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● “Y›ld›zlar KKufland›k”
Albümünün ttan›t›m 
konserleri ssürüyor: 
� 9 HHaziran -- MMersin

� 25 HHaziran -- DDivri¤i PPilav 
fienli¤i // SSar›yer // MMehmet AAkif  

Ersoy PPiknik AAlan›

● TAYAD’l›lar TTecriti 
Anlat›yor

Tarih: 4 Haziran 2006
Saat: 13.00
Yer: Sultanahmet Park›

Sen de kat›l ! Tecriti, tutsaklar›n
mektuplar›ndan dinle!

Gazi halk› biraz flafl›rm›flt› operasyona.
Daha düne kadar hep aralar›nda olan Sü-
leyman, koca bir düflman ordusuna karfl›
kahramanca çat›fl›yordu. Nas›l flafl›rma-
s›nlar ki, daha bir saat önce selamlaflm›fl-
lard›. Belki bir kahvede, belki bir sokak
karfl›s›nda ya da evlerinde sohbet etmifl-
lerdi.

"Biz onu tan›yorduk ama savaflç› oldu-
¤unu hiç anlamam›flt›k. Kahveye gelir bi-
zimle oturur, halimizi hat›r›m›z› sorard›.
Ama kendine iliflkin, ne yapt›¤›na, neyle
u¤raflt›¤›na iliflkin hiçbir fley anlatmazd›"
diyor Gazililer. Gazililer’e ve onu tan›-
yanlara bunu söyleten Süleyman'›n disip-
liniydi. O bir savaflç›n›n halk›n içinde na-
s›l yaflamas›, nas›l davranmas› gerekti¤i-
nin bilincindeydi. Savafl›n kurallar›n›, di-
siplinini uygulamak bir savaflç›n›n temel

göreviydi. Savaflç›, Süleyman gibi halkla
iç içedir. Onlarla birlikte yaflar, onlarla
birlikte soluk al›r. Yaflam›n›n her an›nda
halk›ndan ö¤renir ve onlara ö¤retir. T›pk›
Süleyman'›n son an›nda çat›fl›rken bile
yapt›¤› gibi... Önce halk›n güvenli¤ini al-
mas› ve kahramanl›¤›na tan›k olan herke-
se "Cephe böyle insanlar yetifltiriyor" de-
dirtmifl, düflmana kini, Cephe'ye sevgiyi
büyütmüfltür.

Katiller sürüsü peflindeydi. Ölüm man-
galar›, çevik kuvvet, havada uçan heli-
kopter... Gazililer’in o günkü deyifliyle
"Bir kifliye karfl› koca bir ordu getirmifl-
ler”di. ‹flte o ortamda biri vard› ki, her za

man ki gibi so¤ukkanl› ve her zaman ki
gibi sorumluluk duygusuyla hareket edi-
yordu. Süleyman çevredeki kalabal›¤a
flöyle seslendi: "Ben DHKC Savaflç›s›y›m,
birazdan çat›flma ç›kacak, beni vuracak-
lar. Çevreden uzaklafl›n." 

Kuflatma alt›ndaki Süleyman’›n önce-
li¤i mahalle halk›n›n güvenli¤iydi. Daha
sonra tek katl› bir gecekondunun bodru-
munu üs yap›p orada direndi. Son nefesi-
ne, son kurflununa kadar direnmek, tam da
onun direniflinin ifadesiydi. 

Sibel gibi gidip vurufla vurufla 

Süleyman olup yeniden dönece¤iz 

Kuflat›ld›kça kondularda 

halk›n yüre¤ine yazar gibi 

duvarlara sevdam›z› yazaca¤›z

������������			
Süleyman ÖRS

Bir savafl-
ç›yd›. 9 Hazi-
ran 1997’de
‹stanbul Ga-
ziosmanpa-
fla’da heli-
kopter deste-
¤indeki yüz-

lerce polis taraf›ndan ku-
flat›ld›, son mermisine ka-
dar direnerek flehit düfltü. 

1974 Sivas Zara do-
¤umlu, Kürt milliyetin-
dendi. 1993’te mücadele-
ye kat›ld›. SPB üyesiydi.

Süleyman
ÖRS

11 Ha-
z i r a n
1 9 8 0 ’ d e
faflist bir
oda¤› da-
¤ › t m a k
için ey-
lem haz›r-
l›¤› s›ra-

s›nda muhtar›n ihbar›
sonucu jandarma tara-
f›ndan katledildi. ‹s-
tanbul Eyüp-Y›ld›ztab-
ya’da, faflist teröre
karfl› mücadele ekiple-
ri içinde yeral›yordu.

Kemal
CAMEKAN

9 Haziran 1995’te
SPB taraf›ndan DYP
‹stanbul ‹l Merke-
zi’ne yönelik eylem
sonras›nda polisle
ç›kan çat›flmada Bir-
lik Komutan› Sibel
Yalç›n, katliamc›lar›

atefl alt›nda tutup sokak sokak ça-
t›flarak di¤er yoldafllar›n›n geri
çekilebilmesi için kendini feda et-
ti.

Sibel Yalç›n, 1977 Sivas Divri-
¤i do¤umluydu. 1992 bafllar›nda
örgütlü mücadeleye kat›lm›flt›.

Sibel
YALÇIN

T o k a t
Refladiye ‹l-
çesi Küngür
( Y u v a c › k )
Köyü k›rsa-
l›nda oligar-
flinin askeri

güçleriyle DHKC Karadeniz Bölge Ko-
mutanl›¤›’na ba¤l› gerilla birli¤i aras›n-
da, 14 Haziran 2003’te ç›kan çat›flmada
flehit düfltüler. 

‹pek Yücel, 1965 do¤umluydu. To-
kat, Almus Çamdal› Köyü’nde geçen 25
y›ll›k yaflam›n›n ard›ndan 1990'da Ar-
mutlu'ya geldi. Armutlu onun devrimci
do¤um yeri oldu. Direnifller içinde dev-
rimcileflti. “‹lkokulu bitirdikten sonra
'90’a kadar hiçbir fley okuyup, yazma-
yan” ‹pek, '93’te Armutlu Komitesi’n-
deydi. 1994’te gerillaya kat›ld›. Sivas ve
Tokat yöresinde savaflt›. 

Metin Keskin, aslen Sivasl›’yd›; aile-
si ‹stanbul’a tafl›nm›flt›; 1969’da Ok-
meydan›’nda dünyaya geldi. Bir emek-
çi olarak yaflad›. Devrimci hareketle ör-
gütlü iliflkisi 1998’de bafllad›. Nurte-
pe’de faaliyetlere kat›ld›. Devrimci hare-
ketle illiflki kurdu¤unda 30’una yak›nd›
yafl›. Bir delikanl›n›n coflkusuyla at›ld›
kavgaya. K›sa bir tutsakl›k sonras›
1998’de gerillaya kat›ld›.

‹pek
YÜCEL

Metin
KESK‹N

“Böyle bir ülkede herkesin müca-
dele etmesi gerekti¤ini, bunlardan bi-
rinin de ben olmam gerekti¤ini dü-
flündü¤üm ve bundan sonra da
hiçbir fley olmam›fl gibi yaflayamaya-
ca¤›m için... örgütlü mücadelenin içi-
ne girdim.” (Metin KESK‹N)

"Yoldafllar, biz dört dörtlük devrimciler
de¤iliz. Bizim de eksiklerimiz var. Ama biz
bunlar› mücadele içinde aflaca¤›z. Tabi bu
eksikleri Partimize, yoldafllar›m›za ve bize
zarar vermesine izin vermeden aflaca¤›z.
Yoldafllar, biz günümüzün bir-iki saatini de-
¤il de 24 saatini mücadeleye vermek istiyo-
ruz.                                      (Süleyman ÖRS)

TECR‹TE HHAYIR DDEMEK ‹‹Ç‹N
ABD‹ ‹‹PEKÇ‹ PPARKI’NDA 55 DDAK‹KA NNÖBET TTUTUN!
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Bin gündür oradalar. Yaklafl›k üç
y›l. Ayazda, tipide, güneflin ya-

k›c› s›ca¤›nda ve polis coplar› alt›n-
da. Defalarca gözalt›na al›nd›lar, tu-
tukland›lar, zorbal›kla parktan  d›fla-
r› ç›kar›ld›lar. Ve tüm bunlara ra¤-
men ›srarla, sab›rla, kararl›l›kla bin
gündür oradalar. Abdi ‹pekçi Dire-
nifli, büyük kadrosal veya kitlesel
güçlerle gerçeklefltirilen bir direnifl
de¤ildir ama büyük bir sab›r, karar-
l›l›k ve iradeyle gerçeklefltirilen bir
direnifltir. Büyük Direnifl’in yaratt›-
¤› ilklerden biri de Abdi ‹pekçi Di-
renifli olmufltur; bilebildi¤imiz ka-
dar›yla Türkiye’deki en uzun süreli
oturma eylemidir daha flimdiden. 

An›tlaflt›r›lm›fl bir El’in alt›nda
sürdürülen Abdi ‹pekçi Direni-

fli, sabr›n ve kararl›l›¤›n an›t› olma-
n›n ötesinde, haklar ve özgürlükler
mücadelesinde ö¤retici bir nitelik
tafl›maktad›r. Tecrite karfl› sürdürü-
len direnifl, en baflta, s›radan, sonuç
almay› hedeflemekten uzak protes-
tolardan ç›k›p, sonuç alma kararl›l›-
¤›na bir örnek oluflturmaktad›r. Ab-
di ‹pekçi Direnifli’ni yaratan da bu

sonuç alma kararl›l›¤›d›r. 

Türkiye solunda bir fleyi ›srarla
takip, sonuç al›c› bir kararl›l›k

gösterme yoktur. Bu noktada elbette
geçmiflte olumlu olarak sözedilebi-
lecek direnifller vard›r; ancak sivil
toplumcu muhalefet tarz›n›n, bar›fl,
diyalog politikalar›n›n geliflmesi ve
iktidar hedefinden uzaklafl›p “pro-
testocu” bir k›s›r döngüye hapsolun-
mas›yla bu tür direnifller art›k görül-
mez olmufltur. Ülkemizdeki haklar
ve özgürlükler mücadelesinin son
on y›l›na bak›ld›¤›nda bu aç›kça gö-
rülür. Hak elde etme, varolan mev-
zileri ve haklar› koruma veya sald›-
r›lar› püskürtme amac›yla gündeme
getirilen eylemlerde “sonuna ka-
dar!” gitme perspektifi yoktur.
Özellikle de reformizmin damgas›n›
tafl›yan hemen her eylem süreci, bu
kararl›l›ktan yoksundur. Protesto
ediyor, alt›n› doldurmad›¤› “uya-
r›”larda bulunuyor. ‹ktidar bu “uya-
r›”lara ra¤men sald›r›s›n› sürdürür-
se, geri çekiliyor. Sonuç alma yerine
yasak savan, “bir fleyler yapt›k iflte”
diyebilmeyi mümkün k›lacak eylem

ve mücadele tarz›yla bir yere var›la-
mayaca¤› aç›kt›r. Demokratik mu-
halefetin çerçevesi buna hapsol-
mufltur. 6 y›ld›r süren Büyük Dire-
nifl ve bunun bir parças› olarak Ab-
di ‹pekçi Direnifli’nin ay›rdedicili¤i
iflte buradad›r. 

Bu direnifl, ›srar ediyor, alaca¤›m
diyor, kazanaca¤›m diyor. Ka-

zanmak, büyük fedakârl›klar› ve
büyük bedelleri gerektiriyor. Böyle
bir savaflta, bedel ödemekten kaç›n-
mak, zaferden vazgeçmektir. Büyük
Direnifl ödenmesi gereken bedeli
ödüyor ve kazanmaktan vazgeçmi-
yor. Emperyalizm ve oligarfli cep-
hesi, direnifli k›rmak için alt› y›l bo-
yunca de¤iflik sald›r›lar denedi,
farkl› yöntemler uygulad›. Direnifl,
her sald›r›ya, sonuç alma kararl›l›¤›
ve kazanma iradesinin belirledi¤i
taktiklerle cevap verdi. Abdi ‹pekçi
Direnifli de bu çerçevede, oligarfli-
nin sansürüne karfl› sansürü parçala-
ma kararl›l›¤›yla yarat›ld›. Direnifli
desteklemek için gündeme getirilen
bir eylem, k›sa sürede kendisi bir
direnifli, bir irade savafl›na dönüfltü.
Bu aflamada buradaki eylemin fle-
killenifline de sonuç alma kararl›l›¤›
damgas›n› vurmufltur. Sansürde bir
gedik açma ve tecrit ve direnifli tüm
ülkeye duyurma kararl›l›¤›yla Abdi
‹pekçi direnifl mevzisi yarat›ld›. 

Direnifle karfl› soldaki ilgisizli-
¤in, duyars›zl›¤›n çok çeflitli

nedenleri var elbette. Ama bir nede-
ni de, solun “sonuç alma” sab›r ve

Yasak Savmak 
ya da Sonuç Almak 

“Sab›r zzaferin oota¤›d›r” der bir halk deyifli. Zaferi F Tipleri’nin
hücrelerinde, Abdi ‹pekçi’de, d›flar›daki direnifl evlerinde ilmik
ilmik örüyoruz. 6. y›l›na ulaflan Büyük Direnifl’in yarat›c›s› olan 
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kararl›l›¤›ndan uzaklaflm›fl olmas›-
d›r. Sonuç al›nabilece¤ine, kazan›-
labilece¤ine inançs›z, sonuç almak
için gerekli politik sab›r ve kararl›-
l›ktan yoksun, kazanmak için gere-
ken bedelleri ödemekten kaçan an-
lay›fllar›n, Büyük Direnifl’i 6 y›l bo-
yunca gündeminde tutabilmesi
mümkün de¤ildir tabii. Ne böyle bir
direnifli, ne de baflka bir konuyu bu
kadar uzun süreli gündemlerinde tu-
tamazlar. Devrim mücadelesi veya
hayat›n çeflitli alanlar›ndaki haklar
ve özgürlükler mücadelesi, uzun so-
luklu bir mücadeledir. Bu kesimler
ise, siyasi arenaya adeta “bir at›ml›k
barut”la ç›kmaktad›rlar. Ortaya ç›-
k›fllar›nda derin tahliller yapmakta,
büyük sözler söylemekte ama süreç
biraz uzad›¤›nda, kavga biraz kes-
kinleflti¤inde, sessiz sedas›z arena-
dan çekilinmekte, ne o tahliller, ne
de o sözler hat›rlanmaz olmaktad›r. 

Hiç kuflku yok ki, siyasi hareket-
lerden, sendikalara, odalara ka-

dar her an herkesin gündeminde bir
fleyler var. Ama bu “çok yönlülük”,
“yo¤unluk” alt›nda ço¤u kez perde-
lenen, “difle difl” bir mücadele anla-
y›fl›n›n, sonuç alma kararl›l›¤›n›n,
kazanmak için gerekli siyasi cüretin
olmay›fl›d›r. Her konuda bir fleyler
yap›l›yor, bir fleyler söyleniyor gibi-
dir ama hiçbir konuda sonuca gide-
cek bir çat›flmaya da girilmiyordur
asl›nda. K›sacas›, çok yönlülük, yo-
¤unluk, ikide bir aç›klanan “eylem
paketleri”, pasifizmin perdesi ol-
maktad›r. Son yaflanan örneklerden
fiemdinli olay› da bunun bir göster-
gesi olmufltur. Bir fiemdinli üzerine
yaz›p çizilenlere bak›n, bir de yap›-
lanlara. Arada bir uygunluk yoktur.
Ki, Türkiye solunda belli kesimler,
“en önemli mesele Kürt meselesi-
dir” demektedirler ve bunu baflta
direnifl olmak üzere hayat›n di¤er
alanlar›nda yeralmay›fllar›n›n ge-
rekçesi olarak ileri sürmektedirler.
Fakat “en önemli konu”yu bile ne
kadar ve nas›l gündemde tutabildik-
leri ortadad›r. “En önemli konu” di-
yor, onda da bir fley yapm›yor, “ifl-
çinin emekçinin gündemi IMF sal-
d›r›lar›” diyor, onda da Emek Plat-
formu’nun pefline tak›lmak d›fl›nda

bir fley yapm›yor ve üretmiyor. fiu
sendika, bu alan, flu konu “önemli-
dir, stratejiktir” diyor ama hiçbirin-
de ne bir direnifl yarat›yor, ne aç›k
bir çat›flmaya giriyor. Birkaç aç›kla-
ma, birkaç protesto, en fazla bir mi-
ting, mücadelenin sonuna geliniyor.
Oligarfli sald›rmaya devam ediyor
da olsa, konu gündemden düflüyor.
‹flte Abdi ‹pekçi Direnifli’nin ö¤ret-
ti¤i de tam bu noktada önem kazan›-
yor. 

Emperyalizm ve iflbirlikçi oligar-
fliler, halklar›n mücadelesine,

örgütlülüklerine ve mevcut düzene
alternatif olabilecek her siyasi hare-
kete karfl› aç›k bir yoketme savafl›
sürdürüyor. Bu, hemen her kesimin
farkl› söylemlerle de olsa, tespit et-
ti¤i, üzerinde hemfikir oldu¤u bir
durumdur. O halde, bu yoketme sal-
d›r›s›na karfl› her düzeydeki ve her
alandaki direniflin zorlu direnifller
olaca¤›, kavgan›n çetin bir aflama-
s›ndan geçildi¤i de aç›k olmal›d›r.
Bedeller ödenmeden, militanca di-
renmeden, politik anlamda da, fizi-
ki anlamda da gö¤üs gö¤üse çat›fl-
madan sald›r›lar püskürtülemez, hiç
bir hak ya da mevzi korunamaz. 

Emperyalizm aç›k iflgallere bafl-
vurarak, iflbirlikçi tüm yönetim-

ler terör yasalar› ç›kartarak, F Tiple-
ri’ni, Guantanamolar’› açarak halk-
lara karfl› güç gösterisi yap›yorlar.
Yaps›nlar. Onlar bombalar›yla, uçak
gemileriyle, hapishaneleriyle her
zaman daha güçlü gözüküyorlard›
zaten. Rusya’da, Küba’da, Viet-
nam’da devrimin arifesinde de öy-
leydiler zaten. Bu gücün önünde bo-
yun e¤mek, bu güç karfl›s›nda he-
deflerinden vazgeçmek, devrimci
politika olamaz. Emperyalizmin, fa-
flizmin gücünü mutlaklaflt›rarak üre-
tilen politikalarla halklar›n ç›karlar›
savunulamaz, umutlar› yaflat›lamaz
ve bir alternatif oluflturulamaz. 

Mücadelenin hemen her aflama-
s›nda çokça duydu¤umuz

“Yapamay›z... kald›ramay›z... kaza-
namay›z... devlet geri ad›m atmaz”
söylemlerini, politika belirlemenin
ç›k›fl noktas› yapan, daha bafltan
kaybetmeye mahkumdur. Bak›n s›-

n›flar mücadelesinin tarihine; kimi-
lerinin “yapamazs›n›z, sürdüremez-
siniz, kazanamazs›n›z, devlet taviz
vermez...” tespitlerine ra¤men ka-
zan›lm›flt›r ne kazan›ld›ysa. Her si-
yasi hareket, s›n›flar mücadelesinin
her aflamas›nda güç dengelerinin
tahlilini yapar. Fakat bu kazanama-
y›z, direnemeyiz, devlet geri ad›m
atmaz sonuçlar›na varmak için de-
¤ildir. Her devrimin bafl›nda ve hat-
ta faflizme karfl› verilen haklar ve
özgürlükler mücadelesinde, bu güç
dengesizli¤i fazlas›yla geçerlidir ve
e¤er bu bak›fl aç›s›yla hareket eder-
seniz, daha bafltan tüm iddia ve he-
deflerden vazgeçmek gerekir. 

Abdi ‹pekçi’deki direniflin, ülke-
mizin birçok flehrinde alt› y›ld›r

süren sab›r ve kararl›l›¤›n motor gü-
cü F Tipi hapishanelerdeki direnifl-
tir. 122 flehittir. Abdi ‹pekçi, sonuç
alma kararl›l›¤›n›n, zafere inanc›n
mütevazi ama kesin bir ifadesidir.
Tutsak yak›nlar›, Büyük Direnifl
içinde, kavgan›n ancak “sonuna ka-
dar” diyebilmekle ve zafere inan-
makla kazan›labilece¤ini ö¤renmifl
ve bu bilinçle yaratm›fllard›r Abdi
‹pekçi Direnifli’ni de. Halk›n yüz-
lerce y›ll›k büyük sabr› ve devrimci
hareketin iradesinin yenilmezli¤i
birleflmifltir Abdi ‹pekçi’de. Boyun
e¤en, kaderine raz› olan bir sab›r de-
¤ildir buradaki. Büyük Direnifl’in,
Abdi ipekçi’nin sabr›, kazanaca¤›n-
dan emin olanlar›n sabr›d›r. ‹nançl›-
lar›n sabr›d›r. “Sab›r zaferin ota¤›-
d›r” der bir halk deyifli. Zaferi F
Tipleri’nin hücrelerinde, Abdi ‹pek-
çi’de, d›flar›daki direnifl evlerinde il-
mik ilmik örüyoruz. 6. y›l›na ulaflan
Büyük Direnifl’in yarat›c›s› olan
devrimci irade, sonuç almakta, ka-
zanmakta kararl›d›r. 

Tecritin sadece hücrelerde de¤il,
hayat›n her alan›nda oldu¤unu

söyleyenler, Abdi ‹pekçi’ye bakarak
kendi tecrit edilmiflliklerini sorgula-
mal› ve tecrit duvarlar›n›n nas›l y›-
k›laca¤›n› Abdi ‹pekçi’den ö¤ren-
melidirler. Statülere teslim oluna-
rak, bedel ödemekten, fedakârl›ktan
kaçanarak, ne içerideki, ne d›flar›da-
ki tecrit parçalanamaz. 
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TAYAD'l› Aileler taraf›ndan 16
Eylül 2003’de Abdi ‹pekçi Park›'nda
bafllat›lan oturma eylemi, 11 Hazi-
ran’da 1000. gününe ulaflm›fl olacak. 

Bir grev çad›r›d›r Abdi ‹pekçi. Ça-
d›rdakiler için de ziyaretçileri için de
okul olan bir grev çad›r›. 

Bir kürsüdür Abdi ‹pekçi. Bin gün
boyunca u¤rayan, u¤ramadan gelip
geçen onbinlerce kifliye gerçeklerin
anlat›ld›¤› bir kürsü. 

Aç›k havada kurulmufl bir dernek-
tir Abdi ‹pekçi. Gerçe¤i duymak, ö¤-
renmek isteyen herkesin üye olabildi-
¤i, El’in alt›nda oturma cesaretini ve
fedakarl›¤›n› gösterenlerin direniflin
sözcülü¤ünü üstlenebildi¤i bir dernek. 

Bin günlük bir konuflmad›r Abdi
‹pekçi. El’in alt›nda oturan TA-
YAD’l›lar, bin gün boyunca konuflup
anlatt›lar. Önlerindeki dövizler
de konufluyordu hep. Büyük dire-
nifl flehitler verdikçe, yeni rakam-
larla konufluyorlar. 

Bin günlük bir hayk›r›flt›r Ab-
di ‹pekçi. “Tecrite son verin,
ölümleri durdurun!” hayk›r›fl›-
d›r bu. 

Ve flimdi 1000. günde sesleri-
ni, yeni rakamlar olmamas› için
yükseltiyorlar. Yeni rakamlar ol-
mamas› için, iflkenceye, tecrite,
hücrelere karfl› ç›kan herkesi,
1000. günde birlikte nöbet tutma-
ya, birlikte hayk›rmaya ça¤›r›-
yorlar. 

Türkiye halklar›n›n mücadele tari-
hine, sabr›n ve kararl›l›¤›n sesi olarak
geçecek bir ça¤r› bu. Bu ça¤r›da, 122
evlad›n› kaybedenlerin ac›s›, 123.
124. evlad›n› kaybetmek istemeyenle-
rin kayg›s›, ac›lar›na ra¤men daha a¤›r
basan zulme direnmenin onuru yüklü-
dür bu ça¤r›da. 

Bu ça¤r›ya cevap vermek, paylafl-
makt›r. Bu ça¤r›ya cevap vermek,
onurdur. Bu ça¤r›ya cevap vermek,
sorumluluktur. 

Abdi ‹pekçi’de 
Geçen Hafta:
Bugün 30 May›s; TAYAD’l› Aile-

ler, tecrit zulmünü anlatmak için  Ab-
di ‹pekçi Park›’nda oturmaya bafllaya-
l› 989 gün oldu. 989 sadece bir rakam
de¤il onlar için. Oradan geçenlere 989

gündür tecriti anlat›yorlar. 989 gündür
içerideki evlatlar›n›n sesi solu¤u olu-
yorlar. 

Onlar flimdi bir de açl›k içindeler.
13 May›s’ta bafllatt›klar› Süresiz Aç-
l›k Grevi’ni devam ettiriyorlar. Ve on-
lar flimdi 1000. günün heyecan› için-
deler. 

Bu tarihi direnifllerini tarihe mal
etmek için de günlük tutuyor Abdi
‹pekçi direniflçileri. Bu günlü¤e kimi-
si duygular›n› yaz›yor, kimisi orada
yaflananlar›, günlük geliflmeleri not
düflüyor. O notlar›ndan bir k›sm›n› da
paylaflt›lar bizimle. 

24 May›s; Direnifl Park›’nda
982. Gün:
‹HD Ankara fiubesi’nden 4 kifli zi-

yarete geldi. Yap›labilecekler üzerine
sohbet edildi.

29 May›s; Direnifl Park›’nda
987. Gün:
- Bugün direniflte 987. gün. 13 gün

sonra 1000. gün olacak. O gün Türki-
ye’nin dört bir yerinden TAYAD’l›lar
Ankara’ya gelecek. ‹nsanlar›m›zda
bunun heyecan› flimdiden hissediliyor.
‹dilcan Müzik Toplulu¤u’nun Abdi
‹pekçi Park›’yla ilgili bir bestesi bile
var. 1000. gün etkinli¤ine yetifltirebi-
lirlerse söylemeyi düflünüyorlar. 1000
koca gün geçti burada yaz›, k›fl›, so¤u-
¤u, s›ca¤› ile. Binlerce, on binlerce in-
sana tecrit anlat›ld› burada, ölüm oru-
cu anlat›ld›.

- Bugün de hergün oldu¤u gibi zi-
yaretçilerimiz geldi. Tecriti sor-
mak isteyenler, imza kampanya-
m›z›n olup olmad›¤›n› soranlar...
Gözlerin kör, kulaklar›n sa¤›r
edilmek istendi¤i bir hayatta Ab-
di ‹pekçi Direnifli insanlara tecri-
ti, ölüm orucunu anlat›yor 987
gündür. 122 insan›m›z düfltü top-
ra¤a, 122 da¤ gibi insan. Hangi
baba, hangi ana ister ki; o¤lu k›z›
gözlerinin önünde erisin. Ama
buras› böyle bir ülke.

- Ziyaretçilerimiz aras›nda
ölüm orucu flehitlerinden Fatma
Ersoy’un kardefli ve bir arkadafl›
vard› bugün. Ablas›na, ölüm oru-
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“Bütün dünya bilsin istiyoruz tecrit
zulmünü. 120 can›m›z›n hayk›r›fl›n›
herkes duysun istiyoruz. Bu yüzden

buraday›z. 
AKP iktidar› zulme, tecrite, sansüre

devam diyor. ‹flte bu yüzden buraday›z.
Evet!.. Bizler TAYAD'l› Aileler
olarak F Tipi zulüm sürdükçe...

kalkmayaca¤›z bu elin alt›ndan diyoruz. 
Sansür varsa Abdi ‹pekçi
Direniflimiz var diyoruz".

Bin ggünlük bbir hayk›r›fl:
Abdi ‹pekçi Direnifli



1000 gün! Dile kolay. 1000 günü
anlatmaya ne sayfalar yeter, ne de
zaman. Yine de parkta uzun süre ka-
lan iki TAYAD’l› Aile’nin duygu ve
düflüncelerini almak istedik. Sorduk,
anlatt›lar. 

★Yürüyüfl: Hapishaneler, tut-
saklar sizin için ne ifade ediyor? 

Ayfle Arapgirli: Bu ülkede ha-
pishaneler kanayan yaralard›r. Alt›
y›lda kangrenleflmifltir. Onursuzlu-
¤un, kimliksizli¤in dayat›ld›¤›, zul-
mün, iflkencenin yo¤un yafland›¤›,
pefl pefle tabutlar›n ç›kt›¤› yerlerdir. 

‹nsan onurunu, siyasi kimlikleri-
ni korumak için bir direnme savafl›
veriyorlar. Tutsak evlatlar›m›z onu-
rumuzdur. Hepsini çok seviyorum.
Onlara lay›k olmaya çal›fl›yorum.

Zeynep Yayla: Hapishaneler bir
yan›yla zulmü, bir yan›yla direnifli,
insan onurunun direnme kararl›¤›n›
ifade ediyor, benim, bizim için. Bu
direnme kararl›¤›n›, ölümüne göste-
ren evlatlar›m›z bizim onurumuzdur
her zaman.

★ Tecrit deyince ne hissedi-
yorsunuz? 

Ayfle Arapgirli: Tecriti anlatmak
oldukça zor. Tecriti ancak yaflayan-
lar bilir. Ki tecriti yaflayan ve tahliye
olan bir çok tutsa¤›m›za sordu¤u-
muzda onlar bile bunu anlatmakta
zorlan›yorlar. Tecrit bafll› bafl›na bir
iflkencedir, iflkenceli ölümdür. Sinsi
sinsi öldüren, zehriyle bir seri katile
dönmüfl ölüm makinesidir. 

Zeynep Yayla: Tecrit deyince; F
Tipi hapishanelerden ç›kan 122 ta-
butu tafl›rken hissetti¤imiz ac›lar›
yeniden yafl›yorum. Bir yan›yla da
onur ölümden üstündür diyen evlat-
lar›m›z›n onurunu da paylafl›yorum
her ölümde.

★Burada, elin alt›nda yakla-
fl›k kaç gün, kaç ay kald›n›z? 

Ayfle Arapgirli: Yaklafl›k 800-
850 gün bulundum. 

Zeynep Yayla: 989 gün bolunca
800-850 gün orada bulundum. Çal›fl-
t›¤›m için ve iki o¤lum hapiste oldu-

¤undan onlar›n ziyaretine gitti¤im
zamanlarda parka u¤rayamad›¤›m
günlerde ise hep içimde bir boflluk
hissetim.

★ Evinize kaç günde bir gide-
biliyorsunuz? 

Ayfle Arapgirli: Ankara'da otur-
du¤um için her gün akflamlar› evime
gidiyorum. Ama 989 gündür devam
eden eylemimizde ev do¤al olarak
ikinci planda kal›yor haliyle. Adeta
bir otel ifllevi görüyor. 

Zeynep Yayla: Ben de burada
oturdu¤um için evime her akflam gi-
debiliyorum. Çok istesek de bayan-
lar›n gece parkta kalmas› uygun ol-
mad›¤›ndan, her akflam ayaklar›m›z
gitmese de eve gidiyoruz. 

★ Ailenizin, yak›nlar›n›z›n
burada bulunman›za iliflkin tepki-
leri, yorumlar› nas›l oluyor?

Ayfle Arapgirli: K›fl›n afl›r› so-
¤uklarda sa¤l›¤›mdan endifle ettikle-
ri, kayg›land›klar› oldu ama her za-
man destek oldular. 

cu direniflçilerine büyük bir sev-
gisi oldu¤u anlafl›l›yor. 

- ‹dilcan Müzik Toplulu-
¤u’ndan arkadafllar geldi müzik
dinletisi verdiler. A¤›zlar›na yü-
reklerine sa¤l›k.

- Sincan’da görüfl günüydü
bugün 1 ay yasa¤›n ard›ndan. 17
Ocak’ta tutuklanan Gençlik Fede-
rasyonu üyesi arkadafllar›n anne-
leri geldi ziyaretimize ve görüfle
gittiler, selamlar›m›z› gönderdik. Son-
ra da arkadafllar›n selamlar›n› getirdi-
ler.

- Bugün dönüflümlü süresiz açl›k
grevimizin 16. günü... Bugün biz iki
kifli bafllad›k. Sadece mutlu oldu¤umu-
zu hissediyoruz. Nedir ki iki gün aç
kalmak? ‹nsanlar›m›z, bu memleketin
en de¤erli insanlar› yüzlerce gün aç

kald›lar, hücre hücre eridiler gözler
önünde.  Herkesin, kendisine insan›m
diyen herkesin flapkas›n› önüne al›p
düflünmesi laz›m. 122 da¤ gibi insan.
Bu yar›n 123, 124… olacak belki; mü-
cadelemiz olmamas› için. Dedi¤im gi-
bi sadece mutlu oldu¤umu hissediyo-
rum burada oldu¤um için.

***

Hafta boyunca ziyaretçileri hiç
eksilmedi. Dikmen Temel Haklar,
Ankara Temel Haklar, Gençlik
Derne¤i üyeleri ve ad›, san›, s›fat›
olmayan ama yüre¤i olan yüzlerce
insan ziyaret ettiler onlar›.

Yaln›z geçen hafta de¤il, bin
gün boyunca yaflad›lar bu sahip-
lenilmeyi. Her ziyaretçiden güç
al›yorlard› ama belki verdikleri
güç ald›klar›ndan da fazlayd›. 

Onlar› örnek alan yüzlerce direnifl-
çi misafiri a¤›rlad›lar bin gün boyun-
ca. Köylüler, emekliler, imarzedeler,
türban özgürlü¤ü için mücadele eden-
ler, “Abdi ‹pekçi’deki TAYAD’l›lar
gibi” yaparak savundular haklar›n›.
Onlar geldiler, geçtiler, TAYAD’l›lar
yine oradayd›, baflkalar›na örnek ol-
may› sürdürerek...
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999 gündür buradayd›k. 
1000. günde de

burada olaca¤›z. 
11 Haziran’da befl dakikan›z›
bizimle paylafl›n; ortak olun

nöbetimize. Sesinizi kat›n
sesimize. Direnifl, 1001. gününe

daha güçlü girsin. 
Birleflelim, tecriti parçalayal›m!

Emekleriyle, Fedekârl›klar›yla, Cesaretleri, Sab›rlar› ve 
Kararl›l›klar›yla Abdi ‹pekçi Direnifli’ni yaratanlar anlat›yor:

Onurumuz hher zzaman aac›m›z›n öönüne ggeçti
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Zeynep Yayla: Bu konuda aile-
akraba çevremden olumsuz bir tep-
kiyle karfl›laflmad›m bu güne kadar.
Hatta rahmetli annem, kanser hasta-
s›yd› ama ziyarete gitti¤imde bile,
yan›nda fazla kalmam› istemiyor "bi-
liyorum k›z›m senin iflin var, sen ifline
( yani parka ) git" diyordu bana.

★ Abdi ‹pekçi Park›’nda ya-
flam sizinle birlikte nas›l de¤iflti? 

Ayfle Arapgirli: Abdi ‹pekçi'deki
direnifl kararl›¤›, direnci ö¤retti. Hak
alma mücadelesinin direnmekten
geçti¤ini herkese gösteren bir sem-
bol oldu. Ki birçok kez çeflitli kesim-
lerin talepleriyle birlikte gelip eylem
yapt›klar› bir direnifl alan›na dönüfl-
tü. Her gelen de, buraya gelirken bi-
zi örnek alarak geldiklerini ifade et-
tiler.

Zeynep Yayla: Biz direnifle bafl-
lamadan önce Abdi ‹pekçi Park›,
özellikle geceleri balici çocuklar›n,
uygunsuz haldeki çiftlerin dolaflt›¤›,
kirli ifllerin çevrildi¤i bir yerdi. Otur-
ma eylemimize bafllad›ktan sonra
park›n bilinen çehresi bafll› bafl›na
de¤iflti. Bu de¤iflimin merkezi ol-
mak, direniflin bir parças› olmak gü-
cümüze güç katt›. 

★Bin günde sizi en fazla duy-
guland›ran an hangisi?

Ayfle Arapgirli: Abdi ‹pekçi'deki
duygular tüm yo¤unlu¤uyla yaflan›r.
Ve ço¤u zaman anlatmak da mümkün
de¤il bunu. 989 gündür sadece yafla-
makla anlaml› pek çok duyguyu iç içe
yaflad›k. Her an› belle¤ime kaz›nm›fl-
t›r bu anlam›yla. Gün olur içeriden ge-
len bir faks, bir mektup, gün olur bir
selam. 19 Mart'ta karanfilimiz Fatma-
m›z selam ve sevgileriyle birlikte bir
mavi yazma yollam›flt›. O zaman o
haliyle bizim sa¤l›¤›m›z› merak etmifl,
sormufltu. O günü hiç unutamam.

Zeynep Yayla: Faruk Kad›o¤-
lu'nun ölüm orucunun henüz 16. gü-
nünde feda eylemi yaparak flehit düfl-
tü¤ünü duymam›z beni çok etkiledi.

★ Bin günde sizi en fazla k›z-
d›ran an hangisi? 

Ayfle Arapgirli: Zorla müdahale

iflkencesiyle katledilen Serdar›m›z'›n
parkta yapt›¤›m›z anmas›ndaki öfke
ve kinini unutamam. 

Zeynep Yayla: Hüseyin Çukur-
luöz ve Bekir Baturu’nun feda eyle-
mi yapt›¤› gün Sincan F Tipi’nde ya-
tan o¤lumun ziyaretine gitmifltim.
Feda eylemini orada ö¤renmifltim. O
anki hissetti¤im öfkemi, kinimi hiç
unutamam.

★ Elin alt›ndaki dövizlerdeki
rakamlar› de¤ifltirirken, yeni bir
resim eklerken ne düflünüyorsu-
nuz? 

Ayfle Arapgirli: Rakamlar› ve re-
simleri eklerken, direniflten ald›¤›-
m›z güçle hep onur duyduk.

Zeynep Yayla: Bir yan›yla öfke-
miz daha çok büyüyor. Bir yan›yla
da büyüyen direniflimizle onurumuz,
gurumuz da büyüyor. Onurumuz her
zaman ac›m›z›n önüne geçti. 

★ Abdi ‹pekçi Direnifli, ülke-
mizdeki mücadele aç›s›ndan ne
ifade ediyor? 

Ayfle Arapgirli: ‹nanc›n ve ka-
rarl›¤›n sembolüdür. Abdi ‹pekçi'de-
ki direniflimiz hak alma mücadelesi-
nin nas›l verilmesi gerekti¤ini söylü-
yor.

Zeynep Yayla: Abdi ‹pekçi Dire-
niflimiz, hak alma mücadelesinde ›s-
rar›n nas›l olmas› gerekti¤ini ifade
ediyor. Direnifli ifade ediyor.

★ Ankaral›lar’a ne söylemek
istersiniz?

Ayfle Arapgirli: Tecrit sorununa
duyarl›l›k, bir insanl›k sorunudur.
Kendine insan›m diyen vicdan› olan
herkesin sorunudur. Tecrite karfl›
mücadelede herkesin yapabilece¤i
bir fley vard›r. Bunun için herkesi,
özellikle Ankara halk›n› en az›ndan
ne için orada oturdu¤umuzu bilme-
leri için Abdi ‹pekçi'ye bekliyoruz. 

Zeynep Yayla: Baz› zamanlarda
ziyarete gelenler, iflsizlik, ekonomik
vb. sorunlar›ndan flikayet edip, yan›-
m›zda bu sorunlar›m›z›n bir fleyler
yap›p yapamayacaklar›n› soruyorlar-
d›. fiunu belirtmek istiyorum, yafla-

d›¤›m›z açl›k, iflsizli¤in de evlatlar›-
m›z›n tecritte katledilmesinin de so-
rumlusu ayn› devlettir. Bu bilinçle
tüm sorunlar›m›z›n çözümü için hep
birlikte mücadeleyi yükseltmeliyiz. 

★ Devrimci, demokrat kifli ve
kurumlara ne söylemek istersiniz? 

Ayfle Arapgirli: Tecrit sadece bir
hapishane politikas› de¤il. F Tipi po-
litika hayat›n her alan›nda var. Sade-
ce devrimciler de¤il, ülkeler, halklar
tecritin hedefinde bugün. Tecrite kar-
fl› mücadele bu gerçeklikle birlikte
ele al›nmal›. Haklar ve özgürlükler
mücadelesinde tecritin kald›r›lmas›
temel taleplerden biri olmal›. Bu an-
lam›yla DKÖ'lerin, sendika vb.'leri-
nin bu konuda, misyonlar›na uygun
davranmad›klar›n› düflünüyorum.
Ço¤u zaman "gündemimiz de¤il" di-
yerek tecrite karfl› net bir durufllar›
olmad›¤›ndan "gündemimiz" dedik-
leri konularda da kendi önlerini ka-
pat›yorlar. Bunun fark›na varmalar›
gerekti¤ini düflünüyorum. De¤ilse
her ölümde bilip de tav›r almayanla-
r›n bir flekilde paylar›n›n oldu¤unu
düflünüyorum.

Zeynep Yayla: Ben, 989 gündür
istisnalar d›fl›nda devrimci-demokrat
kurumlar›n direniflimize karfl› duyar-
s›zl›¤›ndan ilgisizli¤inden kaynakl›
çok k›zg›n›m. Sadece devrimcili¤in
D'sinden utan›n demek istiyorum. 

Zeynep Yayla Ayfle Arapgirli



Hemen her hafta mahal-
leden birileri giderdi Abdi ‹pekçi
Park›’na. Ben de gitmek için çok u¤-
raflt›m fakat olmad› bir türlü. Biz de
gidemeyenler olarak oradan dönen
arkadafllar›m›z› karfl›m›za al›r, ora-
n›n havas›n› solumaya çal›fl›rd›k.
Ama anlat›lanlar gitme iste¤imizi
daha da art›r›rd›.  

