anne babas›n›z. Bizi en iyi siz
anlars›n›z. ﬁimdi de bizden çocuklar›m›z›n F Tipi hapishanelerde canl› canl› ölümlerini izlememiz bekleniyor.
Hay›r. Bin kere hay›r. Evlatlar›m›z›
siz öldürün diye do¤urmad›k biz. Onlar› bin bir emekle siz öldürün diye
büyütmedik. Evlatlar›m›z› öldürtmeyece¤iz.
1000 gündür Abdi ‹pekçi'deyiz. Burada gözalt›na al›nd›k, jopland›k.
Ayazda, dondurucu so¤ukta üzerimizde bir çad›r dahi olmadan oturduk,
bekledik, bekledik, bekledik. Bize bu

O Heykel
geldi, sivili, resmisiyle polisler geldi. “Kötü niyet”le gelenlerden hiçbiri niyetini gerçekleﬂtiremedi. Gözalt›na ald›lar defalarca, tutuklad›lar, dövizlerini, eﬂyalar›n› park›n d›ﬂ›na att›lar. Ama bu yöntemlerin
hiçbiri, onlar›n sabr›n›n, tahammülünün ve kararl›l›¤›n›n üstüne ç›kamad›. Bazen on dakika, bazen bir
saat, bazen bir gün sonra ama yine
oradayd›lar. Sabr›n çiçeklerini sulamaya, Büyük Direniﬂ’in köklerini
topra¤a salmaya devam ettiler.
*
Geçen hafta da bir çok ziyaretçileri vard›.... 19 May›s günü ‹dilcan
Kültür Merkezi ziyaret etti. Ayn›
gün Trabzonlu bir grup ziyaretlerine
geldi. Biraz önyarg›l› yaklaﬂ›mlar›
vard›. Aileler de tecriti ve TAYAD'›
anlatt›lar onlara. Trabzonlu gruptakiler, “özür dileriz” dediler, böyle
bilmiyorduk, bu ﬂekilde düﬂünmemiﬂtik... Ne çok yaﬂam›ﬂlard› böyle
örnekleri...
El’in alt›na önyarg›larla gelip,
“yarg›”lar›n› de¤iﬂtirerek giden
yüzlerce kiﬂi oldu. Yüzlerce kiﬂi,
sansürün karanl›¤›yla gelip, Hakikat Savaﬂç›lar›’n›n ayd›nl›¤›yla aygücü veren çocuklar›m›za duydu¤umuz
sevgi oldu. Onlardan ald›¤›m›z güçle
1000 gündür Abdi ‹pekçi'de oturuyoruz.
Oturmaya da devam edece¤iz.
11 Haziran günü 1000. günümüz. Biz
her gün oldu¤u gibi 1000. günde de
Ankara'da Abdi ‹pekçi Park›'nda olaca¤›z.
Sizleri 1000. günde Ankara'da Abdi
‹pekçi Park›'nda birlikte olmaya ça¤›r›yoruz. Gelin siz de en az›ndan 5 dakika
bizimle birlikte o El’in alt›nda nöbet tutun. Gelin siz de bizimle birlikte "HAP‹SHANELERDE TECR‹T‹ KALDIRIN" diye hayk›r›n. "HAP‹SHANELERDEK‹ TECR‹T ‹ﬁKENCES‹NE
SON VER‹N" diye ba¤›r›n.
Gelin siz de bizimle birlikte en az›ndan 5 dakika duygular›m›za ortak olun.
Sesimize ses kat›n.
3 May›s 2006

TAYAD'LI A ‹LELER

Ankara’n›n ba¤r›nda so¤u¤a inat
analar babalar umut saç›yor
karanl›¤a inat yükselen murat
bac›lar gardaﬂlar umut saç›yor
Tecrite sansüre karﬂ› onurlu bir duruﬂ
zalimin zulmünü yüzüne vuruﬂ
insanl›k gönlüne sevdal› var›ﬂ
açl›¤a yatanlar umut saç›yor
Parktaki o heykel s›¤›nak olmuﬂ
Karda k›ﬂta gönüller sevgiyle dolmuﬂ
gelene geçene umudun sunmuﬂ
ç›rp›nan yürekler umut saç›yor
r›ld› oradan. Üstelik yaln›z tecrit de¤ildi orada konuﬂulan. TAYAD’l›lar
onun için oradayd›, ama zaten “o”
konu, her konuyu içeren geniﬂlikte
bir konuydu; bu yüzden gökteki ve
yerdeki her ﬂey konuﬂuldu El’in alt›nda. Milliyetçilerle milliyetçili¤i,
islamc›larla islamc›l›¤›, solcularla
solculu¤u tart›ﬂ›p konuﬂtular. Herkes ﬂu veya bu noktada eleﬂtirebilirdi onlar›, eleﬂtirdiler de ama sab›rlar›na, kararl›l›klar›na, fedakarl›klar›na sayg› duymazl›k yapamazd› kimse. Onlar, islamc›s›na da, milliyetçisine de, depremzedesine de, köylüsüne de, hak nas›l al›n›r, nas›l savunulur, örnek oldular 1000 gün boyunca.
Geçen haftaki ziyaretçileri aras›nda E¤itim-Sen 1 No’lu ﬁube’den
iki ö¤retmen vard›. Yine MazlumDer'li iki yönetici, içten desteklerini
sunmaya geldiler. Ba¤c›lar Karanfil
Kültür Merkezi çal›ﬂanlar›, Ankara
Gençlik Derne¤i üyeleri gençlikleriyle, coﬂkular›yla geldiler, TAYAD’l›lar›n kararl›l›k ve fedakarl›klar›n› yüreklerine yükleyerek gittiler.
El’in alt› bir park›n içindeydi.
Bu yüzden tesadüfi ziyaretçileri de
çok oldu hep. Geçen haftaki ‹stanbul Kartalspor taraftarlar› gibi; taraftarlar, pankartlar› ile birlikte gelerek TAYAD’l› Aileleri ziyaret ettiler. Baﬂar›lar dilediler.
Ziyaretçilerinden biri de 13.
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Bu
devran
hep
böyle
dönmez
umutlar yeﬂerir
inançlar sönmez
bu yolda yürüyen yürekler
durmaz
ölüme gülenler umut
saç›yor
(Tutsaklar›n yay›nlad›¤› Berdan’dan
Berkan’a ﬁiir Dergisi’nden al›nm›ﬂt›r.)
Ekip olarak bedenlerini ölüme yat›ranlardan Sevgi Saymaz'›n babas›yd›. Ne konuﬂacaklar› belliydi; direniﬂ üzerine sohbet ettiler. Direnmek
gerek, baﬂka yol yok dediler.
El’in alt›nda 1000 gün boyunca
bekleyenler, çok ﬂey verdiler kendilerinden, ama istedikleri fazla bir
ﬂey olmad›. Tek istedikleri “kulak
verilmesi”ydi onlara. Seslerinin
duyulmas›yd› ve seslerine ses kat›lmas›yd›.
Deste¤in, dayan›ﬂman›n, sahiplenmenin, sayg›n›n çok güzel örneklerini yaﬂad›lar 1000 günde. Getirilen bir demet çiçek, geçerken verilen bir selam, onlar için dünyalara
de¤erdi. Kimi zaman bir tek simit,
kimi zaman bir ﬂiﬂe suydu deste¤in
biçimi. Kimi zaman içten bir sar›l›ﬂ,
dökülen bir damla gözyaﬂ›. Kimi
zaman da bir saati, bir günü, bir haftay› onlarla paylaﬂmakt›.
1000 Günlük sabr›n ve fedakarl›¤›n sahipleri, ﬂimdi tüm halktan,
devrimcilerden, demokratlardan,
ilericilerden, 1000. Gün vesilesiyle
bir ﬂey istiyorlar. 1000. Gün için
bir ça¤r›lar› var onlar›n; El’in alt›nda 1000 Günlük sabr›n sahipleri, El’in alt›nda 5 dakikay› paylaﬂmaya ça¤›r›yorlar.
Sabr›n ve tahammülün an›tlaﬂan
temsilcilerinin ça¤r›s›na Ankara’dan, Türkiye’nin dört bir yan›ndan cevap verelim.

hayat›n
içindeki

teori
Türk-‹slam Sentezi
Sevgili Yürüyüﬂ Okurlar›’na
merhaba! Ben ve yoldaﬂlar›m hepinizi sevgiyle selaml›yoruz. Bu haftaki sohbetimizin konusu “Türk-‹slam Sentezi”.
Dan›ﬂtay’a sald›r›n›n ard›ndan
biliyorsunuz ortaya ilginç bir tablo
ç›kt›. Bir taraf sald›rgan›n “islamc›l›¤›n›”, di¤er taraf ise “ulusalc›l›¤›n›-milliyetçili¤ini” kan›tlamaya çal›ﬂ›yor. Fakat bir ilginç durum daha;
ortadaki sald›rgan›n tipolojisi ve
iliﬂkileri, iki tarafa da bol bol malzeme sa¤layacak nitelikte. Bu ise
bizi, bu olayda pek tart›ﬂ›lmayan
ama tart›ﬂ›lmas› gereken bir noktaya götürüyor.
Sald›rgan›n iki taraf›n da iddias›n› kan›tlayabilecek iliﬂkilere ve düﬂünce yap›s›na sahip olmas›, asl›nda
ülkemizdeki karﬂ›-devrimci güçler
aç›s›ndan bir istisna de¤il, yayg›n
bir durumdur. ‹ﬂte “Türk-islam sentezi”, bu durumu aç›klayacak olgulardan biri ve en önemlilerindendir.

Özlem: Asl›nda kontra güçlerin neredeyse büyük ço¤unlu¤unda
bu tür iliﬂkiler ve kafa yap›s› mevcut de¤il mi? Bu anlamda Türk-islam sentezi’ne “kontrgerillan›n ideolojisi” de diyebiliriz san›r›m.
Kemal: Kontrgerillan›n ideolojisi oldu¤u do¤rudur ama bu biraz daraltmak olur. Türk-islam sentezi, oligarﬂi aç›s›ndan çok daha geniﬂ ve etkili biçimde kullan›lan bir
ideolojidir. Dönem dönem “resmi
ideoloji” kat›na yükseltilmiﬂtir. Ve
bunun da ötesinde, gerek burjuva siyasetinde, gerekse de kitleler içinde
etkisi oldukça fazla olan, nesnel zemini güçlü olan bir ideolojidir. Bizim aç›m›zdan sorunu daha önemli
k›lan yanlar›ndan biri de budur.

Emperyalizmin ve oligarﬂinin
hizmetindeki bir ideoloji
Dikkat edilirse, bugün ﬂu olgu herkesin dikkatini çekecektir. Düzenin
resmi ideolojisi, malum oldu¤u üzere “Atatürkçülük”tür. Fakat milliyetçilik ve müslümanl›k, bugün her
düzeyde daha fazla vurgulanan bir
olgu durumundad›r. Kitleler içinde
kendine taban bulmak isteyen her
düzen gücü bu söylemlere baﬂvuruyor. Bu anlamda “Türk-islam sentezi” ad› verilen olguyu, ideolojik ve
kültürel temelleriyle, oligarﬂinin çeﬂitli güçleri taraf›ndan nas›l ﬂekillendirildi¤iyle birlikte ele almam›z
yerinde olacakt›r. Buyur Özlem arkadaﬂ, kontrgerillan›n d›ﬂ›nda nerede ve nas›l karﬂ›laﬂ›yoruz bu kavramla, oradan baﬂlayal›m.