Birgün Ankara’da bütün demok-
ratik kurumlar›n bas›ld›¤›n› ve on-
larla beraber parka da sald›r› oldu-
¤unu duyduk. fiubat ay›yd›. Anka-
ra’n›n ayaz›nda ailelere yine gözal-
t›yla, iflkenceyle geri ad›m att›rmaya
çal›flm›fllard›. 

Hemen Abdi ‹pekçi’ye kalabal›k
bir grupla giderek sald›r›ya cevap
vermeyi kararlaflt›rd›k. O gece de
yola ç›kt›k. Benim için bir f›rsat ol-
mufltu bu. O kadar u¤rafl›p gideme-
mifltim ama flimdi s›ra bize de gel-
miflti iflte. Öyle heyecanla yola düfl-
tük ki, üzerimize do¤ru düzgün bir-
fley almay› bile unuttuk. Önce TA-
YAD’a gittik, oradan beraber gide-
ce¤imiz arkadafllarla yola koyulduk.
Toplam 10 kifliydik. fiehirleraras›
otobüsle gidecektik. Her Ankara
yolculu¤unda türkülerimizi, marflla-
r›m›z› söylerdik, sesimiz k›s›lana
kadar susmazd›k. Bu defa o imkan›-
m›z yoktu ama coflkumuz, heyecan›-
m›z daha büyüktü. 

Sabah 05.00 gibi Ankara’ya var-
d›k. Ankara’n›n ayaz›n› yiyince yol-
culu¤un verdi¤i yorgunluk ve uyku-
suzluktan eser kalmad›. So¤uktu,
hem de nas›l; kendimize hakim ola-
mad›k uzun süre, vucudumuza ha-
kim olsak difllerimiz tak›r tak›r bir-
birine vuruyordu. K›sa bir bekleyi-
flin ard›ndan otobüs firmas›n›n ser-
visiyle Abdi ‹pekçi’nin bulundu¤u
S›hhiye’ye do¤ru yola koyulduk.
Yan›m›zda da epey eflya görmüfltük;
takvim, kitap, kart, afifl... Yükümüz
a¤›rd› yani. 

S›hhiye’de inilip direk karfl›ya
bak›ld›¤›nda sadece o el heykeli gö-
rülür. Biz parkta kimse olmad›¤› dü-

flüncesiyle gözümüzü heykele dik-
mifl gidiyoruz. Çünkü çok gözalt›
vard›, parkta kimsenin olaca¤›n› dü-
flünmüyorduk pek.  

‹stanbul’dan beri kafam›zda olan
bu düflünce, parkta, elin alt›nda, sa-
bah›n ayaz›nda iki kifliyi tir tir titrer-
ken gördü¤ümüzde de¤iflti. Sabah
daha saatin alt›buçuk-yedisiydi. Po-
lisin oraya gelenleri gözalt›na alma-
s› büyük ihtimaldi. Ayazd›, ne otura-
cak, ne so¤uktan korunacak hiçbir
fley yoktu orada. Hiç kimse de onla-
ra oraya gidin dememiflti. Ama ora-
dayd›lar iflte, Abdi ‹pekçi Direnifli’-
ni sürdürüyorlard›. Elin alt›nda “ya-
l›n ayak, yal›n k›l›ç” iki TAYAD’l›y-
d›lar...  Hep anlat›rlard› oradaki sa-
hiplenmeyi ama canl› tan›¤› olmak,
böyle bir günde oraya gidip pankart-
s›z, dövizsiz oturan aileleri görmek
etkilemiflti hepimizi. Hepimiz duy-
guland›k. Asl›nda onlar› görünce,
çok büyük bir coflku, çok büyük bir
güven doldurdu içimi. Ama ayn› za-
manda gözlerimden yafl akmamas›
için de zorluyorum kendimi. ‹nsan
bazen üzüntüden, bazen sevinçten
a¤larm›fl. Benim ki o anki coflkudan-
d›. Tan›k oldu¤um sahiplenmenin
güzelli¤indendi. H›zl› ad›mlarla
kofltuk yanlar›na. Bizi gördüklerinde
onlar da flafl›rd›lar. Ve eminim az ön-
ce bizim hissetti¤imiz duygular›
flimdi onlar yafl›yordu. Coflkuyla sa-
r›ld›k birbirimize. Titremelerimiz o
an kesildi iflte. Sahiplenmenin, yol-
daflça s›cakl›¤›n atefli ›s›tm›flt› hepi-
mizi. 

Zulmün acizli¤ini, zavall›l›¤›n›
biliriz; ama oradaki manzaray› gö-
rünce “bu kadar olur” demekten in-
san kendini alam›yor. Parkta, elin al-
t›ndaki herfleye el koymufllard›. Dö-
vizlerden tutun da odun yakmak için
kullan›lan tenekeye kadar. Abdi
‹pekçi’nin art›k klasikleflmifl dövizli
görüntüsü yoktu. 

Elbette sadece dövizler, afifller
de¤ildi oray› bir mevzi yapan. Ama
bunu oraya gidene kadar bilmiyor-

duk, onu da yaflayarak ö¤rendik. Bil-
medi¤imizden, ilk ifl dövizleri ayarla-
mal› düflüncesi geçti akl›m›zdan.
Ama sabah›n 7’sinde bunu yapamaz-
d›k da. Oturmaya bafllad›k. Yavafl ya-
vafl caddeler kalabal›klafl›p parktan
insanlar gelip geçmeye bafllad›.

Ankaral›lar tan›yordu orada otu-
ranlar›, gelip geçenler “günayd›n”
diyor öyle geçiyordu. Kimisi gelip
bugün nas›ls›n›z diyor, önceki gün-
kü sald›r›lardan haberdar olan kimi
geçmifl olsun diyerek geçiyordu. ‹fl-
te o an ö¤rendik ki, dövizin, afiflin
önemi yokmufl, bizim oturmam›z
yetermifl. 

Ama o arada yan›m›zda olan
afifller de geldi akl›m›za. fiubat ay›-
n›n bafl›ndan beri zulmün rahats›z
oldu¤u ve bizim inatla sordu¤muz
soruyu dile getiriyordu yan›m›zdaki
afifl de: “Hapishanelerde 107 insan
öldü, duydunuz mu?” 

Bir gün önceki sald›r›n›n ard›n-
dan, sabah›n ayaz›nda elin alt›nda
yine o soru soruluyordu iflte. Bunun
peflis›ra polis park› kuflatmaya bafl-
lad›. Hem de öyle birkaç ekip falan
de¤il, yüzlerce çevik kuvvet y›¤›ld›
parka. Bu arada biz de kalabal›klafl-
m›flt›k. Sabah›n ayaz›nda iki TA-
YAD’l› gelmiflti elin alt›na. Sonra 10
kifli biz gelmifltik. Sonra gelenlerle
birlikte 30 kadar olmufltu say›m›z.
Hep bir a¤›zdan türkülerimizi söyle-
meye bafllad›k. Bir anlamda dünkü
sald›r›ya, gözalt›lara ve o anki polis
y›¤›na¤›na cevapt› türkülerimiz de.  

“May›s Haziran Temmuz /
Ölümden yok korkumuz / Ölüm
Oruçlar›nda düflenler onuru-
muz...” diye uzay›p giden türküleri-
mizle ortaya koydu¤umuz kararl›l›k
çok aç›kt›. Sald›r›rlarsa da direne-
cektik. 

Bir müddet sonra polis çekilme-
ye bafllad› yavafl yavafl. Yapacaklar›
baflka birfley de yoktu zaten. Bu ka-
ç›nc› sald›r›lar›yd› ama B‹Z yine
oradayd›k. 
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1000. güne böyle ulaflt›lar iflte



Atina Barosu, Yunanistan Ö¤ret-
menler Sendikas› (OLME) ve Sol
Birlik Partisi (S‹NASP‹SMOS)
temsilcilerinden oluflan bir heyet,
tecrite karfl› mücadeleye destek ver-
mek için geçen hafta ülkemizdeydi. 

Avukat Vasili Papaastergio, sen-
dikac›lar Pavlos Atanasopulas ve
Paraskevi Dalali ile S‹NASP‹S-
MOS Temsilcisi Angelos Mogada-
kis’ten oluflan Yunan heyet, 26 Ma-
y›s günü fiiflli Direnifl Evi’ni ziyaret
ederek Behiç Aflç› ile görüfltü. 

Ayr›ca tecrite karfl› mücadeleye
iliflkin çeflitli görüflmelerde bulunan
heyet üyeleri, 28 May›s’ta Direnifl
Evi’nde bir bas›n toplant›s› düzen-
lediler. 

Aç›l›fl konuflmas›n› yapan Behiç
Aflç›, heyet üyelerini tan›tt›ktan
sonra, “‹stanbul Barosu henüz beni
sahiplenmek için bir fley yapmam›fl-
ken, Atina Barosu’nun tecrite karfl›
mücadele için buraya resmi bir he-
yet yollam›fl olmas› bizim için çok
önemlidir” diye konufltu ve heyete
teflekkür ettiklerini belirtti.

“Aflç›’n›n mücadelesi hakl›. Bu 
mücadelenin kazan›lmas› için 
elimizden geleni yapaca¤›z”

Ard›ndan heyet ad›na Avukat
Vasili Papaasteriou söz ald›. Papa-
asteriou konuflmas›nda, OLME’nin
Yunanistan’daki 70.000 ö¤retmeni,
Atina Barosu’nun 18.000 avukat›
temsil etti¤ini, S‹NASP‹SMOS Par-
tisi’nin Yunanistan ve Avrupa Parla-
mentosu’nda temsil edildi¤ini hat›r-

latarak sözlerini flöyle sürdürdü:

“Türkiye’ye geldi¤imiz bu bir-
kaç günde önemli ziyaretler yapt›k
ve bir fleye karar verdik. Tecrit, ifl-
kence ve insan haklar› ihlallerinden
olufluyor. Tecrit alt›ndaki tutsaklar
fiziksel ve zihinsel sa¤l›k sorunlar›
yafl›yorlar. Tutsaklar› sosyal hayat-
tan soyutlad›¤› için tecrit insanl›k
d›fl›d›r. Politik tutsaklar›n düflünce-
lerinden dolay› disiplin cezalar›na
çarpt›r›lmalar›na, avukatlar›n mes-
leklerini yapmalar›na yönelik en-
gellemelere karfl›y›z. 

BM ‹nsan Haklar› Deklarasyo-
nu, AB ‹nsan Haklar› Konvansiyonu
da bu durumun hemen durdurulma-
s› gerekti¤ini söylüyor. 

Biz Yunanistan’da da insan hak-
lar› konusunda zor günler yaflad›k.
Ve Türkiye’de yani kardefl halklar›-
m›za yönelik uygulanan bu bütün
bask›lara karfl›y›z. Yunanistan’a
döndü¤ümüzde bu konuyu gündeme
tafl›yaca¤›z. Di¤er kurumlarla da
koordineli bir biçimde çal›flaca¤›z.
Bu konuda ulusal ve uluslararas›
çapta Türkiye hükümetine bask› ya-
paca¤›z. Behiç Aflç›’n›n mücadele-
sinin hakl› oldu¤una inan›yoruz. Bu
mücadelenin kazan›lmas› için eli-
mizden geleni yapaca¤›z. Behiç Afl-
ç›’n›n kazanmas›n› istiyoruz.”

Aç›klamalar›n›n ard›ndan bas›n-
›n sorular›n› cevaplayan heyet üye-
leri, ‹stanbul Barosu’nun duyars›z-
l›¤›na iliflkin soruya, “Biz elefltir-
mek için gelmedik desteklemek ve
dayan›flmam›z› göstermek için gel-
dik. ÇHD’yle görüflmeler yapt›k.

E¤er mü-
c a d e l e
yükselir-
se daha
çok insan
k a t › l a -
cakt›r ve
‹s tanbul

Barosu da
umuyoruz bu
mücadeleye
kat›lacakt›r.
Bununla ilgili çeflitli çal›flmalar ya-
paca¤›z, ileride bu konuda tekrar
gelebiliriz” cevab›n› verdi.

“Ölümlerin durmas› bizim için
en ön s›rada yeral›yor”

Papaasteriou ard›ndan Yunanis-
tan Ö¤retmenler Sendikas› (OLME)
ad›na Pavlos Antonopoulos, tecrit
yüzünden 122 insan›n ölmesi nede-
niyle Türkiye hapishanelerindeki bu
durumun durdurulmas›n›n kendileri
için en ön s›rada oldu¤unu kaydede-
rek, Yunanistan’da düzenledikleri
kongrelerde tecritten ve hücrelerden
sözettiklerini dile getirdi. “Bu duru-
ma son vermek için bütün gücümüz-
le çal›fl›yoruz” diyen OLME Tem-
silcisi, “Yunan halk› da burada
olanlara duyarl›. Bu yüzden bu mü-
cadeleye her flekilde destek veriyor-
lar. Türkiye’de de daha fazla fley
gerçeklefltirilmeli. Türkiye iflçileri
ve halklar› bu durumu durdurmak
için daha fazla fley yapmal›. Ne za-
man ihtiyac›n›z olursa biz yan›n›zda
olaca¤›z” diye konufltu.

Sözlerine davete teflekkür ederek
bafllayan S‹NASP‹SMOS Temsilci-
si Angelos Madadakis de, Yunan
halk›n›n bu konudaki duyarl›l›¤›n›n
alt›n› çizerek, “Çünkü biz bu sorun-
la y›llarca karfl›laflt›k. E¤er Türk
hükümeti AB’ye girmek istiyorsa, ki
öyle diyorlar, iflkence ve insan hak-
lar›n› bir yana b›rakmal›d›r. Bence
Yunan solu ve Avrupa ilerici hareke-
ti AB kurumlar›nda bu durumu da-
ha aç›k hale getirebilirler. Türkiye
hükümetinin bu politikalara son
vermesi için bask› uygulayabilirler.
Hepinizin ve özellikle Behiç Afl-
ç›’n›n zaferi kazanmas›n› diliyoruz.
Biz de siz de O’na güçlü ve aktif bir
flekilde destek vermeliyiz” dedi. 

Heyet üyelerinin ard›ndan yeni-
den sözalan Behiç Aflç› da, bu des-
te¤in kendisine daha da güç verdi¤i-
ni kaydederek, “Zaferi kazanaca¤›-
m›z konusundaki inanc›m›z çok
daha büyüdü” dedi. 
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Yunan Heyet’ten Direnifle Destek
Atina Barosu, Ö¤retmenler Sendikas› ve Sol

Birlik Partisi Heyeti Behiç Aflç›’y› ziyaret etti

Bu duruma son vermek için tüm
gücümüzle çal›fl›yoruz. Yunan halk›
da duyarl›, destek veriyorlar. Tür-
kiye iflçileri ve halklar› bu durumu
durdurmak için daha fazla fley yap-
mal›. Biz yan›n›zda olaca¤›z.



Yaz erken geldi dedirtecek bir s›-
cak var. S›caklar akl›m›za öncelikle
direniflçileri getiriyor. S›caklar›n en
çok onlar› etkileyece¤ini biliyoruz.
Ama flunu da biliyoruz ki s›cak, so-
¤uk, zorluklar, iflkence açl›klar›n›n
yan›na sadece kat›k oluyor. Diren-
menin onuru, kararl›l›k, inançla afl›-
l›yor her fley. Devrimci iradenin gü-
cü her ayr›nt›da gösteriyor kendini. 

Ve alt› y›ll›k direnifl tarihi, gele-
ne¤i bu anlam›yla da sürüyor fiiflli
Direnifl Evi’nde. Yaflam›n her saati,
dakikas› programl›. Kalk›fl saatleri,
içeceklerini alacaklar› saatler, soh-
bet, ziyaret saatleri. Günlük haber-
lerin okunup, de¤erlendirilmesi, ge-
len mektuplara, maillere cevap ya-
z›lmas›, ziyaretçilerle, heyetlerle il-
gilenme, bas›n aç›klamalar›n›n ya-
z›lmas›... Ara s›ra da küçük e¤lence
programlar›; skeçler, türküler. Gün-
lük yaflam içinde herkes ne yapaca-
¤›n› biliyor Direnifl Evi’nde. Ve bu-
nun bafl›n› çeken kuflkusuz ölüm
orucu direniflçisi Behiç Aflç›. Ya-
flamdaki her ayr›nt›yla, programla
birebir ilgileniyor. Yeni gelen her
SAG ekibi on gün boyunca direni-
flin misafirleri olurken yaflama dahil
ediliyorlar hemen. Yabanc›l›k çek-
miyor kimse. Heyecanl› geliyor bi-
raz buruk biraz hüzünle ayr›l›yorlar. 

Destek açl›k grevinde olup da
Behiç'in, Gülcan'›n yan›nda olama-
yanlar da var. ‹zmir, Ankara, Malat-
ya... Her gün yeni bir yer ekleniyor
destek açl›k grevine. 

SAG’ye bafllayanlardan biri, Fa-
dime Kurt. "Burada SAG'nin sür-
dü¤ünü biliyordum, deste¤im olsun
istedim. Tecrit sadece dört duvar
aras›nda yaflamak de¤il. Tecrit ha-
yat›n her alan›nda var. Biz zaten bu
zaferi kazanaca¤›z derken hapisha-
nelerdeki tecriti kald›raca¤›z demi-
yoruz. Hayat›n her an›ndaki tecriti

kald›rarak zafere ulaflaca¤›m›z› söy-
lüyoruz.” diyor. 

Kurt sözlerine flöyle devam edi-
yor; “Çok büyük bir direnifl. 122 fle-
hidimiz var. Önünde ya da sonunda
zaferi kazanaca¤›m›za inan›yorum.
Behiç Aflç› devlete hukuku hat›rlat-
mak için ölüm orucu direnifli yap›-
yor. Burada herkes müthifl bir daya-
n›flma içerisindeyiz. Yak›nda zaten
bir dergi ç›kart›yoruz. Onun çal›fl-
mas› var. Gelip Direnifl Evi'ni ziya-
ret etsinler, bizleri tan›s›nlar, Behiç
Aflç›'y› görsünler, sohbet etsinler.”

Ard›ndan Zeynep P›nardemir
al›yor sözü. Dicle Gençlik Derne¤i
üyesi. "Direnifli uzaktan takip edi-
yordum. Ve fluna anlam verememifl-
tim ilk bafllarda; öyle bir yüzy›lda
yafl›yoruz ki insanlar birbirlerine
küçücük bir fley bile vermiyorlar.
Ama 122 insan görmedi¤i birçok
insan için can›n› feda edebildi. Bu
beni çok etkilemiflti. 123, 124. bun-
lar da yoldalar. Ne yapabilirim ad›-
na bir fleyler düflündüm. Burada-
y›m” diyor P›nar. 

Bir özgünlü¤ü var. 4.ekiple bir-
likte bafllamad› direnifle. Ekip bafl-
lad›ktan sonra talebi oluyor ve öyle
›srarc› oluyor ki sonunda kabul etti-
riyor talebini. “Kabul ettiler sa¤ol-
sunlar.” diyor ve ekliyor; “zafere
kadar sürece¤ine inanc›m çok bü-
yük. Elbette her fley kolay elde edil-
miyor. Direniflin de bedelleri var.
Tutsaklar›n yapt›¤› biraz daha nor-
mal görünüyor. Ama d›flar›dan des-
tek verenlere flöyle bir bak›fl aç›s›
vard›r insanlar›n; onlar›n ne sorunu
var, niye yap›yorlar, üstelik bir avu-
kat. Bu yan›yla düflünmüfltüm ilk
önce. Ama sonra düflündü¤ümde
tecrit sadece hapishanelerde uygu-
lanan bir fley de¤il, bütün ülkede ya-
flan›yor. 

Buraya gelirken çok heyecanl›y-
d›m. Kabul edilecek miyim, ne ola-
cak. Daha öncesinde ziyaretçi ola-
rak gelmifltim. Ama bu yönüyle di-
reniflçi olarak gelmek çok farkl›. Bu
evin havas›, soludu¤um hava, bura-
da Fatma Abla flehit düfltü. Hep onu
hissediyorum. Behiç Abi'yle yan
yana olmak, di¤er eylemcilerle yan

yana olmaktan çok onur duyuyo-
rum.” 

Direnifl Evi’ndeki herkesin ortak
iste¤i, talebi; tecrit konusunda
herkesin bir fleyler yapmas›, tan›d›-
¤› herkese anlatmas›. P›nar da bu
düflüncelerini ifade ediyor.

T›pk›, Gazi Mahallesi’nden
SAG’ye kat›lan Sinan Y›ld›r›m gibi.
Sinan, eski bir tutsak, tecriti yafla-
m›fl. 

“Neden buraday›z sorusu biraz
da vicdan muhasebesidir. Vicdan
muhasebesi bir avukat›n ölüm oru-
cuna bafllamas›yla bafllad› insanlar-
da. Ki biz bunu daha önce de çok
yaflad›k. Behiç Aflç› F Tipi'nde be-
nim avukat›md›. F Tipi'nde görüflü-
yorduk, tecriti yaflam›fl bir insand›.
fiimdi ölüm orucuna girdi. Biz de
vicdan muhasebesi yap›p öyle gel-
dik buraya. 

122 can insanlara çok fley anlat›-
yor asl›nda. Vefay›, sevgiyi, coflku-
yu, morali, devrime olan inanc› ve
devrimcilerin bu yolda ölmesi. Ko-
lay de¤il 122 can. 122 kifli, bu ana
oldu, baba oldu, evlat oldu. 122'ler
bize çok fley anlatt›.

Burada günler çok yo¤un geçi-
yor. Ziyaretçi ak›n› var. Hafta içi
yo¤un olmasa da hafta sonu çok yo-
¤un. ‹nsanlar geliyor ve neden bir
avukat›n ölüm orucuna bafllad›¤›n›
ö¤renmek istiyorlar. Telefonlar geli-
yor, mektuplar geliyor. ‹nsanlar tec-
ritin ne oldu¤unu ö¤renmek istedik-
leri zaman, ö¤renip gidiyorlar. Çün-
kü Avukat Behiç Aflç› neden ölüm
orucuna yatt›¤›n› anlat›yor. Buraya
geldikten sonra tecrite karfl› bir fley-
ler yapma hissi do¤uyor. Daha do¤-
rusu vicdanlar sars›l›yor Behiç Afl-
ç›'y› gördükten sonra.” 
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fiiflli Direnifl Evi’ndeki SAG dör-
düncü ekiple devam ediyor. Dör-
düncü ekibin bir direniflçisi tan›d›k.
O üçüncü ekiple bafllam›flt› deste¤e.
10 gün bitti¤inde ›srarla bir ekiple
daha devam etmek istemifl. Ve flimdi
dördüncü ekiple birlikte. “Burada
olmam›n en büyük nedeni, 123, 124,
125 olmas›n diye” fleklinde ifade
ediyor bu ›srar›n›n alt›nda yatan›
Cuma Özcan. “TAYAD'l› Aileler'e
çok teflekkür etmek istiyorum. Ger-
çekten 6 y›ld›r tecritin son bulmas›
için evlatlar›yla birlikte direndiler.
Yunanistan'dan buraya gelenler ol-
du, ben de çok duyguland›m bu du-
rum karfl›s›nda. Burada direnifl var,
ölümler de pefli s›ra sürüyor. Orada-
ki insanlar kalk›p geliyor ama yan›-
bafl›m›zdaki ayd›n›m diyen insanlar
hiç u¤ram›yor. Bir fleyler gerçekten
yaparlarsa inanarak, bu iflin gerçek-
ten çözülece¤ine inan›yorum. Ken-
dilerine soruyorum. Kendileri farkl›
m› yani, bugün görmedikleri fley ya-
r›n onlar›n da bafl›na gelecek.” 

Bizim için bu röportaj›n, farkl›
bir yan› da var. Bir muhabir arkada-

fl›m›z da direnifle destek olmak için
Direnifl Evi’nde. Bugün bizim yap-
t›¤›m›z haberi yapmak için daha ön-
ce defalarca kez geldi Direnifl Evi’-
ne. Röportajlar yapt›, resimler çekti.
Ve flimdi o da destek açl›k grevinde. 

Demet fiahin, alt› y›lda çok fleyin
yafland›¤›n› ifade ederek bafll›yor
sözlerine, Avukat Behiç Aflç›'n›n di-
reniflinin özgünlü¤ünün alt›n› çizi-
yor. O da Behiç’in direnifle bafllad›-
¤›n› duydu¤unda flafl›rd›¤›n› ifade
edenlerden biri; “Ama Behiç Abi'yle
konufltuktan sonra ya da onun neler
hissetti¤ini dinledikten sonra daha
iyi anlayabildik.” 

Gelen ziyaretçilere örnekler veri-
yor muhabirimiz. “‹zmir'den Temel
Haklar üyeleri ve daha hiç tecriti,
ölüm orucunu bilmeyen insanlar zi-
yarete geldi. 35-40 kifli kadar. Behiç
Abi dinleniyordu. Oturdular hepsi,
Behiç Abi'yi bekliyorlar. Behiç Abi
kap›dan girer girmez hepsi ayn› an-
da komut vermifl gibi aya¤a kalkt›.
Sanki sayg› durufluna geçer gibi.
Orada müthifl bir sayg› var, direnifle
sayg›. Belki hiç tan›m›yorlar o insa-

n› ama büyük bir sayg›yla bak›yor. 

Mesela Behiç Abi'nin konuflma-
lar›ndan çok etkileniyor insanlar. Bir
abla a¤lad›, "buras› benim evim, ben
buraya her fley için gelirim, temizli-
¤ini de yapar›m" dedi. Ba¤c›lar’dan
kalabal›k ziyaretçiler vard›. Zaten
hafta sonu çok kalabal›k oluyor. On-
lar›n içinde bir tane hukukçu bayan
vard›, hukukta okuyan. "Ben de si-
zin gibi bir avukat olmak istiyorum"
diye konufltu. Bu tarz fleyler çok olu-
yor. 12 yafl›ndaki bir çocuk bir pano
üzerine fliir yazd›¤› bir kart yapm›fl,
Behiç Abi'ye hediye etmifl.” 

4. Süresiz Açl›k Grevi Ekibi, 4
Haziran akflam› son verecek direni-
fline. Ve yeni bir ekip konu¤u olacak
Direnifl Evi’nin. Gidenleri, gelenle-
riyle apayr› bir ak›fl sürüyor. 

Ve asl›nda her fley bu ak›fl içinde
birbirini tamaml›yor. Yeni gelen her
insan, yeni gelen her ziyaretçi o ev-
de yarat›lan ortak tarihe, destana,
eme¤e bir fleyler ekliyor. Ve giden
herkes de kendi pay›na mutlaka ama
mutlaka bir fleyler alarak gözü arka-
da gidiyor.
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Direnifl Evi’ne Ziyaretlerden....
Direnifl evinin ziyaret-

çileri aras›nda Yunanis-
tan’dan gelen heyetin aç›k-
lamalar›n› dergimizde bu-
lacaks›n›z. Heyet, ziyaret
d›fl›nda TAYAD, Halk›n
Hukuk Bürosu, Tecrite
Karfl› Mücadelede Avukat
Behiç Aflç› ile Dayan›flma

Komitesi üye ve yöneticileriyle, ‹stanbul Tabip Odas›
ile görüflmeler yapt› ve konuyu Avrupa Barolar Birli-
¤i'nde, Avrupa Parlamentosu’nda gündeme getirecek-
lerini kaydettiler.

24 May›s’ta, Av. Behiç Aflç›’n›n direniflinin 51. gü-
nünde, Direnifl Evi’nde bir etkinlik düzenlendi. Etkin-
li¤e kat›lan Grup Yorum üyeleri türkülerini Aflç› için
söylerken, HHB’li avukatlar ve TAYAD’l› Aileler de
yerald›lar. Av. Behiç Aflç› burada, “Tecrit insana uygu-
lanan bir iflkencedir, tecrit kald›r›lana kadar direnifli
sürdürece¤im, ölece¤im” diye konufltu. 

D‹SK’e ba¤l› Genel-‹fl Sendikas›’n›n flube baflkan-
lar› ve üyeleri 25 May›s günü Av. Behiç Aflç›’y› ziya-
ret ederek, Direnifl Evi önünde bir aç›klama yapt›lar.

30 kiflilik Genel-‹fl heyeti ad›na aç›klamay› yapan 2
No'lu fiube Baflkan› Mehmet Karagöz, iflçi s›n›f›na yö-
nelik sald›r›larla tecrit sald›r›s› aras›ndaki ba¤› ifade
ederek, “Bizler flunu biliyoruz ki tüm bu bask› halk›
sindirerek teslim almak içindir. Bu teslim alma politi-
kas›n›n hedefi ülkesini seven bu u¤urda her türlü bede-
li göze alm›fl can› pahas›na inançlar›n› savunan dev-
rimcilerdir.” diye konufltu. Genel-‹fl üyeleri "Tecriti
Kald›r›n Ölümleri Durdurun" slogan›n› att›ktan sonra
Behiç Aflç›'y› ziyaret ettiler. 

Ziyarette yeralan D‹SK Genel-‹fl Trakya fiube Bafl-
kan› Arif Kuday da, Trakya, Edirne-Keflan, K›rklareli,
Tekirda¤’dan 7 kifli ile birlikte Direnifl Evi’ndeydi.

27 May›s günü ziyarete gelen, Sanat Cephesi Geçi-
ci Komite üyesi ‹smail Hardal, ziyaretinin nedenini
flöyle aç›kl›yordu:

“Birincisi kimli¤imiz.
‹kincisi duyarl›l›¤›m›z.
Üçüncüsü; tecrit cezaevle-
rinde devrimci tutsaklara
yönelik oldu¤u için. Dör-
düncü etken dayan›flma. Be-
flincisi Tecrit politikas›n›n
d›flar›daki cezaevlerinde de
uygulanmak istenmesi.”



Geçen hafta, Adana Direnifl
Evi’nin halk›n birçok kesiminden
insanlar taraf›ndan ziyaret edildi¤i-
ni ve bir halk direnifli havas›n›n, bu
ziyaretler, sorulan sorular, tart›fl›lan
konularla daha da ön plana ç›kt›¤›n›
ifade etmifltik.

Direnifl Evi’de bu hafta da ayn›
hava hakimdi. Ziyaretçiler, telefon
ve mail mesajlar› ile Gülcan Görü-
ro¤lu’nu yaln›z b›rakm›yorlar. TA-
YAD’l›lar ‹nönü Park›’nda, gece-
kondular›n sokaklar›nda, kentin
meydanlar›nda Gülcan’›n direniflini
halka duyururken, Direnifl Evi de
›fl›k saçmaya, halk› ayd›nlatmaya
devam ediyor. 

Evin her duvar›nda Büyük Dire-
nifl’in kahraman flehitlerinin resim-
leri var. K›z›l bantl› Gülcan, devrim-
ci mücadeleyi tasfiye sald›r›s›n›n
karfl›s›na, kutsal bir savafl›n efsane
savaflç›lar› gibi bedenleriyle bari-
katlar ören flehitlerin gözlerindeki
kararl›l›k ve fedakarl›¤› direniflinde
rehber ediniyor. Ad›m ad›m yürüyor
ölüme Gülcan. Ana, baba, kardefl,
çocuklar›, yoldafllar› yan›bafl›nda.
Çukurova’n›n emekçi halk›, kad›n›,
erke¤i, genci, yafll›s› ile bu yürüyü-
flün tan›¤› oluyor gün gün. Direnifl
Evi’nin günlü¤ünden aktar›yoruz...

Gün Gün Direnifl 
Evinden ‹zlenimler

25 May›s Perflembe. Bugün Gül-
can’›n ölüm yürüyüflünün 21. günü.
Nöbetçilerin getirdi¤i günlük gaze-
teler okunurken, 1 Nisan komplo da-
vas›ndan tahliye olanlar›n telefonu,
Direnifl Evi’ne ayr› bir canl›l›k katt›.

‹lk ziyaretçi olan mahalleden bir
esnaf›n, ziyaret saatini kap›da bek-
ledi¤ini ö¤rendik. Annesi, “ölecek-
ler” diye korkuyormufl, evde bulu-
nan refakatç›lar dahil herkesin ölüm

orucunda oldu¤unu düflünüyormufl. 

Temel Haklar Baflkan› Mehmet
B›ld›rc›n ile dernek üyesi bir arka-
dafl efli ve çocu¤u, yine ‹KM çal›fla-
n› bir arkadafl›n annesi ve babas›
geldiler. "Hep yan›n›zday›m yavru-
lar›m" sözleriyle duygular›n› dile
getirdi ‘Eyüp Amca’. Torunu Pafla
evin neflesi, 1 yafl›na yeni girmek
üzere. Eyüp Amca sol yumru¤unu
havaya kald›r›p "yan›n›zday›m yav-
rular›m" diyerek ayr›ld›.

Üst Geçide ad›n› verilen ilkokul
ö¤rencisi Aziz A¤açdal›'n›n annesi
genç bir üniversiteliyi de getirdi bu
kez. Direnifl Evi’ni halas›ndan duy-
mufl, “gelme ihtiyac› duyduklar›n›”
ifade etti, tecriti anlatt›k. 

fiakirpafla’dan yafll› bir “amca-
m›z”, ilk kez geldi. 23 gündür has-
tanedeymifl, ç›kar ç›kmaz hemen
koflup gelmifl. Böyle olmasayd›, da-
ha ilk gün gelecekti mutlaka. Ama o
kendi hastal›¤›n› bir yana b›rak›p,
Gülcan’› sordu. 1980 sürecinde ifl-
kenceler yaflam›fl, “yabanc›s› de¤i-
lim bu iflkencelerin, inflallah bafla-
r›rs›n›z k›z›m" diyerek ayr›ld›.

Hapishanelerden gelen mektup-
lar, onlara mektup yaz›lmas› ile de-
vam eden gün, flehidimiz Bedii
Cengiz’in ailesinin de oldu¤u üç ki-
flinin, yanlar›nda üç çocukla Mersin
Kazanl›’dan konuklu¤u ile sürdü.
En küçükleri olan Fidan’›n ad›n›
devrimciler vermifl, gözleri Fi-
dan’›n ki gibi çakmak çakmak. Zi-
yaretçilerimizden biri Gülcan için
yazd›¤› bir fliiri okudu. Bedii Cen-
giz’in akrabas› duygular›n› flöyle
ifade etti sohbet esnas›nda:

“‹nsanlar›n gözümün önünde
eriyip gitmesini kabul edemiyorum.
Beynime kabul ettirsem bile yüre¤i-
me kabul ettiremiyorum. Hakl› ol-
du¤unuzu biliyorum."

Neden ölüme yatt›¤›n› anlatt›
Gülcan. Bu esnada, daha önce bafl-
ka bir siyasi yap› içinde olan flimdi,
Yürüyüfl okuyan bir ziyaretçi soluk
solu¤a kap›y› çald›. Tarsus’tand› o
da. Birçok fleyi gördükten sonra
HÖC saflar›na kat›ld›¤›n›, bundan
etkili olan olaylardan birinin, 1 Ma-
y›s’ta di¤er yap›lar›n HÖC kortejini

yaln›z b›rakmas› oldu¤unu vb. an-
latt›. “Kendi gözlerimle gördüm
bunlar ve bu saflarda olmaktan gu-
rur duyuyorum" dedi.

Günün en anlaml› ziyareti, kufl-
kusuz flehit ailelerinin bu ziyaretiy-
di. Daha kalabal›k geleceklerini
söyleyerek Kazanl›’dan gelen misa-
firleri u¤urlarken, Gülcan, Halk›n
Sesi TV’ye telefon ba¤lant›s› ile
mülakat verdi. Gece 23.00’a kadar
Marafl’tan, Adana’dan ziyaretçiler,
telefonla gelen destek mesajlar› sür-
dü. 

26 May›s günü ilk ziyaretçileri-
miz dernekten bir arkadaflla birlikte
Marafl'tan gelen bir bayand›, ilk kez
geliyordu. Direnifli dergiden takip
etti¤ini söyledi. “Direnifli duydu-
¤umda hiç üzülmedim gurur duy-
dum, art›k hep yan›n›zda olaca¤›m."
dedi. Yine Temel Haklar’dan iki ar-
kadafl ziyaret etti. 

Gülcan, ziyarete gelen k›zlar›yla
sohbet ederken, Kand›ra F Tipi’n-
den Ezgin Engin'den ifllemeli bir
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çanta ve kart ald›k. Tohum Kültür
Merkezi’nden Grup fiiar ve ‹nce
Memed Kültür Merkezi’nden ziya-
retçilerimiz, yanlar›nda yerel bas›n-
dan bir muhabirle ziyarete geldiler.
Grup fiiar yeni ç›kan kasetlerinden
iki türküyü Gülcan için söyledi ve
bir kasedi hediye ettiler. 

Gençlikten bir arkadafl›m›z›n ak-
rabas› efli ile birlikte geldiler. TA-
YAD’›n Ankara yürüyüflünü anlata-
rak davet ettik. Meydan Mahalle-
si’nden, daha önce de sürekli gelen
arkadafllar, bu kez akflam nöbetine
de kalmaya geldiler. Direnifl onlar›
çok etkiledi. Sürekli yan›m›zda ol-
duklar›n› hissettiriyorlar. Kimi za-
man yanlar›nda yeni insanlar› geti-
riyor kimi zaman da insanlara dire-
nifli anlat›yorlar, bugün oldu¤u gibi
nöbet tutmaya geliyorlar.

Bugün s›cakl›k 40 derece, daha
da s›cak günler bizi bekliyor. Dire-
nifl Evi’ni hiç yaln›z b›rakmayan,
burada olmad›¤›nda da mutlaka bir
yerde tecriti anlatan, eylemlerde yer
alan fiemsettin Kalkan, efli ve bir
baflka bayanla birlikte yine Direnifl
Evi’ndeydiler.

27 May›s, bugün direniflimizin
23. günü ve Mersin'de d›flar›da sür-
dürdü¤ü ölüm orucunun 204. gü-
nünde flehit düflen U¤ur Türkmen'in
5. ölüm y›ldönümü. U¤ur için anma
düzenledik. Ablas› da aram›zdayd›
O’nu anarken. 25 kifli yumruklar›-
m›z s›k›l›, öfke ve onurla and›k
U¤ur’u. O’nu tan›yanlar devrimci
kiflili¤ini, direniflini anlatt›lar. 

Anma bitmiflti ancak, gün boyu
sohbetlerimizde yine U¤ur vard›.
Bayra¤› flimdi bu evdeydi, Gül-
can’›n elinde, yine Çukurova’n›n
kavurucu s›ca¤›nda nazl› nazl› dal-
galan›yordu. 

Bas›n›n duyars›zl›¤›n›n had saf-
hada oldu¤u bu süreçte, bir gazeteci
kap›m›z› çald›. Direnifl üzerine, ba-
s›n›n tutumu ve neler yap›labilece¤i
üzerine de konufltuk. Eve klima tak-
mak için gelen iflçilere de anlatt›k
tecrit gerçe¤ini. Ev sahibimiz de zi-
yaretçilerimiz aras›ndayd› bugün. 

Ziyaretçilerimizin birço¤u yan-
lar›nda mutlaka yeni birilerini de

getiriyor. Bunlardan biri, daha önce
hiç direnifli duymam›fl ve ölüm oru-
cu yap›labilece¤ine de inanmayan,
isteyen herkesin bu düzende iflini,
afl›n› bulabilece¤ini düflünen biriy-
di. Direniflimizin nedenlerini, bu
düzenin siyasi, ekonomik yap›s›n›,
kimlerin düzeni oldu¤unu anlatt›k.
Sanayi iflçisiydi, yar›n yeniden ge-
lece¤ini söyledi. 

Akflam geç saatlerde bulundu¤u-
muz mahalleden 4 bayan ilk kez
geldiler. Uzun ziyaretlerini bitirir-
ken, hep yan›m›zda olduklar›n› be-
lirterek ayr›ld›lar. ‹flçi Mücadelesi
taraftar› bir genç, direnifli merak et-
ti¤i için gelmiflti, heyecanl›yd›, di-
reniflin “büyük bir fedakarl›k örne-
¤i” oldu¤unu dile getirdi. Antak-
ya’dan, Erzin’den, Belçika, Fransa,
‹stanbul, Band›rma ve daha birçok
yerden telefon mesajlar›nda, “zaferi
kazanacaks›n›z” vurgusu vard›.

27 May›s’›n ilk ziyaretçileri,
mahalleden bir esnaf, fiemsettin
Kalkan ile yan›nda bir bayanla ve
bir ö¤retmen oldu. 

fiemsettin Kalkan ile birlikte ge-
len bayan okuma yazmas› olmad›¤›-
n›, Yürüyüfl’ü resimlerine bakarak
takip etti¤ini anlatt›, Gülcan’› s›m-
s›k› kucaklad›.

Bugün ziyaret yo¤undu. Bunlar-
dan biri de iki gencin ziyareti oldu.
Ölüm orucunu ö¤renmek için gel-
mifllerdi. Sanayi iflçisi olan bu iki
genç daha önce olumsuz yaklafl›m-

larda bulunmufllard›, önce özür di-
lediler, sonra özel yaflamlar›n› uzun
uzun anlatacak denli s›cak bir hava-
n›n içinde buldular kendilerini, ye-
niden geleceklerini ve tecriti anlata-
caklar›n› söyleyenlere onlar da ek-
lendi. Günün son ziyaretçisi ise, bir
tar›m iflçisi oldu. 