Özlem: Bu kavram benim kafamda biraz 12 Eylül’le özdeﬂleﬂmiﬂ kavramlardan biridir. 12 Eylül
üzerine yaz›lan hemen her yaz›da
bundan sözedilir. Nitekim bu çal›ﬂmam›za haz›rl›k yaparken de tekrar
gördü¤üm gibi, 12 Eylül öncesinde
çeﬂitli ak›mlar taraf›ndan kullan›lsa
da, esas olarak 12 Eylül’le birlikte
adeta “resmi ideoloji” haline getirilmiﬂtir. 12 Eylül yönetimi neden buna ihtiyaç duydu peki? Esas önemli
olan bu san›r›m.
12 Eylül askeri yönetimi, ayn›
12 Mart gibi, iﬂbaﬂ›na “Atatürkçülük” söylemiyle geldi. ‹ktidar› süresince de bu söylemi sürdürdü. Ama
Atatürkçülük, küçük-burjuva kesimler üzerinde belli ölçülerde etkili olup, onlar› cuntan›n yan›na çeker
veya en az›ndan tarafs›zlaﬂt›r›rken,
geniﬂ kitleler üzerinde ayn› etkide
bulunmuyordu. Çünkü “Atatürkçülük” de asl›nda düzenin tüm kurumlar› gibi y›pranm›ﬂ kavramlardan biriydi. Ve çünkü, katliamc›lar, iﬂkenceciler, soyguncular, sömürücüler,
herkes “Atatürkçülük” maskesiyle
dolaﬂ›yordu bu ülkede.
Milliyetçilik de tek baﬂ›na cuntan›n öne ç›karabilece¤i bir ideoloji
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de¤ildir; hatta tam tersine, milliyetçilik, MHP nezdinde faﬂist katliamc›l›kla özdeﬂleﬂmiﬂ ve bu yan›yla da
teﬂhir olmuﬂ, geniﬂ halk kitlelerine
itici gelen bir kavram durumundayd›. ‹slamc›l›¤› da do¤rudan kullanamazd› cunta. Çünkü “12 Eylül darbesini neden yapt›klar›n›” anlat›rken her seferinde irticaya, ﬂeriat
tehlikesine vurgu yapan kendileriydi. Dincili¤in denetim d›ﬂ›na ç›kabilecek, radikalleﬂebilecek bir güzergahta geliﬂmesini de istemiyorlard›
zaten. “Türk-islam sentezi” ideolojisi iﬂte bu koﬂullar›n sonucunda geliﬂtirilmiﬂtir.
Cuntan›n temel amac›, halk›n yeniden sola, devrimcili¤e yönelmesini engellemekti. Devrimci örgütlere
büyük darbe vurulmuﬂtu ama bu
yetmezdi, “suyu kurutmak” gerekirdi. Bunu da gerici, ›rkç› ideolojileri
güçlendirerek yapabilirlerdi. Yukar›da sayd›¤›m nedenlerle islamc›l›¤›,
milliyetçili¤i do¤rudan kullanamayan cunta, bu ideolojiyi öne sürerken, buna uygun kadrolaﬂma ve kurumlaﬂmalar› da gündeme getirdi.

Kemal: Cuntan›n neden bu
ideolojiyi gündeme getirdi¤ini özetlersek; mesele devrimin kitle taban›n› daraltmak ve faﬂist düzenin
kitle taban›n› geniﬂletmektir.
“Türk-islam sentezi”yle, hem müslümanlar, hem milliyetçiler, bu görüﬂün kitle taban›n› oluﬂturacaklard›r. Hesaplanan, amaçlanan budur.
Tek baﬂ›na sivil faﬂist harekete veya
tek baﬂ›na tarikatlara seslenen ideolojilerden daha elveriﬂli bir ideolojik zemin olmas› da zaten bunun sonucudur.
Ben ayr›ca kavramsal olarak da
bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Asl›nda iki gericilik kayna¤›n›
birleﬂtirmek amac›yla ortaya at›lm›ﬂ
olan ve “Türk-islam sentezi” diye
tan›mlanan kavram, Türkçülük (baﬂka deyiﬂle milliyetçilik) ve ümmet-

çilik (baﬂka deyiﬂle ﬂeriatç›l›k) gibi
birbirini reddeden iki kavram›n eklektik bir ﬂekilde biraraya getirilmesiyle üretilmiﬂtir. Milliyetçilik, feodaliteyi yerle bir eden burjuvaziye
ait bir kavramd›r ve kapitalist döneme aittir, di¤eri ise feodalizme ait
bir kavramd›r ve ulusal pazar› reddedip islam dininin ve tüm müslümanlar›n birli¤ini, ümmetçili¤i savunmaktad›r. Fakat bu ayr›mlar bir
yerde akademik, teorik ayr›mlard›r.
Esas olan oligarﬂinin ihtiyaçlar›d›r
ve bu ihtiyaçlara göre bir ideoloji ﬂekillendirilmiﬂ, tabii bu eklektik birleﬂimin teorisi de yap›lm›ﬂt›r.
12 Eylül’de Türk-islam sentezinin teorisini yapma iﬂini de faﬂist,
gerici kadrolar›n topland›¤› bir yer
olan Ayd›nlar Oca¤› yapm›ﬂt›r.

Mazlum: Türk-islam sentezi
sizin de belirtti¤iniz gibi, esas olarak 12 Eylül sonras›nda çok kullan›lan bir kavram haline geldi. Böyle
olmas› da, 12 Eylül Cuntas›’n›n bu
ideolojiyi tüm topluma empoze etmeyi resmi bir politika olarak benimsemesinin sonucudur. De¤ilse,
kavram çok daha eskidir, faﬂist gerici çevrelerde ony›llard›r çeﬂitli biçimlerde kullan›lmaktayd›.
Asl›nda oligarﬂinin partileri taraf›ndan kullan›lan bir çok kavram,
Türk-islam sentezi’nin de¤iﬂik versiyonlar›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Mesela daha 1940’larda Hitler
sempatizan› sivil faﬂistlerin a¤z›nda
“Türk-‹slam Ülküsü” kavram›
vard›. 1960’larda gericiler kendilerini milliyetçi-mukaddesatç› olarak tan›ml›yordu. Keza burjuvazinin sözcüleri s›k s›k “Anadolu
Müslümanl›¤›” ya da “Türk ‹slam›” gibi kavramlar› kullanagelmiﬂlerdir. Buna benzer kavramlar çoktur; çünkü oligarﬂinin gericili¤i, her
dönem, ad›na Türk-islam sentezi
densin denmesin, bu iki olguya,
milliyetçili¤e ve dincili¤e yaslanm›ﬂt›r. Türk-islam sentezi ideolojik
bir kal›p olarak zaman zaman geri
plana at›lm›ﬂ gibi gözükse de, bu olgular ülkemizdeki gericili¤in, faﬂizmin ideolojik kayna¤› olmay› sür-

O

dürmüﬂtür.

Kemal: Bu kavramlaﬂt›rmalardaki nüans farkl›l›klar›, ideolojik ve
kültürel kökleri görmek aç›s›ndan
dinci hareketlerin ve özel olarak da
MHP’nin geliﬂimindeki baz› dönemlere bakmakta yarar var.
Halk›n devrimci uyan›ﬂ›n› engellemek, düzenin ihtiyaç duyaca¤› sivil faﬂist güçleri örgütlemek ve e¤itmek ve faﬂizme kitle taban› kazand›rmak amac›yla 1960’l› y›llarda
kurulan Komünizmle Mücadele
Dernekleri, Milli Türk Talebe Birli¤i (MTTB) gibi örgütlenmeler de
Türk-‹slam Sentezi zemininde
oluﬂturulan örgütlenmelerdir. Burada dikkat çekmemiz gereken önemli bir nokta da ﬂudur ki, bu örgütlenmeler, “Yeﬂil Kuﬂak” politikas›
çerçevesinde Amerika’n›n do¤rudan veya dolayl› yönlendirdi¤i, iliﬂki içinde oldu¤u oluﬂumlard›r. Yani
baﬂka bir deyiﬂle “Türk-islam sentezi” ayn› zamanda emperyalizmin
ihtiyaçlar›na cevap veren bir ideoloji olarak da emperyalizm taraf›ndan
desteklenmiﬂtir.
Bu dönemde bu örgütlenmelerde
yeralanlar kendilerini milliyetçimukaddesatç› olarak tan›mlamaktad›rlar. ‹slamc› ve faﬂist örgütlenmeler henüz ayr›ﬂma sürecindedir.
Nitekim daha sonra oligarﬂi içi çeﬂitli kesimlerin politikalar› ve ihtiyaçlar›na ba¤l› olarak bu ayr›ﬂma
gerçekleﬂmiﬂ, milliyetçi hareket
MHP ve Ülkü Ocaklar›, mukaddesatç›-dinci hareket ise MSP ve
Ak›nc›lar kanal›nda geliﬂmiﬂtir.
Bu ayr›ﬂma, MHP’nin kendi
içinde de yaﬂanm›ﬂt›r. 1960’lar›n
ikinci yar›s›nda hareketin lideri
Türkeﬂ ile hareketin “ideologlar›ndan” biri olarak kabul edilen Nihat
Ats›z aras›nda yaﬂanan ayr›ﬂma,
Türk-islam sentezi üzerine yukar›da
iﬂaret etti¤imiz tart›ﬂmay› da içerir.
Nihal Ats›z’›n çizgisi “›rkç› Turanc› çizgi” olarak adland›r›labilir.
Türkeﬂ’in çizgisi ise “doktriner
Türk Milliyetçili¤i” olarak adland›r›l›yordu. Milliyetçilik her ikisinde de de¤iﬂmez olguydu. Ancak
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ligarﬂinin partileri taraf›ndan kullan›lan bir çok kavram, Türk-islam
sentezi’nin de¤iﬂik versiyonlar›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
“Türk-‹slam Ülküsü”, milliyetçi-mukaddesatç›, “Anadolu Müslümanl›¤›”, “Türk ‹slam›” gibi...
Buna benzer kavramlar çoktur;
çünkü oligarﬂinin gericili¤i, her dönem, ad›na Türk-islam sentezi densin denmesin, bu iki olguya, milliyetçili¤e ve dincili¤e yaslanm›ﬂt›r.

Türkeﬂ çizgisi, islamiyete daha fazla vurgu yap›yor, islamc›l›¤› Türk
milliyetçili¤inin önemli bir motifi
olarak görüyordu. Ats›z ise, bunu
“ümmetçilik” olarak görüyor ve
ümmetçili¤in-islamiyetçili¤in Türk
milliyetçili¤ini “bozdu¤unu, suland›rd›¤›n›” söylüyordu.
MHP’ye hakim olan Türkeﬂ’in
çizgisidir. Nitekim, MHP'nin de¤iﬂmez sloganlar›ndan biri, "Tanr› da¤› kadar Türk, Hira da¤› kadar
Müslüman›z" slogan› da bu dönemin ürünüdür. Dinci örgütlenmelerin belli ölçüde geliﬂme kaydetti¤i
1970 sonlar›nda MHP, islamc› söylemini daha da yo¤unlaﬂt›rm›ﬂt›r.
“Kan›m›z Aksa da Zafer ‹slam›n"
veya "Ya Allah Bismillah Allahuekber" gibi sloganlar› bu dönemde yo¤un olarak kullanmaya baﬂlam›ﬂlar
ve bugün de kullanmaya devam etmektedirler.

Özlem: MHP’lilerdeki de¤iﬂimi ben daha çok “Türkçülük’ten islamc›l›¤a” geçiﬂ gibi alg›l›yordum.
Ama Kemal arkadaﬂ›n da belirtti¤i
gibi MHP zaten 1970 sonlar›ndan
beri bu yeni kavrama ideolojik olarak aç›k. Nitekim, cuntan›n, Ayd›nlar Oca¤›’n›n “Türk-islam sentezi”ne en yayg›n kat›l›m da MHP kesiminden olmuﬂtur. Mesela bugün
de türban konusunda, ‹mam Hatipler konusunda bazen di¤er dinci örgütlerden bile daha radikal ç›k›ﬂ yapabiliyorlar.
MHP’den ayr›larak Muhsin Yaz›c›o¤lu’nun liderli¤inde BBP’yi
kuranlar, bunu daha aç›k hale getir-

miﬂlerdir. Muhsin Yaz›c›o¤lu çizgisi “Türk-islam ülkücüleri” tan›m›n› kullan›yorlar. BBP’nin dergisinin, gençlik örgütlenmesinin ad› da
(yani Nizam-› Alem) bu konuda fikir veriyor: Nizam-› Alem, onlara
göre “Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nu
yeniden ihya ederek "islam›n sözünü”, Türklerin öncülü¤ünde dünyaya egemen k›lma ülküsünü” ifade
ediyormuﬂ. (Merdan Yanarda¤,
MHP De¤iﬂti Mi?, syf. 196) Osmanl›’ya dönerek, böylelikle feodalizm dönemiyle kapitalizm dönemi
aras›ndaki çeliﬂkiye de bir “çözüm”
bulmuﬂlar anlaﬂ›lan!

Mazlum: Madem BBP’yi belirttik, yeri gelmiﬂken Fetullahç›lar›
da anmak gerekir. Türk-islam sentezcileri sadece milliyetçi (faﬂist)
hareketten ç›kmad›. Türk-islam sentezi ideolojisinin islamc› kesim
içindeki en aç›k ve köﬂeli savunucular›n›n baﬂ›nda Fetullah Gülen gelmektedir. Onun dünyan›n birçok
yerindeki okullar› hem ümmetçili¤in, hem Türkçülü¤ün propagandas›n›n ve örgütlenmesinin yap›ld›¤›
yerlerdir. Kendisi bir konuﬂmas›nda
ﬂöyle demektedir mesela: “Bu milenyumda ve sözünü etti¤imiz bahar›n haz›rlanmas›nda en büyük rol,
kanaatim odur ki, Türkiye’ye ve
Türki dünyaya düﬂecektir... Bu bak›mdan, Türkiye, Türk Milleti, Türki dünya, tarihin bir defa daha
omuzlar›na yükleyece¤i, yükledi¤i
ﬂerefle yükü taﬂ›yabilecek düzenlemelere giriﬂmek, kendisini ona göre
dizayn etmek mevkiindedir.” (14
Aral›k 1999, Zaman Gazetesi)
Fetullah okullar›nda, okulda
okuyanlar baﬂka milliyetlerden olsalar bile, her sabah ‹stiklal Marﬂ›,
her akﬂam da Kur-an okunur. Türkislam sentezi’nin iyi bir uyumu de-

T

ürk-islam sentezi, 12 Eylül’le birlikte bir
dönem devlete küsen, devletten uzaklaﬂan faﬂistleri, anti-ﬂeriatç› söylem nedeniyle oligarﬂik devlete so¤uk bakan dincileri, halk›n, devrimcilerin üzerine sürmek için de en uygun ideolojik motivasyon arac›n› oluﬂturuyordu.

¤il mi? Mesela, Kadiri Tarikat› da
bu konuda çarp›c› bir örnektir. Milliyetçilikte MHP’yi o da geride b›rak›r ama ayn› zamanda da ümmetçi, dinci, ﬂeriatç›d›rlar.

Kemal: “Türk-‹slam Sentezi”, bir di¤er ifadeyle, gerici-faﬂist
ideolojinin ve güçlerinin ittifak›n›n simgesidir. Elbette bu ittifak›n
sa¤lanmas›, bu ideolojinin çeﬂitli taraflar›n›n ç›kar çeliﬂkileri nedeniyle
her zaman mümkün olamamaktad›r.
Ama her iki kesim de düzene hizmet etmekte ve hizmetinin karﬂ›l›¤›n› almakta hemen her dönem birbiriyle yar›ﬂm›ﬂlard›r, hala da böyledirler.
Türk-islam sentezi, 12 Eylül’le
birlikte bir dönem devlete küsen,
devletten uzaklaﬂan faﬂistleri, antiﬂeriatç› söylem nedeniyle oligarﬂik
devlete so¤uk bakan dincileri, halk›n, devrimcilerin üzerine sürmek
için de en uygun ideolojik motivasyon arac›n› oluﬂturuyordu. Özlem’in sohbetimizin en baﬂ›nda sordu¤u sorunun kayna¤› da iﬂte bu geliﬂmenin sonucu ortaya ç›kan bir olgudur. Ülkemizdeki tüm kontra
güçler, devletin resmen örgütledi¤i
özel harekat timlerinden tutun da
Susurluk tarz› örgütlenmelere kadar
hepsi milliyetçi ve mukaddesatç›d›r.
Kontrgerillan›n uzant›lar› olarak örgütlenen çetelerin, mafyan›n da ayn› argüman› kulland›¤›n› görüyoruz.
Çünkü birincisi, milliyetçilik ve
dincilik, devlet kat›nda onlara otomatik bir “koruma” sa¤l›yor. ‹kincisi, meﬂruluklar›n› Türk-islam sentezinde buluyorlar. Kontrgerilla nitelikteki güçler sözkonusu oldu¤unda, islamc›larla ulusalc›lar›n, bu kadar yak›n ve yo¤un iliﬂkiler içinde
olmas›na bu anlamda ﬂaﬂmamak gerekir. Burada sözkonusu olan gerçekten bir “inanç” meselesi de¤il,
düzenin ihtiyaçlar› do¤rultusunda
örgütlenmek için çeﬂitli kavramlar›n kullan›lmas›d›r. Linç sald›r›lar›n› gerçekleﬂtiren güruhun da ayn›
ideolojik zeminde oldu¤unu hat›rlayal›m. “Niye bayrak taﬂ›m›yorsunuz” deyip sald›r›rlarken, “AllahuEkber” diye sald›r›yorlar.
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Halka karﬂ› savaﬂlar›nda hem dini hem milliyetçili¤i kullan›rlar.
Kur-an ayetlerinin yaz›l› oldu¤u bildirileri da¤›t›r, Türkçülük propagandas› yaparlar. Hem islamc›l›¤›,
hem milliyetçili¤i kullanmalar›n›n
yine çarp›c› bir örne¤i ﬂudur mesela: PKK’ye karﬂ› da¤›t›lan bildirilerde onlar›n “sünnetsiz” olduklar›
ileri sürülerek dini duygular, onlar›n
“Ermeni dölü” olduklar› ileri sürülerek de milli duygular k›ﬂk›rt›l›r.
Defalarca ‹çiﬂleri Bakanl›¤› yapan Abdülkadir Aksu’nun kendisi
de çarp›c› bir örnektir. Aksu Türkislam sentezinin teorisyeni Ayd›nlar
Oca¤›’na kay›tl› biriydi. Hem milliyetçi, hem mukakdesatç›d›r. Bunun
için ANAP hükümetinde de, AKP
hükümetinde de bakan olabilmiﬂtir.
Aksu 1974'te, Emniyet Genel Müdür Yard›mc›s›’yken, polis teﬂkilat›ndaki 3 bin MSP'li ve MHP'li polisi, alt› ayl›k kurstan sonra komiser
ve komiser yard›mc›s› yaparak faﬂist-islamc› kadrolaﬂmada büyük bir
at›l›m yapm›ﬂt›r. Aksu o dönem
MSP’lidir ama dikkat edin, tercihi
MSP’li ve MHP’lilerdir; yani
“Türk-islam sentezi”dir.
12 Eylül’den itibaren ise Aksu’nun bu yapt›¤› bir anlamda resmi
politika olmuﬂ ve devletteki kadrolaﬂman›n ana omurgas›n› da bu ideolojinin savunucular› oluﬂturmuﬂtur. Özellikle Milli E¤itim Bakanl›¤› Türk-islam sentezi savunucular›yla doldurulmuﬂ, e¤itim müfredat›
da bu temelde yeniden ﬂekillendirilmiﬂtir. Böylelikle uzun vadede milliyetçili¤in ve dincili¤in kitle taban›
da geniﬂletilmiﬂtir. Nitekim bu geniﬂlemenin sonuçlar›n› ‘90’lardan
bu yana somut olarak da görüyoruz.
Bu elbette tesadüfi de¤ildir. Bu
anlamdad›r ki, Türk-islam sentezi,
sadece oligarﬂinin de¤il, ayn› zamanda emperyalizmin bölgedeki ihtiyaçlar›na da cevap veren bir ideolojik
zemin olarak öne ç›kar›lm›ﬂt›r.

Özlem: Asl›nda burada önemli
olan ﬂu: Faﬂist düzeni sürdürmek
için örgütlenen tüm güçlerin bunlardan baﬂka baﬂvurabilece¤i kavram-

lar yok. DYP’den AKP’ye,
CHP’den DSP’ye, ANAP’tan
MHP’ye tüm düzen partileri “Türkislam sentezi” ideolojisini resmen
benimsesinler veya benimsemesinler, ayn› iki noktada dönüp duruyorlar. Türkçülük, dincilik... En “liberal”leri ANAP, en koyu dinci olabildi¤i gibi, “sol”cu Ecevit, Fetullahç›lar’›n, tarikatç›lar›n oylar›n› alabilmek için her türlü manevray› yapabiliyor, “sosyal demokrat” CHP,
“milliyetçilik”te MHP’yi geride b›rak›yor.

Mazlum: Peki neden böyle?
‹ﬂte burada meselenin as›l püf noktas›na geliyoruz. Türkçülük, milliyetçilik diye adland›r›lan ak›mlar,
Türklük’ün ve Türkiye’nin, islamc›
diye adland›r›lan ak›mlar da islam›n
hizmetinde de¤illerdir. “Türk-islam
sentezi” ideolojisini benimseyen,
kullanan tüm kiﬂiler, gruplar, partiler, örgütlenmeler, istisnas›z düzenin hizmetindedirler. ‹stisnas›z -kimi aldat›larak da olsa- emperyalizmin hizmetindedirler. Yani asl›nda
bu kavramlar, sadece halk›n
Türk olmaktan, müslüman olmaktan kaynakl› duygular›n› istismar etmek için bu faﬂist, gerici
güçler taraf›ndan kullan›lan kavramlard›r.
Türk-islam sentezi’nin resmi ve
gayri-resmi savunucular›, ayn› zamanda ülkemizde emperyalizmin
iﬂbirlikçisi olan güçlerdir.

Kemal: Belirtildi¤i gibi, Türkislam sentezi, oligarﬂinin hemen
tüm güçlerinin ﬂu veya bu oranda,
ﬂu veya bu kavramlarla kulland›¤›
bir ideolojidir. Fakat buna ra¤men,
bunu oligarﬂinin resmi, sürekli, kal›c› ideolojisi gibi ele almak veya
daha do¤rusu mutlaklaﬂt›rmak da
çok isabetli bir yaklaﬂ›m olmaz. Bu
tür ideolojik, propagandif kavram
ve söylemler, dönemin ihtiyaçlar›na
göre de¤iﬂebilir. Ki yukar›da da bunun örneklerini gördük zaten.
Mesela, MHP’de dönemlere göre bazen Türkçü, bazen islamc› vurgular öne ç›kar›lm›ﬂt›r. Di¤er düzen
partilerinde de geçerlidir bu. Mese-

le, düzenin dincili¤in de, milliyetçili¤in de geliﬂtirilmesine olan ihtiyac›ndad›r. DP-AP-DYP çizgisini örnek verelim. Bu siyasi çizgi, ülkemizde tarikatlar›n önünün aç›lmas›nda, imam hatiplerin yayg›nlaﬂt›r›lmas›nda birinci dereceden rol sahibi oldu¤u kadar, ›rkç›, faﬂist örgütlenmelerin geliﬂtirilmesinde, komando kamplar›n›n aç›lmas›nda,
MHP’nin devlet içinde kurumlaﬂt›r›lmas›nda da birinci dereceden rol
oynam›ﬂt›r. Yani dincili¤in ve milliyetçili¤in geliﬂtirilmesinde dinci ve
milliyetçi partilerden daha fazla rol
oynam›ﬂt›r. Çünkü Menderes-Demirel-Çiller çizgisi için esas olan
oligarﬂinin ç›karlar›d›r. Oligarﬂinin
ve emperyalizmin ç›karlar› hangisini geliﬂtirmeyi gerektiriyorsa, oligarﬂinin partileri o kal›ba girer.
Mesela AKP’yle birlikte Tük-islam sentezi yerine baﬂka bir kavram
öne ç›kt›: Il›ml› islam. Il›ml› islam,
daha çok AKP iktidar›ndan sonra
güncelleﬂen bir kavram olsa da
ABD projeleri aç›s›ndan yeni de¤ildir. Daha “yeﬂil kuﬂak” döneminde
ABD’nin kulland›¤›, özellikle ‹ran
devrimine karﬂ› geliﬂtirdi¤i bir kavramd›r. Türk-islam sentezi, bu yan›yla ABD’nin ›l›ml› islam düﬂüncesinin ülkemizdeki tezahürüdür.
Türk-islam sentezi’nde, islam›n ﬂeriatç›, ümmetçi yanlar› törpülenmiﬂ
olacakt›r çünkü.
Mazlum: Yine belirleyici olmasa da belirtmekte yarar var. Türk-islam sentezi’nin islam›, sünni islamd›r. Fakat Türk-islam sentezi ideolojisi, kimilerince alevileri de bu
›rkç›-gerici zemine çekmek için
kullan›lm›ﬂt›r. Mesela ANAP’l› Y›lmaz Karakoyunlu ﬂöyle diyordu:
“Türk müslümanl›¤› kavram›, sünnilik, alevilik ve bektaﬂiliki kapsar.”
Yar›n alevi halk› düzenin ideolojisine hapsedebilmek için baﬂka kavram ve ideolojiler de üretilebilir.
Kemal: Evet, toparlarsak, Türkislam sentezi ideolojisi denilen ideoloji, faﬂist düzenin kitle taban›n›
geniﬂletmek ve kitleleri devrimcilere yabanc›laﬂt›rmak için düzen taraf›ndan kullan›lan bir ideolojidir. Bu
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ürk-islam sentezi, faﬂist düzenin
kitle taban›n› geniﬂletmek ve kitleleri devrimcilere yabanc›laﬂt›rmak
için düzen taraf›ndan kullan›lan
bir ideolojidir. Bu ideoloji dini ve
milli duygulara seslenir.
Saf dini ve ulusal duygular› istismar
edilerek gerici güçlere yedeklenen
kitle, devrimin kazanmas› gereken
kitledir.

ideoloji dini ve milli duygulara seslenir. Oligarﬂik devlet ve tüm oligarﬂik güçler, hem dini, hem milliyetçili¤i, bu ülkenin kuruluﬂundan
bu yana s›n›rs›zca ve pervas›zca
kullanm›ﬂ, istismar etmiﬂlerdir. (Dan›ﬂtay’a sald›ran Alparslan Arslan’›n dinci mi yoksa ulusalc› m› oldu¤u tart›ﬂmas› da, bu istismar›n
oligarﬂi içi kavgada kullan›lmas›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.) Bu istismara karﬂ› ideolojik düzeyde mücadele etmek, halk› dinci, milliyetçi
damgal› gerici, ba¤naz, ›rkç› düﬂüncelerin etkisinden kurtarmak, tart›ﬂ›lmaz bir görevdir. Halk›n saf müslümanl›k duygular›n›n ve ulusal
duygular›n›n faﬂist, gerici güçler taraf›ndan istismar edilmesini önlemek, hem sürekli bir teﬂhiri, hem de
özgürlükler ve ba¤›ms›zl›k mücadelesini en geniﬂ kitleleri içine alabilecek ﬂekilde sürdürmeyi gerektirir.
Saf dini ve ulusal duygular› istismar
edilerek gerici güçlere yedeklenen
kitle, devrimin kazanmas› gereken
kitledir. Halk›n inanç özgürlü¤ü ve
milli duygular› üzerine demagojilere set çekecek politikalar ve pratik
geliﬂtirildi¤i ölçüde o kitleler, gerçek saflar›nda yerlerini alacaklard›r.
Sonuç olarak belirtmek gerekir ki,
halk›n dini ve milli duygular› üzerinden yap›lan istismar›n önünü kesebilecek as›l güç, devrimci mücadelenin geliﬂimidir. Halk›n ekonomik, demokratik ve siyasal mücadelesi geliﬂtikçe, bu demagojilerin ve
gerici, faﬂist güçlerin etki alan› daral›r ve giderek yokolur.
Sevgili okurlar›m›z, sohbetimizi
burada sona erdiriyoruz. Haftaya
buluﬂmak üzere hoﬂçakal›n.