29 May›s’›n ilk ziyaretçisi, Yü-
rüyüfl ‹stanbul muhabiri oldu. Kon-
ya’da kitap fuar›nda görevli. Bu-
gün, yerel ‹lkhaber gazetesi yönet-
meni Murat Y›ld›z’›n, CHP Adana
Milletvekili Ziya Yergök’e hitaben,
F Tipi tecriti görmemesi ile ilgili
yaz›s› yerald›. 

fiakirpafla Lisesi’nden gençler,
mahalleden kad›nlar ve esnaflardan
ziyaretçilerimizin yan›s›ra, Fatma
Koyup›nar'›n abisi ‹smail yan›nda
iki ö¤renci ile birlikte geldiler. Gül-
can’›n baflucunda Fatma’n›n resmi-
ni görünce duyguland›, onurland›.
Gülcan, dönüflte Fatma’n›n mezar›-
na karanfil b›rakmas› ricas›nda bu-
lundu. Bir kez daha bu zulümle bizi
sevdiklerimizden ay›rd›¤› için bu
devlete lanet ettik, öfkemizi artt›rd›. 

Mersin'den gelen ö¤renciler
"Böyle bir inanç ve irade karfl›s›nda
e¤ildiklerini" söylediler.

Bir baflka ziyaretçimiz ise, fiem-
settin Kalkan’›n getirdi¤i, temizlik-
çilik yapan bir emekçi abla oldu.
‹nönü Park›’ndaki eyleme kat›lm›fl,
halk›n ilgisi yine yo¤unmufl eylem-
de.
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“Tecrite Son” ça¤r›s› ile süren
eylemler, ›srarl› ve kararl› bir flekil-
de birçok kentte devam ediyor. 

Ankara’da direnifl park› haline
gelen Abdi ‹pekçi Park›’nda haf-
tal›k olarak düzenlenen “sana tecirit
anlatmak istiyorum” eyleminde, bu
hafta tutsak mektubunu Tar›m Or-
kam-Sen Genel Baflkan› Sezai Kaya
okudu. 27 May›s günü yap›lan ey-
lemde ilk olarak TAYAD ad›na Se-
miha Eyilik bir aç›klamada bulun-
du. Eyilik, tecrit kald›r›lana kadar
mücadelelerini sürdüreceklerini
kaydederek flöyle dedi:

“Bir insan daha ölmesin istiyo-
ruz. ‹ktidara sesleniyoruz: Sansür-
le, kör, sa¤›r gibi davran›p yok sa-
yarak tecriti gizleyemezsiniz! Yeni
yeni bask›larla bu direnifli bitire-
mezsiniz! 122 ölü ortadad›r, ölüme
yürüyenler ortadad›r, tecriti kald›-
r›n, çözümsüzlü¤e son verin!”

“Tecrite Son” pankart› ve ölüm
orucu direniflçilerinin resimlerinin
tafl›nd›¤› eylemde, Sezai Kaya Kan-
d›ra F Tipi’nden Ufuk Keskin’in
yazd›¤› tecriti anlatan mektubunu
temsili hücre içine girerek okudu.
ESP ve Tar›m Orkam-Sen üyeleri-
nin destek verdi¤i eylemde, “Tecriti
Kald›r›n Ölümleri Durdurun, Yafla-
s›n Abdi ‹pekçi Direniflimiz” slo-
ganlar› at›ld› ve bütün direniflçilerin
isimleri say›larak, “Onurumuzdur”
denildi. 

Tecrit Acil Bir Sorundur

Oturma eylemi gerçeklefltirilen
yerlerden biri de, ‹stanbul’da Sul-
tanahmet Park›’yd›. Bu pazar gü-
nü de parkta toplanan TAYAD’l›lar,
bölgede çok say›da yabanc› bulun-
mas› nedeniyle, ‹ngilizce "122 ‹n-
san Öldü Çünkü F-Tiplerinde Tecrit
Var" yaz›l› pankart açt›lar ve üzerin-
de Yunanca "Tecriti Kald›r›n Ölüm-
leri Durdurun" yaz›l› önlükleri
giydiler. 

F Tipi’nden Ümit ‹lter’in mektu-
bu Ahmet Turan taraf›ndan okunur-
ken, tecrite karfl› mücadeleye destek
vermek için Behiç Aflç›’ya ziyarette
bulunan Yunanl› heyet de eylemde
yerald›lar. 

TAYAD’l›lar›n tecriti anlatan bir
tiyatro oyunu oynamas›n›n ard›ndan
sözalan Yunanistan Ö¤retmenler
Sendikas› Temsilcisi Pavlos Ata-
naspvlas, tecrit sorununun acil ol-
du¤unu kaydederek, çözülmesi tale-
bini dile getirdi. 

Behiç Aflc›, Sevgi Saymaz, Ka-
mil Karatafl, Gülcan Görüro¤lu ve
Serpil Cabadan’›n büyük resimleri-
nin tafl›nd›¤› eylemde, s›k s›k “Ya-
flas›n Evlatlar›m›z›n Onurlu Direni-
fli” sloganlar› at›ld›. 

Mersin TAYAD'l›lar da düzenli
olarak yapt›klar› oturma eylemle-
riyle halka tecrit gerçe¤ini anlatma-
ya devam ediyor. 29 May›s’ta Bü-
yükflehir Belediyesi önünde yap›lan
eylemde, "Yaflas›n Ölüm Orucu Di-
reniflimiz, Sonuna Sonsuza Sonun-
cumuza Kadar Direnece¤iz" slogan-
lar› atan TAYAD’l›lar, direniflçilerin
resimlerini tafl›d›lar. Deniz Kutlu ta-
raf›ndan yap›lan aç›klamada, tecrit
zulmünü bu sab›r ve kararl›l›kla ye-
nece¤iz denildi. Hasan Biber, fliirle-
rini direniflçiler için okurken, "Bize
Ölüm Yok" marfl› gür bir flekilde
söylendi. 

Eylem s›ras›nda polisin, Deniz
Kutlu’ya bir savc›l›k tebligat› ilet-
mek istemesi ve tehdit edilerek
“savc›l›¤a gitmezsen biz seni bulu-
ruz” denilmesi, polisin tecrit gerçe-
¤inin duyulmas›n› engellemek için
her türlü keyfili¤e baflvurabilece¤i-
nin bir örne¤i oldu. 

Bu Ç›¤l›¤› Herkes Duyacak

Samsun TAYAD’l›lar her hafta
cumartesi günü yapt›klar› oturma
eylemini bu hafta da gerçeklefltire-
rek, “bu ç›¤l›¤› herkes duyacak!”
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HÜCRELER; 
‹flçi
Memur
Köylü
Gençlik
Kondulu
TÜM HALK
‹Ç‹ND‹R 

Bu hafta Abdi ‹pekçi’de tecrite karfl› mücadeleye destek ve-
ren Tar›m Orkam-Sen Genel Baflkan› Sezai Kaya, hücre içine
girerek, hücrelerden gelen bir mektubu okudu...

B‹RL‹KTE
YIKALIM



dediler. TAYAD’l›lar ad›na konu-
flan Gamze Cibelik, emperyalist
bir politika olarak uygulanan tec-
ritin herkesin sorunu oldu¤una
dikkat çekti. 

Trabzon TAYAD’l›lar 28
May›s günü Meydan Park'ta yap-
t›klar› eylemle, tecriti hayk›r-
maktan vazgeçmeyeceklerini du-
yurdular. 122 insan›n  yaflam›n›
yitirdi¤ini hat›rlatan TAYAD’l›-
lar, 123 olmamas› için mücadele
ça¤r›s›nda bulundular ve “Yafla-
s›n Ölüm Orucu Direniflimiz”
slogan› att›lar. 

Adana TAYAD'l› Aileler 29
May›s günü oturma eylemi yapt›k-
lar› ‹nönü Park›'nda yine "Tecrite
Son" diye hayk›rd›lar. fiemsettin
Kalkan taraf›ndan yap›lan aç›kla-
mada, direniflçilerin ölüm orucunun
kaç›nc› günlerinde olduklar› s›ra-
land›ktan sonra, “onlar ölüme yürü-
yorlar” denildi ve 11 Haziran'daki
Ankara yürüyüflüne destek ça¤r›s›
yap›ld›. “Yaflas›n Ölüm Orucu Dire-
niflimiz, Gülcan Görüro¤lu Onuru-
muzdur” sloganlar›n›n at›ld›¤› aç›k-
lamadan sonra, bir saatlik oturma
eylemi yap›ld› ve bu esnada Ufuk
Keskin'in mektubu okundu ve çev-
rede toplanan halka, Görüro¤lu'nun
adres ve haberleflme bilgilerinin de
oldu¤u 250 adet bildiri da¤›t›ld›.

Hatay TAYAD'l›lar da “hiç” ol-
may›, onursuz yaflamay› reddeden
tutsaklar›n sesini duyurmaya devam
ettiler. 26 May›s günü Ulus Meyda-
n›'ndaki 13. oturma eylemlerinde
halka tecriti anlatmaya devam eden
TAYAD’l›lar, yapt›klar› aç›klama-
n›n ard›ndan Ümit ‹lter'in mektubu
okudular. Mektubun okunmas›n›n
ard›ndan yar›m saat süren oturma
eyleminde, ço¤alt›lan mektup halka
da¤›t›ld›. 

Destek Açl›k Grevleri

Süresiz açl›k grevinin devam et-
ti¤i ‹zmir’de ikinci grup yap›lan ba-
s›n aç›klamas›n›n ard›ndan eylemi
devral›rken, haftal›k oturma eylem-
leri de sürüyor. 28 May›s’ta Keme-
ralt› giriflinde toplanan TAYAD’l›-
lar, AKP iktidar›na seslenerek, “Siz-

ler tecriti sürdürmekte ne kadar ›s-
rarl›ysan›z, bizler de tecrit politika-
n›za teslim olmamakta kararl›y›z. 6
y›ld›r içeride ve d›flar›da tecrite
karfl› direndik. Tecrit kalk›ncaya ka-
dar da direnmeye devam edece¤iz”
dediler.

Malatya TAYAD'l› Aileler ise,
28 May›s’ta Merkez Postanesi
önünde yapt›klar› aç›klamada, Si-
nan Tökü ve Nurcan Hanbayat
isimli TAYAD’l›lar›n tecritin kald›-
r›lmas› talebiyle süren direnifle des-
tek amaçl› bir haftal›k açl›k grevine
bafllad›klar›n› duyurdular. 

“Behiç Abi Kan›ksamamay›
Hat›rlatt›, Bir Genç Olarak 
Açl›k Grevine Bafllad›m”

Almanya’n›n Stuttgart flehrinde
Erkan Do¤an 30 gün, TAYAD Ko-
mite üyesi 9 kifli de, 1, 3 ve 7 günlük
Açl›k Grevi’ne bafllad›lar. 

Erkan Do¤an, eylemine bafllar-
ken, Avrupa’da do¤mufl büyümüfl
bir genç oldu¤unu belirterek, “6 y›l-
d›r direnifle destek vermekteyim. An-
cak, Devrimci Avukat Behiç Aflç›’n›n
ölüm orucu karar›n› duydu¤umda,
farkl› ve özel etkilendim. Bana baz›
fleylerin fark›nda olamadan kan›k-
sanabilece¤ini hissettirdi. Sanki biz
Avrupa’dakilere özel olarak sesleni-
yormufl gibi geldi. Bu nedenle kendi

cephemden bir genç olarak 30 gün-
lük açl›k grevi karar› ald›m” dedi.

Almanya’da bir baflka eylem de,
Berlin’de 26-28 May›s tarihleri ara-
s›nda yap›lan Türk-Alman Ekonomi
Kongresi'ne kat›lan Baflbakan Erdo-
¤an'›n Tutsak Aileleri taraf›ndan
protesto edilmesi oldu. Erdo¤an’›n
arac›n› pankartlar ve kufllamalarla
karfl›layan tutsak yak›nlar›, “Türki-
ye'de AB Deste¤iyle 122 Siyasi Tut-
sak Katledildi" dediler. 

‹sviçre TAYAD-Komite de, 27
May›s günü Basel’de Türkiyeliler’in
yo¤un olarak bulundu¤u bölgelerde
bildiriler da¤›tarak, direnifli anlatt›. 

“Ölüm Orucu Sürecek” 

Mücadele Birli¤i Platformu
üyeleri, 27 May›s’ta Mecidiyeköy
Meydan›'ndaki otoyol köprüsüne,
"Ölüm Orucu Sürüyor, Sürecek Za-
fere Kadar” yaz›l› pankart ast›lar ve
Cabadan'›n ölüm orucu eyleminin
336. gününde oldu¤unu ifade eden
konuflmalar yap›p sloganlar att›lar. 

TUYAB'l›lar da, "insan hücreye
s›¤ar m› tecrit kalks›n talepler kabul
edilsin" kampanyalar› dahilinde
Ankara'da yapt›klar› görüflmelerin
sonucunu, 28 May›s’ta Galatasaray
Postanesi önünde duyurdular ve
CHP milletvekili Sinan Yerlika-
ya’ya dosya verdiklerini söylediler.
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Serpil Cabadan, Sevgi Saymaz, Kamil Karatafl,
Behiç Aflç›, Gülcan Görüro¤lu Onurumuzdur...



1984 Ölüm Orucu, hapishaneler-
de politik bir ayr›flman›n ifadesiydi.
Üç çizgi vard› hapishanelerde; di-
renme çizgisi, teslimiyetçi çizgi ve
statükocu çizgi. Tahmin edilece¤i
gibi, ikincisiyle üçüncü çizgi ara-
s›nda çok kal›n s›n›rlar da yoktu. 

Dört devrimcinin flehit düfltü¤ü
1984 Ölüm Orucu öncesinde de,
sonras›nda da çok yo¤un tart›flmalar
sürdürüldü y›llarca. Sonra tarih ve
halk, her fleyi yerli yerine oturttu.
Direniflten kaç›fl›n gerekçesi olarak
ileri sürülen teoriler çöktü, direnifle
yönelik elefltiriler süreç taraf›ndan
çürütüldü. Tüm bunlar›n sonucun-
da, 1984 Ölüm Orucu’nun cuntaya
karfl› direniflteki yeri hemen herkes
taraf›ndan kabul edilir oldu. O gün
bu eyleme “teorik” olarak karfl› ç›-
kan, “siyasi intihar, cinayet” vb. di-
yenler de, bugün hapishanelerle
do¤rudan bir ilgisi kalmayan refor-
mistler de cuntaya karfl› direniflin
simgelerinden biri olarak an›yor
ölüm orucunu. 

Fakat!.. ‘84 Ölüm Orucu’nun
hemen herkes taraf›ndan sahipleni-
liyor görünmesi, yan›lt›c› da olma-
mal›d›r. Direniflin gücünün ve zafe-

rinin tart›fl›lmazl›¤›n›n sonucu ola-
rak görülmesi gereken bu sahiplen-
me, birçok kesim aç›s›ndan siyasi
bir muhasebeyle bütünleflmemifltir.
Bunun somut göstergesi ise, hayat›n
mahkum etti¤i teslimiyetçili¤in ve-
ya o statükocu çizginin, ‘84’ün mah-
kum edilmifl gerekçelerinin, flu veya
bu süreçde yeniden nüksetmesidir.

1984 Ölüm Orucu faflizme karfl›
mücadele aç›s›ndan nas›l bir anlay›-
fl›n ifadesidir; o gün o direniflin d›-
fl›nda kalanlar›n anlay›fl› nereye te-
kabul etmektedir? Teslimiyetçilik,
statükoculuk, zafere inançs›zl›k,
kayna¤›n› nereden almaktad›r? Bü-
tün bunlar tart›fl›lmad›¤› sürece el-
bette, 1984 Ölüm Orucu’nu gerçek-
ten anlamak da, sahiplenmek de
mümkün olmayacakt›r. 

Teslim alma politikas› 
hep yürürlüktedir
12 Eylül Cuntas›, 1982 ortala-

r›nda hapishanelerde Tek Tip Elbi-
se (TTE) uygulamas›n› gündeme
getirdi. TTE, teslim alma politika-
s›n›n o günkü “koçbafl›”yd›. Em-
peryalizmin uzmanlar›nca haz›rla-
nan “rehabilitasyon” program›na

göre, TTE’lerin devrimci tutsakla-
ra giydirilmesi, “kifliliksizlefltir-
me”nin, tutsaklar› inançlar›ndan
uzaklaflt›rman›n en önemli ad›m›
olacakt›. (Bu arada hat›rlatmak ge-
rekir ki, tutsaklara Tek Tip Elbise
yasas›n› ç›karan cunta de¤il, bu-
günlerde övgüler düzülen Ece-
vit’tir. Ecevit 1978'de dönemin
baflbakan› olarak Tek Tip Elbise'yi
yasalaflt›rm›fl fakat uygulamaya
cesaret edememiflti.) TTE’leri giy-
dirmek için iflkenceler, yapt›r›m-
lar, yasaklar alabildi¤ine yo¤un-
laflt›r›ld›. 

Mesele, hücreler ve tecrit mese-
lesinde oldu¤u gibi, TTE’yi giyip
giymemenin ötesindeydi. Siyasi
kimli¤in ve devrimci inançlar›n
savunulmas›yd›. ‹flte o koflullarda
TTE sald›r›s›n› püskürtmek için o
güne kadarki direnifl biçimlerini
aflan bir direnifl ortaya koymak ge-
rekiyordu. 

Bu, ölüm orucuydu. Ölüm oru-
cu, zaferi kazanmak için en a¤›r be-
delin ödenece¤i bir eylem biçimiy-
di. Bu noktada kaç›n›lmaz ayr›flma-
lar yafland›. Büyük bir kesim, sald›-
r› tüm fliddetiyle sürerken, ricat te-
orilerine, mevcut statükoya sar›ld›.
1984 Ölüm Orucu Devrimci Sol ve
T‹KB tutsaklar› taraf›ndan hayata
geçirildi. 75 gün süren bu büyük di-
renifl, zaferi dört ölüm orucu dire-
niflçisini flehit vererek kazand›. 

22 yıl sonra
1984 Ölüm Orucu

Abdullah MMeral
1975’lerden itibaren müca-
deleye kat›ld›. DEV-GENÇ
içinde aktif görevler alarak,
Kad›köy ve çevresinde an-
ti-faflist mücedeleye ön-
derlik etti. ‹flkencelerde ör-
nek tav›r ald›. Tutsakl›k ko-
flullar›nda direniflin en ön

saflar›nda oldu.

Haydar BBaflba¤
Devrimci mücadeleye Ela-
z›¤’da bafllad›. Emekçili¤i,
fedakarl›¤› ve kararl›l›¤›yla
görevler üstlendi. Y›lg›nl›¤›n
kol gezdi¤i 12 Eylül döne-
minde direnifli örgütledi.
1982’de tutsak düfltü. ‹fl-
kencede ve zindanlarda ör-
nek bir direniflçiydi. 

Fatih ÖÖktülmüfl 
1968’lerden beri s›n›f mü-
cadelesinin içindeydi. T‹KB
önderlerindendi. 12 Mart ve
12 Eylül dönemlerinde tut-
sakl›klar yaflad›. Defalarca
karfl›laflt›¤› iflkence tezgah-
lar›nda düflman› hep ma¤-
lup eti. Siper yoldafllar›yla
ölümsüzleflti. 

Hasan TTelci 
Mudanya do¤umludur. S›rt
hamall›¤› yapan bir emek-
çiydi. Anti-faflist mücadele-
de kararl›l›¤›yla öne ç›kt›.
En zor anlarda bile umudu-
nu asla kaybetmedi.
1980’de tutukland›. Zindan-
larda kavgas›n› sürdürerek
flehit düfltü.



Gerek 1996 Ölüm Orucu, gerek-
se de 2000’de bafllayan ve halen sü-
ren ölüm orucu, ölüm orucuna yatan
direniflçilerin say›s›ndan tutun dire-
niflin süresine, verilen flehitlere ka-
dar, boyutlar›yla 1984 Ölüm Orucu’-
nu aflm›flt›r. Ama siyasi misyonu aç›-
s›ndan, tarihteki yeri aç›s›ndan 1984
Ölüm Orucu hala hapishane direnifl-
lerinin meflalesi konumundad›r.

Nas›l ki, 1972’den sonra da¤lar-
da, flehirlerde gerçeklefltirilen onlar-
ca direnifl, yeni K›z›ldereler olmufl,
ancak hiçbiri K›z›ldere’yi tarih için-
de önemsizlefltirmemiflse, b›rak›n
ülkemizdeki, dünyadaki tüm ölüm
oruçlar›na dair bilinen tüm ölçülerin
afl›ld›¤› ölüm oruçlar› da 1984’ü
önemsiz k›lm›yor. 

1984 Ölüm Orucu Direnifli, bir
bak›ma hapishanelerin hiç sönme-
yen direnifl meflalesidir. Ve hapisha-
nelerde gerçeklefltirilen her sald›r›,
her katliam, bir yan›yla da bu mefla-
leyi söndürmek içindi. O meflale
yand›kça, oligarflinin devrimci tut-
saklar› teslim alma politikas› hiçbir
zaman amac›na ulaflamayacakt›
çünkü. Çünkü o yol göstericidir, de-
nilebilir ki, hapishanelerdeki direni-
flin manifestosudur. 

Direnifle yabanc›laflmak, 
ülkesine yabanc›laflmakt›r
1984 Ölüm Orucu’na iliflkin bu-

gün yap›labilecek en yanl›fl de¤er-
lendirme, “sadece o günkü koflulla-
r›n” sonucu oldu¤udur. Bu yakla-
fl›m, özellikle ayd›n kesimde, refor-
mist çevrelerde yayg›nd›r. “O za-
man cunta koflullar› hüküm sürü-
yordu, o zaman ölüm orucu olabi-
lirdi ama bugün gerek yok” fleklin-
de özetlenebilecek bu düflünce, ül-
kemiz koflullar›n› da, hapishane ko-
flullar›n› da nesnel olarak de¤erlen-
dirmekten uzak, gerçekleri kendi
subjektif politika ve kayg›lar›na
kurban eden düflüncelerdir.  

1984’te ölüm orucunu zorunlu
k›lan “teslim alma” politikas›, bu-
gün çok daha keskin bir biçimde sü-
rüyor. Fakat Türkiye solunun büyük
bir kesimi, ne 1984’ün dört flehidi-
ni, ne Diyarbak›r’daki “dörtlerin

atefli”ni anla-
yamad›. Tam
tersine bir
kesim, dev-
rim için ken-
dini feda et-
meyi burju-
vazinin a¤-
z›ndan mah-
kum eden te-
oriler geliflti-
rirken, bir
baflka kesim,
sanki bask›-
lar, direnifller
“geçmiflte” kalm›flcas›na dünün kat-
liamlar›n› lanetleyip direnifllerine
övgüler düzerken, bugün olan bi-
tenlere gözünü kapamaktad›r. 

Öyle ki, bu subjektivizm sonucu,
kendilerine ra¤men, kendileri d›fl›n-
da geliflen direnifli, bu direniflin ne-
denlerini ve dinamiklerini anlamaya
da çal›flmamaktad›rlar. 6 y›ld›r sü-
ren direnifl karfl›s›ndaki tav›r da bu-
dur. Subjektivizm, duyars›zl›¤›, du-
yars›zl›k da direnifl karfl›s›nda ilgi-
sizlik ve bilgisizli¤i beraberinde ge-
tirmifltir. fiu örnek çarp›c›d›r. 

“Arjantin de Türkiyeli, solcu bir
arkadafl ‘Burada Türkiye’deki ölüm
orucunu duymufllar. Ölüm oruçlar›-
n›n 200 gün, 250 kesintisiz sürdü¤ü-
nü zannediyorlar’ diyordu. Evet de-
dik zaten öyle, onlar kesintisiz 200-
250 gün sürdürüp ölüme yatt›lar. fia-
fl›rd›. O esnada da Türkiye’de idi...”

(Metin Ye¤in, 18/12/05, Birgün)

Türkiyeli solcu, Arjantinliler’i
küçümseyip, “ölüm orucunun 200-
250 gün sürdü¤ünü san›yorlar” di-
yor. ‹lginç de¤il mi! 

fiimdi bu solcu, ilgisiz, duyars›z
biri mi? Muhalif hareketler için ta
Arjantinler’e kadar gitti¤ine göre,
öyle biri olmad›¤› anlafl›l›yor. Sos-
yal Forum’da gündeme getirilen
son orjinal teorileri sorsan›z, kimbi-
lir, genifl genifl anlatacakt›r. Ama bu
solcunun ülkesinde, yan›bafl›ndaki
bir direniflten, 122 ölümden haberi
yok. 122 ölümden herhangi birine
iliflkin bir aç›klamay›, hatta burjuva
bas›nda arada s›rada da olsa ç›kan
bir haberi okumufl olsa, ölüm orucu

direniflçilerinin o büyük yürüyüflü-
nün süresi, biçimi konusunda biraz
bilgisi olacak. Ama olmuyor. 

Çünkü subjektivizm, otomatik-
man bu direnifli “reddetmesini” ge-
tiriyor. Öyle ki, uluslararas› plat-
formlarda, tecritin, ölüm orucunun
gündeme getirilmesine, bu koflullar-
dan uzak di¤er ülkelerin solcular›
de¤il, ülkemizin reformist solcular›
muhalefet ediyor hep. Bundan RA-
HATSIZ oluyorlar. 

Peki bu nas›l bir solculuk, nas›l
bir muhaliflik ve kendi ülkesine
karfl› nas›l bir yabanc›laflma’d›r?
Evet bu tart›fl›lmaz bir yabanc›lafl-
mad›r. Bu “bihaber”lik farkl› tak-
tiklerle, politikalarla aç›klanabile-
cek bir fley de¤ildir çünkü. 

Zulmü ve direniflleri “geçmifl”
olarak gören herkes, kendi ülkesine,
halk›na, ülkesinde süren mücadele-
ye yabanc›laflm›flt›r. “Küresel” ha-
reketler peflinde, “AB” üyeli¤i pe-
flinde koflarken, beyniyle kopmufltur
bu topraklardan. Onun için 1984
Ölüm Orucu, uzak geçmifl, 2000-
2006 Büyük Direnifli ise “yoksay›-
lan bugün”dür. ‹kisi aras›ndaki ba-
¤›, devaml›l›¤› görmesi ise müm-
kün de¤ildir. 

Gözlerini kapatsalar da, zulüm
12 Eylül’den bu yana kesintisiz sür-
dü¤ü gibi, 1984’te yak›lan direnifl
meflalesi de hala yan›yor, meflalenin
atefli, F Tipleri’nin hücrelerinde tu-
tuflturulan bedenlerle harlan›yor.
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Büyük DDirenifl’in iilk
ay›nda, BBart›n HHapis-
hanesi’nden ggönderi-

len bbir kkart... BBüyük
Direnifl’i yyaratan ttut-
saklar, ttarihlerinden
güç aald›lar,  ggelece-
¤in ttarihini yyazacak-

lara ggüç vverdiler. 
Tarihini rreddedenle-
rin, yyarat›lm›fl dde¤er-
leri bbugüne ttafl›ma-

yanlar›n ggelece¤i dde
yoktur. 
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Ayd›n ve sa-
natç›lar, istisnalar›
d›fl›nda, uzun bir
sessizli¤in ard›n-
dan tecrite son ve-
rilmesi talebini
gündeme getirme-
ye haz›rlan›yor. 

Edinilen bilgi-
lere göre, sorunun
çözümüne katk›
sunmak, tecritin kald›r›lmas›n› ve
ölümlere son verilmesini talep et-
mek üzere haz›rlanan bir bildiri, ta-
n›nm›fl ayd›n ve sanatç›lar taraf›n-
dan kamuoyuna duyurulacak. 

“Tecritin iflkence” oldu¤unu be-
lirtece¤i ö¤renilen ayd›nlar, ilgili
makamlardan sorunun bir an önce
çözülmesini talep edecekler. 

Bildiride, Tecrit-Tretman mode-
linin aç›k ve a¤›r bir insan haklar›
ihlali oldu¤u, tek kiflilik veya küçük
grup izolasyonu esas›na dayanan bu
modelin havaland›rma, görüfl, oku-
ma, giyim, sa¤l›k gibi temel ve vaz-
geçilemez haklar› dahi “›slah, yapt›-
r›m›” ad› alt›nda k›s›tlad›¤› belirtile-
rek, ortadan kald›r›lmas› istenecek.

Halen direnifli sürdüren ölüm

orucu eylemcile-
rinin tümünün
hayatlar›n›n tehli-
kede oldu¤u be-
lirtilerek, 5 Nisan
Avukatlar Gü-
nü'nde ölüm oru-
cuna bafllayan
Halk›n Hukuk
Bürosu avukat›
ve ÇHD Genel

Yönetim Kurulu üyesi Avukat Be-
hiç Aflç›'n›n sesine kulak verilmeli-
dir vurgusu yap›lacak. 

122 insan›n hayat›n› kaybetmesi,
halen ölüme yürüyenlerin olmas› ve
son olarak bir avukat›n bedenini
ölüme yat›rmak zorunda kalmas›
karfl›s›nda harekete geçen ayd›nlar-
ca haz›rlanan bildiriye yo¤un kat›-
l›m oldu¤u ö¤renildi. 

Haz›rl›¤› halen süren bildiriyi flu
ana kadar imzalayanlar aras›nda;
Yaflar Kemal, Ataol Behramo¤lu,
Tar›k Akan, Edip Akbayram, Belk›s
Akkale, Aytaç Arman, Toktam›fl
Atefl, Fikret Baflkaya, Ak›n Birdal,
Mehmet Bekaro¤lu, Oral Çal›fllar,
Can Dündar, Ercan Karakafl ve Ve-
dat Türkali gibi isimlerin yerald›¤›
bilgisi verildi.

“.... Yaln›zl›¤›n paylafl›lamayaca¤›n›,
bedellerinin a¤›rl›¤›n› dile getirdi¤im 20 fiu-
bat tarihli yaz›mdan sonra, bu kez de bu
toplant›da tart›fl›lan cezaevi örneklerinden
sözetmek istiyorum. ...

Türkiye’de gündem h›zl› de¤ifliyor. ‹n-
sanlar›n fliddetle katledildi¤i günler geçer-
ken, bilgi kirlenmesi ak›llar› kar›flt›r›rken ce-
zaevlerimizde neler oldu¤unu düflünen de
pek ç›km›yor. Cezaevinde olmad›¤›m›z için
halimize flükrederken, F tipi cezaevlerinden
farks›z ortamlarda bir o kadar yal›t›lm›fl ya-
flad›¤›m›z da pek akl›m›za gelmiyor. Açl›k

grevlerinin bütün a¤›rl›¤›yla omuzlar›m›za
yüklendi¤i günlerde dahi, sorunu bize ihale
edip sonra da meslek örgütümüze Tabutlar
Birli¤i yak›flt›rmas› ile sorunu sapt›rman›n
ötesinde ciddi bir çözüm aray›fl› yokken, ba-
l›k haf›zalar›m›zla yal›t›lm›fl yaflamlar›m›zda
flu günlerde cezaevleri sorununun gündemi-
mize girmesi elbette daha da güçlefliyor.

Avukat Behiç Aflç› 5 Nisan Avukatlar Gü-
nü’nde bu sessizli¤i k›rabilece¤ini düflündü.
...

Bir hekim olarak, yaflam› savunmak ge-
rekti¤ini düflünürüm. Ölümü bir savunma bi-

çimi olarak seçmenin karfl›s›nday›m. ‹flkence-
nin, insanca yaflaman›n olanaks›zlaflt›r›ld›¤›
ve bir iflkence biçimi olarak kullan›ld›¤› tecri-
tin de karfl›s›nday›m. Cezaevlerinin h›zla bu
ülkenin gündeminde gereken yeri almas›, so-
runlara çözüm üretilmesi gerekmektedir. Bir
avukat›n olmas› gereken yere, duruflma sa-
lonlar›na geri dönebilmesi, müvvekillerini
do¤ru yerde savunabilmesi için, yal›t›lm›fl ya-
flamlar›m›zdan ç›k›p insanca bir yaflam› sa-
vunmaya hemen bafllamal›y›z. Televizyonla-
r›m›zda adam gibi adamlar› izlemeyi b›rak›p
insanlar›n fark›na varal›m. Etraf›m›za bak-
man›n tam s›ras›d›r.”

fiebnem Korur Fincanc›,
29 May›s, Evrensel

Paylaflal›m, yaln›zl›k olmas›n!
Bas›ndan

Ayd›nlar ‘Tecrit ‹flkencedir, 
Tecrite Son Verin” Ça¤r›s› Yapacak

Serpil Cabadan 
Hastaneye Kaç›r›ld›
Gebze M Tipi Cezaevi'nde ölüm
orucunu sürdüren Serpil Caba-
dan, 30 May›s günü, durumunun
ciddileflmesi üzerine, hapishane
yönetimi taraf›ndan hastaneye
kaç›r›ld›. TKEP/L davas›ndan tu-
tuklu bulunan Cabadan, tecritin
kald›r›lmas› talebiyle, 338 gün-
dür ölüm orucunda bulunuyor-
du. Konuya iliflkin yaz›l› bir aç›k-
lama yapan Mücadele Birli¤i
Dergisi, demokratik kamuoyuna
F Tipi cezaevleri konusunda du-
yarl›l›k ça¤r›s› yapt›.
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Cumhurbaflkan›’n›n vetosunun
ard›ndan hiçbir de¤ifliklik yap›lma-
dan 30 May›s’ta yeniden TBMM’ye
getirilen Sosyal Sigortalar ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› Yasas› (GSS) “par-
mak kald›r indir” yöntemiyle
AKP’lilerin oylar›yla geçti. AKP ik-
tidar›, sendikalar›n, emekçilerin
karfl› ç›kt›¤›, Sezer’in dahi “adalet-
sizlikle” elefltirdi¤i, sadece IMF ve
tekellerin talebi olan yasay› onayla-
yarak, kime hizmet etti¤ini bir kez
daha gösterdi. 

Emekçiler ise, Emek Platfor-
mu’nun ald›¤› karar uyar›nca yasa-
ya karfl› eylemdeydi.

Ankara’da PTT emekçileri Yeni-
mahalle'deki Posta ‹flleme Merkezi
Müdürlü¤ü önünde, SES üyesi sa¤-
l›kç›lar Numune Hastanesi önünde
protestolar yaparken, KESK’li ka-
d›nlarda K›z›lay Postanesi’nden
mektup gönderdiler. 

Yasan›n görüflüldü¤ü saatlerde
ise, Ziya Gökalp Caddesi üzerinde
toplanan KESK’liler, di¤er EP bile-
flenleri ile buluflacaklar› TBMM
Dikmen Kap›s›’na do¤ru yürümek

istedi. Ancak yine karfl›lar›nda poli-
si buldular. Polis barikat›nda bir sü-
re çat›flan 200’den fazla KESK üye-
si, iki saat oturma eylemi yapt› ve
yolu trafi¤e kapatt›. S›k s›k “Sa¤l›k
Hakt›r Sat›lamaz, Gün Gelecek
Devran Dönecek AKP Halka Hesap
Verecek” sloganlar› atan emekçiler,
yasay› protesto eden konuflmalar
yapt›lar. KESK Baflkan› ‹smail
Hakk› Tombul, valili¤in anti-de-
mokratik tutumunu elefltirirken, ba-
rikat›n kalkmas› ile KESK’liler
Meclis önüne gelerek, burada
D‹SK’in de oldu¤u di¤er EP bile-
flenler ile bulufltular. Burada Emek
Platformu ad›na D‹SK Baflkan› Sü-
leyman Çelebi bir konuflma yapt› ve
Konfederasyon baflkanlar› yasan›n
görüflülmesini izlemek üzere
TBMM’ye girdiler. 

Yasan›n onaylanmas›n›n ard›n-
dan TBMM önünde bekleyen
emekçilere seslenen Çelebi, iktida-
r›n bir avuç sermayedar›n ve
IMF’nin sözünü dinleyerek
emekçilere s›rt›n› döndü¤ünü
kaydederek, önceki hükümetler gi-
bi, AKP hükümetinin de bunun be-
delini a¤›r bir flekilde ödeyece¤ini

söyledi. 

GSS’ye karfl› di¤er kentlerde de
30 May›s’ta ifl b›rakma ve protesto
eylemleri vard›. 

‹stanbul’da D‹SK Nakliyat-‹fl
üyesi iflçiler Topkap› Ambarlar’da 2
saat ifl b›rakarak “Paras›z E¤itim,
Paras›z Sa¤l›k” ve “Mezarda
Emeklili¤e Hay›r” yaz›l› pankart-
larla eylem yapt›lar. 

Malatya EP bileflenlerinin eylem
yeri ise, TEKEL Fabrikas› önüydü. 

‹zmir’de ise, Karayollar› 2. Böl-
ge Müdürlü¤ü önünde toplanan EP
bileflenleri yasan›n geri çekilmesini
talep ederken, yar›m saat ifl b›rakma
eylemi yapan Dokuz Eylül Üniver-
sitesi Hastanesi çal›flan› iflçi, memur
ve doktorlar ile Balatç›k TEKEL ifl-
çileri de ortak eylem yapt›lar. 

Samsun Emek Platformu üyeleri
de, Sa¤l›k ‹l Müdürlü¤ü önünde dü-
zenledikleri eylemde, hükümetin
IMF politikalar›n› uygulamadaki
kararl› ve ›srarc› tutumuyla yasaya
iliflkin veto gerekçelerinin, talepleri
göz ard› etmesinin, Anayasa'n›n
eflitlik, adalet ve hakkaniyet ölçüle-
rine uymad›¤›n› dile getirdiler.

AKP TBMM’de Yine IMF’yi Dinledi
Polis TBMM Önünde Emekçiyi Coplad›

‹flçi-Üretici Elele
AKP, IMF talimat›yla fleker fabrikalar›-

n› kapat›yor, Cargill’lerin kazanmas›
için üreticiyi yokediyor. ‹flçilerin ve
üreticilerin protestolar› sürüyor.

27 May›s günü Afyon Odunpazar› Meydan›’nda
toplanan iflçiler ve pancar üreticileri, “Fabrikana ve ek-
me¤ine sahip ç›k” mitingi düzenlediler. Çevre il ve il-
çelerden kat›l›mlar›n oldu¤u mitingde, “Pancar Bitti,
Can Gitti” yaz›l› tabut tafl›n›rken, “Eme¤e Uzanan El-
ler K›r›ls›n, Hükümet ‹stifa, Y›lg›nl›k Yok, Direnifl Var”
sloganlar› at›ld›. fieker-‹fl Sendikas› fiube Baflkan› Da-
vut Köro¤lu hükümetin IMF, DB ve AB’nin direktifle-
rini uygulad›¤›n› belirterek, fabrikalar›n kapat›lmas›n›n
bölge halk› için y›k›m olaca¤›n› vurgulad›. Köro¤lu, ör-

nekler vererek, “Kârl› fabrika sat›l›r m›? ‹flbirlikçiler
IMF, AB ve DB ile iliflki kurup ortakl›k yap›yorlar. Bu
fabrikay› kimse kapatamaz. Pancara alternatif m›s›r ek-
tik, ayçiçe¤i ektik tutmad›. Söz bitti, art›k eylem s›ras›-
d›r” fleklinde konufltu.  

Ayn› gün Burdur’da düzenlenen mitingde de fleker
fabrikalar› iflçilerinin ve pancar üreticilerinin iktidara
öfkesi vard›. Binden fazla kifli Cumhuriyet Meydan›’na
yürüyerek, özellefltirme politikas›n› protesto eden slo-
ganlar att›. 

Konya fieker Fabrikas›’n›n özellefltirilmesine karfl›
Ere¤li’de düzenlenen mitinge iflçi ve üreticilerin yan›-
s›ra, Ere¤li halk› da kat›ld›. Fabrikan›n sat›lmas› duru-
munda 1250 iflçinin iflsiz kalmas›n›n yan›s›ra, üretici-
nin ve Ere¤li halk›n›n da etkilenece¤i belirtilen konufl-
malarda, özellefltirmelere karfl› tüm halk›n mücadele et-
mesinin gereklili¤i üzerinde duruldu. 6 bini aflk›n kifli-
nin kat›ld›¤› mitingde “fiekere Uzanan Eller K›r›ls›n”
sloganlar› hayk›r›ld›.

emek
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KESK’e ba¤l› E¤itim-Sen üyele-
ri, 26 May›s’ta çeflitli kentlerden yo-
la ç›karak Ankara’ya yürüdü. Bask›-
lara, sürgünlere ve AKP iktidar›n›n
kadrolaflmas›na karfl› demokratik
Türkiye talebiyle gerçeklefltirilen
yürüyüflte, kentlerde kitlesel karfl›la-
malar ve aç›klamalar yap›ld›. 

Emekçiler kentlerde yapt›klar›
aç›klamalarda, AKP’nin 3.5 y›ll›k
iktidar› döneminde yaklafl›k 2 bin
emekçinin sürgün edildi¤ini belirtti-
ler. Urfa yürüyüfl kolunun karfl›land›-
¤› Gaziantep’te Adliye önünde kitle-
ye seslenen E¤itim-Sen Genel Bafl-
kan› Alaattin Dinçer, AKP’nin ücret-
siz olmas› gereken e¤itim ve sa¤l›k
hizmetlerini paral› hale getirdi¤ini,
E¤itim-Sen üye ve yöneticilerinin
yo¤un flekilde sürgünlere u¤ratt›¤›n›
ifade etti. TMY baflta olmak üzere
bask› yasalar›na da de¤inen Dinçer,
“her türlü demokratik ve özgürlükçü
talepler yok edilmeye, bask›c› ve
otoriter bir dönemin kap›s› aralan-

maya çal›fl›l›yor.”
dedi.

‹zmir kolu da,
“Bask›lar, Sür-
günler Bizi Y›l-
d›ramaz, Paras›z
E¤itim, Paras›z
Sa¤l›k” sloganla-
r›yla yola ç›kar-
ken, ‹stanbul ko-
lu ise Taksim
Gezi Park›’nda
yap›lan aç›kla-
man›n ard›ndan

yola ç›kt›. 