Kemalpaﬂa’da k›ﬂk›rt›lan ﬂovenizm ve sonuçlar›

Kürt’ü Sürgün Politikas› Devletindir!

‹skenderun Polisi:
“Seni linç ettiririz”

ﬁovenist k›ﬂk›rtman›n sonuçlar›ndan biri daha ‹zmir Kemalpaﬂa ‹lçesi Ba¤yurdu Beldesi’nde yaﬂand›.
Beldede faﬂistlerin Kürtler’e karﬂ› halk›
k›ﬂk›rtma ve linç ettirme giriﬂimlerinin ard›ndan yaﬂanan ve Ba¤yurdu
Ülkü Ocaklar› 2. Baﬂkan› Sami
Ören'in ölmesiyle sonuçlanan olaylar, belde de yaﬂayan Kürtler’in sürgün edilmesiyle sonuçland›.
Bu topraklarda yaﬂayan herkesin
can güvenliklerini almak zorunda
olan devlet, bu sorumlulu¤unu yerine getirmedi¤i gibi, 21 May›s günü
evlerini terketmek zorunda kalan 9
aileye sadece refakatç›l›k yapt›!
Jandarma denetiminde beldeyi
terketmek zorunda kalan Kürtler’in
evleri sald›r›ya u¤rarken, eﬂyalar›
tahrip edildi ve evlere faﬂistler taraf›ndan Türk bayra¤› as›ld›. Göç etmek zorunda b›rak›lanlardan Burhan Albayrak, evlerine faﬂistlerin
sald›rd›¤›n› komﬂular›n›n arayarak
haber verdi¤ini dile getirirken, “Bu
yaﬂad›¤›m›z 6. olay. 25 y›ld›r orada
yaﬂ›yoruz. Sürekli hor görüldük”
diye konuﬂtu.
Yaﬂanan olaylardan CHP Belediye Baﬂkan› R›dvan Üreten'i sorumlu tutan Albayrak, Üreten'in ülkücülerden oy olabilmek için kendilerine
olumsuz davrand›¤›n› söyledi. Albayrak, 'Bizi hiçbir ihaleye alm›yor-

Linçleri örgütleyenlerin baﬂ›nda oligarﬂik iktidar›n polisinin geldi¤i art›k biliniyor.
18 May›s’ta dergimizi satarken
‹skenderun’da gözalt›na al›nan,
Hatay Temel Haklar üyesi Canan
Yabanc›’n›n gözalt›nda yaﬂad›klar›
bu gerçe¤i bir kez daha teyid etti.
Yaﬂad›klar›na iliﬂkin 22 May›s’ta ‹HD ‹skenderun ﬁubesi’nde
bas›n aç›klamas› yapan Yabanc›,
nas›l gözalt›na al›nd›¤›n› anlatt›ktan sonra, polisin kendisini linç ettirmekle tehdit etti¤ini belirtti.
Gözalt›na al›n›rken, hepsi sivil
polis 10 kiﬂinin topland›¤›n› ve
kendisinin kimlik sormas›, savc›l›k belgesi istemesi karﬂ›s›nda polisin, ‘Sus konuﬂamazs›n ﬂimdi seni burada linç ettireyim mi’ diyerek tehdit etti¤ini anlatt›.
Halk›n tepki göstermesi üzerine, onlara da hakaret eden polisin,
sürekli olarak ‘Senin terörist oldu¤unu söyleyeyim mi linç ettireyim
mi’ tehdidini tekrarlad›¤›n›n alt›n›
çizdi. ‹ﬂkence ve bask› gördü¤ünü
kaydeden Yabanc›, bunlar karﬂ›s›nda y›lmayaca¤›n› da vurgulad›.
Canan Yabanc›’dan önce söz
alan ‹HD ﬁube Baﬂkan› da, bask›lara karﬂ› demokratik kurumlar›n
birlikte hareket etmesi ça¤r›s›nda
bulundu.
*
Bu arada dergimiz bu tür bask›lara karﬂ›n bu hafta da toplu sat›ﬂlarda halka ulaﬂmaya devam etti.
Okurlar›m›z bu hafta Beﬂiktaﬂ
merkezinde sat›ﬂ ve tan›t›m yapt›.

“Faﬂist
sald›r›lar›n
hesab›n›
soraca¤›z”

du. ‹ﬂ vermiyordu. Herﬂeyden uzak
tutuyordu' diye konuﬂtu. Belediye
Baﬂkan› Üreten'in aileler için '250
milyar verin, defolup gitsinler. Bunun 40 milyar›n› ölen Sami Ören'in
kan paras› olarak kesersiniz' dedi¤ini iddia eden Albayrak, 'Biz kabul
etmedik. Ne olduysa bu belediye
baﬂkan› yüzünden oldu' dedi.
Yaﬂanan olaylar sonras›nda 7 kiﬂi gözalt›na al›n›rken, ikisi a¤›r 8 kiﬂi yaraland› ve faﬂistlerin Kürt ailelere yönelik gerçekleﬂtirdi¤i linç giriﬂimi s›ras›nda gözalt›na al›nan 17
kiﬂiden 4 Kürt tutukland›.
Kemalpaﬂa’da yaﬂananlar, bizzat
devlet taraf›ndan k›ﬂk›rt›lan, desteklenen ﬂovenizmin, oligarﬂinin güvenlik güçlerinin faﬂistlerle birlikte
örgütledi¤i linç giriﬂimlerinin meﬂrulaﬂt›r›lmas›n›n sonucudur. Y›llarca süren savaﬂ sürecinde dahi yaﬂanmayan düﬂmanlaﬂt›rma politikas›, oligarﬂik devlet taraf›ndan bilinçli olarak körüklenmektedir. Böyle
bir zeminden rant elde etme hesab›
yapan faﬂistlerin dayand›¤› güç de,
devletten baﬂkas› de¤ildir. Faﬂistler
ellerini kollar›n› sallayarak linç örgütleyebilme, ﬂovenist sald›r›lar
gerçekleﬂtirebilme cüretini oradan
almaktad›rlar.
*
Halk›m›z! Oligarﬂinin, faﬂistlerin k›ﬂk›rtmalar›na, Türk’ü, Kürt’ü
ile halklar› birbirine düﬂürme hesaplar›na aldanmay›n! Bu aﬂa¤›l›k
sömürü düzeninden tüm milliyetler
ve inançlardan halklar birleﬂerek
kurtulabilece¤imizi unutmay›n!

Cepheliler faﬂist sald›r›lar›n hesab›n› sormaya devam ediyorlar. Dergimizi telefonla
arayan bir kiﬂi, DHKC ad›na arad›¤›n› belirterek, 18 May›s akﬂam›, son dönemlerde artan
faﬂist sald›r›lara misilleme olarak Ba¤c›lar Ülkü Ocaklar›’n› silahla tarad›klar›n› ifade ederek, eylemi DHKC ad›na üstlendi ve “Sald›r›lar sürdü¤ü müddetçe eylemlerimiz sürecektir. Faﬂist sald›r›lar›n hesab›n› soraca¤›z" dedi.
Faﬂist odaklara yönelik bir baﬂka eylem de Malatya’da gerçekleﬂtirildi. Cepheliler, 24
May›s günü sabah saatlerinde, faﬂistlere ait iki iﬂ yerini molotoflarla tahrip etti. Molotoflanan Mavi Ay Tatl›c›s› ve Burhan Kuaför adl› iﬂyerlerinin halk ve devrimci düﬂman› faﬂistlere ait oldu¤u ö¤renildi.
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Bergama Köylüleri’nin Maden Tekeline Karﬂ› Mücadelesi

Yarg›ya Halk Neden Güvensin?
Bergama Köylüleri’nin siyanürlü madene karﬂ› mücadelesi sürerken, önceki iktidarlar gibi, AKP iktidar› da ne halk› dinliyor, ne de yarg› kararlar›na uyuyor.
Fetullah Gülen’in orta¤› oldu¤u
siyanürlü maden iﬂletmecisi tekelin
ç›karlar›n› koruyan AKP iktidar›n›n
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan›,
buradaki alt›n› son gram›na kadar
ç›karacaklar›n› aç›klad›. Oysa, T.C
yarg›s›, “bu maden iﬂletilemez” diye karar vermiﬂti bu aç›klama yap›ld›¤›nda. Yani, bu ülkeyi yönetenler,
kendi yarg›lar›n›n kararlar›na uymayacaklar›n› aç›kça ilan ediyorlar.
Ne için? Tekellerin ç›karlar› için!
Att›klar› her ad›m, izledikleri her
politika bunun için de¤il mi?
Türkiye’de yarg›, yasalar halk›n
uymas› içindir! Peki soruyoruz;
kendinizin uymad›¤›, güvenmedi¤i yarg›ya halk neden güvensin?
Halk›n söyledi¤i sadece ﬂu: kendi yasalar›n›za, mahkemelerinizin
karar›na uyun! ‹ktidar ise bunu dahi
dinlemiyor.

Eﬂme, Sivrihisar, Havran-Küçükdere Elele Hareketi üyelerinin
de, Enerji Bakan›'n›n, yarg› karar›na
ve köylülerin mücadelesine karﬂ›
madene destek vermek için yapaca¤› ziyaret öncesi 18 May›s’ta yapt›klar› eylemde dile getirdikleri buydu.
AKP ‹zmir Konak ‹lçe Binas›
önünde yap›lan eylemde konuﬂan
Elele Hareketi Dönem Sözcüsü Ertu¤rul Barka, siyanürlü alt›n madeni
iﬂletmesinin hukuka ayk›r› oldu¤unu belirterek, bu konuda verilen
mahkeme karar›n›n say›s›n› hat›rlamakta zorland›klar›n› dile getirdi ve
“yarg› kararlar›na uyun” dedi.
Madenin imar planlar›n› iptal
eden mahkeme karar› ‹zmir Valili¤i’ne geçen hafta tebli¤ edildi ve en
geç 30 gün içinde uygulanmas› yasal zorunluluk.
Bu arada ‹zmir’in Efemçukuru
Köylüleri de alt›n madeni iﬂletmek
için topraklar›n›n ellerinden al›nmak istenmesine karﬂ› 25 May›s’ta
‹zmir’de protesto eylemi yaparak
‘topra¤›m›z› vermeyece¤iz’ dediler.

‘Çöplü¤e Hay›r’ eylemine de kurﬂunlu cevap!
Öyle bir sistem ki, en “masum”
hak aramaya dahi tahammülü yok!
Öyle bir devlet yönetimi ki, tek bildi¤i ﬂey ezmek, susturmak, halk›n
karﬂ›s›na zor araçlar›yla ç›kmak! ‹ﬂte bu ülke Türkiye’dir, bu sistemin
ad›, faﬂizmdir. Manisa’da yaﬂam
alanlar›n›n çöplük olmas›na karﬂ›
ç›kan köylülerin yaﬂad›¤›, düzenin
halka bak›ﬂ›n›n, hak arayanlara düﬂmanl›¤›n›n en son örne¤i oldu.
Topraklar›nda kurulmas› planlanan çöp depolama alan›na referandumla hay›r diyen Manisa’n›n Develi Köyü halk›, sonuçlar› vali ve
belediye baﬂkan›na iletmek amac›yla 24 May›s günü 30 kilometre meﬂalelerle yürüdü. Dövizleri, pankartlar› ile 1000 kiﬂinin kat›ld›¤› yürüyüﬂe Bergama Köylüleri’nin sözcülü¤ünü üstlenen Oktay Konyar da

kat›ld›. Yol boyunca önce karﬂ›lar›nda polisi buldular. Hak aramak
yasakt›, nas›l bu düzenin belediyesinin, valili¤inin ald›¤› karara karﬂ›
ç›karlard›. Engellenmek istediler,
köylüler en yal›n deyimle yaﬂamlar›n› savunuyorlard›, topraklar›na sahip ç›k›yorlard›; geri ad›m atmad›lar ve polis araçlar›n› tahrip ettiler.
Bunun üzerine jandarma ç›kar›ld› karﬂ›lar›na ve kurﬂunlar havada
uçuﬂtu... Köylüler gittikleri kent
merkezinde ise, valilikte hiçbir yetkili bulamad›lar. Daha do¤rusu hiçbir yetkili karﬂ›lar›na ç›kmad›, sorunlar›n› dinlemedi, dilekçelerini
almad›.
“Çöpe hay›r” diyen köylüleri dahi kurﬂunlarla karﬂ›layan, sorunlar›n› dinlemeyen bir devlet ve iktidar
yönetiyor bu ülkeyi.
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Vatan›m›z› Kirletenler
Halka Hesap Versin
Zehirli varillerin son örne¤i, ‹stanbul’un K›raç Beldesi’nde ortaya ç›km›ﬂt›. Belde halk›n›n tepkisine de neden olan olay, Temel
Haklar Federasyonu taraf›ndan 21
May›s’ta protesto edildi.
Merkez Mezarl›¤› önünde toplanan kitle, “Vatan›m›z› Kirletenler Halka Hesap Versin” pankart›
ve “Suçlular Cezaland›r›ls›n”
yaz›l› dövizler açarak varillerin
bulundu¤u alana kadar “K›raç
Halk› Yaln›z De¤ildir, Zehirli Varillerin Sorumlusu Emperyalizm
ve Onun ‹ﬂbirlikçisi ‹ktidard›r”
sloganlar› att›. 400 metre yürüyen
Federasyon üyelerine halk alk›ﬂlarla destek verirken, yap›lan aç›klamada, Tuzla örne¤i de hat›rlat›ld› ve “Ülkemiz kapitalist patronlar›n çöplü¤ü haline getirilmiﬂ durumda. Bizi iliklerimize kadar sömürdükleri yetmiyor bir yandan
da hem topraklar›m›z› hem de bizleri zehirliyorlar” denildi.
Yetkililerin kapitalizme hizmet
ettikleri için topra¤› zehirleyen
patronlara seslerini ç›karmad›klar›n› kaydeden Federasyon, halka
kapitalizme karﬂ› mücadele ça¤r›s›nda bulundu.
Patronlar›n ç›karlar›n› koruyan
jandarma ise, tahammül edemeyerek Federasyon üyelerine keyfi dayatmalarda bulundu.

Termik Santral ‹stemiyoruz
Bursa’n›n Keles ‹lçesi’ne ba¤l›
Davutlar Köyü halk›, yedi köyün
s›n›rlar›nda kalan Koza¤ac› Vadisi'ne termik santral kurulacak olmas›na karﬂ› protesto eylemi yapt›lar. Di¤er köylerden kat›l›mlar›n
da oldu¤u eylemde, yüzlerce köylü termik santralin vadiyi kiraz vadisi de¤il, ölüm vadisi yapaca¤›n›
hayk›rd›. 22 May›s günü yap›lan
eylemde, kendini a¤açlara zincirleyen köylülerden baz›lar› da, “Biz
Buraday›z Çevreciler Nerede?” gibi dövizler taﬂ›d›lar.

‹ran’a Karﬂ› Tatbikat ve AKP
Amerika ve Avrupa emperyalistlerinin ‹ran’a yönelik kuﬂatmalar›
çeﬂitli biçimlerde sürerken, bir yandan da askeri tehdit unsurlar› devreye sokuluyor.
Önümüzdeki günlerde yap›lacak
olan ‘Anadolu Güneﬂi-2006 Tatbikat›’ da bunlardan biri olarak gündemde. Anadolu topraklar›n› emperyalistlere peﬂkeﬂ çeken oligarﬂinin, emperyalizm iﬂbirlikçili¤ine
“Anadolu Güneﬂi” ad›n› vermesindeki soysuzluk bir yana, bu “güneﬂin” halklar› ayd›nlatmaya de¤il,
geleceklerini karartmaya hizmet
edece¤i aç›kt›r.
Amerikan bas›n›nda yeralan habere göre; Antalya'da Türk ve Amerikan askeri güçlerinin kat›l›m›yla
24-26 May›s tarihlerinde yap›laca¤›
kaydedilen ''Anadolu Güneﬂi-2006
Tatbikat›''n›n hedefi, ‹ran. Tatbikata
Fransa ve Portekiz gibi Avrupa ülkeleri de kat›l›yor.
‹ktidar›n D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› ise,
bütün iﬂbirlikçi politikalar› gibi,
bunda da halk› yalanla avutmaya,
''Kitle ‹mha Silahlar›n›n Yay›lmas›na Karﬂ› Güvenlik ‹nisiyatifi (PSI)''
çerçevesinde düzenlenecek tatbikat›n hiçbir ülkeyi hedef almad›¤›na
inand›rmaya çal›ﬂ›yor.
Tatbikat›n üç y›ll›k bir program›n parças› oldu¤u, ‹ran ile di¤er
ülkelerin füze ve nükleer teknolojilere ulaﬂmalar›n› önlemedeki kararl›l›¤› göstermeyi amaçlad›¤›, birçok
Körfez ülkesinin ‹ran’› provake etmekten çekindi¤i için tatbikata kat›lmaya raz› olmad›¤› gibi bilgiler,
ABD D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’na dayand›r›larak yeral›rken, AKP iktidar›n›n masallar›na kim inan›r.
‹çeride iktidar kavgas› veren,
halk› “laik-antilaik” temelde saflaﬂt›rmaya zorlayan AKP ve Genelkurmay’›n; iﬂbirlikçilik sözkonusu oldu¤unda nas›l bir araya geldiklerinin bir örne¤idir ayn› zamanda bu
tatbikat.
Ne Genelkurmay ne de AKP;

komﬂu bir ülkeyi, kardeﬂ bir halk›
tehdit etme amaçl› bir tatbikatta biz
yokuz diyemiyor. Çünkü her ikisinin de yaﬂam kayna¤›d›r iﬂbirlikçilik. Biri ony›llard›r s›rt›n› emperyalizme day›yor, gücünü Amerikan
deste¤inden al›yor; di¤eri ise iktidar
koltu¤una Beyaz Saray’›n deste¤iyle oturmuﬂ ve “Tayyip’i delikten süpürmeyin kullan›n” diye yalvar yakar oluyor.
PSI, Amerikan emperyalizminin
(Avrupa’n›n da kat›l›m›yla) halklara
karﬂ› açt›¤› “teröre karﬂ› savaﬂ”›n›n
bir parças›d›r. ‹ran’›n yan›s›ra, Kuzey Kore, Suriye, Küba ve ABD’nin
yok etmek istedi¤i di¤er ülkelerin
mali, ticari faaliyetlerini de hedefledi¤inin alt›n›n çizilmesi bunun kan›t›d›r.
Amerikan savaﬂ›na destek, halklara düﬂmanl›¤a, emperyalist tekellerin ç›karlar›na destektir.
PSI, May›s 2003’te oluﬂturuldu
ve iﬂbirlikçi Türkiye iktidar› Aral›k
2003’te söz konusu giriﬂime destek
verdi¤ini beyan etti.

Nükleer Bahane!
ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Rice,
‹ran’›n nükleer programdan vazgeçmesinin, kendi politikalar›n› de¤iﬂtirmeyece¤ini (çünkü ‹ran terörün
kayna¤›ym›ﬂ!) belirterek, nükleer
program›n bahane oldu¤unu aç›kça
ortaya koydu.
Gerçe¤i de budur; Afganistan’da
“terör”dü bu bahane, Irak’ta “diktatörlük” ve “kitle imha silahlar›”,
‹ran’da ise “nükleer çal›ﬂmalar”...
Bu olmasa mutlaka bir baﬂka bahane gelecekti. Çünkü sözkonusu olan
Büyük Ortado¤u Projesi’nin bir biçimde yaﬂama geçirilmesidir. Emperyalist tekellerin enerji yollar›n›,
bölgenin yeralt› ve yerüstü kaynaklar›n›, ülkelerin pazarlar›n› denetimine almas›d›r önemli olan.
Ve AKP iktidar› bu emperyalist
politikan›n iﬂbirlikçisidir.
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‹ﬂbirlikçili¤e “Ulusal
Kurtuluﬂ” Ad› Verdiler
Suriye - ABD emperyalizminin
bir di¤er hedefi olan Suriye’de, “rejim muhalifi” iﬂbirlikçiler “biz haz›r›z” demek için ad›mlar›n› h›zland›r›yorlar. Avrupa topraklar› iﬂbirlikçilerin mekan› durumunda. Devrimci av›na ç›kan Avrupa, bir ülkenin
meﬂru rejimini devirmek için “iﬂbirli¤ine haz›r” güçlere deste¤ini esirgemiyor. Ve çarp›c›d›r, dünün “düﬂmanlar›”, bugün iﬂbirlikçilik zemininde “kardeﬂ” oluveriyorlar.
Bunun son örne¤i, y›llarca Müslüman Kardeﬂler’e karﬂ› mücadelenin baﬂ›n› çeken, Suriye eski devlet
baﬂkan› yard›mc›s› Abdülhalim
Haddam ile 1980'lerde silahl› mücadele yürüten ‘Suriye Müslüman
Kardeﬂleri’ örgütü oldu. Örgütün
lideri Sadreddin Bayanuni ile, bir an
önce “Suriye’ye müdahale” isteyen
ve Fransa’n›n kuca¤›nda yaﬂayan
Haddam, mart ay›nda ittifak kurma
karar› ald›lar. “Bask›lar bizi birleﬂtirdi” diyor ‹slamc› lider. Peki ABD
kuﬂatmas› öncesi bask› yok muydu
Suriye’de? ‹ﬂbirlikçilik demagojiyle kendini gizlemek istiyor.
‹ttifak›n ad›na bak›n; “Ulusal
Kurtuluﬂ Cephesi”. Ne ilgisi var
bu güçlerin ulusal kurtuluﬂla! Biri
islamc›, ötekisi ideolojisi de olmayan, ç›karlar›n›n peﬂinde bir tabans›z. Kendi güçlerine, halka de¤il,
emperyalist müdahaleye dayananlar
bir halk›n kurtuluﬂunu temsil edemezler.
Irak ile doru¤a ç›kan bu çarp›k,
iﬂbirlikçi politikan›n kurtuluﬂ olarak
sunulmas›n›n, milliyetçisi ya da islamc›s› fark etmez; temel nitelikleri
pragmatizm olan ve kendilerini kulland›rmaktan çekinmeyenler, her
zaman emperyalizmin maﬂalar›
olurlar. Haddam gibileri ise kiﬂiliksizli¤in örnekleridir.
Ancak ﬂu aç›k ki; halklar›n kurtuluﬂu bu iﬂbirlikçi çizgide olmayacakt›r. Geçici “baﬂar›lar›” bu gerçe¤i de¤iﬂtirmeyecek, sömürgecili¤in
kurtuluﬂ olmad›¤› anlaﬂ›lacakt›r.

dünya
Kapitalizm Çözümsüzlüktür!
Güney Afrika - Irkç›l›¤a karﬂ› y›llarca ANC ve lideri Mandela öncülü¤ünde mücadele verdi Güney Afrika halk›. Sosyalizmin dünya çap›ndaki prestijinin de etkisiyle, ›rkç› rejimi y›k›p, sosyalizmi kurma
hedefiyle süren bir savaﬂt› bu.
ANC sosyalizmden çark etti ve
emperyalist dünyan›n tan›d›¤›
“meﬂruiyete” kucak açt›. Beyaz
az›nl›k iktidar› seçimle iktidardan
uzaklaﬂt› ve ANC önderli¤inde bir
hükümet iﬂbaﬂ›na geldi. Kuﬂkusuz
bu bir kazan›md› halklar aç›s›ndan,
ony›llard›r verilen mücadele, ödenen bedellerle yarat›lm›ﬂt›. Apartheid rejimi, yerini ço¤unluktaki siyahlar›n iktidar›na b›rakm›ﬂt›, ancak
sistemin bir baﬂka temel niteli¤i
olan ve ›rkç›l›¤›n da temel kayna¤›n› oluﬂturan kapitalizm yerinde duruyordu. ANC iktidar›na verilen
onay da sistemin bu niteli¤inin de¤iﬂtirilmemesi üzerineydi.
Geçen hafta içinde, 18 May›s
günü sokaklara dökülen Güney Afrikal› iﬂçiler, iﬂsizler ve yoksul halk,
iﬂçi k›y›mlar›na, yoksullu¤a karﬂ›
genel grev yapt›. Ülkenin birçok
kentinde etkili olan genel grev, hayat›n durmas›na neden oldu. Baﬂkent Cape Town’da ise miting hükümet taraf›ndan yasaklanm›ﬂt›.
Gerekçe; bir hafta önce düzenlenen
eyleme polisin sald›rmas› ve yaﬂanan olaylard›.