Üç günlük yürüyüflün ard›n-
dan 28 May›s’ta Ankara’da Genç-
lik Park› Opera Kap›s›’nda bir
araya gelen yaklafl›k bin kifli, bu-
radan Milli E¤itim Bakanl›¤› önüne
yürüyerek aç›klama yapmak istedi.
Ancak halk›n hiçbir kesiminin hak
aramalar›na tahammülü olmayan ik-
tidar›n polisini buldular karfl›lar›nda. 

“Bask›, Sürgün, Kadrolaflma De-
¤il! Demokratik Bir Yaflam ‹stiyo-
ruz” pankart› tafl›yan emekçiler,
“TMY Geri Çekilsin, SSGSS Geri
Çekilsin, Kadrolaflmaya Hay›r, Bas-
k›lar Bizi Y›ld›ramaz”, sloganlar›n›
att›. “Özel Okullar Yasas›na Hay›r,
Kadrolaflmaya Hay›r, T‹S ve Grev
Hakk›m›z› Kullanaca¤›z, Sürgünler
Geri Çekilsin” dövizleri de tafl›yan
emekçilerin barikat› zorlamalar› s›-
ras›nda arbede yafland›. Sendikac›-
lar polisle görüflmeler yürütürken,
kitle polis barikat›n› sloganlarla
protestoya devam etti. Görüflmeler
sonucunda kald›r›mdan yürümeleri-
ne izin verilen E¤itim-Sen üyeleri,
el ele tutuflarak zincir oluflturup Sa-
karya Caddesi’ne kadar yürüdüler.
Burada kitleye seslenen Alaaddin
Dinçer, yürüyüfl boyunca 14 ilden
geçtiklerini hat›rlatarak, sadece An-
kara’da böyle bir engelle karfl›lafl-
t›klar›n› kaydetti. Çetelere ayn› tav-
r›n tak›n›lmad›¤›n› kaydeden Din-
çer, “Karanl›k de¤il eflit, demokra-
tik bir Türkiye istiyoruz. Dan›fl-
tay’da ç›kan bilgiler Susurluk ba¤-
lant›s›n› öne ç›kar›yor. Sivil çözüm-

ler yok say›larak askeri, darbeci çö-
züm önerileri sunuluyor. Bu yürüyü-
flün böyle bir süreçte olmas› çok
önemlidir.” diye konufltu. 

Laik-antilaik saflaflmas›na dik-
kat çeken Dinçer’in ard›ndan söz
alan KESK Baflkan› ‹. Hakk› Tom-
bul da, “KESK demokrasi mücade-
lesi vermeye her ne olursa olsun de-
vam edecektir. Hiçbir güç bizi mü-
cadelemizden döndüremez.” dedi.

Dersim ve Mersin'de 
Sürgünler
Bu arada, sürgünlerin en yo¤un

yafland›¤› yerlerden olan Dersim’de
E¤itim-Sen Hozat Temsilcisi Meh-
met Ali Aslan, Ovac›k’a sürgün
edildi. Ço¤unlu¤u ö¤rencilerden
oluflan 100'ün üzerinde kifli 25 Ma-
y›s günü karar› protesto etti. 

BTS Adana fiubesi üyeleri ise,
Mersin Gar Müdürlü¤ü görevini 3
y›ld›r vekaleten yürüten BTS Üyesi
Celal Vuruflkan'›n, gerekçe gösteril-
meden yönetmeliklere ayk›r› olarak
ve harc›rahs›z Konya Gar Müdür
Yard›mc›l›¤› görevine vekaleten
atanmas›n›, 30 May›s’ta Mersin Gar
Müdürlü¤ü önünde yapt›klar› otur-
ma eylemiyle protesto ettiler ve ata-
man›n siyasi kadrolaflma oldu¤unu
belirttiler. 

Kartal ve Beyo¤lu 
Belediyelerinde Grev

Kartal Belediyesi ile D‹SK Genel-‹fl 1 No’lu fiube
aras›nda yürütülen T‹S görüflmelerinde bir anlaflma
sa¤lanamamas› üzerine, 24 May›s’ta grev karar› as›ld›.
Kartal Belediyesi önüne yaklafl›k 3 km’lik yürüyüflle
gelen 250 iflçi “Yaflas›n Onurlu Mücadelemiz” slogan-
lar› att›. ‹flçilere seslenen fiube Baflkan› Yunus Demirci,
haklar›n›n gasbedilmesine izin vermeyeceklerini söyle-
di. Belediyeye grev karar› as›l›rken, eyleme HÖC’ün

de oldu¤u gruplar ile sendikalar da destek verdi.  

Genel ‹fl’in örgütlü oldu¤u Beyo¤lu Belediyesi'nde
de T‹S görüflmelerinden sonuç al›namamas› üzerine 30
May›s’ta grev karar› as›ld›. Tünel'den Beyo¤lu Beledi-
yesi'ne yürüyen iflçiler, burada yapt›klar› aç›klaman›n
ard›ndan karar› ast›lar. 100 iflçinin kat›ld›¤› eylemde
aç›klama yapan 3 No'lu fiube Baflkan› Ali Ayd›n, iflve-
renler sendikas› M‹KSEN'in kat› ve uzlaflmaz tav›rlar›
nedeniyle anlaflma sa¤lanamad›¤›n› kaydederek, "‹nsa-
no¤luna yarafl›r bir hayat sürdürmek için talep etti¤imiz
makul ücreti ve haklar›m›z› almak için" grev karar› al-
d›klar›n› kaydetti ve dayan›flma ça¤r›s›nda bulundu.

E¤itim-Sen Ankara’ya Yürüdü
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Tuzla’da bulunan Desan Tersanesi’ne ba¤l› Montesar ta-
fleron firmas›nda çal›flan Limter-‹fl üyesi 55 iflçinin direnifli
polis terörüyle k›r›lmak isteniyor. 

Ücretlerinin ödenmesi, ifl cinayetleri baflta olmak üzere
çal›flma koflullar›na dikkat çeken iflçiler 25 May›st’a Desan
Tersanesi önünde yapt›klar› eylemin ard›ndan direnifle baflla-
d›lar. Patronlar›n kâr h›rs› yüzünden kendilerine köleli¤in
dayat›ld›¤›n› belirten iflçiler, tersaneye araç giriflini engelle-
yerek meflru direnifl haklar›n› kullanmak istediklerinde, poli-
sin terörüyle karfl›laflt›lar. Patronlar›n kölelik dayatmas›na
karfl› ç›kan dünyan›n her yerindeki emekçilerin karfl›s›na
devletin kolluk güçlerinin ç›kar›lmas› gerçe¤i tersanelerde
de de¤iflmedi. Polis iflçilere gaz bombalar› ile müdahale etti.
Sloganlarla direnen iflçiler yeniden toplanarak direnifllerine devam ettiler.

Sald›r› bitmemiflti, ertesi günü iflçilere sald›ran polis, 32 kifliyi gözalt›na
ald›. Tuzla’da ise adeta s›k›yönetim ilan eden polis, tren istasyonundan bafl-
layarak tersanelerde çal›flan binlerce iflçiyi kimlik kontrollerinden geçirdi ve
Desan iflçilerine deste¤i kesmeye, tecrit etmeye çal›flt›. Bu arada, ayn› günü
Desan bünyesinde faaliyet gösteren Özbaymer Tafl›ma Firmas›’nda yaflanan
bir ifl cinayeti sonucu Yusuf Öztürk isimli iflçi yaflam›n› yitirdi. 

Oligarflinin polisinin patronun ç›karlar› için estirdi¤i teröre karfl›n dire-
nifllerini sürdüren iflçilere Genel-‹fl’in de aralar›nda bulundu¤u sendikalar ile
çeflitli DKÖ ve partiler taraf›ndan destek ziyaretlerinde bulunuldu. 

Yaflad›klar› a¤›r koflullara, düflük ücrete ve ödenmeyen alacaklar›na dik-
kat çekmek isteyen iflçiler, 30 May›s günü de Galatasaray Lisesi’nden Tak-
sim Gezi Park›’na kadar yürüyerek burada bir aç›klama yapt›lar. “Yaflas›n
Desan Tersanesi Direniflimiz” pankart› açarak “Köle De¤il ‹flçiyiz, Birleflin-
ce Güçlüyüz, Kahrolsun IMF ‹flbirlikçi AKP” sloganlar›n› atan iflçilere ses-
lenen Limter-‹fl Baflkan› Cem Dinç, tersanelerde her gün yaflanan ifl cinayet-
lerini ve kölece çal›flma koflullar›n› anlatarak direniflte olduklar›n› kaydetti. 

Simitçilerden eylem
Beyo¤lu Belediyesi’nin sosyete

modac›s› Cemil ‹pekçi k›yafetleri
ile reklam›n› yapt›¤› proje, simitçi-
lerden taraf›ndan protesto edildi.
Proje kapsam›nda 40 simitçinin tez-
gahlar›na el konulmas›n› ve 800 ye-
ni simitçi al›nma projesini protesto
eden simitçiler, 26 May›s günü Be-
yo¤lu Belediyesi’ne yürüdüler.
AKP’li Belediye Baflkan›’n›n “Ar-
t›k Tokatl›lar’›n doydu¤u yeter.
Baflkalar› doysun” sözlerini hat›rla-
tan simitçiler, belediye önünde yap-
t›klar› aç›klamada, “Beyo¤lu Bele-
diyesi kapkac› önleme bahanesi ile
birço¤umuzun elli y›lld›r yapm›fl
oldu¤u seyyar simit sat›fl›n› kald›ra-
rak, yerine kendi yandafllar›n› koya-
rak ve kendi kurduklar› simit f›r›n›-
na ifl yapt›rarak bizleri açl›¤a mah-
kum etmek istiyor” dediler.

‹stanbul Simit Sat›c›lar› ve Simit
F›r›nlar› Derne¤i ad›na konuflan Ke-
ramettin Mefle, yerlerini terk etme-
yeceklerini söyledi. Simitçilere des-
tek veren G›da-‹fl Genel Sekreteri
Seyit Aslan da, simitçiler tezgahla-
r›n› alana kadar birlikte mücadeleye
devam edeceklerini kaydetti. 

‹flçiler duyars›z 
sendikay› bast› !

ASK‹’de iflten at›lan kanalizas-
yon iflçileri, üyesi olduklar› Beledi-
ye-‹fl Sendikas›’n›n sorunlar›na du-
yars›z kald›¤›n› belirterek, 25 Ma-
y›s günü Belediye-‹fl Ankara 2
No’lu fiube’yi bast›lar. Sendikac›-
lar›n apar topar kaçmalar› ile k›z-
g›nl›klar› daha da artan iflçiler, “biz
direniflimize devam edece¤iz, sen-
dikac›lar bizden daha ne kadar ka-
çacak” dediler.

Sendikac› ‹brahim Tuncer’in
sendikada as›l› olan Melih Gökçek
ile çekilmifl resmini gören iflçiler,
Tuncer’i iflveren iflbirlikçisi olarak
nitelediler ve “Kapal› kap›lar arka-
s›nda yap›lan anlaflmalar› biz boz-
mas›n› da biliriz” dediler.

“Açl›¤a mahkum edildik” ‹flten at›lan arkadafllar›n›n ifle al›nmalar› ve
haklar› için direnifle bafllayan Adana Seyhan Belediyesi Temizlik iflçilerinin direnifli, dayat›lan
onursuz piflmanl›k dilekçelerinin imzalanmas› üzerine bir hafta içinde k›r›lm›flt›. ‹flçilerden bir
bölümü daha bafltan iflten at›l›rken, bu piflmanl›k ve ihbarc›l›k dilekçesini imzalayan iflçilerin
büyük bir bölümü de üç gün çal›flt›r›l›p iflten at›ld›lar. 

Bu geliflmeler üzerine iflten at›lan 60 iflçi 25 May›s’ta ‹nönü Park›’nda toplanarak Seyhan
Belediyesi önüne yürüdüler. “Açl›¤a Mahkûm Edildik ‹fle Geri Dönmek ‹stiyoruz” pankart› ile
yürüyen iflçiler “‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z, ‹fl Ekmek Yoksa Bar›fl da Yok” sloganlar› att›.
Yapt›klar› aç›klamada, yasal ve meflru haklar›n› kulland›klar› için iflten at›ld›klar›n› belirten ifl-
çiler, eylemlerine devam edeceklerini söylediler.

Emeklilerden 24 saatlik oturma eylemi D‹SK'e ba¤l›
Tüm Emekli-Sen üyesi emekliler, 2 Haziran saat 14.00 ile 3 Haziran saat 14.00 aras›nda 9
kentte 24 saat oturma eylemi yapacaklar›n› duyurdular. 30 May›s’ta bas›n toplant›s› düzenle-
yen Mersin fiube Baflkan› ‹lhami Tol, toplu sözleflme hakk› baflta olmak üzere, sendikal, sosyal,
ekonomik talepleri için Mersin Büyükflehir Belediyesi yan›nda oturma eylemi yapacaklar›n› du-
yururken, ayn› eylemin 8 kentte daha yap›laca¤›n› kaydetti. 

Tersanelerde Patron-Devlet Terörü

emek



Birleflik Metal-‹fl Sendikas›'n›n
31 May›s-16 Haziran aras› yap›la-
cak olan ILO Konferans› öncesinde
düzenledi¤i 'Sendikal Hak ‹hlalle-
ri ve Çözüm Önerileri' toplant›s›n-
da konuflan D‹SK Baflkan› Süley-
man Çelebi, Türkiye'de sendikal
haklar ve özgürlüklerin tan›nmad›-
¤›n› belirterek, iktidar›n ILO stan-
dartlar›n› asgari ölçüde içeren yasa-
lar ç›karma konusunda oyalad›¤›n›
söyledi. Çelebi’nin “sosyal diya-
log” konusundaki as›l “özelefltiri”
niteli¤indeki sözleri ise bundan son-
ra geldi. Çelebi konuflmas›nda özet-
le; D‹SK’in bugüne kadar sosyal di-
yalo¤a en aç›k konfederasyon oldu-
¤unu ancak, ifl yasas›, sendikal hak
ihlalleri ve sosyal güvenlik reformu
baflta olmak üzere, diyalog masas›-
na ça¤›ran iflverenlerin ve hüküme-
tin sözlerini tutmad›klar›n› söyledi.
Çelebi, “Bugüne kadar sosyal diya-
log denilerek sürekli olarak ‘alda-
t›ld›k’, bundan böyle, ILO toplant›-
lar›, Ekonomik Sosyal Konsey ve
AB Karma ‹stiflare Komitesi de da-
hil olmak sosyal diyalog mekaniz-
malar› içerisinde yer almayaca¤›z
ve sadece kendi gücümüzle mücade-
lemizi yürütece¤iz” dedi. 

Bundan böyle mücadelelerini s›-
n›f perspektifi ile yürüteceklerini
de sözlerine ekleyen Çelebi’nin bu
konuflmas›, D‹SK’e ba¤l› tüm sen-
dikalar›n pratiklerine yans›d›¤›
oranda, elbette olumludur. Patron-
larla, iktidarlarla “sosyal diyalog”
ve buna kaynakl›k eden sendikac›-
l›k anlay›fl›n›n bu sayfalarda birçok
kez elefltirisi yap›lm›flt›r. Çele-
bi’nin, her sendikac›n›n, s›n›flar
gerçe¤inden haberdar herkesin bil-
mesi gereken temel bir gerçe¤i, ya-
ni patronlarla emekçilerin ç›karlar›-
n›n uzlaflamayaca¤›n› böyle aç›k bir
biçimde ifade etmesi de ayn› flekil-

de D‹SK aç›s›ndan olumludur. 

D‹SK’in cevaplamas› ve 
tart›flmas› gereken sorular

29 May›s’taki D‹SK yönetim
kurulu toplant›s›n›n ard›ndan yap›-
lan aç›klamada da, Çelebi’nin bu
beyanatlar› karar olarak duyuruldu.
Ancak baz› sorular› kaç›n›lmaz ola-
rak sormak durumunday›z. 

Birincisi; yüzy›ll›k sendikal mü-
cadele deneyiminin ö¤retti¤i yal›n
gerçekler bir yana b›rak›larak, pat-
ronlarla uzlaflmaya hangi ideoloji
kaynakl›k etmifltir? Bu ideoloji de
sorgulanacak m›? Bu ideolojinin sa-
dece “sosyal diyalog”ta de¤il, mü-
cadelenin genelinde ortaya ç›kard›-
¤› politikalar da terk edilecek mi?

‹kincisi; D‹SK’in “sosyal diya-
lo¤a en aç›k örgüt” olmas› gerçe¤i-
nin kaynaklar› nelerdir? Hangi sen-
dikac›l›k anlay›fl›d›r? Bu ba¤lamda,
“ça¤dafl sendikac›l›k” dedi¤iniz,
tam da bu sosyal diyalogçulu¤u
öneren sendikac›l›k anlay›fl›n›n öze-
lefltirisi yap›lacak m›; nas›l bir sen-
dikac›l›k anlay›fl› savunulacak?

Üçüncüsü; s›n›flar mücadelesi
bir bütündür. “Mücadelemizi s›n›f
perspektifi ile yürütece¤iz” demek,
hayat›n her alan›nda bu anlay›flla
hareket etmeyi gerektirir. Örne¤in
yeni bir sosyal demokrat parti kur-
ma anlay›fl› bu mücadelenin neresi-
ne oturmaktad›r? Oligarflik devletin
“laiklik cephesi”nin gönüllü askeri
olmaya aday bir anlay›fl, bu müca-
delenin hangi ilkesine tekabül et-
mektedir? Sorular ço¤alt›labilir; k›-
saca hayat›n her alan›nda s›n›f mü-
cadelesi anlay›fl› savunulacak, geç-
mifl bu gözle de¤erlendirilecek mi? 

Dördüncüsü; s›n›f›n ç›karlar›n›
savunan bir çizgi, o ç›karlar› Avrupa
Birli¤i gibi emperyalist bir projenin

içinde göremez. D‹SK, iflbirlikçi te-
kellerin bafl›n› çekti¤i Avrupa Bir-
likçi cepheden de ad›n› silecek mi?

AB’cilik; emekçilerin ç›karlar›n›
emperyalist tekellerin ç›karlar›na
feda etmektir. Bunun karfl›l›¤›nda
al›nan-verilen k›r›nt›lar›n s›n›flar
mücadelesinde sözü dahi edilmez.
Bir baflka deyiflle; “Sosyal diyalog-
çuluk” ile Avrupa Birlikçilik bir-
birinden ayr›lamaz. Bafllarda za-
man zaman destek al›yorduk, “an-
cak AB heyetleri art›k sendikal hak-
lar ve özgürlükler ile sosyal haklar›
arka plana att›lar” demek, “flunlar
flunlar olursa yine diyalo¤a girmek-
ten” sözetmek; hâlâ Avrupa ve oli-
garfli gerçe¤ini anlayamamakt›r, bir
aya¤›n› orada tutmakt›r.  

Tüm bu sorular ve daha da bu
çerçevede ço¤alt›labilecek sorular,
D‹SK taban› ve sendikac›lar taraf›n-
dan tart›fl›lmadan, yap›lan ç›k›fl ister
“iyi niyet” ile yap›lm›fl olsun, suya
yaz›lan yaz›dan farks›z olacakt›r.
S›n›flar mücadelesi “iyi niyet” mü-
cadelesi de¤ildir. Do¤ru bir sendi-
kac›l›k anlay›fl›n›n, devrimci bir
perspektifte s›n›f ve kitle sendikac›-
l›¤›n›n D‹SK’e yön vermesi, ideolo-
jik olarak netleflmesine ba¤l›d›r.
Egemen s›n›flarla diyalogdan çekil-
mek yetmez, as›l olarak onlar›n ide-
olojik etkilerine kap›lar kapat›l-
mal›d›r. “Aldat›lma”n›n zemini bu-
radad›r. Emperyalizmin, oligarflinin
her türlü ideolojik etki ve yönlen-
dirmelerine cepheden tav›r alma-
dan, o zemin hep varolacakt›r. 

“Sosyal diyalog”çuluk, 
t›kanma ve aray›fl 

D‹SK Baflkan›’n›n bundan bir
süre önce de, 1 May›s’› gelecek y›l
Taksim’de kutlama konusunda net
beyanatlar› olmufltu. Keza, Çele-
bi’nin konuflma yapt›¤› toplant›da
da birçok do¤ru noktan›n alt› çizil-
mifltir. Ayr›nt›lar›na girmeyece¤iz,
ancak belirtelim ki; özünde “yeni”
olmayan ancak terk edilen ve bugün
sendikal hareketin yaflad›¤› t›kan-
man›n do¤al bir sorgulamas› sonucu
yeniden gündeme gelen gerçekler-
dir bunlar. Örgütlenme, ad›na “de-
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D‹SK: Sosyal Diyalog Bitti!
Neden bafllam›flt›n›z, hangi sendikac›l›k anlay›fl›

mücadelenin yerine diyalo¤u geçirdi? Bunlar tart›fl›l-
madan sadece “suya yaz› yazmakla” yetinilir...



mokrasi” dedikleri faflizmin sendi-
kal hak ve örgütlenmelere karfl› pat-
ronlar cephesinden yöneltti¤i sald›-
r›lar, uluslararas› dayan›flma, ikti-
dardan istemenin de¤il söke söke
alman›n sendikal mücadelenin
“ABC”si oldu¤u vb.

Bu ç›k›fllar›n prati¤e ne denli
yans›yaca¤› önümüzdeki süreçte
belli olacakt›r. 

Bu aç›klamalar asl›nda bir sendi-
kac›l›k anlay›fl›n›n yaflad›¤› t›kan-
man›n do¤al sonucudur. Düzen sen-
dikac›l›¤›n›n bafl temsilcisi Türk-
‹fl’i, gerici iktidarlar›n “arka bahçe-
si” Hak-‹fl gibi konfederasyonlar›
bir yana b›rak›rsak, iflçi s›n›f› içinde
bu anlay›fl, D‹SK taraf›ndan temsil
edilmektedir. “Ça¤dafl sendikac›l›k”
da denilen bu anlay›fl›n ülkemizde,
solun darbeler yedi¤i, emperyaliz-
min dünya çap›nda fiili ve ideolojik
sald›r›lar›n›n yo¤unlaflt›¤› ve ülke-
mize yans›d›¤› süreçte hayat buldu-
¤unu görürüz. Bu çizginin as›l sa-
hipleri ise, Avrupa sendikac›l›¤›d›r. 

Ancak ülkemizdeki geliflimin-
den farkl› bir seyir izlemifltir Avru-
pa’da. Afla¤›da k›saca ele alaca¤›-
m›z gibi, Avrupa’da “sosyal diya-
log” ya da “toplumsal sözleflme”
ad› verilen süreç; sendikal hareketin
güçlü oldu¤u dönemde sermayenin
bir manevras›yd›. Ülkemizde ise,
sendikal hareketin güçsüzlü¤ü,
D‹SK gibi örgütleri böyle bir sürece
itmifltir. Ancak elbette bu bir “zo-
runluluk” de¤ildi. Zira, cunta, oli-
garflinin yo¤un sald›r›lar› vb. ne-
denlerle fiili olarak güçsüz olsa da,
ideolojik olarak güçlü olan bir örgüt
kendini bu batakl›ktan uzak tutar ve
bildi¤i do¤ru yolda yürüyerek fiili
gücü de zamanla kazan›rd›. 

S›n›f gerçe¤inin reddi: 
“Sosyal diyalog”çuluk 

Sermaye ile “sosyal diyalog”, s›-
n›f hareketinin, sendikac›l›¤›n kendi
ölümüne att›¤› imzan›n ad›d›r. Kö-
kenleri Avrupa sendikal anlay›fl›na,
1970’lere dayanan “sosyal diyalog”
ya da “toplumsal sözleflme” anlay›-
fl›; Avrupa iflçi hareketini derin bir
batakl›¤›n içine çekmifltir. Avrupa

“sosyal devleti” modeline, yani em-
peryalizmin emekçileri aldatma ma-
nevras›na dayanan bu anlay›fl, iflçi-
lerle emekçilerin ç›karlar›n› ortak-
laflt›rmay› ve bu temelde de “diya-
lo¤u” savunuyordu. ‹sveç, Norveç
ve daha pek çok Avrupa ülkesinde
ya ilan edilmifl bir biçimde ya da
ideolojik etkisinde kal›narak yafla-
ma geçirildi. “Ça¤dafl sendikac›l›k”
da bu çizginin bir ürünü olarak
emekçilere dayat›ld›. 

“Toplumsal sözleflme”nin gün-
deme getirildi¤i koflullar; sosyaliz-
min prestijinin büyük oldu¤u, iflçi
ve emekçilerin sosyalizme yöneli-
minin ve radikal direnifllerinin ya-
fland›¤› süreçti. Patronlar bu dalga-
dan kurtulman›n yolu olarak tüm
Avrupa toplumlar›na “sosyal devle-
ti” dayat›rken, sendikalar “toplum-
sal sözleflme” tuza¤›na çekildi. Av›-
n› ele geçirme hedefli bütün tuzak-
lar gibi, k›smi haklarla “çekici” k›-
l›nd›. Sermayenin küçük tavizleri
karfl›s›ndaki kazan›mlar› ise k›yas-
lanamayacak düzeyde oldu. Her
fleyden önce s›n›f hareketi bo¤ulu-
yor ve giderek sendikalar iflbirlikçi
bir çizgiye çekiliyor, emekçilerin s›-
n›f bilincine ciddi anlamda darbeler
vuruluyordu.

“Toplumsal sözleflme”nin ölü-
münü ilan eden yine tekeller oldu.
Sosyalist Blok’un ortadan kalkma-
s›, ideolojik savrulma, solun ve bu-
na paralel sendikal hareketin dünya
çap›ndaki gerileyifli sermayenin sal-
d›r›lar›n› yo¤unlaflt›rmas›n› berabe-
rinde getirdi. Bugün sonuçlar› çok
daha çarp›c› olarak ortaya ç›kan bü-
yük bir sald›r› dalgas›yla bozuldu
“toplumsal sözleflme”. Sermaye, s›-
n›flar gerçe¤ini yeniden hat›rlatt›
adeta; proletarya ile burjuvazinin
ç›karlar› asla bir olmayacakt›r!

‹flçi haklar›nda ciddi gerilemeler
yafland›, bu tuza¤a çekilen sendika-
lar›n üyesi onbinlerce iflçi büyük bir
direnifl yaflanmadan ifllerinden at›l-
d›lar, esnek çal›flma yaflama geçiri-
liyor, Avrupa iflçi s›n›f›n›n yüzy›ll›k
kazan›mlar› birer birer yokedildi ve
halen ediliyor. Avrupa sermayesi,
kapitalist sömürüyü anayasas›na

yazma cüretini bu süreçte bulabildi.
Sendikalar›, “iflverenle bar›fl içinde
yaflama” siyasetine çeken sermaye,
“küreselleflme” sürecinin getirdi¤i
avantajla bu siyaseti darmada¤›n et-
ti ve ard› arkas› kesilmeyecek olan
sald›r› dalgas›n› halen sürdürüyor. 

Özellikle son yirmi y›lda emek
ile sermaye aras›ndaki güçler den-
gesinde ciddi bir kayma meydana
gelmiflse, bunda sadece sermayenin
sald›r›lar›n› görmek eksik ve yanl›fl-
t›r. En baflta “sosyal diyalogçu” sen-
dikac›l›k anlay›fl› ve ona kaynakl›k
eden ideolojiye bak›lmal›d›r. Çünkü
sermaye kendi s›n›f ç›karlar›n›n ge-
reklerini yerine getirmekte, her f›r-
satta eme¤in haklar›n› gasbetme yo-
luna gitmektedir. Fonksiyonunu, -
sald›r›ya karfl› direnme ve yeni
mevziler kazanma- yerine getirme-
yen sendikalard›r. 

Giderek “sosyal uzlaflmac›l›¤›”
da aflarak, iflbirlikçi denilebilecek
bir rotaya giren bu sendikac›l›k an-
lay›fl›, bugün Avrupa’da da ideolo-
jik bir kriz içindedir. Norveçli sen-
dikac› Asbjørn Wahl’in deyifliyle,
“Toplumsal sözleflme’nin ideolojik
miras› bugün sendikal hareketi yo-
lundan ç›kart›yor.” Sald›r› karfl›s›n-
da nas›l bir mücadele ve sendikac›-
l›k anlay›fl›n›n savunulaca¤› konu-
sunda ciddi bir kafa kar›fl›kl›¤› için-
deler. Öte yandan emekçilerin alter-
natif aray›fllar› kendini dayat›yor ve
y›llarca burjuva ideolojisiyle flekil-
lenmifl sendikac›larla karfl› karfl›ya
getiriyor. Kriz henüz afl›lm›fl olmasa
da, Avrupa emekçileri de ç›karlar›-
n›n Avrupa burjuvazisi ile bir olma-
d›¤›n› görme yolunda önemli ad›m-
lar atm›fllard›r flu son y›llarda. 

D‹SK’in de ideolojik olarak et-
kilendi¤i bu sendikac›l›k anlay›fl›-
n›n tümden iflas etmesi, devrimci
bir anlay›flla de¤erlendirilebildi¤i
koflulda, s›n›f hareketi aç›s›ndan bir
kazan›m olacakt›r. 

Sonuç olarak yeniden Çelebi’nin
aç›klamalar› ve D‹SK’in kararlar›na
dönersek; baflta D‹SK’li iflçiler,
devrimci sendikac›lar olmak üzere,
bu kararlar›n takipçisi olunmal›,
mücadeleci D‹SK yarat›lmal›d›r.
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CHP Genel Baflkan› Deniz Bay-
kal, Meclis grubunda yapt›¤› konufl-
mada ve ard›ndan Radikal Gazete-
si’nde “Baykal’›n yeni CHP’si...”
bafll›¤›yla yay›nlanan röportaj›nda,
CHP’yi yeni kesimlere açmaktan
sözetti. Yeni kesimlerden kastetti¤i
ise “milliyetçi, muhafazakar” ke-
simler imifl! 

Baykal’›n “yeni çizgi”si “CHP’yi
merkez sa¤a açmak” olarak da ta-
n›mland›. Peki gerçekten böyle mi?
Baykal bu “aç›l›m”la ne yapmak isti-
yor? 

Birinci olarak flunu belirtelim;
Baykal’›n bu sözlerine çok büyük
bir anlam yüklemek gereksizdir.
Çünkü kelimenin gerçek anlam›yla
ayaküstü söylenmifl sözlerdir. “Yeni
CHP”nin partinin ne taban›nda, ne
yetkili kurullar›nda tart›fl›ld›¤›na
dair hiçbir bilgi sözkonusu de¤ildir.
Baykal karakteristik bir taklitçi ve
klasik “günübirlik” politikac›d›r.
Herhangi bir kavram›n, herhangi bir
modelin, projenin revaçta oldu¤unu
görünce, hemen sar›l›r ona. Ama
aradan birkaç hafta geçmeden de
ayn› h›zla unutur. Hat›rlay›n, “yeni
sol”dan sözetmiflti daha önce, Bla-
ir’in 3. yoluna atfen. Daha sonra ‹s-
panya’dan “Felipe’nin sosyal de-
mokrasisi”ni model olarak atm›flt›
ortaya... Sonra, daha geçen seçim-
lerdeki “Anadolu solu” kavram›
duruyor ortada. Ne oldu ona? Niye
papucu dama at›ld›? 

K›sacas›, bir bakm›fls›n›z Ricky
Martin flovundan medet uman, bir
de bakm›fls›n›z fieyh Edebali’ye sa-
r›lan pragmatik bir burjuva politika-
c›n›n her dedi¤inde bir keramet ara-

man›n gere¤i yoktur. 

‹kinci olarak, Baykal’›n sözleri,
CHP’nin siyasi olarak durdu¤u yere
yeni bir yön ya da tarif getirmemek-
tedir. Tam tersine flu an durdu¤u ye-
re -devletçi- çizgiye ça¤›rmaktad›r
halk›. 

Baz› gazeteciler, Baykal’›n tutu-
munu “CHP’de kimlik bunal›m›”
olarak adland›rm›fllar. Yanl›fl bir ad-
land›rmad›r. Belki “demagoji buna-
l›m›” denilebilir; çünkü CHP’nin
yaflad›¤› bunal›m, “kitleleri nas›l
aldat›r da kendimize çekeriz” nok-
tas›nda yaflanan bir bunal›md›r. De-
¤ilse, CHP’nin “devletçi kimli¤i”
konusunda bir bunal›m› yoktur.
Baykal’›n -ve CHP yönetiminin- ise
bu kimli¤i sorgulamas›, bu kimli¤e
iliflkin yeni aç›l›mlar getirmeye ça-
l›flmas› gibi bir durum da sözkonu-
su de¤ildir. 

Meselenin özü, 
Aldatmacan›n büyü¤ü
CHP’nin ‘sol’culu¤udur!
CHP’nin düzen içindeki yeriyle

kitleler nezdindeki imaj›, oligarfli-
nin demokrasicilik oyununun en bü-
yük aldatmacalar›ndan biridir. 

CHP tarihinin hiçbir döneminde
siyasete emekçiler lehinde, refor-
mist bir çerçevede de olsa müdaha-
le etmemifltir. Bu anlamda CHP sol
olman›n asgari gerekleriyle çak›flan
bir parti konumunda olmam›flt›r. 

1970’lerin ikinci yar›s›nda, hal-
k›n mücadelesinin kendi d›fl›ndaki
geliflimi nedeniyle, o geliflimi ken-
dine çekebilmek için “reformist”
bir görünüm kazanm›fl, ancak onda

da iktidar oldu¤unda klasik bir dev-
letçi, sa¤ parti olarak icraatlerde
bulunmufltur. 

CHP’nin “ortan›n solu” vb. biçi-
minde “sol”u resmi politika olarak
kulland›¤› dönemde bile, “solculu-
¤u”, solun geliflimini, tarihsel mec-
ras›na oturmas›n› önlemeye yöne-
likti. ‹nönü bu tart›flmalarda Orta-
n›n Solu’nun CHP için neyi ifade
etti¤ini flu veciz sözlerle aç›klam›fl-
t›: “Ülke tam sola kay›yordu. Orta-
n›n solunun gerekçesi tam sola gidi-
flin önlenmesidir.” 

Ecevit’in liderli¤inde de, Erdal
‹nönü’nün, Baykal’›n liderli¤inde
de CHP-SHP çizgisinin bu misyonu
hiç de¤iflmemifltir. 

Ülkemizde “milliyetçili¤in, mu-
hafazakarl›¤›n” gelifliminden hare-
ketle Baykal’›n bu “aç›l›m›”n›n
üzerinde dikkatle durulmas› gerek-
ti¤ini söyleyenler de var. Fakat bu
noktada da sol bak›fl aç›s›ndan ya-
p›lmas› gereken Mevlana gibi “gel,
kim olursan ol gel” demek de¤ildir.
Sözü edilen dinci, milliyetçi e¤ilim-
lerin nas›l gelifltirildi¤ini tahlil edip,
halk› mücadeleye, örgütlenmeye,
emperyalizme ve faflizme karfl› di-
renmeye kanalize etmenin politika-
lar›n› gelifltirmektir. fiu herkesin
görmesi gereken gerçektir; fleriatç›-
l›k, flovenist e¤ilimler, halk›n müca-
delesinin geriletildi¤i koflullarda
kendilerine geliflme zemini bulu-
yorlar. Dolay›s›yla halk›n mücade-
lesine, örgütlenmesine engel olan
herkes, gericileflmeden, faflistleflme-
den sorumludur. Bu sorumlular›n
içinde tabiat›yla Baykal da vard›r. 

Baykal, iflte tam bu noktada bur-
juva politikac› olarak da çaps›zl›¤›-
n› gösteriyor. Milliyetçilik, dincilik
yayg›nlafl›yor da olsa, dinci, milli-
yetçi kesimler de içinde olmak üze-
re, tüm halk kitlelerinin çok ciddi
ekonomik, siyasi sorun ve talepleri
vard›r. O kesimleri kendine çekme-
nin yolu, bu sorun ve talepleri gün-
deme tafl›makt›r. Ama Baykal ve
ekibi bunu yapabilecek, çap, cüret
ve politikadan uzakt›r. Devletle öy-
lesine bütünleflmifllerdir ki, oligar-
flik düzenin s›n›rlar› içinde bile bir
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fiimdi ‘Merkez sa¤’a aç›lacakm›fl... 
Baykal, kendi yerini tarif etti!

“fiaflk›n öördek ggeri ggeri yyüzer...”



iktidar mücadelesi verebilmekten
uzaklaflm›fllard›r. Zaten Baykal ve
ekibi y›llard›r “iktidar” mücadelesi
yapmamakta, “ola¤anüstü” bir kon-
joktürde kendisinin Baflbakanl›k’a
davet edilmesini beklemektedir.
Görünen baflka bir politikas› yoktur. 

Baykal, bir burjuva politikac›
olarak da çaps›z ve baflar›s›z bir po-
litikac›d›r -zaten her kongreyi kaza-
n›p, girdi¤i her seçimi kaybetmesin-
den de bellidir bu-. Bu baflar›s›zl›¤›-
n› örtbas etmek için ise, iki yöntem
kullanm›flt›r genellikle. Birincisi,
politik yeteneksizli¤ini örtbas et-
mek için arada bir böyle sa¤dan sol-
dan çal›nma kavramlar› ortaya at-
mak, ikincisi de durmadan tasfiye
yapmakt›r. 

Parti güya sol bir partiydi ama
partide, parti yönetimine karfl› hep
bir sol kanat oldu ve bu kanatlar sü-
rekli tasfiye edildi.

Dolay›s›yla, Deniz Baykal’›n
bugün yapt›¤› zaten “kendisini ta-
rif” etmekten baflka bir fley de¤ildir.  

Son zamanlarda çok teflhir ol-
mufltur. “Muhalefette” olmas›na
ra¤men sürekli güç kaybeden parti
durumundad›r. CHP lideri, bu or-
tamda, Cumhuriyet yazarlar›ndan
Demirelciler’e kadar çeflitli çevrele-
rin dile getirdi¤i “ulusal cephe”
projesinden acaba bir pay kapabilir
miyim hevesiyle “merkez sa¤”a
aç›lma iflini ortaya atm›flt›r. ‹lhan
Selçuk ve benzerlerinin ortaya att›-
¤› “ulusal cephe”, DYP’den
MHP’ye kadar iflbirlikçileri, faflist-
leri kapsayan bir “ulusal” kand›r-
macad›r, Baykal da bu kand›rmaca-
y› kendi partisinin çat›s› alt›nda ger-
çeklefltirmeye çal›fl›yor.  

Baykal’›n bu son “aç›l›m”›nda
belki tek “hay›rl›” nokta, CHP’yi
hâlâ sol sayanlar›n, CHP’yi hâlâ
“ilericiler, sosyalistler, yurtseverler”
için vazgeçilmez sayanlar›n yang›la-
r›n› göstermeye yaramas› olabilir.
Gerçi gören her göz için, flovenist-
likte, milliyetçilikte MHP’yle ya-
r›flan, devletçilikte Genelkurmay’›n
sözcülü¤ünü üstlenen bir CHP’nin
ne olup olmad›¤› konusunda yeni
kan›tlara ihtiyaç da olmasa gerek.
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AKP’li Sultanbeyli Belediyesi’nin bit-
mek bilmez alevi düflmanl›¤› sürüyor. PSAKD Sultanbeyli fiubesi taraf›n-
dan yapt›r›lan cemevi için temel atmak üzere malzeme tafl›yan beton ara-
c›na, belediye zab›talar› yine el koydular. 

25 May›s’ta arac› keyfi flekilde durduran zab›talar, utanmaz bir flekilde
“ruhsat” gibi, olayla hiçbir ilgisi bulunmayan dayatmalarda bulundu. Ce-
mevi yap›m›n› engellemek için her yolu mübah gören ve polisin ucuz
oyunlar›n› örnek alan belediye, ilk seferde at›lan harc›n heba olmas›na da
neden oldu. 

Sultanbeyli halk› ve cemevini aç›k bir flekilde karfl›s›na almaktan kaç›-
narak bu tür oyunlara baflvuran takiyyeci AKP’liler, halk›n protestosundan
yine de kurtulamad›. Cemevi yöneticileri ve halk belediye önünde topla-
narak, cemevi önündeki engellerin kald›r›lmas›n› istediler. PSAKD fiube
Baflkan› Sadegül Çavufl, Belediye Baflkan› ile görüflmede de bu talebi dile
getirdi. Belediye baflkan› ise her zamanki gibi, inflaat alan›n›n “koruma
alan›” oldu¤u masal›n› anlatt›. Bakanlar›n›n halk›n gözünün içine bakarak
kaçak villalar yapt›rd›¤› bir iktidar›n belediyesinin bu gerekçeleri elbette
sadece engellemenin manevralar›yd›. Sadegül Çavufl, “bizler kendi ceme-
vimizi mahallemizde yapmak istiyoruz, sizler, baflbakanlar›n›z ayn› kafay-
la Alevileri d›fll›yorsunuz" fleklinde cevap verdi. Belediye önünde toplanan
halk da, “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz Cemevi Hakk›m›z Engellenemez" slo-
ganlar›yla bir kez daha kararl›l›¤›n› dile getirdi ve “her türlü engellere ra¤-
men cemevinin yap›laca¤›n›” hayk›rd›.

Yürüyüfl’ün Halka Ulaflmas› Engellenemez!
Dergimizin kitlesel olarak sokaklarda, meydanlarda, gecekondularda

sat›fl ve tan›t›m› sürüyor. 28 May›s’ta Yenibosna’da 20 okurumuzun kat›l-
d›¤› faaliyette, 56 derginin sat›fl› yap›ld›. Ayr›ca Kartal Kurfal›’da da der-
gimizin da¤›t›m› kitlesel olarak gerçeklefltirildi.

Ayn› gün Gülsuyu Zümrütevler’de dergimizin sat›fl›n› yapan 10 okuru-
muz, polisin sald›r›s›na u¤rayarak gözalt›na al›nd›. Ertesi günü yine 10 ki-
fli ayn› yerde toplanarak dergimizin da¤›t›m›n› yapmaya bafllad›¤›nda, po-
lis yine sald›rarak bir kez daha gözalt›na ald›. 

Samsun Liman›: Özellefltirmeye Protesto
Özellefltirme politikalar›yla ülkemizin her yerini peflkefl çeken AKP,

Samsun Liman›’n› da sat›fla ç›kard›. Samsun bölgesindeki iflbirlikçi serma-
ye sahipleri ise bu f›rsat› kaç›rmamak için SAMS‹AD’›n öncülü¤ünde
“Samsun Ortak Giriflim Grubu”nu kurarak, ihaleye kat›lacaklar›n› aç›kla-
d›lar. “Samsun Liman›’n›n özellefltirilmesi sonras› tekrar Samsun’a ka-
zand›r›lmas›(?)” demagojileriyle ya¤maya kat›lan patronlar, 30 May›s’ta
Sanayi ve Ticaret Odas›’nda toplant› yaparken, bina önünde de HÖC ve
BDSP üyeleri, ortak bir eylemle özellefltirme ve ya¤may› protesto ettiler. 

“Limanlar Sat›lamaz, Özellefltirmeye Hay›r, Kahrolsun ABD Emperya-
lizmi, ‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” dövizlerinin aç›ld›¤› eylemde, özel-
lefltirmeler nas›l tezgahlan›rsa tezgahlans›n, “Her koflulda bir avuç zengin
daha da zenginleflirken, halk›m›z›n daha da yoksullaflt›¤›” vurguland›. 

‘Her Türlü Engele Ra¤men 
Cemevimizi Yapaca¤›z!’



ca yöneliktir. Emperyalizmin
dünya hakimiyetini sa¤lamak,
halklar›n sömürü ve zulümden
kurtuluflunu bo¤mak. Benzetme
yerinde ve bir anlamda da itiraft›r.
Bush, her süreçte halklara karfl›
de¤iflik adlar alt›nda savaflt›klar›-
n› itiraf etmektedir, ki emperyalist
hegamonyay› tüm dünyaya yay-
man›n vazgeçilmez kofluludur bu. 

Bu hat›rlatmadan sonra, as›l
konumuza; Türkiye’nin nas›l kur-
tar›ld›¤›na bakal›m. Sözü edilen
askeri ve ekonomik yard›mlar
hangi amaçla yap›ld›, ifllevi ne ol-
du ve nas›l bir Türkiye yaratt›?  

“Truman Doktrini”nin  
Temelleri

Bush’un sözünü etti¤i askeri
ve ekonomik yard›mlar, Truman
Doktrini’ni takiben gündeme ge-
tirilen Marshall “yard›mlar›” ola-
rak bilinir. Amerika, böyle bir
doktrine neden ihtiyaç duymufl ve
“yard›mlar›” gündeme getirmifl-
tir? Bunun için ilk önce, 1945’le-
rin tablosuna bakmal›y›z.

Emperyalistlerin tüm dünyay›
ç›karlar› için atefle att›¤› 2. Payla-
fl›m Savafl›’nda faflizmi ezerek
halklar›n gönlünde taht kuran ko-
münistler, tüm Avrupa’da büyük
prestij kazand›lar. Savafl sonras›
“kapitalizmin befli¤i” Avrupa’da
tablo fluydu: 

Komünistler Yugoslavya ve
Arnavutluk’ta tek bafllar›na ikti-
dar olurken, tam 13 Avrupa ülke-
sinde koalisyon orta¤› durumun-
dayd›lar (ki daha sonra halk de-
mokrasileri kuruldu). ‹talya,
Fransa ve daha pek çok Avrupa
ülkesinde ise, burjuvazi nazilerle
iflbirli¤i yaparken anti-faflist dire-
nifle öncülük eden komünistler,
halklar›n büyük sempatilerini ka-
zanm›fllar ve sosyalizme yönelim
bu prestijin de etkisiyle maddi bir
güç olarak ortaya ç›km›flt›. Sosya-
lizmin “kapitalizmin befli¤ine” k›-
z›l bayra¤›n› dikmesi ile bafllayan
süreç, Balkanlar’› sarsmakla kal-
m›yor, kendini alternatifsiz göste-

ren kapitalizmin gelece¤ini tehdit
ediyordu. “Yaflayamaz” denilen,
Hitler’in bo¤mas› için faflizmin
geliflimine göz yumulan Sovyet-
ler Birli¤i ise, 28. y›l›nda büyük
bir güç olarak dimdik ayaktayd›
ve halklar›na refah›, onuru yaflat›-
yordu. Ekim Devrimi’ni “tarihsel
hata” olarak nitelendiren emper-
yalistler yan›lm›fl, sosyalizm ka-
pitalizmin karfl›s›nda halklar›n
yönelebilece¤i bir çekim merke-
zine dönüflmüfltü. 

1945’in kapitalist cephesinde
ise; Avrupa kapitalist ülkeleri
kendi ekonomi politikalar›n›n so-
nucu olan savafl›n y›k›m›n› yafl›-
yor ve deyim yerindeyse “kendi
yaras›n› sarmaktan” aciz durum-
dayd›. Güçler dengesi de¤iflmifl
ve topraklar›na tek mermi düflme-
yen ABD bu cephenin liderli¤ine
yükselmiflti.  

12 Mart 1947 tarihli Truman
Doktrini’nin gündeme gelifli de
iflte bu tablonun bir ürünü oldu.
ABD Baflkan› Truman, özünü an-
ti-komünizmin oluflturdu¤u dokt-
rini aç›kl›yor ve ABD’nin “iste-
yen her ülkeye komünizmle sa-
vafl›nda her türlü yard›m›n yap›-
laca¤›n›; ABD’nin ayn› zaman-
da iç savafllarda da taraf oldu¤u-
nu” söylüyordu. Yani “düflman”
sadece Sovyetler de¤il, ayn› za-
manda ülkelerin kendi içindeki s›-
n›f savafl›mlar›yd›. (Ülkemizde
s›n›f savafl›m›n›n, devrimci müca-
delenin yokedilmesi için günde-
me getirilen her karfl›-devrimci
politikan›n ak›l hocal›¤›n› emper-
yalizmin yapmas› bofluna de¤il-
dir. Ayn› zamanda, tüm bu sald›r›-
lar›n›n emperyalist ç›karlar›n ko-
runmas›na yönelik oldu¤unun da
kan›t›d›r.) 

Truman Doktrini’nin ana he-
defini Avrupa ve Sovyetler Birli-
¤i’ne s›n›r› bulunan ülkeler olufl-
turuyordu. Amaç, Sovyetler’i ku-
flat›p sosyalizmi bo¤makt›. “Çev-
releme stratejisi” denilen bu
stratejide, sözkonusu ülkelerle
sosyalizmin yay›lmas›na karfl› as-
keri ittifak yap›lmas› öngörülü-
yordu. 
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Bush: Türkiye vve
Yunanistan’› kkomü-
nizm ttehdidinden
ABD kurtard›

Boynuna 
ba¤›ml›l›k 
zincirleri 
geçirilerek  
‘kurtar›lan’
Türkiye!
ABDBaflkan› George Bush,

West Point Kara Harp
Okulu’nun mezuniyet töreninde yapt›¤›
konuflmada, halklara karfl› sürdürdükle-
ri “terörizme karfl› mücadele”yi, “so-
¤uk savafl” dönemindeki komünizme
karfl› mücadeleye benzetti. ABD’nin
So¤uk Savafl dönemi boyunca, Türkiye
ve Yunanistan’› “komünizmden uzak
tutmak” için çal›flt›¤›n› söyleyen Bush,
1947’lerde komünist güçlerin Türkiye
ve Yunanistan’› tehdit etti¤ini savundu.
Bush, dönemin baflkan› Harry Tru-
man’›n Türkiye ve Yunanistan’a askeri
ve ekonomik yard›m ça¤r›s›nda buluna-
rak “so¤uk savafl boyunca ABD politi-
kas›na rehberlik etti¤ini” söyledi.

Öncelikle iki noktan›n alt›n› çize-
lim. Birincisi; emperyalizm sömürgeci-
lik a¤›n› geniflletmenin ad›na her dö-
nem “kurtarma, demokrasi götürme”
gibi adlar vermifltir. ‹kincisi; dün “Ko-
münizme karfl› savafl”› ile bugün “terö-
re karfl› savafl›” özü itibariyle ayn› ama-



Kapitalist dünyay› kendi önder-
li¤i alt›nda toplama girifliminin te-
mel politik ad›m›n› Truman Doktri-
ni ile atan ABD, ekonomik ad›m›n›
da 5 Haziran 1947 tarihli Marshall
Plan› ile att›. Marshall Plan›, ekono-
mik yard›mlar› öngören bir pland›.

Ad›na “So¤uk Savafl” denilen
süreç de bu politikalarla bafllad› ve
ayn› günlerde BM’deki ABD tem-
silcisi taraf›ndan da aç›k bir flekilde
“so¤uk savafltay›z” diye ifade edil-
di. Art›k ABD d›fl politikas›n›n te-
meli bu doktrinin flekillendirdi¤i
bafll›ca dört temel üzerine oturuyor-
du. “Tüm bir so¤uk savafl dönemi
boyunca ABD d›fl politikas›na reh-
ber oldu” denilen bu temeller, Tru-
man’›n çizdi¤i çerçeveyle flöyledir:

1- BM'nin Amerikan ç›karlar›na
göre hareket etmesini sa¤lamak, 2-
Dünyan›n çeflitli bölge ve ülkelerin-
de, ABD egemenli¤ini sa¤lamak
için buralarda kuvvet üstünlü¤ünü
ele geçirmek. Bunun için de askeri,
diplomatik, siyasi vb. tüm yöntem-
leri kullanmak, 3- Askeri alanda s›-
k› iflbirli¤inin artt›r›lmas› ve askeri,
siyasi bloklar›n kurulmas›, 4- Azge-
liflmifl ülkelere Amerika'n›n, iktisadi
yard›m yollar›yla sokulmas›. 

fiu bu ülkeyi bir fleylerden ve bi-
rilerinden kurtarmak de¤il, kendi
sömürü sistemini kurtarma ve tekel-
lerin pazar alanlar›n› daha da genifl-
letmeye dönük tüm bu “önlemler”
elbette yetmeyecek ve devrim dal-
gas› büyümeye devam edecekti. Ba-
t› Avrupa da “komünizm hayaletiy-
le” yüzyüzeydi. Askeri bir örgütlen-
me gerekliydi. 4 Nisan 1949'da NA-
TO’yu bu amaçla kurdular. Türki-
ye’nin de içinde yerald›¤› NATO’ya
ba¤l› ülkelerde, halklar›n mücadele-
sine karfl› kontrgerilla örgütleri ya-
ratt›lar, katliamlar, kay›plar, cina-
yetler, iflkenceler, komplo ve provo-
kasyonlar yapt›lar. 

ABD “Yard›mlar›” ve 
Sömürgecilik ‹liflkileri

Marshall Plan›’n›n uygulamaya
konuldu¤u ilk y›l, aralar›nda Türki-
ye ve Yunanistan'›n da bulundu¤u

(ki bu iki ülkeyi ABD “korumas›na
ald›¤›n›” ilan etmiflti) 16 ülkeye
toplam 16 milyar dolarl›k “yard›m”
yap›ld›. Sonraki y›llarda da bu yar-
d›mlar sürdü. Tüm bir pazar alan›n›,
sömürü düzenini yitirme tehlikesi
karfl›s›nda bu “yard›mlar›n” elbette
sözü bile edilemezdi. Üstelik yar-
d›mlar, sosyalist cephede yeralma-
salar da, henüz sömürgeleflmemifl
Türkiye gibi ülkeleri sömürgelefltir-
menin de arac› olacakt›. 

Türkiye’nin bir ABD sömürgesi
haline gelmesi sürecinin bafllang›c›
da bu yard›mlar ve yine Truman
Doktrini çerçevesinde imzalanan
“ikili askeri anlaflmalar” ile olmufl-
tur. Kurtulufl Savafl› veren ordu, hal-
k›n sömürüden kurtulufl savafl›n›
bo¤an orduya böyle dönüfltürüle-
cek, generaller ABD emperyalizmi-
nin en sad›k müttefiki haline bu ilifl-
ki sayesinde geleceklerdi. 

‹lk Truman askeri “yard›m›”
1947 Mart’›nda geldi. Bunu yenile-
ri izledi. Her yard›m, ülkemizi ba-
¤›ml›laflt›r›yor, boynumuza geçiri-
len zincirin halkalar›n› s›k›yordu.
Türkiye ad›m ad›m emperyalizmin
ileri karakolu haline geliyordu.
(Utanç vericidir ki, bugün AKP ikti-
dar›, ba¤›ml›l›¤› daha da s›k›laflt›r-
man›n bir ad›m› olan AB’ye girmek
için s›k s›k “komünizme karfl› bat›-
y› biz koruduk” diyor.) 

Bugün s›kça sözü edilen, ABD
ile “stratejik iflbirli¤i”, bu “ikili an-
laflmalar›n” üzerine oturtuldu ve bü-
yük oranda DP iktidar› döneminde
yo¤unlaflt›. Limanlar›m›z ABD as-
keri gemileri taraf›ndan “ziyaret”
edilmeye baflland›¤› bu y›llarda, 12
Temmuz 1947 tarihli ilk önemli
“ikili askeri yard›m anlaflmas›”n›n
ard›ndan, ‘Amerikan Askeri Yar-
d›m Kurulu’ adl› bir kurulufl faali-
yete geçti. TSK karargahlar›n›n tü-
müne, bu kurula ba¤l› olarak bir
Amerikan askeri ekibi yerlefltirildi.
Orduyu dönüfltürme, kontrol, e¤i-
tim, organizasyon gibi ifller ad›m
ad›m Amerikal›lar’a terk edildi.
E¤itim müfredat›n› onlar belirliyor,
ordunun hangi iç donu giyece¤i da-
hi ABD ordusu taraf›ndan belirleni-
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ABD emperyalizminin “diktatörden
kurtar›p demokrasi götürmek” için
iflgal etti¤i Irak’taki katliamlar›ndan
biri olan Hadisa Katliam›’n›n resim-
leri ortaya ç›kt›. Hadisa Kasabas›’nda
ço¤u kad›n ve çocuklardan oluflan  24
sivil ABD askerlerince katledilmifl ve
“direniflçileri vurduk” aç›klamas› ya-
p›lm›flt›. Olaya iliflkin soruflturma aç-
mak zorunda kalan ABD ordusu, su-
çu üç befl askere atarak kurtulma ça-
bas›nda. Hadisa, 1968 Vietnam iflga-
linde ABD’nin 500 sivili katletti¤i
My Lai Katliam›’na benzetiliyor.

ABD eemperyalizmi ““yard›m” aal-
datmas›na bbaflvuramad›¤› VViet-
nam’› dda kkomünizmden bböyle

kurtarmak iistemiflti!

ABD’nin “kurtard›¤›” Afganistan’da
halk isyan etti. “Talibana, El Ka-
ide’ye karfl› savafl›yoruz” diye sade-
ce son 10 günde 400 insan› katleden
ABD’ye karfl› öfke, 29 May›s’ta bir
Amerikan askeri arac›n›n trafik ka-
zas›nda 3 Afganl›’y› öldürmesinde
patlad›. ‹flgalden bu yana en büyük
halk isyan› olan olaylarda, halk so-
ka¤a dökülürken, Tükiye’nin de
içinde yerald›¤› NATO güçleri ABD
askerlerine destek verdi ve çok say›-
da Afganl› katledildi.

Irak

Vietnam

Afganistan



yordu. 

Askeri “yard›mlar”›n niteli¤ini an-
lamak için burada bir örnek verelim.
Temmuz ‘47 tarihli anlaflma güya, as-
keri bilgi ve malzemeleri “hibe” etme-
yi öngörüyordu. Ancak anlaflman›n
dördüncü maddesi, gayet aç›k flekilde,
Türkiye’nin ABD’nin onay› olmadan
hiçbir mühimmat ve malzemeyi mül-
kiyetine alamayaca¤›n›, devredemeye-
ce¤ini ve belirlenen yerler ve ifller d›-
fl›nda kullanamayaca¤›n› söylüyordu.
(Bkz: ‹kili Anlaflmalar›n ‹çyüzü H.
Tunçkanat syf.174) 

‘Süt Tozu’nun Alt›ndaki Gerçek

Anlaflmada getirilen koflullardan
biri de, ABD yard›m›n›n radyolardan
halka propagandas›n›n yap›lmas›yd›.
(Üçüncü maddesinin ikinci f›kras›)
Radyolardan “Amerika Amerika...”
flark›lar› eflli¤inde bu propagandalar
sürerken, ayn› amaçla “okullarda süt
tozu da¤›t›m›” gibi oyunlara baflvurul-
du. Amerika çocuklar›m›z› bile düflü-
nen bir dost ülkeydi! 

Türkiye halk›n›n sömürüden kurtu-
luflun biricik yolunun sosyalizm oldu-
¤u gerçe¤ine dönüp bakmamas›, Ame-
rika’y› “dostu” bilmesi içindi bu pro-
pagandalar. ‹lginçtir, bugün “sosya-
lizm tehlikesi” yok, ancak ABD em-
peryalizmi AKP iktidar›na yine “halk›-
n›za bizi sevdirin” görevleri veriyor. 

Benzeri Amerikan propagandalar›
ayn› süreçte Truman Doktrini’nin he-
defi olan Avrupa’da da, ABD yaflam ve
e¤itim tarz›n›n hakim k›l›nmas›yla,
Nazi iflbirlikçisi Avrupa burjuva dev-
letlerinin de kat›ld›¤› “Avrupa’y› Nazi-
lerden Amerika kurtard›” gibi yalan
propagandalarla sürüyordu.

“Yard›mlar›m›z›n propagandas›n›
yap” diyen Amerika, hiçbir zaman bu
yard›mlar›n neye hizmet etti¤ini de
gizlememifltir. ABD’nin 1962’deki
baflkan› Kennedy’nin, “Yard›m dünya-
y› denetleme yöntemlerinden biridir.”
ve Mc Namara’n›n 1967 Temsilciler
Meclisi D›fliflleri Komitesi’nde söyle-
di¤i, “Askeri yard›mlar›m›z›n amac›,
azgeliflmifl ülke askerlerini ABD ide-
olojisine göre yetifltirmek ve onlardan,
gelecekte, gerekti¤inde o ülke yöneti-

minde yararlanmakt›r” sözleri buna
örnektir. 

Nitekim o günden bugüne kendi
politikalar›n› uygulatmada,  ba¤›ms›z-
l›k mücadelesinin bo¤ulmas›nda yarar-
lanmaktad›rlar. Eskaza görevlerini ak-
satt›klar›nda ise, bafllar›na çuval geçi-
rilerek hizaya getirilmektedirler. 

Süt tozunun alt›nda korkunç bir ba-
¤›ml›l›k zinciri ad›m ad›m bo¤az›m›za
geçirilmektedir. Nas›l bir ülke yarat-
mak istedikleri daha ilk andan itibaren
belliydi. Bunun için askeri ve siyasi li-
derler yetifltirdiler, varolanlar› iflbirlik-
çilefltirildiler. Bu iflbirlikçiler halka ise,
“Küçük Amerika olaca¤›z, her mahal-
lede bir milyoner yarataca¤›z” safsa-
talar›n› anlatt›, “geliflti¤imiz” yalanlar›
söylendi. Kesintisiz bir flekilde iflbir-
likçi çizgiyi o günden bugüne sürdüren
iktidarlar ve generaller, emperyalizmin
kendilerine verdikleri görevleri aksat-
maks›z›n yerine getirdiler. 

Peki bu görev nedir? Onu da
doktrinin sahibi Truman Ekim 1949 ta-
rihli “Karfl›l›kl› Savunma Yard›m› Ka-
nunu” gerekçesinde gayet özlü bir fle-
kilde ifade etmektedir. Yard›mlar›n, bi-
zim gibi ülkelerin, dünya kapitalist sis-
teminin çarklar›n›n dönebilmesi için
güvenliklerini sa¤lamakla kalmad›¤›n›
belirten Truman, “asl›nda Ameri-
ka’n›n güvenli¤i u¤runda yap›lm›fl
yard›mlar olarak düflünülmektedir.”
demektedir. Truman, tam da bu nokta-
da, Amerika’n›n güvenli¤i için bizim
gibi ülkelerin askeri güçlerini art›rma-
lar›n›n gereklili¤ine de vurgu yapmak-
tad›r. 

Neden oligarflinin ordusu askeri ba-
k›mdan dünyan›n say›l› ordular›ndan
biri haline getirildi? Neden bu gerçe¤i
gizlemek için sürekli bir “iç düflmana”
karfl› savaflan ordu yarat›ld›? Neden,
halk›n gerçekleri görmesini engelle-
mek için “dört yan›m›z düflmanla çev-
rili” propagandalar› yap›ld›? Neden or-
du NATO’nun ucuz askeri haline geti-
rildi? Neden “askeri yard›m” ad› alt›n-
da verilenlerin karfl›l›¤›nda “ABD si-
lah sanayiine müflteri olacaks›n›z” de-
nildi? Neden halk›n açl›k ve sefalet
için yaflamaya mahkum edildi¤i bir ül-
kenin ordusu en büyük silah al›mlar›n›
hiçbir dönem aksatmad›? Tüm bu so-
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12 EEylül
askeri ffa-
flist ccuntas›
da, AABD
emperya-
lizminin
Türkiye’yi
“komü-
nizmden
kurtarma”
operasyon-
lar›ndan bbi-
riydi; yyüz-
binler iifl-
kenceha-
nelere tta-
fl›nd›, üülke
tam bbir hha-
pishaneye
çevrildi. 

Oligarflik devlet halka karfl›
savafl› ony›llard›r sürdürü-
yor. Bunun için Susurluk-
lar, fiemdinliler örgütlüyor,
emperyalist karargahlarda
belirlenen kontrgerilla poli-
tikalar› aral›ks›z bir flekilde
devlet politikas› olarak uy-
gulan›yor.

Toplu mezarlar, kay›plar, ifl-
kenceler, infazlar, provo-
kasyonlar yaflan›yor.

Hapishanelerde insanlar
katlediliyor.

ABD dolar›yla finanse edilen
ve oligarflik devletin milis
gücü olarak faaliyet göste-
ren faflist hareket halka
sald›rmaya devam ediyor.

Örgütlenme ve düflünceyi
ifade özgürlü¤ü yasak!

Kürt halk›na karfl› inkar, im-
ha ve asimilasyon sürüyor.

Hakk›n› arayan herkes terö-
rist ilan ediliyor.

...

Kurtar›lan TTürkiye’de; 



rular›n cevab› Truman’›n konuflma-
s›ndad›r. Emperyalizmin güvenli¤i
için, sömürü ç›karlar›n›n korunmas›
için. Ezilenlerin kurtulufl ›fl›¤›n›n
(sosyalizmin) karart›lmas› için....

‹flte bu nedenle oligarflik ordu-
nun, emperyalizmle girilen yeni-sö-
mürgecilik iliflkileri ile birlikte em-
peryalizmin hizmetindeki bir ordu-
ya ve bu amaçla da kendi halk›na
karfl› savaflan bir iç savafl ordusuna
dönüfltü¤ünü söylüyoruz.

Ya Kurtar›lmasayd›k!

CIA’n›n Türkiye’de tan›nm›fl yö-
neticilerinden olan Graham Füller,
“Balkanlar'dan Bat› Çin'e Türki-
ye’nin Yeni Jeopolitik Konumu”
adl› kitapta, Sovyetler’e karfl› Tür-
kiye, Yunanistan, ‹ran ve Afganis-
tan’dan oluflan “Kuzey Cephe-
si”nden sözeder. ABD’nin sosyaliz-
me karfl› ön cephesi konumundaki
tüm bu ülkelere bak›n; hepsi ABD
destekli darbelerle tan›flm›fl, Afga-
nistan’da ise, generaller yerine kul-
lan›lan fleriatç›lar olmufltur. 

Yine Füller, ilk askeri yard›m
anlaflmas›n›n, sonraki y›llarda eko-
nomik, askeri, savunma alan›ndaki
say›s›z iflbirlikçilik anlaflmas›n›n
atas› oldu¤unun alt›n› çizmektedir.
Biz de bu anlamda, ilk anlaflman›n
ard›ndan yap›lan onlarca anlaflmaya
bu yaz›da yer vermedik. Ancak be-
lirtelim ki, her anlaflma zincirleri
daha da s›kmaya yönelik olmufltur.
Ve sonuçta bugünki Türkiye tablosu
emperyalizm ve iflbirlikçi iktidarlar
ile ordu taraf›ndan yarat›lm›flt›r. 

Ekonomide, politikada kendi ka-
rarlar›n› alamayan, ABD ve Avrupa
emperyalizminin, IMF’nin direktif-
leri d›fl›na ç›kamayan, halk›n›n yok-
sullu¤u her geçen gün artan ve em-
peryalist ç›karlara halel gelmemesi
için sürekli bask› alt›nda tutulan bir
Türkiye’dir yaratt›klar›. “Kurtar-
d›k” dedikleri böyle bir Türkiye’dir.
Bush Truman’› minnettarl›kla an-
makta hakl›d›r. Bugün Bush’un as-
keri güçle yapt›¤›n›, Truman Dokti-
rini ve Marshall yard›mlar› buna ge-
rek kalmadan yerine getirmifltir. 

“Kurtar›ld›k”; açl›k ve yoksul-
luk içinde yafl›yoruz.

“Kurtar›ld›k”; sokaklar›m›z›n
köfle bafllar›nda dilenciler, kimsesiz
çocuklar yat›yor. ‹flçisinden emekli-
sine; al›nterini satarak yaflam savafl›
verenler evlerine bir lokma ekme¤i
nas›l götüreceklerini düflünüyor. 

“Kurtar›ld›k”; zulüm alt›nda
inliyoruz, faflizmle yönetiliyoruz. 

“Kurtar›ld›k”; meydanlar›m›z-
da inip kalkan coplar›n sesi, evleri-
mizi bafl›m›za y›kan dozerlerin gü-
rültüsü, tepemize at›lan gaz bomba-
lar›n›n sisi duman›, hapishaneleri-
mizden yükselen yanm›fl insan eti
kokusu hiç eksik olmuyor.

“Kurtar›ld›k”; emperyalist ç›-
karlar›n koruyucusu bir ordunun
kurflunlar›yla ölüyoruz.

“Kurtar›ld›k”; sömürge bir ül-
ke olmay› içsellefltirmifl iktidarlarla
uyutuluyoruz.

“Kurtar›ld›k”; Anadolu’nun
ba¤r›na saplanm›fl hançer gibi dört
bir yanda ABD ve NATO üsleri var.

“Kurtar›ld›k”; topraklar›m›z
bölge halklar›na karfl› bir düflmanl›k
üssü, batmaz bir Amerikan uçak ge-
misi durumunda.

Ne diyelim; sa¤olas›n Truman,
sa¤olas›n Bush!

Kurtar›ld›k, böyle olduk! Peki
kurtar›lmasayd›k ne olurdu? Halkla-
r›m›z›n devrimci mücadelesinin geli-
flimi o tarihsel koflullarda nas›l flekil-
lenirdi, bu ayr› bir konu; ancak ucuz
asker olarak NATO’ya giriflimiz kar-
fl›l›¤›nda Anadolu gençleri Kore’ye
gönderilirken, Naz›m Hikmet elleriy-
le yüzünü kapatarak, “büyük vatan-
severler memleketi satt›lar... Sat›ld›k
kardefller” demezdi en az›ndan. 

Evet! Bu ülke bir gün gerçek an-
lamda “kurtulacak”! O gün, sahte
kurtar›c›lardan kurtuldu¤umuz, her
milliyetten Türkiye halk› olarak ken-
di iktidar›m›z› kurdu¤umuz gün ola-
cakt›r. Kurtar›lan Türkiye; sömürü-
nün, zulmün olmad›¤›, ba¤›ms›z, de-
mokratik ve sosyalist Türkiye ola-
cakt›r. Böyle bir Türkiye’yi yaratma-
m›za, ne Bushlar ne de emperyalist
doktrinler engel olamayacak!
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“Kurtar›lan
Türkiye”de

halk›m›z, bbir
paket mma-
karna iiçin

birbirini eeze-
cek ddenli
büyük bbir

açl›¤a yyok-
sullu¤a

mahkum
edildi, yyar-

d›mlarla yya-
flayan, ddi-

lencilefltiril-
mifl bbir hhalk

yarat›ld›

Kurtar›lan TTürkiye’de; 

Resmi olarak halk›n yüzde
30’dan fazlas› yoksul, 1 mil-
yondan fazla insan resmen
AÇ!

Resmi iflsizlik yüzde 12’ler-
de, gerçekte ise, burjuva
kalemflörlerin düzen aç›s›n-
dan “ciddi tehdit” diyece¤i
boyutta.

Bebek ölüm h›z› binde 28.7
ile rekor düzeyde. 

Ekonomisi IMF taraf›ndan
belirleniyor. Memur maaflla-
r›n› dahi belirleyen IMF,
flimdi de sa¤l›k harcamala-
r›nda 4.5 milyar YTL “tasar-
ruf” istiyor. 

‹ktidar ise, bu ülkenin halk›n›,
emekçilerini de¤il sadece
IMF’yi dinleyip onlar›n tali-
mat›n› yerine getiriyor.

Emekliler devlete hizmetleri-
nin karfl›l›¤›nda sefalet için-
de yaflamaya mahkum edi-
liyor.

Köylü feryat halinde topra-
¤›ndan kopar›l›p iflsizlefltiri-
liyor.



Ecevit günlerdir komada. Öldü-
rülen Dan›fltay üyesinin cenaze tö-
reninden sonra girdi¤i komadan ç›-
kamad›. Ecevit’e “öldü” gözüyle
bakanlar, günlerdir övgüler diziyor-
lar ona iliflkin. Burjuva medyan›n
köflelerinden, “sosyalist” ayd›nlar-
dan, “Halk›n Sesi” Birgün’ün sü-
tunlar›na kadar Ecevit güzellemele-
ri okunuyor. 

Ölen (veya ölmek üzere) biri
hakk›nda yorumlar, de¤erlendirme-
ler yap›lmas› do¤al. Ama riyakarl›k
do¤al de¤il, haf›za kayb› do¤al de-
¤il. Herkesin gözünün içine baka
baka siyaseten bir “kör”ü, “badem
gözlü” diye pazarlamak do¤al de¤il.
Do¤al olmad›¤› gibi, masum da de-
¤il. Bu Ecevit övgülerinde burjuva
politikac›l›¤›n›n, düzeniçi kiflilikle-
rin tüm riyakarl›¤›n› görmek müm-
kün olur. “Kör ölür badem gözlü
olur” zaten bu riyakarl›¤›n deyimi-
dir.  

Ama Ecevit gibi birini “badem
gözlü” yapmak, öyle göstermek de
kolay de¤il elbette. Buna giriflenle-
rin Ecevit hakk›nda yazd›klar›
“olumlu” fleylere bak›n; f›nd›k ka-
bulu¤unu doldurmaz. fiöyle hisliy-
mifl, böyle beyefendiymifl, kibar-
m›fl, Rahflan’a flöyle afl›km›fl, fefl-
mekan zamanda falan kifliye nas›l
bir jest yapm›flm›fl... Baflka? 

Baflka bir fley yazamazlar ki. 

Sözkonusu olan bu ülkede ba-
kanl›k, baflbakanl›k, ana muhalefet
liderli¤i yapm›fl bir politikac›d›r.
Halk için ne yapm›fl bu adam?
Emekçiler için ne yapm›fl? Ba¤›m-
s›zl›k için ne yapm›fl? Adalet için ne
yapm›fl?.. E¤er bizim bildi¤imiz gi-
bi “kör” de¤il de badem gözlü’yse,
buyrun bunlar› yaz›n. 

Bu minvalde yazabilecekleri tek

fley, olsa olsa herhalde 1963’te Ça-
l›flma Bakanl›¤› döneminde ç›kard›-
¤› iflçilerle ilgili yasa ve bir de 12
Eylül döneminde ç›kard›¤› Aray›fl
Dergisi’dir. Hiçbir zaman hayat bul-
mayan ve bulamayacak olan “Köy-
kent” d›fl›nda da özgün bir politika-
s› yoktur. 

Ama Ecevit’in tarihinde Kahra-
manmarafl Katliam› vard›r, s›k›yö-
netim ilan etmek vard›r, “kontrgeril-
la var” deyip iktidar koltu¤una otu-
runca yokmufl demek vard›r, emper-
yalizme ba¤›ml›l›k anlaflmalar›na
imza atmak vard›r, Meclisi gece
gündüz çal›flt›r›p emperyalist tekel-
lerin istedi¤i “Uluslararas› Tahkim”
gibi yasalar› ç›karmak vard›r ve bu-
na karfl›n 17 A¤ustos gibi bir fela-
kette halk› yüzüstü b›rakmak vard›r,
Ulucanlar Katliam› vard›r, 19-22
Aral›k katliam› vard›r, faflist devlet-
le, Susurlukçular’la hiçbir zaman
çat›flmamak vard›r... Bu liste çok
uzundur ve bir makale yaz›s›na s›¤-
maz.

Peki flimdi niye bunlar› hat›rla-
mamazl›ktan gelip övgü yar›fl›na gi-
riliyor? Bütün bunlara ra¤men nas›l,
neye göre “demokrat” ilan ediliyor?
Faflistlerin, gericilerin Ecevit’e öv-
güleri anlafl›labilir tabii. Ama ya sol-
cu, sosyalist, ilerici geçinen ayd›n-
lar? Bak›n flu Birgün’deki sat›rlara.

“Say›n Ecevit, yaflam›n›z bo-
yunca dürüstlük, kibarl›k, duyarl›-
l›k dersi verdiniz. fiimdi de ders ve-
riyorsunuz. ‘Vicdan›n›n sesini her
an dinle’ diyorsunuz. Anlayana.”
(Sevkuthan N. Karakafl - 31 May›s
Birgün)

O Baflbakan iken, Ulucanlar’da
tutsaklar hamamda iflkencelerden
geçirilip kafalar› parçalanarak kat-
ledilirken, bir katilin so¤ukkanl›l›-

¤›yla “gereken yap›l›-
yor” diyebilen birine
“kibar, duyarl›” diye-
bilmek için insan›n sa-
dece siyasi olarak sap-
m›fl de¤il, insan olarak
flafl›rm›fl olmas› gerek.
“Halk›n Sesi” oldu¤u-
nu iddia eden bir gaze-
tenin bu sat›rlara yer

vermesi için cephesini flafl›rm›fl ol-
mas› gerek. Hayat› boyunca bir gün
vicdan muhasebesi yapmam›fl, bir
gün olsun o iktidardayken dökülen
kanlar›n bir damlas›n›n üzüntüsünü
duymam›fl biri “vicdan dersi” veri-
yor ha! Bu sat›rlar›n yazar›n›n vic-
dan›ndan flüphe etmekten baflka ne
denilebilir bu sözlere. 

Her fley bir yana, sadece Ulucan-
lar ve 19-22 Aral›k Katliam› bile,
bir burjuva politikac›n›n ömrünün
sonuna kadar lanetlenmesine yete-
cek bir suç de¤il midir? Kendine
demokrat, sosyalist diyenler, bun-
dan da geçtik, hak ve özgürlüklere
sayg›dan sözedenler, iflkenceye,
katliamlara karfl› ç›kanlar nas›l gör-
mezden gelirler bunu? 

Mesele ölünün arkas›ndan “kötü
konuflulmaz” meselesi de¤ildir.
Milyonlar›n hayat›n› etkilemifl, be-
lirlemifl biriyse, önünden de konu-
flulur, arkas›ndan da. ‹yiye iyi, kötü-
ye kötü denir. Halk› soyup sömü-
renlere, zulmedenlere kinimiz kal-
salar da ölseler de ayn›d›r. 

19 Aral›k akflam›, TV kamerala-
r›n›n önüne ç›kan Bülent Ecevit,
“flair”li¤inden eser olmayan bir ta-
v›rla, “düflman” ordular›n› yenmifl
bir komutan edas›yla, ayaklar›n› da-
ha mezarlar›na gömülmemifl 28 ce-
sedin üzerine basarak flöyle diyor-
du: “Herkes devletle bafledilemeye-
ce¤ini anlam›fl olmal›d›r.”

Biz de GATA’da yatan Ecevit’e
son bir kelam olarak flöyle mi desek
acaba: “Herkes, bu dünyan›n Sultan
Süleyman’a da kalmad›¤›n› anlam›fl
olmal›d›r”... Tekellerin hizmetinde
çal›flt›n ony›llarca, tekeller için kat-
lettin... Ne geçti eline? “Öbür tara-
fa”, ellerinde halk›n, devrimcilerin
kan›yla gitmekten baflka...

30

4 Haziran 2006 / 55

O da m› 
‘badem gözlü’

oldu?
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Coca Cola’ya rant
Ö¤renciye soruflturma

Trakya Üniversitesi yönetimi
her sene oldu¤u gibi üniversitenin
düzenledi¤i flenliklerin yaklaflma-
s› ile birlikte soruflturma terörüne
baflvurdu. Ö¤renci flenliklerini
Coca Cola gibi emperyalist serma-
yeye peflkefl çekerek gençli¤in s›r-
t›ndan kâr elde etmelerini sa¤la-
yan rektörlük, Edirne Gençlik
Derne¤i Giriflimi üyesi 3 ö¤renci-
ye okulun muhtelif yerlerine 26-
27 Nisan tarihlerinde “1 May›s’ta
Haklar ve Özgürlükler Cephesi
Saflar›na” afifllerini ast›klar› ge-
rekçesiyle soruflturma açt›. Ayn›
tarihlerde as›ld›¤› söylenen baflka
afifllerle ilgili 3 ö¤renciye daha bir
hafta sonra soruflturma aç›ld›. 

Bu arada rektörlü¤ün sorufltur-
ma konular›na iliflkin tan›klar› da
“bozac›-fl›rac›” iliflkisi gibi. Hiçbir
ö¤renciyi devrimcilerin aleyhine
ifade vermeye ikna edemeyen rek-
törlük, defalarca muhalif ö¤renci-
lere sald›ran, sürekli provokasyon
yaratmaya çal›flan, kendi Özel Gü-
venlik Birimleri’ni tan›k gösterdi. 

TMY ö¤rencileri de 
hedef alacak!

Bo¤aziçi Üniversitesi ö¤renci-
leri, Güney Kampüs önünde topla-
narak, Terörle Mücadele Yasa Ta-
sar›s›'n› yürüyüflle protesto ettiler.

“Toplumla Mücadele Yasas›'na
Hay›r” pankart› aç›lan eylemde
“J‹TEM Terördür, Susurluk Terör-
dür”, “Korku ‹nfaz ‹flkence ‹flte
TMY” sloganlar› at›ld›. Kuzey
Kampüse kadar yürüyen ö¤renci-
lerin burada yapt›klar› aç›klama-
da, TMY’nin
tüm halk ke-
simleri gibi,
gençli¤i de
sus turmay›
hedefledi¤i
kaydedildi.

Yaklafl›k bir haftad›r okul giriflinde yap›lan kimlik kontrolünü protesto
eden Gençlik Federasyonu, Ö¤renci Kolektifleri ve Ekim Gençli¤i üyeleri
bafllatt›klar› oturma eylemine 25 May›s’ta da devam ettiler. 

Sabah saatlerinde ‹.Ü. Fen Fakültesi önünde biraraya gelerek, “Bilim
‹çin S›f›r, Güvenlik ‹çin 23 Trilyon”, “Güvenlik Bahane, Özgürlük Elden
Gidiyor” ve “‹stanbul Yar› Aç›k Cezaevine Hofl Geldiniz” yaz›l› dövizler ta-
fl›yan ö¤renciler ad›na Serpil Ocak bir aç›klamada bulundu. 

ÖGB’lerin coplu ve sözlü sald›r›s›na u¤rad›klar›n› söyleyen Ocak, her
gün bu tür keyfi uygulamalarla karfl› karfl›ya kald›klar›n› belirtti. Ocak bu
keyfi duruma karfl› imza kampanyas› bafllatt›klar›n› ve demokratik haklar›-
n› kullanarak eylemlerini devam ettireceklerini bildirdi. Aç›klaman›n ard›n-
dan, özel güvenlik biriminin uygulamalar›n› ve polisle iflbirli¤ini konu alan
bir skeç oynand› ve sloganlarla eylem bitirildi.

“FORMASYON HAKKI ‹ST‹YORUZ”
Ayn› gün ‹stanbul Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi’ndeki bir baflka

eylem de, formasyon hakk›n›n tan›nmas›na iliflkindi. Formasyon haklar›n›n
tan›nmas›n› isteyen ö¤renciler, Edebiyat Fakültesi önünde toplanarak, “Ko-
flulsuz Formasyon Hakk› ‹stiyoruz” pankart› açt›lar ve “Diplomal› ‹flsiz Ol-
mayaca¤›z!, Sermaye Defol Üniversiteler Bizimdir” sloganlar› att›lar. Ö¤-
renciler ad›na aç›klamada bulunan Fatma Arda, 7 y›l önce koflulsuz olarak
kald›r›lan formasyon haklar›n›n ö¤rencilerin mücadelesi sonucunda getiril-
di¤ini, ancak k›smi ve paral› bir biçimde karfl›lar›na ç›kar›ld›¤›n› belirterek,
“Üniversiteler ticarethaneye dönüfltürülmüfltür. Koflulsuz sahip olmam›z ge-
reken bu hak, hem s›n›rland›r›lm›fl hem de bu hak üzerinden ciddi bir rant
alan› yarat›lm›flt›r.” dedi. 