Grevin ça¤r›s›n› yapan COSATU Konfederasyonu Genel Sekreteri Zwelinzima Vavi, on binden fazla
emekçinin kat›ld›¤› Johannesburg
Mitingi’nde ﬂöyle sesleniyordu:
“Irkç› rejime karﬂ› mücadele etti¤imiz günlerde, yoksulluk, iﬂsizlik,
düﬂük maaﬂlar ön plandayd›, ﬂimdi
geriledi. Biz bu ülkede, demokrasi
için savaﬂt›k. ‹nsanlar açl›ktan
ölürken, demokrasi nerede? Herkese, ayr›ms›z daha iyi bir yaﬂam slogan›, hükümetin temel vaatlerindendi. Peki bu ﬂimdi nerede?”
Güney Afrika Komünist Partisi
(SACP) lideri Blade Nzimande de
Güney Afrikal›lar’›, yoksullu¤a ve
iﬂsizli¤e karﬂ› mücadeleye ça¤›r›yordu.
Irkç› rejimin bask›lar› biçim de¤iﬂtirerek bugün ANC taraf›ndan
uygulan›yor, mitingler yasaklan›yor, emekçilere sald›r›l›yor. Yoksulluk, iﬂsizlik gibi en temel sorunlar
çözülmemiﬂ, düﬂük ücretle yo¤un
sömürü sürüyor...
Tüm bunlar›n kayna¤›nda ise,
elbette kapitalizmden, tekellerin ç›karlar›ndan baﬂka birﬂey yoktur.
Güney Afrika örne¤i, kapitalizmin
bütün kurumlar›, iﬂleyiﬂi ile yokedilmedi¤i koﬂullarda, ba¤›ms›zl›k
ya da faﬂizme, ›rkç›l›¤a karﬂ› özgürlük mücadelesinin halklara kazand›rd›klar›n›n ne kadar izafi oldu¤unun da örne¤idir.

Sol Grup: Mülteci Merkezleri Kapat›ls›n
Avrupa - Avrupa Parlamentosu Sol Grup üyesi milletvekilleri Guisto Catania ve Willy Meyer, AB üyesi ülkelerde mültecilerin tutuldu¤u gözalt›
merkezlerinin kapat›lmas› için imza kampanyas› baﬂlatt›lar.
Hedeflerinin 1 milyon imzaya ulaﬂmak oldu¤unu söyleyen Catania, ekonomik, siyasi nedenlerden dolay› ülkelerini terkeden mültecilerin AB’ye
geldi¤inde tutuklanmas›n›n hukuki olmad›¤›na dikkat çekerek, AB üyesi ülkelerde mültecilerin tutuldu¤u 174 merkezin bulundu¤unu, buralarda tutulan insanlar›n hayat ﬂartlar›n›n çok kötü oldu¤unu söyledi.
Catania, “Ölülerin listesi var. Akdeniz’de yaﬂam›n› yitiren, Atlantik’in
di¤er yakas›nda yaﬂam›n› yitirenler var. Ölü oran›nda yo¤un bir art›ﬂ da yaﬂan›yor” diye konuﬂtu.
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Yo¤un Sömürü
‹syan Ettirdi
Bangladeﬂ - Asya ülkeleri, emperyalist ve iﬂbirlikçi tekeller için eme¤in en ucuz oldu¤u ülkeler durumunda. Çal›ﬂma saatlerinin s›n›r›n›n olmad›¤›, en azg›n sömürü biçimlerinin uyguland›¤› bu ülkelerde, emekçilerin mücadelesi de son y›llarda bu
nedenle geliﬂiyor ve radikalleﬂiyor.
Bangladeﬂ de, azg›n sömürünün
uyguland›¤› Asya ülkelerinden biri.
Ayda 20 dolardan biraz fazla bir ücrete mahkum edilen, haftan›n yedi
günü çal›ﬂmaya zorlanan tekstil iﬂçilerinin 22 May›s’ta çal›ﬂma koﬂullar›n›n düzeltilmesi için yapt›klar› eylem, isyana dönüﬂtü.
Baﬂkent Dakka yak›nlar›ndaki
Savar'da, ellerinde sopalarla yürüyüﬂe geçen iﬂçilere sald›ran polis ve
fabrika korumalar›, bir iﬂçiyi katlettiler. Sald›r› iﬂçileri sindirmek yerine
öfkelerini daha da art›rd›. Ayn› gün
ve ertesi günü baﬂkente giden karayolunu kapatan, otobüs ve baz› araçlar› ateﬂe veren iﬂçiler, Dakka ve Savar’da toplam 7 fabrikay› da öfkeleriyle yakt›lar. ‹ﬂçilerin isyana dönüﬂen öfkesinden korkan birçok fabrika ise kap›lar›na kilit vurdu.

ABD ‹stedi, Avrupa
LTTE’yi ‘Liste’ye Ald›
Sri Lanka - Son y›llarda Sri Lanka
ile “ateﬂkes” yapan Tamil Eelam Özgürlük Kaplanlar› (LTTE) da,
AB’nin 'terörist örgütler' listesine
al›nd›. Tamil halk›n›n ba¤›ms›zl›¤›
için savaﬂan LTTE’nin listeye al›nmas›n› isteyen ise, ABD idi.
ABD'nin Güney ve Merkez Asya
yetkililerinden Donald Camp, Sri
Lanka'ya geçen hafta içinde yapt›¤›
iki günlük ziyareti s›ras›nda, AB'den
bunu istediklerini aç›klam›ﬂt›.
Bir kez daha, Avrupa emperyalizminin, Amerikan terörizm demagojisinin kuyrukçusu ve taklitçisi oldu¤u
görülmüﬂ oldu.

kültür
Grup Yorum’un Y›ld›zlar
Kuﬂand›k albümünün tan›t›m
konserleri, 20 May›s’ta Bursa
ile devam etti.
Konser öncesi anlaml› bir
aç›l›ﬂa da kat›ld› Grup Yorum.
Bursa Temel Haklar taraf›ndan aç›l›ﬂ› yap›lan ve ölüm

Bursa’da Grup Yorum Coﬂkusu
orucu ﬂehidi Semra Baﬂyi¤it’in ad›n› taﬂ›yan Halk Sahnesi Tiyatro Salonu.
Aç›l›ﬂ Yorum’un yan›s›ra çok say›da kiﬂinin ve Baﬂyi¤it’in ailesinin kat›l›m›
ile gerçekleﬂti ve Yorum, aç›l›ﬂ sonras› salonda kasetini imzalad›.

Âﬂ›k Mahzuni an›ld›
Halk ozan› Mahzuni ﬁerif, ölümünün 4. y›ldönümünde, 20 May›s
günü Hac›bektaﬂ’ta mezar› baﬂ›nda
5 bin kiﬂinin kat›ld›¤› törenle an›ld›.
Yap›lan konuﬂmalarda Mahzuni’nin
düﬂünce ve felsefesinin halen dimdik ayakta oldu¤u vurgulan›rken,
daha sonra spor salonunda bir konser gerçekleﬂtirildi.
PSAKD Eyüp ﬁubesi taraf›ndan
Alibeyköy Cemevi’nde de anma töreni yap›ld›.

“Siz k›z›m› benden çok sevmiﬂsiniz”
Bursa’da mücadelenin geliﬂimine eme¤ini katan Semra’n›n ad›n›n yaﬂat›ld›¤› aç›l›ﬂta, dernek baﬂkan› Serkan ﬁenol, salona “en de¤erlimizin ad›n›
verdik” diye konuﬂtu. Duygulanarak gözyaﬂlar›n› tutamayan annesi ise, onur
duydu¤unu ifade ederek, “K›z›m unutulmam›ﬂ. Anlad›m ki siz onu benden
daha çok sevmiﬂsiniz” dedi.
Aç›l›ﬂ sonras› akﬂam saatlerinde 2 bin kiﬂi Grup Yorum’u dinlemek için
Aç›k Hava Tiyatrosu’nu doldurdu. Coﬂku, hüzün, öfke bir arada yaﬂand›
konser boyunca. Konserin aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan dernek baﬂkan› Serkan
ﬁenol, “Geceyi hücrelerde 122 kez ço¤alan canlar›m›za arma¤an ediyoruz”
dedi.
Hava koﬂullar›n›n kötü olmas›na karﬂ›n Aç›k Hava Tiyatrosu’nu dolduran Bursa halk›, “Yorum, dünyada eﬂi benzeri olmayan; onlarca, yüzlerce insan›n yazarak, çizerek, besteleyerek güç katt›¤› bir üretim mekanizmas›d›r”
diyen Grup Yorum’un parçalar›na eﬂlik etti ve Yorum’la özlem giderdi.
‹lk albümden son albümüne kadar çok say›da parças›n› seslendiren Yorumcular, 20 y›l› harmanlad›lar ve güçlü bir performans sergilediler. 1984
Ölüm Orucu ﬁehitleri için yap›lan “Apo Fatih Hasan Haydar'›n türküsü” ile
program›na baﬂlayan Grup Yorum, “S›yr›l›p Gelen”i, “U¤urlama”s› ve ‘Y›ld›zlar Kuﬂand›k”›, “Davet’i ile sevilen ﬂark›lar›n› söylerken, “Cemo” binlerce kiﬂi taraf›ndan hep birlikte seslendirildi. Ve elbette marﬂlarda yumruklar
s›k›ld›, sloganlar hiç susmad›. Binlerce dinleyici, özellikle umut ve coﬂku
yüklü marﬂlarda, Yorum’a eﬂlik eden do¤al bir halk korosuna dönüﬂtü.

“Güzel Günler Görece¤iz”
Onlar halk›n ﬂairleri, halk›n romanc›lar›, halk›n ayd›nlar›yd›lar...
Halk için ürettiler, halk› ayd›nlatmay› kendilerine misyon edindiler,
k›saca bu topraklar›n ayd›n› olmay›
bildiler. Ve halk›n mutlu yar›n›n›n
umudu ile yaﬂayarak, umutlar›n›
hep diri tutarak ölümsüzleﬂtiler.
Naz›m Hikmet, Ahmet Arif ve
Orhan Kemal’i sayg› ile an›yoruz...

d›¤› Masala’n›n giriﬂinde ﬂöyle deniliyor:
“Mutlu olman›n mutlulu¤unu, hayat denilen bu maceran›n her an› ve alan›na taﬂ›yanlardand›r Güney Ö¤rener. Sabo'nun k›z› olarak, taarruz kültürünü içselleﬂtirmiﬂtir. Taarruz kültürü, emperyalizm ve oligarﬂinin
zulüm ve sömürüye dayanan ideoloji, kültür, iliﬂki ve
ahlak›na karﬂ›, hayat›n her alan›nda devrimci olan› var
edip savunmakt›r. Ki Günay'›n o en çok sevdi¤i türküdeki gibi, zulüm karﬂ›s›nda e¤ilmez baﬂ› hiçbir zaman.
Zorbal›k karﬂ›s›nda e¤ilen baﬂlar mutlulu¤u, onurunu kaybeder. Tarih buna tan›kt›r ve yine tan›kt›r ki, Günaylar onurun, mutlulu¤un ve umudun tarihini hayata
yazm›ﬂlard›r.
Fatmam›z’›n s›cakl›¤›yla Cengizler’in coﬂkusuyla
kucakl›yoruz.”

Zorbal›k karﬂ›s›nda e¤ilmeyen baﬂlar
Özgür Tutsaklar direnerek üretmeye devam ediyor.
Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’ndeki tutsaklar
“UMUT” isimli yeni bir dergi ç›karmaya baﬂlarken, en
uzun süreli yay›n olan ‘Masala’, ölüm orucu ﬂehidi Günay Ö¤rener için özel say›
haz›rlad›.
Kocaeli 1 No’lu F Tipi
Hapishanesi’ndeki DHKP-C
tutsaklar›n›n ürünü olan Masala'n›n kapa¤›nda; “E¤ilmez
baﬂ›m gibi/ Gökler bulutlu
efem/ Da¤lar yoldaﬂ›n gibi/
Sana ne mutlu efem” diye
devam eden dizelerin yeral46
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Sar›gazi’de Sald›r› ve Direniﬂ
Sar›gazi Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i üyeleri, 20 May›s günü
Nüfus Müdürlü¤ü’nün aç›l›ﬂ› için gelen ‹çiﬂleri Bakan› Abdulkadir Aksu’yu
protesto etti.
Dernek üyeleri Gözde ﬁahin ve Kenan Eren Sar›gazi’de Nüfus Müdürlü¤ü’nün aç›l›ﬂ›n› yapan Aksu’nun konuﬂmas› s›ras›nda, “Hapishanelerde
122 Ölümün Sorumlusu AKP’dir”, “AKP’nin Eli Tesbihlileri Devrimcileri Linç Ediyor” dövizleri açarak slogan att›lar. Jandarma iki devrimciyi gözalt›na ald›.
Bu geliﬂmenin ard›ndan, dernek üyelerinin gözalt›na al›nmas›n› protesto
etmek için HÖC üyeleri Demokrasi Caddesi’nde topland› ve “Gözalt›lar
Serbest B›rak›ls›n” slogan›yla barikatlar kurarak direniﬂe geçtiler.
Caddenin iki giriﬂine ve sokak ç›k›ﬂlar›na barikatlar kuran HÖC’lüler,
“Gözalt›lar Serbest B›rak›ls›n, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Yaﬂas›n Ölüm Orucu Direniﬂimiz, Kurtuluﬂ Kavgada Zafer Cephede, Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma” sloganlar›yla yaklaﬂ›k 2 saat boyunca barikatlar›n baﬂ›nda kald›lar.
Ard›ndan jandarma barikatlara ve kitleye sald›rarak bir kiﬂiyi daha gözalt›na ald›.