‹mza kampanyas›n› sürdürdüklerini belirten Arda, formasyon hakk›n› el-
de edene kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.

ÖGB Protestosu: Güvenlik Bahane!

“Ücretsiz fienlik” ‹steme Suçu!
Ö¤renci gençli¤in düzenledi¤i flenliklere birçok yerde izin verilmez, sal-

d›r›lara u¤rarlar. Resmi flenlikler ise hem rektörlükler hem de onlar›n iflbir-
li¤i yapt›¤› flirketler için bir kazanç kap›s› olmakla kalmaz, ayn› zamanda
gençli¤in yozlaflt›r›lmas›na hizmet eder. Üstelik güyâ, bu flenlikler ö¤renci-
lere yönelik “sosyal faaliyet” olarak sunulur.

Samsun Ondokuz May›s Üniversitesi'nin 5. Bahar fienli¤i de bunlardan
biriydi. 30 May›s’ta düzenlenen flenli¤in ücretsiz yap›lmas›n› istemek kadar,
do¤al bir talep olamazd›. Bir grup ö¤renci bu taleple, flenlik alan›na geldiler.

Üzerlerinde, 'Müflteri de¤il ö¤renciyiz', 'Paras›z flenlik istiyoruz' yaz›l› ti-
flörtler giymifllerdi. Karfl›lar›nda, üniversitelerde son y›llarda ö¤rencilere
bask›n›n, terörün ad› olan Özel Güvenlik Birimleri’ni buldular. Ö¤rencilere
müdahale eden ÖGB’ler 19 kifliyi polise teslim ettiler. Gerekçe ise fluydu:
“üniversite yönetimine ve bize hakaret edip, sald›rd›lar”! 

En do¤al taleplerini dile getirdikleri için sald›r›ya u¤rayan ö¤renciler,
sald›rmaktan, hakaretten (her nas›lsa!) gözalt›na al›nan ö¤renciler, üstelik
ilk olarak “Terörle Mücadele fiubesine” teslim edildiler. Öyle ya, ortada hak
arayan birileri varsa, mutlaka terör vard›r. Ard›ndan karakola sevk edilen
ö¤renciler bu büyük suçlar›ndan dolay› sorguland›lar. 

gençlik
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‹Ü’de Coflkulu fienlik
Bu y›l 15.’si düzenlenen ‹Ü. Halk Bilim

Klübü fienli¤i, 31 May›s günü, Fen Fakültesi
Cemil Birsen Konferans Salonu’nda gerçeklefl-
tirildi. 

fienli¤e çeflitli sanatç›lar kat›l›rken farkl› yö-
reden halk oyunlar› ekipleri de flenlikte yerald›.

Aç›l›fl konuflmas› ile bafllayan flenlik ‘Anadoluyum Ben Tan›yor musun?’ adl› si-
nema gösterimi ile devam etti. Diyarbak›r, Artvin, Trabzon, Antep ve Azeri yö-
relerinden halk oyunlar› ekipleri ve semah ekibinin gösterileri ilgiyle izlendi. 

Erdal Güney, Erdal Bayrako¤lu, Bayar fiahin’in de sahne ald›¤› flenlikte son
olarak Grup Yorum türküleri ve marfllar›yla flenli¤e kat›lan yaklafl›k 750 ö¤ren-
ciye coflku afl›lad›. Yorum’un sahneye ç›kmas›yla birlikte ö¤rencilerin coflkusu
ve ilgisi flenlikte kendisini gösterdi.

YTÜ’de Rektörlük Terörü
Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde, 1 Haziran günü yap›lan Geleneksel YTÜ Ba-

har fienli¤i ise rektörlü¤ün provokasyonlar›yla engellenmeye çal›fl›ld›.
Halkbilim Klübü, Araflt›rma Klübü ve Araflt›rma ve Felsefe Düflünce Klü-

bü’nün birlikte organize etti¤i flenlik kapsam›nda çeflitli etkinliklerin yap›lmas›
planlan›rken üniversite rektörlü¤ü sponsor olarak bir içki firmas›n›n da bulun-
mas›n› isteyince ö¤renciler buna karfl› ç›kt›lar. ‹çki stand›n›n aç›lmas›n› dayatan
rektörlü¤ün ‘flenli¤i iptal etme tehditleri’ sonras›nda flenlik ö¤renci klüplerinin
inisiyatifinde iptal edildi. 

“Sermaye Defol Üniversiteler Bizimdir, Ö¤renciyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z”
sloganlar›n› atan yaklafl›k 300 ö¤renci sloganlar ve halaylarla ayr› bir flenlik ger-
çeklefltirdiler. 

ODTÜ’de Karfl›-devrimci 
Ayd›nl›kç›lara Yer Yok!

30 May›s’ta ODTÜ'de ‘Kema-
list Devrimin Düflünsel Kaynakla-
r› Sempozyumu’na konuflmac›
olarak kat›lan, karfl›-devrimci ‹P
Genel Baflkan› Do¤u Perinçek,
gençli¤in protestolar› ile karfl›lafl-
t›. Perinçek’in karfl›-devrimci nu-
tuklar atmas›n› protesto eden
gençlere jandarma sald›rd› ve iki
saat boyunca kampüs içinde çat›fl-
ma yafland›. 

YDG Üyesine Sald›r›
Erzincan YDG üyesi ve ‹flçi-

Köylü Dergisi çal›flan› Murat De-
mir’in, 25 May›s gecesi 4 kifli ta-
raf›ndan ateflli silahla vurularak
a¤›r flekilde yaraland›¤› belirtildi.
‹flçi-Köylü taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, sald›r› son dönem
devrimci demokratlara yönelik
sald›r›lar›n bir parças› olarak de-
¤erlendirilirken, kurflunlar›n De-
mir’in ba¤›rsak ve ci¤erlerine ya-
k›n bölgeye isabet etmesinin,
“amac›n öldürmek oldu¤unu orta-
ya koydu¤u” kaydedildi. 

Demir halen yo¤un bak›mda
bulunurken, 13 May›s’ta Ulalar
Beldesi’nde bir muhtara yönelik
eylemin sorumlusu olarak Murat
Demir ile Derya Gökmen’in lanse
edildi¤i ve resimleri da¤›t›larak
“size 24 saat mühlet ne istiyorsa-
n›z yap›n” fleklinde halk›n k›flk›r-
t›ld›¤› dile getirildi. 

Ayn› günlerde Malatya Büro
çal›flanlar›n›n kald›¤› evin kap›s›-
n›n k›r›larak zorla içeri girildi¤ini
ve sald›rganlar›n “Derya Gök-
men'i ar›yoruz” diyerek evi da¤›t-
t›ktan sonra ç›kt›klar›n› kaydeden
‹flçi-Köylü, aç›klamas›n›n sonun-
da, yaflanacaklardan devletin so-
rumlu olaca¤›n›n alt› çizilerek,
“s›k›lan kurflunlar bizi hakl› ve
meflru mücadelemizden vazgeçir-
medi-geçirmeyecek.” denildi.

DTCF’de Yasa¤a 
Ra¤men fienlik
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih,

Co¤rafya Fakültesi ö¤rencileri, dekanl›-
¤›n yasaklamas›na ra¤men, “Geleneksel
Yasakl› DeTeCeFe Bahar fienli¤i”ni ger-
çeklefltirdiler. 

Dört y›l önce Grup Yorum konserinin
ard›ndan, faflistlerin okula Mehter ekibi
sokmas› ile çat›flma yaflanm›fl ve flenlikler
yasaklanm›flt›. Bu y›l da yasak sürdürül-
mek istendi. Ancak, aralar›nda Gençlik
Dernekli ö¤rencilerin de bulundu¤u genç-
ler, Orta Bahçe’de buluflarak flenli¤i fiili
olarak yapt›lar. 

Bir y›l boyunca gençli¤in soruflturma-
lar, faflist sald›r›larla sindirilmek istendi-
¤ini, ancak baflar›l› olunamad›¤›n› belir-
ten gençler, türküler, halaylarla cofltular.
Grup ‹dilcan’›n türküler söyledi¤i flenlik-
te çeflitli kültürel aktiviteler de yerald›.

gençlik

Dicle Gençlik Derne¤i:
Sald›r›lara Karfl› 

Direnece¤iz

18 Mart günü Ba¤lar'da
Newroz ça¤r›s› yapt›klar› için
sald›r›ya u¤rayarak tutukla-
nan befl ö¤rencinin, 26 Ma-
y›s’ta görülen duruflmas›nda
tutsakl›klar›na devam karar›
verildi. Konuya iliflkin Dicle
Gençlik Derne¤i taraf›ndan
yap›lan aç›klamada, polisin
terörü hat›rlat›larak, “Bizler
devrimci gençlik olarak siste-
min bu tür sald›r›lar›na sonu-
na kadar direnece¤iz. Bu sal-
d›r›larla bizi ilerici devrimci
düflüncelerimizden uzaklafl-
t›rmaya çal›flsalar da bizler
fikirlerimizden asla vazgeç-
meyece¤iz.” denildi. 

Grup Yorum Gençlikle Bulufltu
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"Kanl› e¤itim; bu y›l 5 ayda 14
ö¤renci öldürüldü, 104'ü yaraland›
okullarda, "yan bakma", "laf at-
ma", "k›z arkadafl" gibi nedenler-
le ç›kan kavgalarda silah kullan›m›
artt›. Son 2 ayda 5 ö¤rencinin ya-
flam›n› yitirmesine neden olan
olaylar›n 4'ünde silah kullan›ld›."
(Vatan 29, May›s 2006)

Aylard›r TV’lerde sürekli liseli
k›z ve erkek ö¤rencilerin kavgala-
r›n›, birbirlerine sald›r›lar›n› izliyo-
ruz. Liseli gençlerin sözde sevgi
için ailelerini dahi öldürecek ka-
dar yozlaflt›klar›n› görüyoruz.

Milli E¤tim Bakan›, Baflbakan
ç›k›p liselerde fliddete iliflkin ken-
dilerini dahi inand›ramad›klar›
aç›klamalar yap›yorlar. Burjuva
medyan›n tümü, "dehflet verici
fliddet olaylar›" diyerek manflet
at›yorlar. Oysa flikayet etmeye
haklar› yok, çünkü bu tabloyu on-
lar yaratt›lar. 

Ne üçbefl y›ld›r yay›nlanan
mafya dizileri, ne ahlâks›z iliflkile-
ri özendiren "Benimle evlenir mi-
sin” vb. yar›flmalar, bu tabloyu
aç›klamak için yeterli de¤ildir. Bu
tabloyu yaratan egemen sistemin
ta kendisidir, kapitalizmdir.

Kapitalist toplumda, bireyler
"özgürdür", gençlik istedi¤i uyufl-
turucuyu kullanma, istedi¤i bara
gitme, intihar hakk›n› rahat rahat
kullanma özgürlü¤üne sahiptir!!!
Özgürlük, bireyselik derken genç-
lik bir girdab›n içine çekilir. Hep
söylüyoruz, gençlik kapitalizmin
en önemli hedeflerinden biridir. 

Peki, neden gençlik?

Ekim Devrimi’nin önderi Lenin;
“biz gelece¤in partisiyiz, gelecek
ise gençli¤e ait, biz yenilikçilerin
partisiyiz, yenilikçilerin peflinden
ise gençlik seve seve yürür, biz
köhne dünya ile fedakarca savafl
partisiyiz, fedakarca savafla her
zaman gençlik önde gelir...” der. 

Gençli¤in bu özellikleri ege-
menleri hep korkutmufltur. Genç-
lik sorgulayand›r, asidir, boyun
e¤mez, haks›zl›klara tahammül
edemez. "Gençlik" der Mahir Ça-
yan: "Do¤as› gere¤i at›lgand›r,
coflkuludur, yüreklidir, her türlü
ç›kar duygusundan ve art niyet-
ten uzakt›r. Ve de toplumun en az
bozulmufl tabakas›n› oluflturmak-
tad›r. Do¤ald›r ki bu nitelikleriyle
gençlik emperyalizmin karfl›s›nda,
ba¤›ms›zl›ktan yanad›r."

Gençlik bu özellikleri ile dev-
rim mücadelesinin içerisinde yer
ald›¤›nda, bu sistem için en büyük
tehlikelerden biridir. Bu nedenle
hedeftir gençlik. 

12 Eylül faflist darbesi bask› ve
zulmü üst düzeye ç›kararak, fafliz-
min kurumlaflmas›n› sa¤lad›¤› gi-
bi, gençli¤in de gelece¤ine darbe
vurmufltur. O gün do¤anlar bugü-
nün gençli¤idir. Bu tarihten sonra
gençlik birçok aç›dan köklü bir
de¤iflim geçirmifltir. 

‘80 öncesi gençli¤in genel özel-
liklerine bakt›¤›m›zda do¤as› ge-
re¤i sahip oldu¤u özelliklere para-
lel olarak toplumun di¤er kesim-
lerine oranla daha çok okuyan,
araflt›ran, sorgulayan ve haklar›
için, yaflan›las› bir dünya için mü-
cadele eden ve bu u¤urda bedel
ödemeyi göze alarak kavgaya at›-
lan bir gençlik görürüz. ‹flte bu
gençliktir egemenler için yok edil-
mesi gereken. Bunun için tüm
güçleriyle gençli¤e sald›r›p onu
mücadeleden uzaklaflt›rmak, ken-

dileri için bir tehlike olmaktan ç›-
karmak istediler. Ama bunun için
yaln›zca fiili sald›r› yetmezdi.
Genç kuflaklar› yeniden flekillen-
dirmek gerekiyordu. Bunun için
duyars›z, ilgisiz, bilgisiz, apolitik
bir gençlik yaratmak üzere ifle ko-
yuldular. Bilinçli ve sistemli bir
depolitizasyon ve yozlaflt›rma po-
litikas›yla bu gençli¤i yaratt›lar. 

Bu politikan›n temel hedefi;
apolitiklefltirmek ve olas› tepkile-
rinin farkl› yerlere kanalize edil-
mesidir. Bugün yaflanan, bu politi-
kan›n sonuçlar›d›r.

Burjuva medyan›n o suçlanan
yay›nlar› ile kapitalizmin insan
anlay›fl›n›n, nas›l bir kültür ve in-
san tipi yaratmak istedi¤inin ara-
s›ndaki ba¤ kopar›ld›¤›nda, flu bu
diziyi suçlayarak iflin içinden ç›k›l-
mas› kolayd›r. Üstelik bu elefltiri-
leri, o dizileri yay›nlayan TV ka-
nallar› dahi utan›p s›k›lmadan ya-
pabilmektedirler. Burjuva medya-
ya bak›n, her karesinde kapitaliz-
min ideolojisini, kültürünü görür-
sünüz. Gençlere sunulan “idoller”e
bak›n, yukar›da anlatt›¤›m›z poli-
tikan›n kendisiyle karfl›lafl›rs›n›z. 

Bugün tart›fl›lan “liselerde flid-
det”i bu politikadan ba¤›ms›z  dü-
flünemeyiz ve yaratanlar› iktidar-
lard›r, emperyalizmdir. Bize “iflte
suçlu” diye gösterilenler, sadece
bu batakl›¤›n üzerinde uçuflan siv-
risineklerdir. Batakl›¤› görmeme-
miz için gerçekler çarp›t›l›yor, ya-
flananlar yüzeysellefltiriliyor. 

Bu nedenle biz gençler olarak,
Lenin’in, Mahir’in alt›n› çizdi¤i
özelliklerimizi hat›rlamal› ve ba-
takl›¤› tümden kurutma mücade-
lesinin içinde yerlerimizi almal›-
y›z. Karart›lan gelece¤imizi ancak
böyle ayd›nlatabiliriz. 

Gençlik Federasyonu

Bu tablo onlar›n
eseridir

gS ençlikte:öz

Samsun’da Liseli Cinayeti

“Liselerde fliddet”in son örne¤i
Samsun’da yafland› ve 25 May›s gü-
nü 2 liseli, yine bir liselinin silahl›
sald›r›s› sonucu yaflam›n› yitirdi. 

Olay›n sorumlulu¤una iliflkin
yetkililerce sorumluluktan kurtulma

aç›klamalar› yap›l›rken, Samsun’da
faaliyet yürüten Karadeniz Temel
Haklar, 29 May›s’ta dernek binas›n-
da düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda,
as›l suçlular›n, sömürü düzeninin
sahipleri oldu¤unu belirtti. Yap›lan
aç›klamada, “Özellikle gençlerimi-
zi, birer “Polat” olarak yetifltirmek
isteyenlerdir suçlular. Suçlular; uy-

gulad›klar› e¤itim sistemiyle sömü-
rü düzeninin çarklar›na diflli yetiflti-
renlerdir. Suçlular; gençlerimizi
kültürümüzden uzaklaflt›r›p, köfle
dönmecili¤e, bananecili¤e mahkûm
etmek isteyenlerdir. Yani suçlular;
bu sömürü, soygun düzenini devam
ettirenlerdir...” denildi ve mücadele
ça¤r›s› yap›ld›. 



Burjuva demokrasilerde, “dev-
let”in oturmufl bir yap›ya ve gele-
neklere sahip oldu¤u söylenir. Ge-
nel olarak da do¤rudur. Ama emper-
yalist tekellerin ç›karlar› sözkonusu
oldu¤unda, o oturmufl yap›lar›n
“paspas” edildi¤i, geleneklerin per-
vas›zca çi¤nendi¤i de bir o kadar
do¤rudur. 

Belçika Devleti’nin önce Knok-
ke Davas›’nda, onun devam› olarak
da ayn› davada yarg›lanan Bahar
Kimyongür’ün Hollanda’da tutuk-
lat›lmas›nda, burjuva demokrasisi-
nin, bask›, komplo, provokasyon ve
utanmazl›kta, yeni-sömürgelerin
oligarflik diktatörlüklerinden hiç
de geri kalmad›¤›na tan›k olunuyor. 

Bak›n, Belçika Devleti, nas›l
ucuz, basit, kaba yöntemlerle sürdü-
rüyor devrimcilere karfl› savafl›. 

Knokke Davas›’nda, ortada hiç
bir kan›t, belge, bilgi yokken, sade-
ce ve sadece burjuva demokrasisi-
nin o çok övündü¤ü hak ve özgür-

lüklerin baz›lar›n› kullanm›fl olduk-
lar› için y›llarca hapis cezalar› veri-
yor. 

Ard›ndan, Belçikal› ayd›nlar›n
aç›klad›¤› gibi “programl› bir tu-
zak” kuruyor. 

Kimyongür Hollanda’da tutuk-
latt›r›l›yor. Ne Hollanda, ne Belçi-
ka, Türkiye faflizmiyle iflbirli¤ini
itiraf edemeyip ilkin “h›zl› araç sür-
mekten tutukland›¤›” gibi yalanlara
baflvuruyorlar. 

Tuzak sürüyor: Hollanda’n›n
Bahar Kimyongür’ü Türkiye’ye ia-
desine imkan sa¤lamak için, Belçi-
ka kendi vatandafl› olan Kimyon-
gür’ü Hollanda’dan talep etmiyor. 

Ve bu tuza¤›, kendi halk›na karfl›
utanmazca yalanlarla, manevralarla
gizlemeye çal›fl›yor. 

Kimyongür’ün büyük 
suçlar›!
Belçika, Hollanda ve Türkiye ifl-

birli¤inde bir takip ile tutuklanan ve
1 ayd›r Hollanda’n›n Dordrecht Ha-
pishanesi’nde tutulan DHKC Enfor-
masyon Bürosu çal›flan› Bahar
Kimyongür’le ilgili Türkiye’nin ia-
de talebini içeren dosya, geçti¤imiz
günlerde mahkemeye ulaflt›.

Türkiye faflizmi Kimyongür’ün
3 nedenden dolay› iadesini istiyor.
Bu “büyük suçlar” dosyada flöyle
s›ralan›yor: 

- Avrupa Parlamentosu’nda TC.
D›fliflleri Bakan› ‹smail Cem’i pro-
testo etmek. 

- Almanya’da tutsak olan ‹lhan
Yelkuvan’a destek olarak açl›k gre-
vi yapmak. 

- Fehriye Erdal’›n yarg›land›¤›
duruflmalara kat›lmak.

Gördünüz mü Kimyongör’ün
büyük suçlar›n›! Türkiye oligarflisi,
bunlardan dolay› “iade” isteyerek
acizli¤ini, zavall›l›¤›n› ve korkusu-
nu ortaya koyarken, bu iade gerek-
çelerini ciddiye al›p Kimyongür’ü
tutuklatan Belçika ve tutuklayan
Hollanda’n›n durumu farkl› m›
sanki?

fiu ünlü burjuva demokrasisi, flu
ünlü Avrupa Birli¤i, flu ünlü Kopen-
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Utanmaz Devlet!

Knokke Tutsaklar›ndan 
Musa Aso¤lu’ndan Mektup: 

28 fiubat’ta Belçika’da Knokke
Davas›’ndan tutuklanan Musa Aso¤-
lu’nun Belçikal› bir devrimciye gön-
derdi¤i mektuba yer veriyoruz. Knok-
ke Davas›'nda tutuklanan Musa Aso¤-
lu, fiükriye Akar Özordulu ve Kaya
Saz isimli devrimci tutsaklar, Bruges
Hapishanesi'nin hücrelerinde hâlâ tec-
ritte tutulmaya devam ediliyor.

"Merhaba,
Mektubunu foto¤raflarla birlikte bugün ald›m. Hala siya-

si tutsaklara sahip ç›kan insanlar›n olmas› beni mutlu k›ld›.

Sözkonusu olan bu davadan hüküm giyen ben ve arka-
dafllar›m de¤il. Mesele düzenin ta kendisidir. So¤uk savafl›n
bitti¤ini söylüyorlar. Evet... So¤uk savafl bitmifltir, çünkü
taraflardan biri tasfiye edilmifltir. fiimdi ise bu savafl yeni
bir aflamaya eriflmifl bulunuyor: So¤uk savafl›n “galibi” ar-
t›k tüm dünyaya karfl› tek tarafl› savafl sürdürmektedir. Tec-

rit ve sansür ise onlar›n temel takti¤idir.

Bu politikaya itaat etmeyen tüm ülkelere ve tasfiye po-
litikalar›na karfl› gelen tüm halklara uyguluyorlar. Bunu
gerçeklefltirebilmek için ayr›ca halklar› ve ezilen s›n›flar›
örgüt ve ideal temelinde silahs›zland›rmalar› flartt›r. Genel
anlamda bu “galip” olanlar savafl› üç cepheden sürdürmek-
tedir. Bunlardan biri Irak ve Küba’da oldu¤u gibi, ülkelere
ve halklara karfl› savafllar, iflgaller ve yapt›r›mlar uygula-
mak. Bir di¤eri örgütlere yönelik Kara Listeler ve sözüm
ona anti-terör yasalar› ile. Son olarak ise “galiplerin” imha
politikalar›na karfl› önemli rolü olan devrimci tutsaklara F
Tipi hapishaneleriyle yap›lan savafl.

Siyasi tutsaklar belki birey olarak tehlike teflkil etme-
mektedir. Lakin iradeleri ve idealleri gelece¤e, ezilen halk-
lara ve s›n›flara örnek oldu¤u için haks›zl›¤a karfl› isyan et-
me iste¤ini hapishanelerde yoketmek istemektedirler. De-
mokratik haklar ve özgürlükleri yoketme pahas›na kara lis-
teler, anti terör yasalar› ç›kartarak ve uygulayarak devrimci
örgütleri imha etmek istiyorlar. Ve nihayetinde ancak dü-
flünceler ve örgütler yokoldu¤unda “galipler” zaferlerini
kutlayabilecektir. Bundan dolay› sadece sözkonusu biz de-
¤iliz diyoruz.

Terör kelimesi bu “zafer”i elde etmek için en çok kulla-



hag Kriterleri’ne göre bu büyük
suçlardan dolay›, Kimyongür’ü hala
hapishanede tutmaya devam ediyor. 

Demek ki, burjuva demokrasisi-
nin s›n›rlar› bu kadar da daralabili-
yor mufl!!!

Utanmaz Devlet’in 
Bakan›, yalan söylüyor;

Belçikal› demokratlar, terör ya-
sas›na ve ona ba¤l› olarak gündeme
getirilen Knokke Davas› kararlar›-
na, Kimyongür’ün tutuklanmas›na
karfl› giriflimlerini ›srarla sürdürü-
yorlar. 

Ve Belçika Adalet Bakan›, kendi
vatandafllar›n›n bu giriflimleri karfl›-
s›nda komploculuklar›n› gizlemek
için yalana sar›lan bir zavall› duru-
muna düflüyor. 

Demokrat kurumlar›n, parla-
menterlerin Belçika vatandafl› olan
Bahar Kimyongür’ün durumuyla il-
gilenilmesi için yapt›klar› baflvuru-
ya Adalet Bakan› Onkelinx, “Kim-
yongür’ün Hollanda’daki Belçika
Konsoloslu¤u’ndan bir talepte bu-
lunmamas› nedeniyle bir fley yapa-
mayacaklar›n›” tekrarlad›. 

Oysaki Kimyongür günler önce-
sinden konsoloslu¤a mektup yazm›fl
ve “yard›mc› olamay›z” cevab›n›
alm›flt›. Konsoloslu¤a “yard›mc›
olunmayacak” talimat›n› kim verdi
acaba?

DHKC Tutsaklar›yla 
Dayan›flma Sürüyor
Belçika Devleti’nin bu utanmaz

tuza¤›na karfl›n, Belçikal› ilericile-
rin kurdu¤u CLEA (‹fade ve Ör-
gütlenme Özgürlü¤ü Komitesi)
Kimyongür’ün iadesine karfl› çal›fl-
malar›n› sürdürüyor. Son olarak 27
May›s’ta bir kitap fuar›nda stand
açan komite üyeleri burada Terör
Yasas›’n› tart›flmaya açt›lar. Ayr›ca
Brüksel’in merkezinde bildiri da¤›-
t›ld›. CLEA çal›flanlar› gelecek haf-
ta boyunca da, okullar›n önünde,
pazarlarda ve merkezi yerlerde bil-
diri da¤›t›m›n› sürdüreceklerini du-
yurdular.

Ayr›ca 30 May›s’ta Sosyalist
Parti’den Pierre Galand ve Jean
Cornil, Yefliller Partisi’nden Celine
Delforge ve Bahar Kimyongür’ün
eflinin oluflturdu¤u bir heyet, Belçi-
ka’daki Hollanda Büyükelçisi ile
görüfltüler. Heyetteki senatör ve
milletvekilleri, Büyükelçi’ye Kim-
yongür’ün Türkiye’deki bask› reji-
mine karfl› mücadele etti¤ini, bu ge-
rekçeyle tutuklanmas›n›n ve iadesi-
nin kabul edilemez oldu¤unu belirt-
tiler. 

Görüflme s›ras›nda Hollanda Bü-
yükelçili¤i önünde toplanan bir
grup da pankart ve dövizleriyle
Hollanda ve Belçika’y› protesto et-
tiler. 

27 May›s’ta Hollanda’da da
Bahar Kimyongür’ün tutuklu bu-
lundu¤u Dordrecht Hapishanesi

önünde de bir eylem
gerçeklefltirildi. Ya-
sad›fl› tutuklulu¤u
protesto etmek ve
Kimyongür’e destek
olmak amac›yla TA-
YAD Komite tara-
f›ndan gerçeklefltiri-
len eylem, hapishane
önünde sloganlarla

bafllad›.

“Bahar Kimyongür’e Özgürlük”
ve “Belçika Devleti Faflist Türkiye
Devletiyle ‹flbirli¤ine Son Vermeli-
dir” yaz›l› pankartlar›n tafl›nd›¤› ey-
lemde, daha sonra hapishanenin et-
raf›nda sloganlarla bir yürüyüfl ya-
p›ld›. Eyleme Belçika’dan Secours
Rouge üyeleri de destek verdi.
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n›lan demagojidir. Bak›n onlar neleri
terör olarak tan›ml›yor: Irak ve Filis-
tin’deki direnifl, Kübal› Befller, Marco
Camenisch, ‹rlandal›, Baskl› yoldafl-
lar, ‹srail “devleti”ndeki tutsaklar,
Türkiye’de, ABD, Nepal, Latin Ame-
rika’dakiler (Peru, fiili, vs.) hepsi de
tecrit ve sansür edilmesi gereken “te-
rörist”ler.

Ben sizi tan›m›yorum. Ancak mek-
tubunu ald›¤›mda kendimi sizin yan›-
n›zda ziyaretteymiflim gibi hissettim
ve cevap yazarken de hâlâ yan›n›zday-
d›m. K›sa sürmesine ra¤men kendimi
hapishanede de¤il, özgür hissettim.
Bundan dolay› tutsaklarla iletiflimi her
zaman önemli buluyorum. Sizlerden
tek iste¤im yaz›flmalar›n devam›d›r ve
Kübal› Befller’in, Marco Camenisch,
EPPK, ‹rlandal›lar’›n, Mumia’n›n vs.
adresini bana iletmenizdir.

.... 19.05.2006

Sevgiler ve Selamlar... Musa.”

Anvers’te Irkç›l›¤a
Karfl› Yürüyüfl

Belçika’da ›rkç› sald›r› binlerce
kifli taraf›ndan 26 May›s günü An-
vers flehrinde yap›lan “Sessiz Yürü-
yüfl” ile protesto edildi.

11 May›s’ta Belçika’n›n Anvers
flehrinde yaflanan ve Belçikal› bir
çocukla bir Afrikal›’n›n öldürüldü¤ü
›rkç› sald›r›, 26 May›s’ta yap›lan bir
sessiz yürüyüflle protesto edildi. 

Yabanc› dernek temsilcilerinin,
kilisenin, bas›n kurulufllar›n›n ve be-
lediyenin ortak ça¤r›s›yla düzenle-
nen gösteriye ya¤mura ra¤men bin-
lerce kifli kat›ld›. 

Türkiyeli devrimcilerin faaliyet
yürüttü¤ü BAHKEM çal›flanlar› da
gösteriye kat›larak "Katliam› K›n›-
yoruz" bafll›kl› Türkçe, Flamanca
bildiriler da¤›tt›lar. Bildiride dev-
rimci hareketlerin de¤il ›rkç› parti ve
kurumlar›n yasaklanmas› gerekti¤i
dile getirildi.



D a n › fl t a y
sald›r›s› üzeri-
ne AKP iktida-
r›n›n ve onun
polisinin kur-
du¤u senaryo,
eski yüzbafl›
Muzaffer Tekin’in serbest b›rak›l-
mas› ile çöktü. 

Bir an, halen dezenformasyon
kampanyas›n›n etkisinden kurtula-
mayanlar›n iddia ettikleri gibi, “de-
rin devlet adam›n› korudu” diye dü-
flünelim. Serbest b›rak›lmas›n› buna
ba¤layal›m. Ancak bunun da ötesin-
de, senaryonun sahipleri dahi, Tekin
ile Dan›fltay olay› aras›nda somut
hiçbir kan›t sunamamaktad›rlar. Or-
tada sadece baflbakan›n “bu ifl çete
ifli, hedef hükümetti” aç›klamalar›
var. Ne mesnetsiz bu aç›klamalar,
ne de islamc› bas›n›n, herkesi aptal
yerine koyan k›ymeti kendinden
menkul teori ve uydurmalar›, ey-
lemdeki “dinci” damgay› örtbas et-
me gayretinin fiyaskoyla sonuçlan-
mas›n› engellemeye yetmemifltir. 

fiimdi AKP hükümeti çöken se-
naryosunu kurtarma gayreti içinde,
“ulusalc› çete”, ordu ba¤lant›l›
kontra operasyonlar› yapmakta, Ge-
nelkurmay karfl›s›nda mevzi kazan-
maya çal›flmaktad›r. Ancak bunlar
da dezenformasyon gerçe¤ini de¤ifl-
tirmeyecektir. En fazla, ortaya ç›ka-
r›lanlar ayr›ca ele al›nmak kofluluy-
la, flu soru sorulacakt›r: “O zaman
bu çeteleri sen zaten biliyordun, dü-
zenin ç›karlar› için gözyumdun,
destekledin, flimdi bu iktidar çat›fl-
mas›nda kullanmak için deflifre edi-
yorsun...” 

Dezenformasyonun Sonucu

Komplolar›n, provokasyonlar›n
ony›llard›r kesintisiz sürdü¤ü ülke-
mizde, en az›ndan yak›n tarihin en
çapl› dezenformasyon kampanyas›-
n› yaflad›k. Sonuçtan bak›ld›¤›nda
AKP’nin senaryosu çöktü. Ancak
bu demek de¤ildir ki, kampanya ba-
flar›ya ulaflmad›. En az›ndan ilk he-
defini elde etti. Neydi ilk hedef? 

Geliflme e¤ilimi ortaya ç›kan,
hükümet karfl›t› “laiklik” gösterile-

rinin önü al›nd›. 

Genelkurmay Baflkan› Hilmi
Özkök’ün ça¤r›s›n› yapt›¤›, Cum-
hurbaflkan›’n›n destek verdi¤i ve
kendine ulusalc›, laik diyen bir kesi-
min haz›r k›ta bekledi¤i kampanya
bofla ç›kt›. Eylemin ilk günü ortaya
ç›kan ve cenazede bakanlar›n arka-
lar›na bakmadan kaçmalar›na neden
olan protestolar devam etmedi.
Bunda, çat›flman›n derinleflmesinin
düzenin krizini art›raca¤›ndan du-
yulan korku gibi çeflitli etkenlerle
birlikte, kampanyan›n baflar›s› da
önemli bir etken olmufltur. 

“Laikçi” kesimde kafa kar›fl›kl›-
¤› oluflturulurken, laiklik duyarl›l›¤›
olan kitleler de ça¤r›lara temkinli
yaklaflm›fllard›r. 

Dezenformasyon Nas›l Yap›ld›?

fiimdi k›saca dezenformasyon
nas›l yap›ld›, kimler kat›ld›lar; bun-
lar› özetleyelim. 

Sald›r›dan saatler sonra, daha
soruflturma sürerken AKP’li bakan-
lar “sürprizlere haz›r olun” aç›kla-
malar› ve gerek aç›k gerekse el al-
t›nda yayd›klar› haberlerle, eylemin
türbanla ilgisi olmad›¤›, hükümete
yönelik bir komplo oldu¤u havas›
yaratt›lar. “Sald›r›dan sadece üç sa-
at sonra Baflbakan’›n çevresinden
ve Emniyet’in bir kanad›ndan ku-
laklara flu f›s›ldand›: ‘Bu olay›n al-

t›nda baflka
fley aramay›n.
Bu cinayeti ifl-
leyen kifli ile
C u m h u r i y e t
G a z e t e s i ’ n e
sald›ran kifli

ayn›. Sedat Peker’e Veli Küçük gibi
kiflilerle iliflkisi var.’” (Ertu¤rul Öz-
kök, 27 May›s Hürriyet)

Böylece iktidar hem olay› sapt›-
r›p “dinci sald›r›” havas›n› da¤›tma-
ya çal›fl›rken, hem de sözü edilen
Susurlukçular’la hiç ba¤› yokmufl,
Susurluk politikalar›n› sürdüren,
fiemdinli’yi karartan kendisi de¤il-
mifl izlenimi vermifl oldu. Tayyip
Erdo¤an’›n “gitti¤i yere kadar gidi-
lecek” aç›klamas› da, do¤rudan Su-
surluk ba¤lant›s› düflündürtmeye
yönelik beyanlardan biriydi. Bu
aflamada; Susurlukçu ‹brahim fia-
hin, Veli Küçük gibi isimlerle, Mu-
zaffer Tekin’in resmi, bu “f›s›lt›y›”
takiben bas›na servis edildi. Zaten
Muzaffer Tekin “kilit adam”d›, bun-
dan flüphe duyulmamal›yd›! Eylemi
yapan Tekin ile iliflkili, O da Susur-
lukçular’la; iflte size sorumlular!
“Alt›nda baflka bir fley aramay›n”
sözünün kan›tlar›n› böyle sunuyor-
du iktidar. Daha do¤rusu dezenfor-
masyonu örgütlüyor, etkili hale ge-
tiriyordu. Susurlukçular’›n resimle-
ri, kampanyan›n “vurucu darbesi”
oldu. Birçok kesimin dezenformas-
yona alet olmas›nda bir anlamda be-
lirleyici unsurlardan biriydi, tüm
burjuva bas›nda yerald›. 

Alparslan Arslan, “türban nede-
niyle yapt›¤›n›” söylüyordu ama ik-
tidar ve komplo teorisyenleri “ha-
y›r” diyordu; “sen yan›l›yorsun, tür-
banla ilgisi yok, bu ‘ihanet çetesi’,
sen de tetikçi!” Bu ifli çete ifliydi,
hem de öyle böyle de¤il “derin dev-
let çetesiydi”! Baflbakan ve bakan-
lar bu yönde aç›klamalar› sürdürdü-
ler. AKP polisi “sald›r›da örgüt ol-
du¤unu, tarikat olmad›¤›n›” ilan et-
ti. Ama bu örgüt neydi, bu belli de-
¤ildi. ‹slamc› bas›nda ise, senaryo-
lar›n bini bir parayd›. Alparslan Ars-
lan’›n namaz k›lmad›¤›ndan islamc›
de¤il ülkücü oldu¤una, derin devlet
teorilerinden “ulusalc› çetelere”;
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AKP’nin Senaryosu Çöktü
Geriye; sson yy›llar›n een ççapl› 

dezenformasyon kkampanyas› kkald›



yo¤un bir salvo at›fl› yafland›. 

‹ktidar›n iflte bu dezenformasyon
kampanyas›na inanan çok çeflitli ke-
simler adeta komplo teorisi fabrika-
s›na dönüfltüler! Her eylemde olabi-
lecek kimi ayr›nt›lar bu teorilerin
merkezine oturtuldu ve “bak›n ifl-
te!” denildi. 

Burjuva Bas›n›n 
Dezenformasyon Karfl›s›ndaki 
“Derin” Suskunlu¤u

Oligarfli içi iktidar kavgas›n›n
ürünü olan bu dezenformasyon, bü-
yük oranda sorgulanmad›. Bugün
de, senaryolar çökmesine karfl›n,
burjuva bas›n büyük bir sessizlik
içinde. Manfletlerden hükümete so-
rulmas› gereken sorular yok! Çöken
senaryonun hesab›n› istemek yok!
Birkaç köfle yaz›s› d›fl›nda burjuva
bas›n görmeme, göstermeme tavr›n›
benimsemifl durumda. 

Çünkü, Ertu¤rul Özkök’ün gayet
aç›k belirtti¤i gibi, “tansiyon düfl-
meliydi”, üzeri örtülmeliydi. ‹kti-
dar›n dezenformasyonunun hesab›-

n› sormak düzenin istikrar› aç›s›n-
dan istemedikleri bir durumdur. Ha-
lihaz›rda baflka bir alternatif bulun-
mayan oligarfli, AKP’yi elinin alt›n-
da tutma tavr›n›n bir ürünü olarak
dezenformasyonu -flimdilik- unutu-
verdi. Gün gelir, ç›karlar›n› daha iyi
yerine getirecek bir alternatif ortaya
ç›karabilirlerse, bir yana b›rak›lan
tüm bu yaflananlar›n nas›l manflet-
lerden y›pratma kampanyas›na dö-
nüflece¤ine de tan›k olabilirsiniz. 

Ülkemizde oligarfli içinde iktidar
kavgalar› hep böyle yürür. Hukuk-
mufl, gerçeklermifl ne burjuvaziyi
ne de sahibinin sesi burjuva medya-
y› ilgilendirmez; onlar›n her aç›kla-
ma ve haberlerinde, ç›karlar› belir-
leyicidir. 

‹flte bak›n patronlar örgütünün
tavr›na. O demokrasi afl›¤›, her ko-
nuda aç›klamalar yapan TÜS‹AD
patronlar›, daha bafltan beri sessizli-
¤i tercih etmifllerdir. Oysa düzenin
kurumlar› basbas ba¤›r›yorlard›; la-
ikli¤e sald›r›, devlete sald›r› diye...
Di¤er cephe canh›raflt›; hükümete
komplo kuruluyor diye. ‹flbirlikçi

tekelci burjuvazi aç›s›ndan her iki
durum da, sistem için y›prat›c›yd›,
sömürü çarklar›na zarar verebilirdi.
Ne hükümetin y›pranmas› ne de hep
el alt›nda tuttuklar› ordunun y›pran-
mas› ifllerine gelmezdi. Ve sustular! 

Sorulabilir; sald›r› gerçekten Su-
surluk ba¤lant›l› olamaz m›? Susur-
luk Devleti’nin ç›karlar› gerekti¤in-
de her türlü provokasyona, komplo-
ya baflvurmaktan çekinmeyece¤i çok
iyi bilinir. Ancak flu an için böyle bir
fleye ihtiyac› olup olmamas› bir ya-
na, bu olayda ortaya ç›kan mevcut
tablo ve halihaz›rdaki geliflmeler bu
olas›l›¤› bir yana itmektedir.

Kald› ki, böyle olsa dahi, AKP
hükümetinin dezenformasyon kam-
panyas› yürüttü¤ü gerçe¤i de¤iflme-
yecektir. Ortada bir eylem varsa,
hükümetin ifli kulaklara f›s›ldamak
de¤il, soruflturmas›n› yapmak, ger-
çe¤i kan›tlar›yla ortaya koymakt›r.
AKP’nin tavr› bu mu olmufltur? El-
bette hay›r, gerçekler de¤il koltu¤u
ilgilendirmektedir onu. Dezenfor-
masyonu, halk› aldatma kampanya-
s›n› da bu nedenle yapm›flt›r.
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‹slamc› bas›n telaflta;
“sald›r›n›n türbanla ilgili
de¤il” havas› yaratmak için
üretmedikleri senaryolar kalmad›.
Mant›k flu: Ne kadar çok yalan, o
kadar gerçe¤in üzerini örter, kafa-
lar› kar›flt›r›r. Bu mant›k, sola düfl-
manl›kla, iflah olmaz anti-komü-
nistlikle birleflirse ortaya ne ç›kar?