“Umudun Çocuklar› Kulübü”
Bahçelievler Temel Haklar’da
Derya Talay ve Gülten Aktaﬂ’›n çal›ﬂmalar›n› sürdürdü¤ü “Umudun
Çocuklar› Kulübü”nde her hafta sonu yap›lan resim ve koro çal›ﬂmalar›na bu hafta farkl› bir çal›ﬂma ile
yön verdiler. Çocuklar 21 May›s
günü Çatalca’da
bulunan Aziz Nesin Vakf›’n› ziyaret ettiler.
Umudun Çocuklar› sabah erken saatlerde dernekte biraraya gelerek, yola ç›kt›lar. Ve yol boyunca ﬂark›lar söylediler. Nesin Vakf›’na var›ld›¤›nda, onlar› karﬂ›layan
vak›f çal›ﬂanlar›, vak›ftaki çocuklar
ile ilgili yapt›klar› çal›ﬂmalar› anlat›p, mekânlar› gezdirdiler. Daha
sonra Aziz Nesin ad›na düzenlenen
müze gezildi.
Ziyaret esnas›nda Umudun Çocuklar› ve Nesin Vakf›’n›n kardeﬂli¤ini, birlikteli¤ini gösteren çocuklar›n kendi elleriyle haz›rlad›klar› resim hediye edildi. Ayr›ca vakf›n kütüphanesine Tutsak Dergileri kitab›

hediye edildi. Ard›ndan birlikte haz›rlanan kahvalt› yap›ld› ve hep birlikte Kürtçe Türkçe ﬂark›lar türküler
söylendi, oyunlar oynand›.
Çocuklar›n seramik atölyesinde
el becerileri ve hayallerini birleﬂtirerek ortaya ç›kard›klar› nesneler de ayr›ca dikkat çekiciydi.
Umudun Çocuklar› ile vakf›n
çocuklar› serbest
zamanlar›n› de¤erlendirirken,
Temel Haklar
üyeleri, Federasyon hakk›nda vak›f emekçilerine
bilgi verdiler ve oligarﬂinin TMY,
GSS gibi sald›r› yasalar›, alternatif
e¤itim sistemi, tecrit konular›nda
sohbet ettiler.
Akﬂam üzeri Nesin Vakf›’n›n
hayvan çiftli¤i gezilirken, gezinin
tamamlanmas› ve dönüﬂ yolunda
k›sa süreli bir hüznün ard›ndan,
Umudun Çocuklar› marﬂlar, türküler söyleyerek, çal›ﬂmalar›n› sürdürdükleri Bahçelievler Temel Haklar’a döndüler.
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Cemevinin Yap›m›na
Engeller Sürüyor
AKP’li Sultanbeyli Belediyesi’nin, cemevi yap›m›na karﬂ› engellemeleri devam ediyor. Daha önce inﬂaatta çal›ﬂan araçlar› engelleyen
belediye, PSAKD Sultanbeyli ﬁubesi’nin kararl›l›¤› ile yap›ma devam edilmesi karﬂ›s›nda, bu kez de
cemevi inﬂaat›na çak›l dökmek için
gelen kamyon zab›ta taraf›ndan
durdurularak, ruhsat›na el konulmak istendi. 19 May›s günü belediyenin emriyle zab›ta ve polis taraf›ndan hayata geçirilen engelleme
sonucunda ruhsata el konuldu.
Amaçlar› alevi halk›n inançlar›n› yaﬂayabilece¤i cemevi yap›m›n›
engellemek olan AKP iktidar› ve
onun belediyesi, iﬂ araçlar›n› engelleme, ruhsatlar›na el koyma gibi
yöntemlerle gerçek yüzünü gizlemeye çal›ﬂ›yor. Ancak Sultanbeyli
halk› art›k gerçe¤i aç›kça görüyor;
bu iktidar farkl› inançlara tahammülsüzdür, oligarﬂinin alevili¤i inkar politikas›n› sürdürmektedir.

‹nfazlar Sürüyor!
Oligarﬂinin terörünün eksik olmad›¤› Dersim’de, bu kez de bir
ar›c› askerler taraf›ndan katledildi.
18 May›s günü, operasyonlardan habersiz olarak, Pülümür’e
ba¤l› Kuzulca Köyü Çay Mezras›’nda ar›lar›n› kontrole giderken
jandarman›n sald›r›s›na u¤rayan 3
ar›c›dan Hüseyin Aslan ölürken, ‹smet ve ‹mam ‹manl› kardeﬂlerden
biri yaraland› ve gözalt›na al›nd›lar.
Valilik, “1 kiﬂi ölü ele geçirilmiﬂtir” aç›klamas› ile ar›c›lar› “terörist” olarak lanse ederken, Hüseyin Aslan’›n cenazesi Erzincan’›n
Ulalar Beldesi Cemevi’nde yap›lan
törenin ard›ndan topra¤a verildi.
Bu arada, ‹stanbul’da polisin
aleni ﬂekilde infaz etti¤i Aytekin
Arnavuto¤lu’nun ailesi, ‹HD ﬂubesinde yapt›¤› aç›klamada katillerin
yarg›lanmas›n› istedi.

t›lan Mahir Çayan
ve Hüseyin Cevahir’in önderli¤indeki hareket ise,
dünyan›n Türkiyesi’nde devrim için
yola ç›km›ﬂt›.
Güçlü bir direniﬂ gelene¤i de
oluﬂturamam›ﬂt›
solun önceki temsilcileri. Bu yüzden bu çizginin savunucular›,
12
Mart Cuntas›’na
karﬂ› da bir direniﬂ
örgütleyemediler.
Mahirler ve Cevahirler ise, savaﬂa-

için ne bir baﬂlang›çt›, ne de bir son
olacakt›.
1960’lar›n ikinci yar›s› boyunca,
ideolojik, pratik yo¤un bir mücadeleyle ad›m ad›m çizmiﬂlerdi Türkiye
devriminin yolunu.
Maltepe’de ﬂehit düﬂen Hüseyin
Cevahir, bu mücadelenin her aﬂamas›nda, her ad›m›nda ve her alan›nda yeralan bir önderdi.
Dersimli Cevahir, SBF Fikir Kulübü'nün, T‹P’in üyesi olarak mücadeleye kat›ld›. Sorgulad›, araﬂt›rd›.
T‹P'e ve tüm oportünizme, revizyonizme karﬂ› yürütülen ideolojik mücadelenin önde gelen savaﬂç›lar›ndan biri oldu. Militand›, faﬂistlerle
çat›ﬂmalarda, oligarﬂiye ve emperyalizme karﬂ› eylemlerde en öndeydi. Örgütleyiciydi.
THKP-C’nin ilk Genel
Komite’sinde yerald›. Genel
Komite'de yap›lan ilk iﬂbölümünde Cevahir Kürdistan Sorumlulu¤u’nu üstlenmiﬂti. 12
Mart sonras›, gerilla savaﬂ›n› örgütlemek için ‹stanbul’dayd›.
O bir önderdi. Att›¤› her ad›m
örnek oldu. Her Cepheli’nin hedefi
bir Cevahir olmakt› bu yüzden. Ve
bu yüzden, o günden –May›s’›n
kanl› gününün Haziran’a döndü¤ü 1
Haziran’dan– sonra, kuﬂat›ld›¤›m›z
her yer Maltepe, kuﬂat›lan her Cepheli bir Cevahir oldu.
Cevahirler’in önderlik etti¤i hareket, sadece 50 y›ll›k reformizmden, revizyonizmden ideolojik-politik kopuﬂun ad› de¤il, ayn› zamanda
düzen içi, bedelsiz devrimcilik karﬂ›s›nda ihtilalci gelene¤in ve kültürün
ad›yd›. Cevahirler o kültürün ilklerini yarat›p, destanlar›n› yazarak devrettiler miraslar›n›. Oligarﬂik devletin görünen gücünün kof, oligarﬂinin
kadrolar›n›n korkak cüceler, acuzeler olduklar›n› savaﬂlar›yla göstererek açt›lar kurtuluﬂun yolunu.
O gün bugündür sürüyor direniﬂ
ve savaﬂ. O gün bugündür teslim
olun ça¤r›lar›na Cevahir gibi cevap
veriyor devrimciler. O gün bugündür “Mahir Hüseyin Ulaﬂ... Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ...” sloganlar›
yank›lan›yor bu topraklarda...

Karanl›¤›n cüceleri, acuzeler...
Boyun e¤direbilir mi Cevahirler’e?
Küçük bir ses bazen çok büyük
ç›¤lar yarat›r. Vadinin taban›nda s›k›lan bir kurﬂun, iki yandaki dev kar
kitlelerini harekete geçirir. ‹ki Adal›’n›n Maltepe’deki sloganlar›, iﬂte
o sesti. Adal›lar’›n kurﬂun sesleriyle harekete geçti vadinin iki yan›nda
birikmiﬂ karlar.
1974 sonras› aç›¤a ç›kan o dev
potansiyeli oluﬂturan ve harekete
geçiren “ilk”lerden biriydi Maltepe.
Onlar›n yapt›klar› her eylemin,
att›klar› her ad›m›n bir “ilk” olmas›, do¤al bir sonuçtu. Çünkü onlar›n
önderi oldu¤u hareket, Türkiye solundaki 50 y›ll›k revizyonist, pasifist, parlamenterist, cuntac› gelenekleri aﬂ›p, yepyeni bir devrimci
çizgiyi hayata geçiren bir hareketti.
Yaﬂamlar› da, ölümleri de farkl›
olacakt› öncekilerden. Farkl› olacakt› devrimi ve devrimcili¤i kavray›ﬂlar›. Kuﬂatma alt›nda, iﬂkencehanelerde, hapishanelerde, örgütsel iﬂleyiﬂte, cuntalarda farkl› davranacaklard› koptuklar› gelenekten.
50 y›ll›k gelenek iktidar perspektifine sahip de¤ildi. 1 Haziran
1971’de ‹stanbul Maltepe’de kuﬂa-

rak karﬂ›lad›lar 12
Mart’›. 17 May›s 1971'de emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine büyük bir
darbe vuruldu Türkiye’de. ‹srail'in
‹stanbul Baﬂkonsolosu Ephrahim
Elrom kaç›r›larak cezaland›r›ld›.
THKP-C’nin önderleri Mahir Çayan, Hüseyin Cevahir ve Ulaﬂ Bardakç›, birlikteydiler bu eylemde.
‹ﬂbirlikçi cunta iktidar›n› canevinden vurmuﬂtu eylem; çünkü zaten, emperyalizmin huzuru ve güvenli¤i için yap›lmam›ﬂ m›yd› cunta? ‹ﬂte bu yüzden, azg›nca sald›r›ya
geçti iktidar.
Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir, bu sald›r›lar s›ras›nda Maltepe’de bir evde kuﬂat›ld›lar. “Teslim
olun” ça¤r›lar›na devrim sloganlar›yla ve ateﬂle karﬂ›l›k verdiler. 51
saat süren direniﬂ sonucunda Hüseyin Cevahir ﬂehit düﬂtü, Mahir Çayan ise, yaral› olarak tutsak edildi.
‹ki önder devrimci, o güne kadar
görülmemiﬂ bir askeri güçle kuﬂat›lm›ﬂlard›. Z›rhl› araçlar, üst düzeyde
komutanlar, kontrgerillan›n ölüm
mangalar›, hepsi oradayd›. Ama
Maltepe yine de iki önder devrimci
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‹brahim Kaypakkaya
Ölümsüzdür
TKP/ML kurucusu ve önderi ‹brahim Kaypakkaya, 18 May›s
1973’te iﬂkencehanelerde ser verip
s›r vermeyerek ölümsüzleﬂmesinin
33. y›l›nda etkinliklerle an›ld›.
Mezar›n›n bulundu¤u Çorum’un
Karakaya Köyü’nde toplanan yüzlerce kiﬂi, Kaypakkaya’n›n resimlerini taﬂ›yarak “Önderimiz ‹brahim
Kaypakkaya” sloganlar› att›. ‹stanbul, Adana, Mersin, Ankara ve çevre kentlerden gelen Demokratik
Haklar Platformu (DHP) üyeleri taraf›ndan düzenlenen anmada, köy
jandarma taraf›ndan kuﬂat›l›rken,
Kaypakkaya’n›n mezar› baﬂ›nda
DHP ad›na yap›lan aç›klamada,
Kaypakkaya’y› anman›n savaﬂmak
oldu¤u kaydedildi.
Gazi Mahallesi’nde ise, DHP ve
Partizan taraf›ndan düzenlenen yürüyüﬂte 'Komünist Önder ‹brahim
Kaypakkaya Ölümsüzdür' pankart›
taﬂ›nd›. HÖC, ESP, Mücadele Birli¤i taraf›ndan desteklenen meﬂaleli
yürüyüﬂün ard›ndan, Kaypakkaya’y› anlatan konuﬂmalar yap›ld› ve
marﬂlar hep birlikte söylendi.
‹stanbul’un bir baﬂka gecekondu
semti olan Gülsuyu'nda da bir yürüyüﬂ gerçekleﬂti.
Partizan ile DHP taraf›ndan ortak düzenlenen ve Son Durak’ta
baﬂlayan yürüyüﬂe, HÖC, BDSP,
ESP, PDD destek verirken, “‹brahim Kaypakkaya Ölümsüzdür" sloganlar› at›ld›. Kaypakkaya'n›n resmi ve “Onu Anmak Savaﬂmakt›r”
yaz›l› pankart›n taﬂ›nd›¤› yürüyüﬂün
ard›ndan yap›lan konuﬂmalarda,
“Kaypakkaya; Marsizim-Leninizim-Maoizm biliminin iyi bir ö¤rencisi ve uygulay›c›s› olmay› baﬂarm›ﬂt›r” denildi. 250 kiﬂinin kat›ld›¤›

anma
Tohum
Kültür Merkezi müzik
grubunun marﬂlar
söyledi¤i dinletisiyle sona erdi.