Amerikan islamc›s› Fethul-
lah’›n gazetesi Zaman’›n 1 Haziran
tarihli bir haberinden örnek vere-
lim; bak›n ne ç›km›fl!

Bafll›k: ‘Alparslan Arslan, sol-
cu militanlarla ayn› cezaevinde’

Ey halk, ey Zaman okuru; ulu-
salc› tutmad›ysa, derin çete olma-
d›ysa, bir de solcu Alparslan Arslan
verelim! Zaten iktidar dalafl›n›za
solu bulaflt›rmasan›z flaflard›k. Se-
zer ile çat›flmalarda ölüm orucu ga-
zilerini az m› kulland› bu kafa!

“Alparslan Arslan islamc› de¤il,
solcu”! diye do¤rudan söylese, kar-
galar bile gülüp geçecek, bu neden-

le böyle bir bafll›kla yönlendirme
yaparak kafas›naki pisli¤i ak›t›yor. 

Devam edelim, “habercilik”
ad›na bu bafll›k niye at›lm›fl:

“Dan›fltay sald›r›s›n› 'türban'
için gerçeklefltirdi¤ini iddia eden
Alparslan Arslan, terör örgütleri
Hizbullah, ‹BDA-C gibi örgüt üye-
lerinin kald›¤› cezaevi yerine PKK,
T‹KKO ve DHKP-C üyelerinin kal-
d›¤› Sincan F Tipi 2 Cezaevi'ne ko-
nuldu.”

Ya! Görüyor musunuz, demek
ki neymifl; islamc›lar› de¤il, solcu-
lar› tercih etmifl! Öyleyse var bu ifl-
te bir ifl! Peki kendisi çoktan seç-
meli olarak cezaevi tercihi mi yap-
m›fl? F Tiplerinde ko¤ufllarda bir
arada m› kal›n›yormufl? 

Okur bu bafll›¤› okuyunca nere-
den düflünsün; kalaca¤› yere Adalet
Bakanl›¤›’n›n karar verdi¤ini, F

Tipleri’nde
hücre siste-
mi bulundu-

¤unu, Bolu, Kand›ra
gibi birçok yerde
hem sol hem de is-
lamc› örgütlerin ol-
du¤unu!

Zaten düflünme-
meli, sadece inanma-
l› bu yalanlara! Oku-
ru afla¤›lama, yön-
lendirme ve manipülasyon böyle
yap›l›r iflte; alk›fll›yoruz Zaman’›n
“ahlakl› habercili¤ini”! Yak›flm›fl!
fiaibe yarat, çamur at; nas›lsa izi
kal›r! Ustas›n›z bu konuda, hakk›-
n›z› verelim. Takiyyecilik g›dan›z,
ç›kar için her yol mübah! ‹nand›k
bu iflin türbanla ilgisi yok! Zaten
baflka haberlerinizde de Arslan’›n
“Emniyette de namaz k›lmad›¤›”,
“çevresinde içki içenler oldu¤u” gi-
bi olay›n çözülmesine büyük katk›-
lar› olan haberlerle kamuoyuna ay-
d›nlatm›flt›n›z! Devam edin! 

Zaman’›n çirkef yay›nc›l›¤›
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Dan›fltay bask›n›n› çok yo¤un
bir dezenformasyon operasyonu iz-
ledi. Her kontrgerilla sald›r›s›nda,
mafyac›, faflist çetelere iliflkin her
operasyonda, yo¤un bir dezenfor-
masyon yafland›¤› da bir gerçektir.
Ancak bu seferki daha önce benzeri
görülmemifl bir h›zda ve yo¤unluk-
ta oldu. Çünkü Dan›fltay bask›n› oli-
garfli içi çeliflkilerin zaten t›rman-
makta oldu¤u bir süreçte gerçeklefl-
tirilmiflti ve bask›n daha ilk andan
oligarfli içi kavgan›n bir arenas› ha-
line geldi. 

Dezenformasyon genel olarak
devletin, sistemin gerçek niteli¤inin
görülmesini engellemek, gerçek so-
rumlular› gizlemek amac›yla halka
karfl› uygulanan bir yöntemdir. Ama
bu elbette oligarfli içi kavgalarda
kullan›lmayaca¤› anlam›na gelmi-
yor. Nitekim, Dan›fltay bask›n›n› ta-
kip eden dezenformasyon kampan-
yas› esas olarak AKP ve Genelkur-
may’›n birbirine karfl› mevzi kazan-
ma amac›yla yürüttü¤ü bir savafla
dönüflmüfltür. 

Solun baz› kesimleri, geçmiflte
yaflanan onca tecrübeye karfl›n, bu
dezenformasyonun etkisi alt›nda
kalmaktan kaçamad›. 

Solun bir kesimi bafllang›çta ih-
tiyatl›yd›, Cumhuriyet ve Dan›fl-
tay’a karfl› yap›lan eylemlerin yeni
bir “28 fiubat” gerekçesine dönüfltü-
rülmesine karfl› ihtiyatl› davranma
ça¤r›lar› yap›ld›. 28 fiubat’ta Genel-
kurmay’a yedeklenme gibi kötü bir
tecrübesi olan reformist kesimler
aç›s›ndan yerinde bir davran›flt› bu.
Ancak buna ra¤men bir k›sm› yine
yerini ve tavr›n› oligarfli içi kavga-
n›n d›fl›nda belirleyemedi. Bu nok-
tada özellikle Kürt milliyetçi hare-
ketinin ve Birgün, Evrensel Gazete-
si çevrelerinin tahlilleri dikkat çeki-
ciydi. 

AKP iktidar›n›n, a¤›rl›kl› olarak
Dan›fltay sald›r›s›n›n sorumlulu¤u

benim üzerimde kalmas›n diye yü-
rüttü¤ü dezenformasyonun rüzgar›-
na kap›larak “Susurluk, derin dev-
let” deyip ç›kt› iflin içinden. 

Örne¤in Tayyip Erdo¤an, “Raf-
takileri indirip inceleyece¤iz. Su-
surluk da olsa açaca¤›z” derken,
Birgün bu sözü manflete tafl›y›p alt›-
na “Bekliyoruz” diye yaz›yordu.
Evrensel yazarlar›n›n tahlilleri de
“Susurluk” noktas›nda dü¤ümleni-
yordu. 

Yeni bir 28 fiubat’a alet olmaya-
l›m derken, AKP’nin kulvar›na düfl-
müfllerdi k›sacas›. 

Oligarfli içi kavgada bir tarafa
angaje olma ise, en uç noktada ken-
dini Kürt milliyetçi hareketinde
gösterdi. 

Murat Karay›lan geliflmeleri
flöyle de¤erlendiriyordu.

“... ‹slam sentezine dayanan an-
lay›fl› geriletmek amac›yla derin
devlet taraf›ndan gelifltirilen bir
konseptin sonucu olarak bu yöneli-
min [Dan›fltay bask›n›n›n] tertip-
lendi¤ini görüyoruz... 

Ama çok baflar›l› bir giriflim de-
¤ildir. Çünkü aç›¤a ç›kt›. Anlafl›l›-
yor ki, bu derin devlet denen olguda
da bir tak›m sorunlar yaflan›yor. 

“Olay›n ayd›nlat›lmas› konu-
sunda daha fazla ileriye gidemezler.
Olayda püf noktas› durumunda olan
Muzaffer Tekin’in sal›verilmesi bu-
nu göstermektedir. Henüz Türki-
ye’de derin devletin üzerine gidile-
cek bir zemin ve güç aç›¤a ç›km›fl
de¤ildir.” Murat Karay›lan, 30 Ma-
y›s 2006, Özgür Politika)

Ertesi gün, Özgür Politika’n›n
bir yazar› ayn› paralelde flunlar›
söyleyecekti:

“Kontrgerilla art›k dikifl tutmu-
yor. fiemdinli’den bu yana da Erge-
nekon pat›r pat›r dökülüyor. Özel
Savafl Örgütü, Dan›fltay bask›n›n›n
da alt›nda kal›yor. 

fiimdi süreç onlar›n tasfiyesine
h›z verecek siyasi iradenin harekete
geçmesini bekliyor.”

Peki kimmifl bu irade? fiöyle de-
vam ediyor yazar:

“Tarih, hükümeti [AKP’yi] cesa-
rete ve sorumluluk sahibi olmaya
davet ediyor. Fakat yaflanan gelifl-
meler insan› iyimser k›lm›yor. Da-
n›fltay bask›n›n›n kilit ismi Yüzbafl›
Muzzaffer Tekin’in tahliye edilmesi
bir uzlaflmaya iflaret ediyor”... (Gü-
nay Aslan, 31 May›s 2006, Özgür
Politika)

Bu de¤erlendirme ve politikada-
ki, birinci nokta, AKP’nin “sald›r›-
lar› derin devlet bana karfl› yapt›”
tezine destek vermesidir. ‹kincisi,
fiemdinli’ye kadar tüm kontra faali-
yetlerden AKP’nin sorumlu olmad›-
¤›n›n söylenmesidir. 

Bu tav›r do¤al olarak oligarfli içi
kavgada, bu tavr›n sahiplerini
AKP’nin yan›na koymufltur. 

Dezenformasyon karfl›s›nda sor-
gulay›c› olmamak, bu sonucu yarat-
maktad›r. 

***

Tart›fl›lan konunun flu an gün-
demdeki yeri itibariyle bu tav›rlar,
28 fiubat’taki gibi önemli politik so-
nuçlar do¤urmayabilir. Fakat yine
de üzerinde durulmal›d›r. 

Burjuvazi, tüm araçlar›yla bir
bast›r›yor; spekülasyonlar, dezen-
formasyon amac›yla ortaya at›lm›fl
bilgiler, solda da “gerçek” ifllemi
görmeye bafll›yor. Sorgulam›yor,
aksini düflünmüyor bile. 

Bu tav›r, geçmiflte birçok konu-
da solu burjuvaziyle ayn› saflara it-
mifltir. Gelecekte de olmas› ihtimal
d›fl›nda de¤ildir. 

Türkiye solunun tarihinde ne ya-
z›k ki bu tür olumsuz örnekler çok-
tur. 

Psikolojik savafl ve onun bir par-

Dezenformasyondan Kaç›nman›n Tek Yolu; 
‹deolojik, Politik Netlik ve Sa¤laml›kt›r
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ças› olarak dezenformasyon hakk›n-
da kuflku yok ki en genel do¤rular
solda da bilinir. Ancak bilinmesi
yetmez. ‹deoloji ve politikalar›n›z
düzenin yönlendirmelerine aç›ksa,
dezenformasyon hakk›nda teorik
bilgilere sahip olmak, kimseyi, de-
zenformasyonun etkisi alt›nda kal-
maktan kurtarmaz. Kurtarmad›¤›n›
görüyoruz zaten. 

Burjuvaziden al›nan bilgilerin
devrimci bir süzgeçten geçirilme-
den, devrimci bak›fl aç›s›yla tahlili
yap›lmadan adeta aynen kullan›l-
mas›, solu burjuvaziyle ayn› a¤›z-
dan konuflur duruma düflürebilmek-
tedir. 

Romanya’daki karfl›-devrim s›-
ras›nda bunun çarp›c› bir örne¤ini
yaflam›flt›k. Karfl›-devrim emperya-
list medya taraf›ndan bir “halk hare-
keti” olarak sunuldu ve ülkemiz so-
lunda baz› kesimler bunu tart›flma-
s›z bir gerçek olarak ele al›p “halk
hareketini” selamlad›lar. 

Sabanc› eylemi sonras›ndaki ge-
liflme ve tart›flmalar da bu aç›dan
çok çarp›c› ve ö¤reticiydi. Öyle bir
dezenformasyon kampanyas› sürdül -
müfltü ki, bunun sonucunda baz› ile-
rici, demokrat çevreler de Frans›z-
Japon sermayesi aras›ndaki çeliflki-
ler üzerine tahliller yapmaya baflla-
m›fl, burjuvaziyle ayn› polisiye so-
rular› gündeme getirip, ayn› “komp-
locu” ihtimallerle “eylem de¤erlen-
dirmesine” giriflmifllerdi. 

Biz bu örneklerin yafland›¤› her
seferinde, flunu söylemiflizdir;

Tek bafl›na flu veya bu konuda

yanl›fl bir tav›r almak, önemli görül-
meyebilir, esas olan  solun nas›l
böyle bir etki alt›nda kalabildi¤idir.
Sorgulanmas› gereken budur. Bu
sorgulanmad›¤› için benzeri örnek-
ler birbirini izliyor. Sorgulanmad›¤›
için, sol, kendini burjuvazinin etki-
sine, yönlendirmesine kapatam›yor.  

***

Dan›fltay bask›n›n› gerçekleflti-
ren Arslan’›n tarikatlarla veya faflist
kontra çeteleriyle iliflkisi olabilir
veya oligarflinin belli kesimlerinin
yönlendirmesi alt›nda hareket eden
durumdan kendine vazife ç›karm›fl
grupçuklar da olabilir; bunlar al›nan
siyasi tav›rlar aç›s›ndan ikincildir.
Bu noktada sorun, Alpaslan Ars-
lan’›n kiminle, nas›l ba¤lant›lar›n›n
oldu¤unun ötesine geçmekte, oli-
garfli içi çat›flmada kimin nerede
durdu¤u sorusunu ortaya ç›karmak-
tad›r. 

‹deolojik sa¤laml›k ve netlik ol-
mad›¤›nda, gerçekle spekülasyon,
enformasyonla dezenformasyon,
dostla düflman birbirine kar›fl›r. Ki
burjuvazinin amaçlad›¤› tam da bu-
dur. 

Mesele düzene ait her fleye, s›n›f
kiniyle, karfl› saflarda olundu¤unun
bilinciyle, devrimci uyan›kl›kla,
devrimci sorumlulukla bakmakt›r.
Bunlara sahip olunmad›¤›nda, ra-
hatl›kla oligarflinin, medyas›n›n
yönlendirmesi alt›na girilebilir. Oli-
garflinin psikolojik savafl ve dezen-
formasyonunun en önemli kurumla-
r› olan medyaya, devrimcilere karfl›
kullan›lacak malzemeler verilir.
Devrimciler hakk›nda, direnifller

hakk›nda, devrimcilerin aç›klama-
lar›na de¤il, burjuva bas›n›n yalan-
lar›na inan›l›r. 19 Aral›k’taki dire-
nifller, feda eylemleri üzerine solda
yaflanan etkilenmeler hat›rlan›rsa,
ne söylemek istedi¤imiz daha iyi
anlafl›l›r. 

Bir devrimci veya bir siyasi
grup, nas›l olup da burjuvazinin ha-
berlerine, aç›klamalar›na, yönlen-
dirmelerine bu kadar aç›k olabilir;
bu ciddi bir sorgulama konusudur. 

Dezenformasyonun etkisi, her
zaman düzeniçi politika yapan ke-
simler üzerinde daha fazla görülür.
Bu da elbette tesadüfi de¤ildir. Çün-
kü, birincisi, düzene angaje olmufl
bir politik anlay›fl, politik olarak da,
ideolojik olarak da burjuvaziden et-
kilenmeye aç›k hale gelmifltir. ‹kin-
cisi, düzeniçi politika yapan kesim-
ler, oligarfli içi kavgalarda, halk› bu
kavgaya ortak etmeyip halk›n kendi
mevzisini açma anlay›fl›yla hareket
etmezler, tersine, düzeniçi politik
hesaplarla oligiarfli içi kavgada taraf
olabilirler. Nitekim, bu son olayda
AKP’yle ayn› fleyleri söylemenin
bir nedeni de budur. Düzeniçi poli-
tika sahipleri iflte tam bu noktada
AKP’yle ayn› paralele düflmüfller-
dir. 

Her habere, bilgiye, emperya-
lizm ve halklar, devrim ve karfl›-
devrim, oligarfli ve halk saflaflma-
s›ndan bak›p orada neye tekabül et-
ti¤ini yerli yerine oturtmak gerekir.

Bu bak›fl aç›s›ndan uzaklaflt›kça,
dezenformasyonun etkisi alt›nda
kalma ihtimali de artar.

Kay›plar Kurultay› Sonuç Bildirgesi
5. Uluslararas› Gözalt›nda Kay›plar Kurultay›’n›n sonuç bildirgesi, 27

May›s günü Galatasaray Meydan›’nda yap›lan oturma eylemiyle birlikte
aç›kland›. Bildirgeyi aç›klayan ICAD Temsilcisi Özlem Gümüfltafl, kurulta-
ya çeflitli ülkelerden 300 delegenin kat›ld›¤›n› ifade ederek, “Kurultay›-
m›z, Abdullah Öcalan'›n uluslararas› bir komployla kaç›r›larak konuldu-
¤u ‹mral› Cezaevi'nde maruz b›rak›ld›¤› a¤›r tecrit koflullar›n›n ve F Tipi
cezaevlerinde 6 y›ld›r uygulanan tecritin son bulmas› ve insani yaflam ko-
flullar›n›n oluflturulmas› talebini dile getirdi. Kay›plar mücadelesinde ulus-
lararas› dayan›flmay› büyütmek, kay›plar›n engellenmesi ve eflzamanl›
tepkilerin örgütlenmesi için bir iletiflim a¤›n›n oluflturulmas› kararlaflt›r›l-
m›flt›r” dedi.

Betül Alt›ndal Hayat›n› Kaybetti
Sosyalist Barikat okuru Betül Alt›ndal, yakaland›¤› hastal›ktan kurtu-

lamayarak yaflam›n› yitirdi. Sosyalist Barikat Dergisi taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, 1976 ‹stanbul do¤umlu oldu¤u belirtilen Alt›ndal’›n, Adalet
Yüksek Okulu'nda da, lise y›llar›nda tan›flt›¤› devrimci
mücadelenin içinde oldu¤u kaydedildi. Barikat Dergi-
sinde çal›flmaya bafllad›¤›, cezaevi direniflleri ve ölüm
orucu süreçlerinde birçok eyleme kat›ld›¤›n›n alt› çizi-
len aç›klamada; “Büyük bir devrimci iyimserlikle ve hiç
yitirmedi¤i heyecan›yla çal›flan Betül yoldafl, parti kad-
rosu tan›m›na en çok uyan, örgütsel disiplini içsellefltir-
mifl bir devrimciydi.” ifadelerine yer verildi.



Gardiyanlar› ve yarg›çlar› ve
savc›lar›, hepsi halka karfl›d›r

Kanunlar›, yönetmelikleri, bütün
kararlar› hepsi halka karfl›d›r

Dergileri, gazeteleri, bütün ya-
y›nlar› hepsi halka karfl›d›r

Panzerleri, kelepçeleri, bütün si-
lahlar› hepsi halka karfl›d›r

Zindanlar›, tutukevleri, iflkence-
evleri hepsi halka karfl›d›r...

Sevgili okurlar›m›z merhaba.
Bugünkü sohbetimizi Cem Kara-
ca’n›n eski bir parças›n›n sözleriyle
açt›k. Nereden hat›rlad›n›z flimdi bu
flark›y› derseniz; burjuvazinin dergi-
lerini, gazetelerini, yay›nlar›n› ol-
mas› gerekti¤i yere yerlefltirdi¤i için
konumuz aç›s›ndan iyi bir örnek di-
ye düflündük. Konumuz dezenfor-
masyon. Dezenformasyon da, em-
peryalizmin ve oligarflilerin dünya
halklar›na sald›r›s›n›n biçimlerinden
biridir. Bu sald›r› ço¤unlukla da sö-
mürücü egemen s›n›flar›n gazetele-
ri, dergileri arac›l›¤›yla yap›l›r. 

Oligarflinin gazetelerinin, dergi-
lerinin, s›n›flar mücadelesindeki ifl-
levi itibariyle, oligarflinin panzerle-
rinden kelepçelerinden, zindanlar›n-
dan fark› yoktur gerçekten de. Hal-
k›n üzerine sürülen bir panzerin ni-
hai amac› neyse, halk›n beynine,
kültürüne, de¤erlerinin üzerine sa-
l›nm›fl bir gazete de ayn› amac› tafl›r. 

Dezenformasyonu elbette med-
yayla özdefllefltirmemek gerek. De-
zenformasyon bir politikad›r. Sö-
mürücü egemen s›n›f›n medyas›, de-
zenformasyonun tafl›nd›¤› en önem-
li araçlardan biridir. Ama dezenfor-
masyon, bunun d›fl›nda da çok çeflit-
li araç ve biçimlerle hayata geçirilen
bir politikad›r. 

Dezenformasyon, “psikolojik sa-
vafl” bafll›¤› alt›nda da çok sözü edi-
len bir olgudur. Fakat bu sohbeti-
mizde psikolojik savafla gerektikçe
de¤inece¤iz; çünkü bir bütün olarak
psikolojik savafla girdi¤imizde, ko-
nu hem uzayacak, hem dallan›p bu-
daklanacakt›r. Dezenformasyon,
psikolojik savafl›n bir parças›, hem
de en önemli parçalar›ndan biridir.
Ele ald›¤›m›z konunun bütünlü¤ü
aç›s›ndan bunun belirtilmesi yeterli-
dir. 

Bu giriflten sonra, sözü Özlem’e
b›rak›yorum. Konuya, ele ald›¤›m›z
konunun tan›m›yla bafllayal›m. 

Özlem: Enformasyon kelime
anlam›yla bilgilendirme demektir.
Dezenformasyon da en k›sa tan›-
m›yla yanl›fl bilgilendirme olarak
tarif edilebilir. Sözlükte, bu kelime-
nin karfl›s›nda “Haberi yok etme,
önemini küçültme ya da anlam›n›
de¤ifltirme eylemi" yaz›yor. Ancak
ben pratik ifllevi bak›m›ndan “bilgi-
lendirir görünürken bilgisizlefltir-
me ” olarak tarif etmenin daha uy-
gun olaca¤›n› san›yorum. 

Dezenformasyon, s›n›flar, ülke-
ler aras› savafllar›n tarihi kadar eski
bir olgu say›labilir. Mesela köleci
dönemden beri kullan›lan bir yön-
tem olarak, bir ordunun gücü hak-
k›nda abart›l› bilgiler yayarak karfl›
taraf›n teslim olmas›n› sa¤lamak da
bir dezenformasyon biçimidir. Fa-
kat dezenformasyon, iletiflimin, ba-
s›n yay›n araçlar›n›n geliflmesi ve
yayg›nlaflmas›yla birlikte, savafllar-
da geçmiflle k›yaslanamayacak öl-
çüde büyük bir yer tutmaya baflla-
m›flt›r. 1990’lar›n bafllar›ndan bu ya-
na, dezenformasyon faaliyetlerinin
doru¤a ç›kt›¤›n› söyleyebiliriz. 

Emperyalizm ve tüm iflbirlikçile-
ri, halklara karfl› kesintisiz bir psi-
kolojik savafl sürdürüyorlar. Biraz
önce Kemal arkadafl›n da dedi¤i gi-
bi, dezenformasyon da bu savafl›n

en önemli parças›. Nevzat Tarhan’›n
“Psikolojik savafl” adl› kitab›nda bu
konuda flöyle söyleniyor: “Psikolo-
jik savafl›n sald›r› ve savunma sila-
h›; propaganda, e¤itim ve provokas-
yondur. Cephanesi ise; söz, yaz›, re-
sim, broflür, e-posta fleklindeki bilgi-
dir. Bu savafl tarz›n›n amac›, insan-
lar› ikna etmek ve onlar› de¤ifltir-
mektir. Yöntemi de beyin y›kama-
d›r.”

Bu tan›m›n da gösterdi¤i gibi,
dezenformasyon ço¤u kez bir
komploya, provokasyona efllik eder
veya onu hedefler. Benim tan›m ola-
rak söyleyeceklerim bunlar. 

Kemal: Tan›mda ne diyor, ha-
beri küçültme veya büyütme veya
anlam›n› de¤ifltirme veya yoket-
me... Amaca göre bunlardan biri ya-
p›l›yor. Mesela, amaç kitlelerde
“hapishanelerde sorun yok” düflün-
cesini yaratmaksa, hapishanelerle il-
gili mesela futbol turnuvas› yap›ld›,
tiyatro oynad›lar, meslek ö¤reniyor-
lar gibi haberler büyütülürken, ifl-
kencelere ve direnifle dair haberler
“yokedilir”. ‹flte bir dezenformas-
yon örne¤i. 

Konu neden bu kadar önemli?
Önemli çünkü halklara yönelik tüm
büyük sald›r›lar›n hemen öncesinde,
mutlaka kapsaml› bir dezenformas-
yon operasyonu vard›r. Bu konuda
ABD’nin Irak’a sald›r›s›n› dört bafl›
mamur bir örnek olarak verebiliriz
de¤il mi Mazlum? 

Mazlum: Evet, Irak’›n iflgaliy-
le sonuçlanan süreç, dezenformas-
yonun dünya çap›nda uyguland›¤›,
diplomasinin, medyan›n ve tüm di-
¤er araçlar›n en etkili flekilde kulla-
n›ld›¤› bir süreç oldu gerçekten de. 

Tüm bu dezenformasyon faali-
yeti esas olarak tek bir “bilgi” üzeri-
ne gelifltirildi dersek yanl›fl olmaz.
O bilgi “Irak’›n elinde kitle imha si-
lahlar› oldu¤u” idi. Bir noktadan
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itibaren ise yeni bir dezenformas-
yon manevras›yla, Irak’ta kitle imha
silah› olup olmad›¤› tart›flmas› geri
plana itilip “kitle imha silahlar›n›n
etkileri, güçleri, türleri, nerelerde
nas›l üretildi¤i, sakland›¤›” üzerine
yay›nlara, aç›klamalara geçildi.
Böylece Irak’ta kitle imha silah› ol-
du¤u “bilgisi” adeta tart›fl›lmaz bir
veri haline getirildi. 

Kemal arkadafl›n belirtti¤i gibi,
bu en yak›n örnek. Ama Hitler fafliz-
minin iktidara geliflinden emperya-
lizmin Yugoslavya sald›r›s›na, Ro-
manya’daki karfl›-devrimci darbe-
den, ülkemizdeki 6-7 Eylüller’e 1
May›s Katliam›’na kadar, her büyük
sald›r›da benzer bir dezenformas-
yon operasyonu oldu¤u unutulma-
mal›. 

Hitler faflizminin geliflinde Re-
ichstag’›n (Parlamento binas›’n›n)
faflistler taraf›ndan yak›l›p, sonra
“komünistler yakt›” dezenformas-
yonuyla onbinlerce komünistin kur-
fluna dizilmesi, tutuklanmas› vard›r.
Yugoslavya’ya sald›r›da ilginç bir
kaç örnek var, aktaray›m. 

Bosna’da 5 fiubat 1994’te, ka-
meralar›n önünde bir obüs mermisi
Saraybosna pazar›n› vurdu ve 68 ki-
flinin ölmesine neden oldu. Bat›l›
medya, soruflturma sonucunu bekle-
meden, hemen S›rplar’› suçlar›.
NATO, 9 fiubat’ta bir ültimatom ve-
rerek S›rp mevzilerini bombalama-
ya bafllad›. 

Pazar yerine obüs düflmesine
iliflkin hiçbir soruflturma raporu
aç›klanmad›, ancak birçok belirti,
bu olay›n Müslümanlar’›n “hedef
flafl›rmas›”ndan kaynakland›¤› izle-
nimini uyand›r›yordu. 

Kosova’da, Ekim 1998 bafl›nda
toplu mezarlar ortaya ç›kar›ld›.
Bunlar medya taraf›ndan yine, S›rp-
lar’›n Arnavutlar’a yapt›¤› katliam-
lar›n belgeleri olarak sunuldu. Belg-
rad üzerindeki bask›lar›n artmas›na
neden oldu. Yasal t›bbi incelemeler
sonucu bunlar›n büyük olas›l›kla
‹kinci Dünya Savafl›’ndan kalma
mezarlar oldu¤u belirtildi. 

Bu büyük operasyonlar bazen
basit fakat etkileyici bir iki haber

üzerinden yürütülür. Bilinen örnek-
tir, hastane morgundaki çocuklar›n
resmi çekilir ve falan ülke diktatö-
rünün katletti¤i çocuklar olarak te-
levizyonlara servis edilir. 

Gerçek ço¤unlukla sonradan or-
taya ç›kar ama dezenformasyonda
önemli olan, o an için amaca hizmet
etmifl olmas›d›r. 

Özlem: Irak sald›r›s›ndaki
“hemflire” örne¤ini de unutmaya-
l›m. Onu da ben hat›rlatay›m. 

Körfez Savafl› s›ras›ndaki ünlü
“kuvözde öldürülen çocuklar” se-
naryosu, dezenformasyonun akl›m-
da kalan çarp›c› örneklerinden bi-
riydi. Genç bir Kuveytli hemflire,
TV ekranlar› karfl›s›nda, gözyafllar›
içerisinde, Irak askerlerinin kuveyt
kenti hastanesinin bebek bak›m bö-
lümüne barbarlar gibi dald›klar›n›,
kuvözler içinde yatan bebekleri ç›-
kar›p yerlere atarak öldürdüklerini,
sonra da kuvözleri al›p gittiklerini
anlat›yordu... 

Hemflire, asl›nda hemflire de¤il-
di, Kuveyt’te hastanede çal›flmam›fl-
t›, senaryoda hemflire rolünü oyna-
yan, Kuveyt’in Washington Büyü-
kelçisi’nin k›z›yd› ve Amerika’da
ö¤renim görüyordu; kuvöz hikayesi
ise ABD Eski Baflkan› Reagan’›n
bas›n dan›flmanlar›ndan Mike Daver
ve Amerikan “halkla iliflkiler flirke-
ti” Hill and Knowlton taraf›ndan
uydurulmufltu. Senaryo için ödeme-
yi yapan da Kuveyt Emirli¤i’ydi. 

Petrol batakl›¤›ndan kurtulmaya
çal›flan karabata¤› da hat›rlars›n›z
san›r›m. Onun da Irak’ta çekilmifl
bir görüntü olmay›p, Fransa’da bir
tanker kazas›ndan sonra çekildi¤i
ortaya ç›km›flt›. 

Irak sald›r›s› dezenformasyona
dayand›r›ld› ama bu savafltaki de-
zenformasyona iliflkin de hemen
sonras›nda birçok aç›klama, itiraf
yap›ld›. Mesela bunlardan biri fluy-
du: “Irak’ta bulunan Birleflmifl Mil-
letler (BM) silah denetçilerinin bafl-
kan›, BM silah müfettifllerinin, ‹ngi-
liz Gizli Servisi ajanlar› ile ortakla-
fla çal›flarak, Irak lideri Saddam
Hüseyin’in elinde nükleer, biyolojik

ve kimyasal silahlar oldu¤una dair
dezenformasyon yayd›klar›n› aç›k-
lad›.” (21 Temmuz 2002, bas›n)

Bir baflka itiraf: Bas›n yay›n
içinde yap›lan bir ankete göre, gaze-
tecilerin yüzde 84’ü Körfez Savafl›
s›ras›nda yönlendirildiklerini kabul
ediyorlar. (Medyan›n Zorbal›¤›, Ig-
nacio Ramonet, syf. 43)

Baflta aktard›¤›m tan›ma döne-
lim isterseniz. Onbinlerce insan›n
öldürüldü¤ü bir savafl›n içinde zaten
bir “karabata¤›n” ne önemi var de-
¤il mi ama iflte dezenformasyon,
as›l haberi -onbinlerce insan›n kat-
ledildi¤i- yokediyor ve küçük bir
ayr›nt›y› büyütüyor ve onunla mil-
yonlar› etkiliyor. 

Mazlum: Dezenformasyon,
ayn› zamanda burjuvazinin ideolo-
jik mücadele biçimidir. Burjuvazi
ve onun sözcüleri, do¤rudan Mark-
sizm-Leninizm’e, devrimcilere kar-
fl› ideolojik mücadele yerine dezen-
formasyon yöntemlerine baflvurur-
lar. Bu dezenformasyon, bazen sos-
yalist ülkelere iliflkin yanl›fl bilgiler
biçimine, bazen do¤rudan sosyalist
önderlerin kiflili¤ine, ahlak›na yöne-
lik sald›r›lar biçimine bürünür. 

‹deolojik sald›r›n›n bir parças›
olan dezenformasyonun uygulan›-
fl›nda, emperyalizmin ve iflbirlikçi-
lerinin tam bir merkezili¤i sözkonu-
sudur. Daha do¤rusu, emperyalist
ç›karlar ve politikalar›n sözkonusu
oldu¤u her durumda bu merkezilik
hayata geçirilir. Irak’a sald›r›da kul-
lan›lan dezenformasyon büyük öl-
çüde aç›¤a ç›kt› de¤il mi? Evet.

evrimciler, burjuva bas›nda oku-
duklar› her fleyi ama özellikle de
devrimcilere iliflkin her haberi,
mutlaka bir sorgudan geçirmek,
mutlaka baflka kaynaklardan sa¤la-
mas›n› yapmak zorundad›rlar. Bu,
burjuvazinin dezenformasyon po-
litikas›na karfl› al›nmas› gereken
en basit önlemdir.
Ama solda bazen bu en basit önle-
min bile al›nmad›¤›n›n da örne¤i
çoktur. 

D
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Ama flimdi bak›yorsunuz ‹ran’a sal-
d›r› haz›rl›¤›nda da ayn› dezenfor-
masyon yürütülüyor. Üstelik ayn›
güçler taraf›ndan. Ve daha dün
Irak’taki yalanlar› yazan bir gazete,
bugün ‹ran’la ilgili ayn› yalanlar›
tekrarl›yor... Irak, Yugoslavya ör-
neklerinden gittik, onlardan bir ör-
nek ekleyim. 

Yugoslavya’ya sald›r›n›n son ha-
z›rl›klar›n›n yap›ld›¤› günlerde, 13
Nisan’da, Yugoslavya kuvvetleri ça-
t›flmaya girdi¤i UÇK güçlerini takip
ederken Arnavutluk s›n›r›ndan üç
kilometre içeriye girer. Kontra bas›-
n›n›n çok sevdi¤i deyimle, Yugoslav
güçleri “s›cak takip”tedir. Daha son-
ra bu takibin en fazla 15 dakika sür-
dü¤ü aç›klanacakt›. Ama 14 Ni-
san'da ülkemizdeki gazeteler olay›
flu bafll›klarla verdiler:

Sabah: “Ürküten iflgal! Milli-
yet: “S›rplar sald›rd› - Yugoslav bir-
likleri Arnavutluk'a girdi. Zaman:
“S›rplar ç›ld›rd›.” Türkiye: “S›rplar
Arnavut topraklar›na girdi.”

O gün ayn› bafll›klar, Ameri-
ka’dan Avrupa’ya kadar tüm emper-
yalist medyan›n manfletlerindeydi.
O gün tüm dünya Yugoslavya’n›n
Arnavutluk’u iflgal etti¤ini “ö¤ren-
di”! ‹flgal nedeniyle aç›klama yapan
tüm onlarca devletin baflkanlar›, bu
bafll›klar› atan medya patronlara,
hepsi Yugoslav güçlerinin s›n›r ihla-
linin 15 dakika sürdü¤ünü biliyor-
du. Ama halklar bilmiyordu. Önem-
li olan buydu. Emperyalistler, halk-
lar›n neyi bilmesini istiyorlarsa, öy-
le söylüyorlard›. ‹flte san›r›m dezen-
formasyonun en özet ifadesi. 

Kemal: Madem örneklerden
gidiyoruz. S›radan, apolitik insanlar
için, koskoca devlet baflkanlar›n›n,
hükümetlerin, istihbarat servisleri-
nin oturup bu yalanlar› haz›rlamas›,

bunlar› bilinçli, planl› bir flekilde
yay›nlatmas› pek inand›r›c› gelmez
ço¤unlukla. Dezenformasyonun ge-
nifl kitleler üzerinde etkili olabilme-
sinin bir nedeni de budur zaten. Oy-
sa, tüm sömürücü s›n›f iktidarlar›,
böyle i¤renç, afla¤›l›k yöntemlerle
çal›fl›yorlar. fiu örnek bunu çok so-
mut gösteriyor. Fatih Altayl›’n›n bir
yaz›s›nda aktar›l›yordu: 

“TRT Radyosu’nda görev yapar-
ken, katlardan birinde TRT’nin K›b-
r›s’a yönelik yay›n yapan bölümü ve
bu bölümde kontrolü elinde tutan
M‹T görevlileri vard›r. 

Bunlar›n görevi, K›br›s’ta Türk-
ler’i yüceltecek, Rumlar› ise küçük
düflürecek haberler yapmakt›r. 

Burada yay›nlanacak palavra
‘dezenformasyon’lar üretmek ise
herkesin e¤lencesidir. 

Bir gün iflin c›lk› ç›kar ve flöyle
bir haber yay›na verilir:

‘K›br›s Cumhurbaflkan› Makari-
os’un dört erkek korumas›, Baflkan-
l›k Saray›’n›n alt›ndaki odada cin-
sel iliflkide bulunurken bas›ld›lar.’”
(12 Ekim 2001, Hürriyet) 

Mazlum: Hakikaten çarp›c›
bir örnek. Bu örnek bir fleyi daha
gösteriyor: Dezenformasyon savafl›,
öyle s›radan bir savafl olarak yürü-
tülmüyor. Bunun için hemen tüm
sömürücü devletlerde çok ciddi ör-
gütlenmeler, kurumlaflmalar olufltu-
rulmufltur. Bak›n, K›br›s’la ilgili po-
litikalar üreten, kararlar alan, gerek-
ti¤inde k›flk›rtmalar düzenleyen bir
sürü resmi kurum var, onlarla yetin-
meyip, s›rf yalan haber uydursun di-
ye, TRT’ye sadece bu iflle görevli
M‹T görevlileri istihdam ediliyor. 

Böyle bir kurumlaflman›n dev-
rimcilere karfl› olmad›¤› düflünüle-
bilir mi? ‹nfaz edilen, kaybedilen
devrimcilere, yurtseverlere iliflkin
“örgüt içi infaz” haberleri yay›nlan›r
örne¤in s›k s›k. Hatta öyle ki, “ne-
den infaz edilmifl olabilece¤ine” da-
ir “örgüt içi çeliflkiler” senaryolar›y-
la da habere inand›r›c›l›k unsuru ka-
t›l›r. Örgüt yöneticilerinin lüks yafla-
d›¤›na dair haberler, falan ülkenin
yöneticisinin ne kadar diktatör oldu-

¤una dair yorumlar, psikolojik savafl
kurumlar›n›n adeta günlük olarak
ürettikleri haberlerdir. Devrimciler,
burjuva bas›nda okuduklar› her fleyi
ama özellikle de devrimcilere ilifl-
kin her haberi, mutlaka bir sorgudan
geçirmek, mutlaka baflka kaynaklar-
dan sa¤lamas›n› yapmak zorunda-
d›rlar. Bu, burjuvazinin dezenfor-
masyon politikas›na karfl› al›nmas›
gereken en basit önlemdir. Ama bi-
razdan buna tekrar de¤iniriz, solda
bazen bu en basit önlemin bile al›n-
mad›¤›n›n da örne¤i çoktur. 

Bu tür örneklerin d›fl›nda, mese-
la, “kamuoyu flunu istiyor”, “kamu-
oyu buna karfl›” fleklindeki anketle-
rin, “hangi kurum daha güvenilir”
tarz›ndaki haberlerin büyük bölümü
de dezenformasyon amaçl›d›r. Ayn›
flekilde, gazetelerdeki küçük bir ha-
ber, bir yetkilinin yapt›¤› ve önem-
siz gibi görünen k›sa bir aç›klama
da ayn› ifllevi görebilir. 

Büyütülmesi gereken bir olguyu
küçültür, meselenin özünü gizleyip
detay›n› öne ç›kar›r. Mesela, oligar-
fli, bir olgunun, olay›n tart›fl›lmas›n›
istemiyorsa, o olgunun veya olay›n
son derece önemsiz bir ayr›nt›s› öne
ç›kar›l›r, büyütülür ve bir süre sonra
bakm›fls›n›z ki, o olay veya olgu de-
¤il de, o ayr›nt› tart›fl›l›r hale gelmifl. 

Burjuvazi, dezenformasyon için
sadece bas›n› kullanmaz. Böyle dü-
flünmek de bir baflka yan›lg›y› bera-
berinde getirir. Televizyonlar, “f›s›l-
t› gazetesi”, halk aras›nda söylenti-
ler, hatta sol kamuoyu da bunun ze-
mini olarak kullan›l›r.

Kemal: Dan›fltay sald›r›s›n›n
ard›ndan, son y›llar›n en h›zl› ve en
etkili dezenformasyon operasyonu-
na tan›k olduk. Gündeme getirilen
birçok olgunun aleni bir dezenfor-
masyon oldu¤u da ayn› h›zda ortaya
ç›kt›. Dezenformasyonun alenili¤i
ve kabal›¤› karfl›s›nda, burjuva med-
yan›n bir k›sm› bile özelefltiri yap-
mak zorunda hissetti kendini. 

Bizim aç›m›zdan sorunu önemli
k›lan iki nokta var: Birincisi, dezen-
formasyonun do¤rudan kitleler üze-
rindeki etkisi. ‹kincisi, bu etki karfl›-

ezenformasyon savafl›, öyle s›radan bir
savafl olarak yürütülmüyor. Bunun için
hemen tüm sömürücü devletlerde çok
ciddi örgütlenmeler, kurumlaflmalar
oluflturulmufltur. ... Böyle bir kurumlafl-
man›n devrimcilere karfl› olmad›¤› dü-
flünülebilir mi?