‹stanbul Sar›gazi’de ise, HÖC, Odak ve Kald›raç
üyesi gençler ortak bir yürüyüﬂ yaparak Kaypakkaya’y› and›lar. “Kahrolsun Faﬂizm, Yaﬂas›n Mücadelemiz, Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür,
‹brahim Kaypakkaya Ölümsüzdür,
Katil Devlet Hesap Verecek” dövizlerinin taﬂ›nd›¤› yürüyüﬂe 70 kiﬂi kat›ld›.

Kaypakkaya Ankara Abdi ‹pekçi
Park›’nda da an›ld›. 18 May›s günü
HÖC Ankara Temsilcili¤i taraf›ndan düzenlenen anmada Kaypakkaya’n›n resmi aç›l›rken, Nurcan Temel taraf›ndan yap›lan konuﬂmada,
Kaypakkaya’n›n iﬂkencehanelerdeki direniﬂine vurgu yap›ld›. Anma,
‹dilcan Müzik Grubu’nun marﬂlar›yla sona erdi.
Samsun’da kurulu bulunan Karadeniz Temel Haklar binas›nda, 20
May›s günü düzenlenen anma etkinili¤inde, Kaypakkaya’n›n ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde yaﬂat›ld›¤› kaydedildi.
Bal›kesir’de ise YDG’li ve
Gençlik Federasyonu’nu üyesi ö¤renciler taraf›ndan Halkevi’nde bir
anma etkinli¤i gerçekleﬂtirildi.

Erhan Y›lmaz An›ld› Ege da¤lar›nda halk kurtuluﬂ savaﬂ›n›n meﬂalesini taﬂ›rken,
Balk›ca Köyü'nde kuﬂatma alt›nda son kurﬂununa,
son nefesine kadar çat›ﬂarak ﬂehit düﬂen Erhan
Y›lmaz, 21 May›s'ta mezar› baﬂ›nda an›ld›.
Dicle Gençlik Derne¤i üyeleri Diyarbak›r’›n
Bismil ‹lçesi Ulu Türkmen Köyü’nde düzenledikleri anmada, Erhan ve omuz omuza çat›ﬂarak birlikte ﬂehit düﬂtü¤ü Mehmet Y›ld›r›m’›n direniﬂini
anlatt›lar. Erhanlar› anman›n, onlar›n mücadelesine sahip ç›kmaktan geçti¤ini kaydeden dernek üyeleri, marﬂlar›n›, Diyarbak›r gençli¤inin mücadelesinin geliﬂimine büyük katk› sunmas›n›n ard›ndan silah kuﬂanarak ç›kt›¤› da¤larda halk›n kurtuluﬂu için savaﬂan Erhan
için söylediler.
Mehmet Y›ld›r›m ve Erhan Y›lmaz 30 Kas›m 1998 y›l›nda Denizli’nin
Tavas ‹lçesi Balk›ca Köyü’nde kuﬂat›ld›klar› evde 22 saatlik bir çat›ﬂman›n ard›ndan ﬂehit düﬂmüﬂlerdi.

Feda Savaﬂç›s›na Anma Üç y›l önce bir feda
eylemi haz›rl›¤›ndayken ﬂehit düﬂen ﬁengül Akkurt, Malatya HÖC
Temsilcili¤i taraf›ndan 20 May›s’ta mezar› baﬂ›nda an›ld›.
“Sonuna Sonsuza Sonuncumuza Kadar Direnece¤iz” pankart› ve ﬁengül Akkurt’un resimlerinin taﬂ›nd›¤› anma, sayg› duruﬂu ve mezara karanfiller b›rak›lmas› ile baﬂlad›.
Yoldaﬂlar› feda savaﬂç›s› ﬁengül'ün mücadele yaﬂam›n› anlatan
bir konuﬂma yaparak, marﬂlar söylediler ve feda savaﬂç›s› Eyüp
Beyaz’›n ﬂiirini okudular. Anma s›ras›nda s›k s›k “ﬁengül Akkurt
Ölümsüzdür, Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez, Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ” sloganlar› at›ld›.
HÖC’lüler ayn› yerde bulunan Cephe gerillas› Cihan Gürz’ün
mezar›na da karanfiller b›rakt›lar.
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Gökçe halk› için
kendini feda etti
(2002’de Ünye’de ﬂehit düﬂen Cephe gerillas› Gökçe ﬁahin’in babas›)
BAYRAM ﬁAH‹N: Benim o¤lum 2002, 20 Mart akﬂam› iki yoldaﬂ› ile Ordu Ünye'de ﬂehit düﬂtü.
Biz teﬂhise gitti¤imizde ben tan›d›m. Beraber ﬂehit düﬂtü¤ü Turan'›n
kafatas› aç›lm›ﬂt›. Ama daha iyi bakay›m diyerek onu aln›ndan sonra
ellerinden ve yüzünden son bir kez
doya doya öptüm. Nas›l diyeyim yeni t›raﬂ olmuﬂ tertemiz sanki gülüyordu. Tabii bu arada insan daha çok
öpebilseydim diye yan›yor. Anl› ﬂanl› emniyet müdürleri, alay komutanlar› gelmiﬂlerdi. S›k s›k foto¤raf çektiler. Onlara ﬂunu dedik 'aile olarak
üzülüyoruz ama evlad›m›zla gurur
duyuyoruz. O halk› için vatan› için
kendini feda etti'. Düﬂmana karﬂ› evlad›m›n onurunu, kendi onurumuzu
korumak için ac›m› hissettirmedim.
O zaman hastanede kim varsa camlara ç›k›p bizi alk›ﬂlad›. Ne oldu deyip soranlar durumu anlat›nca "yapar bu zalimler" dediler. Sonra bask›lar artmaya baﬂlad›, düﬂman gülüyordu. Biz de gereken cevab› verdik.
Biz onu evde karanfillerle misafir
ettik. Fakat hiç gitmeyecekmiﬂ gibi
düﬂündü¤ümüz Gökçemiz sabahleyin bizi b›rakarak yoldaﬂlar›n›n yan›na gitti. Morgda y›kan›rken ve raporlarda da 25 tane kurﬂun yaras›
vard›. Sonra Gökçemiz'i ölümsüzlü¤e u¤urlad›k.

Sadece kendi evlad›m›z için de¤il, kaybetti¤imiz tüm canlar›m›z
için yüre¤imiz ac›yor. Bir o kadar da
kin doluyuz. Bu kini anlatmak çok
zordur. Bu kinimiz ancak evlatlar›m›z›n u¤runa mücadele etti¤i günler
geldi¤inde onlarla birlikte ateﬂin etraf›nda halaya durdu¤umuzda dinebilir. Bu ateﬂ, bu kin 122'lerimizin
ateﬂi ve kini ile ölüm oruçlar› halen
sürüyor. Bizler de daha fazla evlad›m›z, can›m›z ölmesin diye elimizden
geldi¤ince mücadele etmeye çal›ﬂ›yoruz.
ﬁunu özellikle belirtmek istiyorum. Bazen hapishanedeki arkadaﬂlar›ndan bana Gökçe ad›na selam dolu
mektuplar geliyor. ‹nsanlar nas›l bu
kadar ac›ya dayand›¤›m›z›, neden bu
kadar dirençli oldu¤umuzu, 3 y›ldan
beri Abdi ‹pekçi Park›'ndaki El’in alt›nda nas›l k›ﬂ›n dondurucu so¤u¤una, yaz›n kavurucu s›ca¤›na dayand›¤›m›z› merak ederler. ‹ﬂte bu selamlar
var ya... ‹ﬂte onlar bizi bu denli dirençli, umutlu k›l›yor. Ayakta durmam›z› sa¤l›yor. Bize direnen çocuklar›m›z direnmeyi, ac›lara dayanmay›
ö¤retiyor.
Sizin vas›tan›zla tüm evlatlar›m›za hepsi bizim evlad›m›z, onlara
Gökçem’in ad›yla selamlar›m› gönderiyorum. Onlar› çok seviyoruz.
Siz direniﬂin baﬂ›ndan beri d›ﬂar›da mücadele ediyorsunuz. Bu konuda bize neler söyleyebilirsiniz?
19 Aral›k sonras› karanl›k bir kuyu gibi içeride ne oldu¤unu bilmiyorduk. Biz onlara moral vermemiz
gerekirken çocuklar›m›z bize moral
verdiler. Anlatabildikleri kadar devletin gerçek yüzünü, “devlet yapmaz” diyenlere anlatmaya çal›ﬂt›lar.
Biz de onlardan güç ald›k. Çocuklar›m›z ölmesin diye daha bir gayretli
olmaya çal›ﬂt›k. Ama maalesef bir
Newroz günü Cengiz Soydaﬂ’›
“ölümsüzdür” diye u¤urlad›k. Hepsini de çok seviyoruz ama insan tan›d›¤› birisini kaybedince hep onun
hayali ile yaﬂamaya çal›ﬂ›yor. Cengiz'i Ankara'dan tan›yordum, ailecek
tan›ﬂ›yorduk. Kendisi zaten Gazi
Üniversitesi'nde ö¤renciydi. O okulumu bitireyim de köﬂeyi döneyim
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hesab› yapmad›. Yoksul halkla birlikte olal›m istedi. En çok sevdi¤i
ﬂey, Trabzonlu oldu¤u için, hamsiydi. Biraz eve gelmedi¤inde, hamsi
var diye haber yollard›k.
Ölümler baﬂlay›nca bu sefer de
hastanelere sürgünler baﬂlad›. Çocuklar›m›zdan haber alabilmek için
bu sefer hastanelerin parklar›nda sabahlad›k. Devlet ilk önceleri ölüm
orucundaki çocuklar›m›z›n yan›na
ikiﬂer saat aileleri ald›. Sonra ölümler artt›kça almamaya baﬂlad›lar. Bir
aile çocu¤unun görüﬂünden ç›kt›¤›nda yan›na koﬂard›k haber almak için.
Hastane çal›ﬂanlar›ndan bile haber
almak umuduyla yollar›n› gözlerdik.
Belki içlerinde bir insan ç›kar ufak
da olsa bize bir ﬂeyler anlat›r, "iyi"
der diye yollar›n› gözlerdik. Onlar›n
sa¤l›kl› haberini ald›¤›m›z zaman
dünyalar bizim olurdu. Özellikle direniﬂin devam etti¤ini ö¤renmek çok
güzeldi. Hani hastane önünde "yaﬂayacak!" denir ya öyle sevinirdik. Yani ölece¤ini ö¤rendi¤imizdeki halimiz ço¤u insana garip gelirdi. Bizler
seviniyorduk çünkü, yapt›klar› onurlar›n› korumakt›. Bu da bizim için
dünyan›n en güzel duygusuydu.
Sonra zorla müdahaleler baﬂlad›.
Birçok aile çocu¤unu b›rakt›rmak
için u¤raﬂt›. Dilekçe vererek müdahale ettirdi, biz tedavi ettiririz diye
eve kapatt›lar. En iyi tedavinin sevgi, yoldaﬂl›k oldu¤unu unuttular.
Çünkü biz biliyoruz ki onlar ayn› havay› solur, bir lokma ekme¤i paylaﬂ›rlar, yoldaﬂlar› için aç kal›rlar,
ölümlere yatarlar.
Bask› ve zulüm sadece hapishaneye ve devrimci tutsaklara olan bir
ﬂey de¤ildir. Bu sald›r› halka yap›lm›ﬂ bir sald›r›yd›.

Bayram ﬁahin

Gökçe ﬁahin