D



s›nda barikat örmesi gereken solun
da bu etki alt›nda kalmas›. Solun
burjuvazinin bu türlü yönlendirme-
lerine aç›k oldu¤unun geçmiflte
birçok örne¤i görülmüfltü. Dan›fltay
olay›nda bunu bir kez daha gördük.
Bu iki nokta bizim, burjuvazinin de-
zenformasyon politikas› karfl›s›nda-
ki görevlerimizin ne olmas› gerekti-
¤ini de gösteriyor. Birincisi, hiçbir
dezenformasyon faaliyetini küçüm-
semeden kendi çevremizden baflla-
yarak kitlelere b›kmadan, usanma-
dan gerçe¤i tafl›mak. ‹kincisi de, ge-
rek siyasi hareketler düzeyinde, ge-
rekse de tek tek devrimciler düze-
yinde solda dezenformasyonun etki-
li olabilmesinin ideolojik politik ne-
denlerini aç›¤a ç›karmak. 

‹deolojik, politik netli¤iyle Cep-
he böyle bir yan›lg›ya düflmez ama
bu ideolojik, politik hatt›n yeterince
kavranmad›¤› noktada, tek tek in-
sanlar›m›z bu dezenformasyon fa-
aliyetlerinin etkisi alt›nda kalabilir,
yanl›fl düflüncelere, tav›rlara savru-
labilirler. Bu anlamda bu konuda
tüm devrimcileri uyan›k hale getir-
mek, burjuvazinin özellikle medya-
s›n› her zaman sorgulay›c› bir gözle
izlemesini sa¤lamak önemlidir. 

Özlem: Halbuki solun -hadi
kitleyi bir yana b›rakt›k- kadrolar›-
n›n, yöneticilerinin böyle bir dezen-
formasyonun etkisi alt›nda kalmas›
ne kadar abes. Bu konuya iliflkin ba-
z› kitaplara bakarken dikkatimi çe-
ken flu oldu. Asl›nda karfl›-devrimci-
ler bu dezenformasyon ve genel ola-
rak da psikolojik savafl konusunda
her fleyi aç›k aç›k yazm›fllar da. 

Tecrit üzerine yap›lan “deneyle-
re” iliflkin kitaplar geldi akl›ma bun-
lara bakarken. Onlarda da emperya-
lizmin psikologlar›, sosyologlar›, ifl-
kencecileri, hücrede kaç metre ya-
parsak, ne renge boyarsak, içindeki
tutukluyu ç›ld›rtabiliriz diye deney-
ler yap›yorlard›. 

Psikolojik savafl ve dezenfor-
masyon konusunda da hangi yön-
temlerle nas›l sonuç al›r›z diye psi-
kologlar, sosyologlar, iletiflim uz-
manlar›n›n kitaplar dolusu çal›flma-
lar› var. 

Mazlum: fiimdi asl›nda em-
peryalizmin, oligarflinin psikolojik
savafl ve dezenformasyondan neyi
amaçlad›¤›, bunu hangi yollarla sür-
dürdü¤ü “s›r” olan bir fley de¤ildir.
Özlem’in de dedi¤i gibi, herhangi
bir kitapç›da bu konuda yaz›lm›fl
birçok kitap bulabilirsiniz. Üstelik
do¤rudan burjuvazinin kendi a¤z›n-
dan yaz›lm›fl kitaplard›r bunlar›n ba-
z›lar›. Karfl›-devrimciler, daha çok,
talimat olarak ya da belli kurumlara
yönelik bilgilendirme amac›yla ya-
z›lm›fl bu kitaplarda gayet aç›k bi-
çimde halk üzerinde flu sonuçlar› el-
de etmek için flu yöntemlere baflvur-
mal›y›z diye pervas›zca yöntemleri-
ni aç›k etmektedirler. Bu konuda
flimdi birçok al›nt› da aktarabilirdik.
Ama ben gerek görmedim. Niye
derseniz, bunlar› bilmek tek bafl›na
fazla bir fley ifade etmiyor. Mesele
bu alanda olan biteni, savafl›n bir
parças› olarak görmektir. E¤er bu
savafl›n bilincinde de¤ilseniz, bilgi
bir ifle yaramaz. Nitekim, bu kitapla-
r›n birço¤unu okudu¤unu varsayd›-
¤›m›z kimi sol gruplar›n, ayd›nlar›n
çok kolayl›kla dezenformasyonun
tuza¤›na düflebilmesi, bunlar›n tek-
nik olarak bilinmesinin tek bafl›na
bizi psikolojik savafl ve dezenfor-
masyona karfl› güçlendirmeye yet-
medi¤ini gösterir.

Kemal: Bir gazeteci, “haber
sapt›rmak, bir yalana gerçek giysisi
giydirmektir” diyor. Fakat dezen-
formasyonda gerçek olan ne, yalan
olan hangisi, belirsizdir. 

Bu yalanlar› piyasaya sürenler,
yalanlar›n›n bir süre sonra aç›¤a ç›-
kaca¤›n› da biliyorlar olmal›lar de-
¤il mi? Peki öyleyse neden böyle
yap›yorlar? Dedi¤imiz gibi, esas
olan o an istedikleri sonucu elde et-
mektir. 

Burjuva bas›n yay›n, zaten bu
operasyonlar›n orta¤› oldu¤u için,
yalanlar ortaya ç›kt›kça, sanki her
seferinde ilk kez oluyormufl gibi bir
ortam yaratmakta ve en k›sa sürede
de bunlar› unutturmaktad›rlar. 

fiimdi yukar›da Mazlum, sorun
bizim için iki aç›dan önemlidir de-

miflti. Okuma yazma oran› yükseldi-
¤i halde, kitlelerin nas›l bu kadar
dezenformasyona aç›k hale geldi¤i
bu noktada bafll› bafl›na sorgulan-
mas› gereken bir noktad›r. Günübir-
lik düflünmek, baflka deyiflle haf›za-
s›zlaflmak, dünü unutup sadece bu-
günde yaflamak, bencillik, baflkas›-
na dair hiçbir fleyi umursamama,
önemsememe, düflüncede, duygu-
larda, her alanda yüzeyselleflme;
bunlar daha önceki sohbetlerimiz-
den de hat›rlanaca¤› üzerine, burju-
vazinin istedi¤i ve empoze etti¤i ki-
flilik tipinin baz› özellikleridir. ‹flte
bu kiflilik tipi yayg›nlaflt›kça, dezen-
formasyon da daha etkili hale geli-
yor. Tersinden söylersek, halk›n kül-
türünü korumak, bilinçlendirmek
ayn› zamanda dezenformasyona
karfl› da korumakt›r. 

Bedreddin hareketi, savaflç›lar›-
na “hakikat savaflç›lar›” ad›n› ver-
mifltir hat›rlarsan›z. ‹htiyaç budur.
Devrimciler ayn› zamanda “gerçek
savaflç›lar›”d›r. Dezenformasyona
karfl› nas›l mücadele edilir denildi¤i
noktada; her yoldan, tüm araçlarla,
tüm mücadele biçimleriyle gerçe¤i
kitleleri götürmekten baflka bir al-
ternatifi yoktur bunun. Yaz›l›, sözlü
propagandayla, bilimsel araflt›rma,
inceleme yay›nlar›yla, silahl› propa-
gandayla, her yoldan gerçekleri gös-
termektir çaresi. 

Cem Karaca’n›n bir flark›s›n›n
sözleriyle bafllam›flt›k sohbetimize.
Okurlar›m›za flimdilik hoflçakal›n
diyerek, ayn› flark›n›n son dizeleriy-
le bitirelim sohbetimizi:

“Bunlar›n hiçbiri onlar› kurta-
ramayacak

Durduramayacaklar halk›n
coflkun akan selini...”
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itlelerin nas›l bu kadar dezenformas-
yona aç›k hale geldi¤i de bafll› bafl›na
sorgulanmas› gereken bir noktad›r.
Günübirlik düflünmek, baflka deyiflle
haf›zas›zlaflmak, dünü unutup sadece
bugünde yaflamak, bencillik, baflkas›-
na dair hiçbir fleyi umursamama,
önemsememe, düflüncede, duygular-
da, her alanda yüzeyselleflme; burju-
vazinin istedi¤i ve empoze etti¤i bu ki-
flilik tipi dezenformasyona da aç›kt›r. 

K



TMMOB 39’uncu Dönem Ola-
¤an Genel Kurulu 25-28 May›s
2006 tarihlerinde Ankara'da DS‹
Konferans Salonu’nda yap›ld›. Ge-
nel Kurul’da, TMMOB’un iddia ve
kimli¤ini tart›flt›ran, ‘böyle mi de-
mokrasi savunulacak, böyle mi an-
ti-emperyalist olunacak’ sorular›n›
sordurtan geliflmeler yafland›. 

Bu geliflmelerden ilki; devrimci
demokrat mühendislerce sunulan,
bu ülkenin en önemli sorunlar›n›n
bafl›nda gelen 122 ölümlü tecriti ifa-
de eden önergenin reddedilmesiydi.
Bir di¤eri ise, yaflanan tart›flmalara
ra¤men, TMMOB’un Avrupa Birli-
¤i’nden fonlanmas›na kap› açan
önergenin kabulüydü. Üçüncü ge-
liflme ise; oligarflinin yo¤un bask›la-
r› ile karfl› karfl›ya bulunan gençlik-
le dayan›flman›n reddedilmesi ve
kurula kat›l›p sözalmak isteyen
gençlerin konuflma isteklerinin kaba
bir biçimde engellenmesiydi. 

122 Ölüm ve Tecrit 
“Bizi ‹lgilendirmez” 

Genel Kurul’da özellikle ÖDP
reformizminin görüfllerini savunan
delegeler ve ayn› çizgideki mevcut
yönetimin anti-demokratik tutumu
zaman zaman sert tart›flmalar›n ya-
flanmas›na neden oldu. 

Tecrit konusuda TMMOB’un
çaba harcamas›na iliflkin önerge,
duyars›zl›¤›n da ötesinde apolitik
bir “bananecili¤in” ulaflt›¤› boyutu
göstermesi aç›s›ndan ilginç tart›fl-
malar› do¤urdu. Önergeyi sunan de-
lege, tecritin siyasi anlam›n›, sonuç-
lar›n› anlat›p, TMMOB’un bu konu-
daki prati¤ine, daha do¤rusu duyar-
s›zl›¤›na hakl› olarak elefltiriler yö-
neltti ve somut bir öneri getirdi: “F

Tipi cezaevleri ve tecrite karfl›
TMMOB’un aktif muhalefet yapma-
s› ve iki günlük sempozyum düzenle-
mesi”. Bu önerge ve delegenin ko-
nuflmas› salonda bulunan kimi dele-
gelerce yuhaland›. Çarp›c› olan ise,
yuhalama olay›n›n divan›n delege-
nin konuflmas›na müdahalesi ile bir-
likte yaflanm›fl olmas›yd›. Keza, Di-
van Baflkan›’n›n, bir delegenin ge-
nel kurulda yaflananlar› elefltiren
sözlerine “terbiyesiz” gibi ifadelerle
karfl›l›k vermesi, nas›l bir anti-de-
mokratik kafa yap›s› ile karfl› karfl›-
ya olundu¤unun örne¤iydi. 

Peki soral›m; TMMOB yönetimi
tecrit sorununun çözümüne iliflkin
sorumluluklar›n› yerine getirdi de,
biz mi fark›nda de¤iliz? Bu gerçe-
¤in dile getirilmesi ve demokratik
sorumlulu¤unun hat›rlat›lmas› kar-
fl›s›nda, hangi mant›k, hapishaneleri
“ölümevlerine” çeviren bir politika-
n›n kendisini ilgilendirmedi¤ini
söyleyebilmifltir? Hangi mant›k, s›-
radan bir demokrat›n dahi yapmas›
gerekenleri unutmas› bir yana, bu
sorumlulu¤u hat›rlatanlara karfl› bu
denli tahammülsüzleflmifltir? 

Ayn› ÖDP’liler, devrimci mü-
hendislerin stand›na, tan›t›m›n› yap-
t›klar› kendi alanlar›n›n yay›nlar›na
da tahammül edememifl, stand› kal-
d›rmaya çal›flm›flt›r. Müdahale so-
nuçsuz kal›rken TMMOB'un kendi-
si d›fl›ndaki seslere nas›l bakt›¤›n›n
somut göstergesiydi bu olay. 

Elbette sözü edilen kifliler, flu bu
delege de¤ildir. Hakim olan politik
anlay›fl›n bir sonucudur. 6 y›ld›r b›-
rak›n sosyalistli¤i, devrimcili¤i, de-
mokratl›k bir yana itilmifltir ölümler
karfl›s›nda. Gizli ya da aç›k “bana
ne” denilmifl, “ayn› mahalleden ol-
mad›¤›m›z” söylenerek devrimcile-
re, sola s›rtlar›n› dönmüfllerdir. Peki

devrime s›rtla-
r›n› dönüp ne-
reye bakm›fl-
lard›r? Onun
cevab›n› da,

D‹SK’in parti giriflim çal›flmalar›n›
yürütenlerden Burhan fienatalar’›n,
“kolektivizme inanan ve piyasa eko-
nomisini reddeden solla yolumuz
ayr›. ÖDP gibi seçeneklerinse bu
giriflimde yerleri vard›r” sözleri ga-
yet aç›k bir flekilde anlatmaktad›r.

TMMOB’u hak ve özgürlükler
mücadelesinde olabilecek en geri
çizgiye çeken, dolay›s›yla halk mu-
halefetinde etkisiz bir konuma sü-
rükleyen de bu anlay›flt›r. 

Gençli¤e Sald›r›lar Da  
“Bizi ‹lgilendirmez” 

Genel Kurul’a kat›lan ve yar›n›n
genç mühendisleri olacak gençler,
düflüncelerini ifade etmek istediler.
Bir düzen partisinin genel kurulla-
r›nda yaflanabilecek bir tutumla kar-
fl›laflt›lar ve söz hakk› verilmedi.
TMMOB üyesi ö¤renciler bu anti-
demokratik tutumu sloganlarla pro-
testo ettiler. TMMOB'de ö¤renci
komisyonlar›nda aktif çal›flan ancak
yetkin mühendisli¤e iliflkin
TMMOB yönetiminden farkl› düflü-
nen ve bu yüzden de baz› odalarda-
ki ö¤renci komisyonlar› yönetimler
taraf›ndan kapat›lan ö¤rencilerin bu
protestosu birçok delege taraf›ndan
desteklendi. Devrimci Mühendis
Mimarlar gençlerin bu talebine sa-
hip ç›karak, ö¤rencilerin haz›rlad›¤›
bildiriyi kürsüden okudular.

Tabloya bak›n; düzenin sustur-
mak istedi¤i gençlerimizi, kendine
sosyalist, demokrat diyenler sustur-
mak istiyor, farkl› hiçbir düflünceye
tahammül edemiyor.

Bununla da kalmad›. Toplam 10
önergenin sunuldu¤u Genel Ku-
rul’da, biri ölüm oruçlar› ve tecritle
ilgili olmak üzere iki önergenin sa-
hibi olan Devrimci Mühendis Mi-
marlar, Genel Kurul karar› haline
getirilmesi talebiyle, son süreçte ik-
tidar›n yayg›nlaflt›rmaya çal›flt›¤›
'L‹NÇ KÜLTÜRÜ'ne iliflkin de bir
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Reformizmin TMMOB’u Getirdi¤i Yer
Tecrit ve 122 ölüm bizi ilgilendirmez; AB’den
fonlanmaya evet; gençlikle dayan›flmaya ve
konuflmalar›na hay›r! 



önerge sundular. Reformistlerin
oylar›yla reddedilen önergede
ö¤encilere yönelik sald›r›lar vur-
gulan›yor ve “TMMOB'un gele-
cekteki üye ve dinami¤ini olufltu-
racak olan bu ö¤rencilere daya-
n›flma içinde sahip ç›k›lmas›, YÖK
ve Mühendis Dekanlar› Konseyi
nezdinde giriflimde bulunulmas›”
isteniyordu.

TMMOB, “Hay›r gençli¤e yö-
nelik faflist sald›r›lara, linçlere
karfl› onlarla dayan›flmayaca¤›z!
Devrimci demokrat gençlerin
sindirilmesi bizi ilgilendirmez”
diyordu aç›kça! Baflka izah› yok!

Tecrit, gençli¤e bask›lar gibi,
hak ve özgürlükler mücadelesinin,
demokratik mücadelenin yükledi-
¤i sorumluluklara “bana ne” diye
s›rt›n› dönen TMMOB’u ne ilgi-
lendiriyor peki? Mesleki sorunlar
m›? TMMOB’u bununla s›n›rla-
mak isteyen iktidarlard›r. Ancak,
sa¤dan soldan bu çizgiye çekmek
isteyenler karfl›lar›nda hep dev-
rimci demokrat mühendisleri,
TMMOB’un devrimci gelene¤ini
bulmufllard›r. 

TMMOB’u 122 ölüm ilgilen-
dirmiyorsa, zulüm, bask›lar ilgi-
lendirmiyorsa ne ilgilendiriyor?
Bunun cevaplar›ndan birine yine
Genel Kurul’da tan›k olduk. 

AB Fonlar›na Evet!

Önergelerin reddedilmesini
sa¤layan ÖDP’li delegelerin öner-
gesi ile, TMMOB’un tarihinde bir
ilk yafland›. ÖDP’liler, 'AB ve Di-
¤er Yabanc› Ülke Fonlar›n›n Kul-
lan›m› Hakk›nda Rapor' sundular.
Rapora karfl› muhalefet flerhi ko-
yan, Devrimci Mücadelede Mü-
hendis Mimarlar’dan EMO dele-
gesi Tigin Öztürk’ün konuflmas›
sonras› ise, tart›flmalar yafland›.

Burada, demokratik bir kurulu-
flun AB’den fonlanmaya “evet”
demesinin ne anlama geldi¤ini
uzun uzun anlatmayaca¤›z. Özet
ifadeyle; o kurumun kendi ba¤›m-
s›zl›¤›ndan feragat etmesi (fonlan-
man›n mant›¤› bu), fonlayan ku-

rumlara karfl› gerekti¤inde müca-
dele yürütmemesi, daha da ötesi
bu kurumlar›n do¤rudan ya da do-
layl› denetimine girmesi, politik
olarak yönlendirmelerine aç›k hale
gelmesidir. 

Devrimci Mücadelede Mühen-
dis Mimarlar›n elefltirileri ile kar-
fl›laflan önerge uzun tart›flmalar so-
nucu reformizmin oylar›yla kabul
edildi. Önergeyi elefltiren Tigin
Öztürk, bunun “ciddi bir ideolojik
kayman›n göstergesi” oldu¤unu
kaydederek flunlar› söyledi:

“Bu durum 70'li y›llardan gü-
nümüze anti-emperyalist mücade-
le tarihi ile övünen TMMOB için
ciddi bir kayman›n göstergesidir.
Maalesef ki emperyalizm gerçe¤i
unutulmufl, maddi hesaplar u¤ru-
na ilkelerden vazgeçilir olunmufl-
tur. Bu çarp›kl›¤›n en temel sebep-
lerinden biri AB'ye bak›flt›r.
TMMOB net bir flekilde Avrupa
Birli¤i emperyalist bir birliktelik-
tir ve emperyalizmin fonlar›n› biz
almay›z dememektedir. 

‘Yabanc› kurulufl veya ülke kö-
kenli fonlar›n kullan›labilece¤i’
söyleniyor; Kimdir bunlar? Örne-
¤in ABD, AB bu ülkelerin içinde
midir? Bu kurulufllar içinde, So-
ros'un STK’lar› var m›d›r? Birçok
ülkede gerçeklefltirdi¤i turuncu
devrimler hat›rland›¤›ndan bu
olas›l›k bile konunun vehametini
gözler önüne seriyor.”

Bir baflka delege de karar› ken-
dine hakaret gördü¤ünü belirterek,
“kendimi afla¤›lanm›fl hissediyo-
rum” dedi ve “güçlü ülke ile akça-
l› iliflkiler içinde olmamal›y›z” de-
di. So¤anc›’n›n TMMOB misyo-
nununda belirtti¤i 'anti-emperya-
list'li¤e ra¤men, Fonlanma raporu,
delegelerin ço¤unlu¤unun oyuyla
karara dönüfltürüldü.

*

Sonuç olarak; sormak istiyo-
ruz: TMMOB o çok sözünü etti¤i
demokrasiyi böyle mi savunacak?
TMMOB'u yönetenler; bu ülkenin
ayd›n, demokrat, ilerici, yurtsever
mühendis mimarlar›n› nereye gö-
türüyor?
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izlenimler... 

◆ Aç›l›fl konuflmas›n› yapan TMMOB Baflkan› Meh-
met So¤anc›, TMMOB’un misyonunu flöyle tan›m-
lad›: "TMMOB ve ba¤l› Odalar› mesleki demokra-
tik kitle örgütüdür. Demokrat ve yurtsever ka-
rakterdedir. Emekten ve halktan yanad›r. Anti-
emperyalisttir, ›rkç›l›¤›n ve gericili¤in karfl›s›nda-
d›r. Yaflam›n her olay›n› siyasetle iliflkili görür.
Bar›fltan yanad›r. ‹nsan haklar› ihlallerine karfl›-
d›r, insanl›k onurunun korunmas›ndan yanad›r.
Örgütsel ba¤›ms›zl›¤›n› her koflulda korur, gücü-
nü sadece üyesinden ve bilimsel çal›flmalardan
al›r. Meslek ve meslektafl sorunlar›n›n, ülkenin ve
halk›n sorunlar›ndan ayr›lamayaca¤›n› kabul
eder."  

◆ Kimi delegeler; TMMOB'un DKÖ niteli¤ini kay-
betmeye bafllad›¤›n›, sivil toplumculu¤un hakim
k›l›nmaya çal›fl›ld›¤›n› belirterek yönetimi elefltir-
di. Bu durum ‘sa¤a kay›fl’ olarak nitelendi. 

◆ TMMOB yönetiminden ba¤›ms›z olarak ç›kar›lan
ve mimar-mühendis-flehir planc›lar›n›n yak›c› so-
runlar›na çözümler üretmeyi hedefleyen "‹VME"
adl› dergi, yetkin mühendisli¤i inceleyen ilk say›-
s› ile aç›lan standda TMMOB üyeleri ile bulufltu.

◆ Kurulda; Özellefltirme, 2B, TMY, GSS, fiemdinli
ve Dan›fltay gibi konular üzerine konuflmalar ya-
p›ld›. Tart›fl›lan konulardan biri de "yetkin mü-
hendislik"ti. EMO delegesi Tigin ÖZTÜRK, yetkin
mühendisli¤in tüm mühendislerin gelece¤ini ya-
k›ndan ilgilendirdi¤ini, AB'nin GATS kapsam›nda
ülkemizdeki tahakkümlerinden biri oldu¤unu,
oysa ki TMMOB'nin "hükümetin de bu yasay› ç›-
karaca¤›, kimsenin de bunu de¤ifltirmeye gücü-
nün yetmedi¤i, öyleyse içinde olunup daha uy-
gun hale getirilmesi gerekti¤i" gibi bir savla mü-
cadele etmemeyi seçti¤ini ve bunun TMMOB mü-
cadele tarihi ile örtüflmedi¤ini söyledi. Öztürk,
birçok odada yetkin mühendisli¤e karfl› oldu¤u
için ö¤renci komisyonlar›n›n ya kapat›ld›¤›n› ya
da fiilen ifllemez hale getirildi¤ini belirterek, an-
ti-demokratik zihniyete dikkat çekti. Yönetim ku-
rulu üyelerinin bu sözlerden rahats›z olmalar› ve
kesmeye çal›flmalar› ise, tam da bu anti-demok-
ratl›¤›n bir örne¤i oldu. 

Ayn› konuda söz alan EMO delegesi  Kurtulufl KAYA
yetkin mühendisli¤e bak›fl› “e¤itimin yeter-
sizli¤inin üniversite d›fl› bir e¤itime gerekçe ola-
mayaca¤›” fleklinde ifade ederken, ö¤rencilere
dönük konuflturmama tavr›n› da elefltirdi.
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Grup
Y o r u m
yeni al-
b ü m ü
Y›ld›zlar
K u fl a n -
d›k'›n ta-
n › t › m ›
için 28

May›s’ta Yeflilköy'deki My Show-
land'de 4000 kiflinin kat›ld›¤› bir
konser gerçeklefltirdi. Sahne aç›l-
madan önce perdenin üzerinde bu-
lunan beyaz bir beze "Y›ld›zlar Ku-
fland›k" ve Grup Yorum vinyetinin
sprey boyayla yaz›lmas› kitlenin
coflku ve ilgi oda¤› oldu.

Albüme ad›n› veren Y›ld›zlar
Kufland›k flark›s›yla bafllayan kon-
serde, sahnede pankartta da yer alan
“Türküler Susmaz Halaylar Sürer”
slogan› binlerce kifli taraf›ndan hep
bir a¤›zdan at›ld›. 

21 y›l›n birikimi olan türkü ve
marfllar›n› seslendirilen Yorum,
“Vasiyet” isimli parças›n› söyleme-
den önce, Behiç Aflç› ve tüm dire-
nenlere arma¤an ettiklerini belirten,
ölüm orucuna dikkat çeken bir ko-
nuflma yapt›. Ölüm Orucu fiehidi
Günay Ö¤rener'in vasiyetinden der-
lenmifl ve tecrit gerçe¤ini anlatan
‘vasiyet” flark›s› "Behiç Aflç› Onu-
rumuzdur" sloganlar›yla karfl›land›. 

Konser boyunca üç kez binlerce
kifli halaya dururken, ‹KM emekçi-
leri de sahnede “çepni” oynad›. Ay-
çe ‹dil Erkmen'e yaz›lan Mitralyöz
halay› çal›nd›¤›nda da, izleyiciler
aras›nda bulunan ‹dil'in annesinin

coflkusunu hüznüne katarak a¤la-
mas›, coflkulu konserdeki küçük
ama anlaml› bir ayr›nt›yd›. 

Konserin ikinci bölümünde Yo-
rum elemanlar›ndan ‹nan Alt›n, ne-
den 'Y›ld›zlar Kufland›k' üzerine ko-
nufltu. Alt›n, “y›ld›z, düfllerimizi,
kurtuluflumuzu, inanc›m›z›, umudu-
muzu ifade ediyor. Sosyalizme olan
inanc›m›z› ve özlemimizi ifade edi-
yor. Umudumuzu ayd›nlatan, yar›n-
lara umutla bakmay› ö¤reten bir
meflaledir y›ld›z. Bizler y›ld›z›n sev-
dal›lar›y›z. Sevdal›lar olarak da y›l-
d›zlar› kufland›k diyar diyar geziyo-
ruz. Y›ld›zlar› kuflanmaya devam
edece¤iz. Ancak sizlerle birlikte ku-
flanmak istiyoruz. Umar›z yar›nlar›-
m›z ve düfllerimiz için kufland›¤›m›z
umudumuzun y›ld›zlar›n› yar›nlar-
da hep birlikte kuflan›r›z" dedi. 

Felluce ve Biz Olmasak flark›la-
r›n›n fliirlerini okuyan ‹smail Y›ld›z
konserde de Grup Yorum'la birlikte
oldu. Kendine özgü mimikleriyle ve
yorumuyla okudu¤u Felluce fliiri sa-
lonu dolduranlar taraf›ndan coflkuy-
la dinlendi. ‹ki bölüm halinde süren
konserde türkülerin aras›nda s›k s›k
"Behiç Aflç› Onurumuzdur, Kurtu-
lufl Kavgada Zafer Cephede, Türkü-
ler Susmaz Halaylar Sürer, Sonuna
Sonsuza Sonuncumuza Kadar Dire-
nece¤iz" sloganlar› at›ld›. 

Hakl›y›z Kazanaca¤›z marfl› 4
bin yumru¤un havaya kald›r›ld›¤›
ve ‘rap rap’ yürüyüflünün yap›ld›¤›
bir ortamda söylendi. 

*

Konseri izleyen birçok kifli-
nin kendi aralar›ndaki sohbetler-
de, memnuniyetlerini dile getir-
dikleri görülürken, Behiç Aflç›'y›
ziyarete gelen Yunan heyet de
konserdeydi. Onlar da oldukça
etkilendiklerini, özellikle marfl-
lar›n 4000 kifli taraf›ndan ayakta
ve sol yumruklar› havada söy-
lenmesine hayran kald›klar›n›
belirterek, 'Bunlar›n hepsi sizin
militan›n›z m›' fleklinde flaflk›n-
l›klar›n› ifade ediyorlard›.

Naz›m
Korkusu

‹stanbul Esenyurt’ta bulunan
Kültür Merkezi önündeki Naz›m
Hikmet Heykelinin, AKP’li bele-
diye taraf›ndan kald›r›lmas›, Esen-
yurt Temel Haklar taraf›ndan 28
May›sta Cumhuriyet Meyda-
n›’nda protesto edildi. 

Esenyurt Temel Haklar üyesi
50 kifli, Naz›m’›n büyük bir resmi-
ni tafl›d›. ‘Vatan Haini’ fliirinin
okunmas›yla bafllayan aç›klama-
da, Naz›m Hikmet'i ‘Vatan Haini’
ilan edenlerin onu hat›rlatan her
fleye korkuyla sald›rmaya devam
ettikleri kaydedildi. Korkunun te-
melinde, O’nun kavgaya ça¤›ran,
halk›n vatansever flairi olmas› yat-
t›¤› belirtilerek, tüm bu özellikle-
rinden dolay›, unutturulamad›¤›
belirtildi. Dernek üyeleri; “Ne ya-
parlarsa yaps›nlar ‘Bu memleket
bizim’ diyen Naz›m’› unuttura-
mazlar. Çünkü biz de ‘bu memle-
ket bizim’ diye hayk›rmaya devam
edece¤iz” dediler. 

Halk›n Ayd›nlar› 
Eskiflehir’de An›ld›

Naz›m Hikmet ve Ahmet Arif
27 May›s günü Eskiflehir Gençlik
Derne¤i ve ‹nflaat Mühendisleri
Odas› Ö¤renci ve Gençlik Komis-
yonu (‹MO-Genç) taraf›ndan ‹MO
konferans salonunda bir etkinlikle
an›ld›. Naz›m ve Arif’i anlatan ko-
nuflmalar›n yap›ld›¤› anmada,
Gençlik Derne¤i müzik grubu Bo-
ran Halay› ozanlar›m›z›n fliirlerin-
den bestelenmifl flark›lar› seslen-
dirdiler. Naz›m ve Ahmet Arif’ten
fliirler okunurken, “Bizler Ahmed
Arif'in ‘K›zlar›m o¤ullar›m var
gelecekte’ dedi¤i ülkemizin yar›n›,
halk›n umuduyuz, bizler Naz›m
Hikmet'in ‘Yaflamak bir a¤aç gibi
tek ve hür, bir orman gibi kardefl-
çesine’hasretini yüreklerinde tafl›-
yanlar›z” denildi. 

Grup Yorum’la Y›ld›zlar Kufland›k
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dünya

Liseli ve ortaö¤retim gençli¤i
paral› e¤itime isyan etti. Ülkede da-
ha önce benzeri görülmedik kitle-
sellikteki eylemlerde, ülke genelin-
de 600 bin ö¤renci polisle çat›flt›, 12
kifli yaraland›, 400'ü ise gözalt›na
al›nd›. 

"Daha ‹yi ve Ücretsiz E¤itim"
slogan›yla aya¤a kalkan ö¤renciler,
31 May›s günü; e¤itim sisteminin
de¤ifltirilmesi, liselere girifl s›nav
harçlar›n›n kald›r›lmas› gibi talep-

lerle sokaklara dökü-
len ö¤renciler, yollar›
kapatt›lar. ‹ki haftad›r

yer yer süren eylem ve çat›flmalarla
taleplerini dile getiren ö¤renciler,
bu kez caddelere barikatlar kurdu-
lar, devlet okullar›nda ders yap›lma-
d› ve okullar ö¤rencilerin kontrolü-
ne geçti. 

Baflkent Santiago’da yüzbinler-
ce ö¤rencinin kat›ld›¤› eyleme polis
göz yaflart›c› gaz ve tazyikli su kul-
lanarak cevap verirken, günlerdir
süren eylemler karfl›s›nda susan
E¤itim Bakan›, isyan›n büyümesi

ü z e r i -
ne, ö¤-
renci li-
derleri
ile gö-
rüflece-
¤ i n i
aç›kla-
m a k
zorun-
da kald›. 

“Sosyalist” devlet baflkan› Mic-
hel Bachelet'ne seslenen ö¤renciler
tek taleplerinin paras›z ve daha iyi
bir e¤itim oldu¤unu ifade ettiler. 

fiili: Liseliler ayakta

25-26 May›s günlerinde birçok
kentte gösteriler düzenleyen ö¤re-
tim üyeleri ve ö¤renciler, 1 Hazi-
ran’dan itibaren tüm üniversitelerde
süresiz grev, iflgal ve boykot karar›
ald›lar. 

26 May›s’ta Atina’da düzenle-
nen kitlesel miting, Yunanistan Ko-
münist Partisi (KKE) ve Mücadele-
ci ‹flçiler Cephesi (PAME) taraf›n-
dan ortak gerçeklefltirilmifl, Meclise

yürünerek, “Kapitalist fiirketler
Okullardan D›flar›” sloganlar› at›l-
m›fl ve iflçi-gençlik birli¤inin güzel
bir örne¤i sergilenmiflti. 

Hükümetin özel üniversiteler
aç›lmas›na iliflkin yasa tasar›s›n›n
geri çekilmesini isteyen ö¤renciler,
bunun e¤itimi ticarilefltirece¤ini be-
lirtiyorlar. KKE ve Sinaspismos
partileri de yasaya karfl› mücadele
edeceklerini duyurdular. 

Yunanistan: Üniversiteliler ayakta

Ekim 2005’te afla¤›lanmaya,
yaflam koflullar›na, ikinci s›n›f gö-
rülmeye ve iflsizli¤e isyan eden ban-
liyölerden yine atefller yükseliyor.
Yoksullar ve göçmen gençler, 30
May›s gecesi Paris’in kuzeyindeki
iki banliyöde karakola sald›rd› ve
polis araçlar›n› yakt›. 

‹çiflleri Bakan›’n›n 1930’lar›n

O l a ¤ a n ü s t ü
Hal Yasas› ile
b a s t › r m a y a

çal›flt›¤›, ezilenlerin taleplerinin bu
flekilde bast›r›lamayaca¤› bir kez
daha görüldü. Adaletsizlik, yoksul-
luk, afla¤›lama sürdükçe, isyanlar›n
ard› arkas› da kesilmeyecektir. Em-
peryalistler kendi gettolar›nda da,
izledikleri politikalar›n sonuçlar›n›n
suratlar›nda patlad›¤›n› görmeye
devam edecekler. 

Fransa: Banliyöler ayakta!

✔

✔

✔

Çal›flma koflullar›n›n düzeltil-
mesini isteyen ve düflük ücretleri
protesto eden tekstil iflçileri, bir ar-
kadafllar›n›n eylemlerde katledilme-
sinin ard›ndan isyan etmifl, 300 fab-
rikay› atefle vermifl, yollar› bloke et-
mifl ve yüzlerce arac› yakm›flt›.

Tekstil iflçiler 29 May›s’ta da ey-
lemdeydi. Baflkent Dakka’da bir

tekstil fabri-
kas›n›n üst
düzey yöneti-

cilerini saatlerce fabrikaya hapse-
den iflçiler, ücretlerinin art›r›lmas›n›
ve daha öncesinde ödenmeyen üc-
retlerin ödenmesini istediler. 

‹flçilerin isyan›n› tetikleyen ise,
yabanc› olan patronlar›n, 1600 iflçi-
nin çal›flt›¤› fabrikada, sadece 300
iflçinin ücretlerinin art›r›laca¤›n›,
1.300 iflçinin ücretlerinde bir at›fl ol-

mayaca¤›n› aç›klamas› oldu. Bunun
üzerine ifl b›rakan iflçiler, yönetici-
leri saatlerce fabrikaya hapsettiler.
Haklar›n› söke söke alma düflünce-
siyle hareket eden iflçilerin eylemi
üzerine, patronlar, sorunu çözme
sözü vermek zorunda kald›lar. 

Bangladeflli iflçiler, iflçi s›n›f›n›n
militan direnifllerinin nas›l olmas›
gerekti¤ini, patronlardan haklar›n
nas›l al›nmas› gerekti¤ini pratikle-
riyle gösteriyorlar.

Bangladefl: ‹flçiler ayakta!✔

Hitler Faflizmine 
Direnenler An›ld›
2. Paylafl›m Savafl›’nda Duisburg'da Hitler

faflizmine karfl› direnen anti-faflistler, di-
rendikleri yerlerde an›ld›lar. Anadolu Fe-
derasyonu, Sa¤a Karfl› Birlik ve Nazi Re-
jiminde Bask› Görenlerin Birli¤i taraf›n-
dan düzenlenen etkinli¤e, çeflitli sendika
ve parti temsilcilerinin oldu¤u 100 kifli
kat›ld›. Her direniflçinin evinin önünde
konuflmalar yap›ld›. Anadolu Federasyo-
nu çal›flan›  Klaus d. Bufe, Naziler’e kar-
fl› direnenleri selamlayarak sayg›yla an-
d›¤›n› ifade etti. Bugün de faflizme karfl›
direniflin sürdü¤ünü, Türkiyeli devrimci
tutsaklar›n tecrite karfl› direnifllerinin de
bunun bir parças› oldu¤unu söyledi. 

Duisburg’da 2. Dünya Savafl›’nda 3 ayr› ev-
de direnen Johann Schlosser, Mathias
Thesen, Luise Rieke ve Anton Stupp isim-
li anti-faflistler, ayn› zamanda liman ve
a¤›r sanayi iflçilerinin önderleri, Almanya
Komünist Partisi militanlar›yd›lar. 
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Polis Fezlekesi Tutmad›
‹stanbul Nurtepe’de 7 Nisan 2006 akflam› polisin es-

tirdi¤i terör sonucunda 14 kifli gözalt›na al›nm›fl ve 6’s›
tutuklanm›flt›. ‹stanbul Eyüp Adliyesi’nde 26 May›s günü
görülen davada ile 6 kiflinin tahliyesine karar verildi.

Uzun süredir mahallelerde terör estiren, genç k›zlara
ve kad›nlara sark›nt›l›k ederek ahlâks›zl›¤› yaymaya çal›-
flan, halk› otobüsten zorla indirerek evlerine yaya olarak
gitmeye zorlayan polise karfl› Nurtepe-Güzeltepe halk›
öfkeliydi. Devrimci bir gelene¤e sahip olan mahalle hal-
k›n›n bu duruma sessiz kalmayaca¤›n› polis de iyi bil-
mekteydi. Bundan dolay› polis devrimcilere, muhaliflere
ve bir bütün olarak mahalle halk›na yönelik operasyon
bafllatm›fl, gözalt› ve tutuklamalara baflvurmufltu.

“Diyarbak›r olaylar›n› protesto etmek, esnafa kepenk
kapatt›rmak ve polise mukavemet etmek” gerekçesiyle
tutuklanan 6 kiflinin polisin haz›rlad›¤› “kötü bir senaryo”
ile tutukland›klar› da aç›¤a ç›kt›. “Olay yaratan, eylemi
düzenleyen grubun içinde hepsi vard›, uzaktayd›lar ama
hepsini gördüm, eminim” fleklinde ifade veren polisler,
hakimin “size tafl atanlar ya da sopayla vuranlar flu anda
burada m›?” fleklindeki sorusuna “karanl›kt› o kadar›n›
göremedim” fleklinde ilk söyledikleriyle çeliflen cevaplar
verdiler. “Müflteki” polislere yard›mc› olan hakimin ça-
balar› da durumu kurtarmaya yetmedi. 

Ahlâks›z iddianame!
Diyarbak›r Büyükflehir Belediye Baflkan› Os-

man Baydemir hakk›nda ‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan
bafllat›lan soruflturman›n ard›ndan, Diyarbak›r Cum-
huriyet Baflsavc›l›¤›'nca haz›rlanan iddianame ile dava
aç›ld›.

Çat›flmada hayat›n› kaybeden HPG gerillas› Ab-
dullah Deniz'in cenazesinin tafl›nmas›nda belediyeye
ait ambulans›n kullan›lmas›, belediye hesab›ndan
16.80 YTL geçici görev yollu¤u ödemek surat›yle be-
lediyeyi zarara u¤ratt›klar› gerekçesiyle aç›lan davada
Baydemir ile birlikte 3 belediye çal›flan› da yarg›lana-
cak. 1 y›la kadar hapis istemiyle hakk›nda dava aç›lan
Baydemir, yapt›¤›n›n bir belediye hizmeti olmas›n›n
yan›s›ra, insani ve dini bir görev oldu¤unu belirtti. 

“Belediyeyi zarara u¤ratma” iddias›n› bir yana b›-
rak›yoruz. Yarg›n›n, her biri bakan, millet-
vekili, ifladam› s›fatlar›na sahip h›rs›zlar›n
halk› soymas› karfl›s›ndaki tutumu çok iyi
bilinir. As›l olarak böyle bir davan›n halka
geleneklerini, insani sorumluluklar›n› bir
yana b›rakmay› dayatmas›d›r. Bu nedenle
ahlâks›z bir kafan›n ürünüdür. Oligarflinin
“teröre karfl› savafl” ad›n› verdi¤i halka kar-
fl› savafl›nda ahlâka, hukuka uydu¤u ne za-
man görüldü ki! DTP’li belediyelere bask›
yap da, nas›l olursa olsun; mant›k bu!

On Dava Yetmez;  
Seferi Y›lmaz As›lmal›d›r!

fiemdinli’de bombalanan Umut Kitabevi’nin sahibi
Seferi Y›lmaz hakk›nda, olay›n ard›ndan her gün yeni
bir soruflturma aç›l›yor ve oligarfli suç üstü yakalanma-
s›n›n intikam›n› almaya çal›fl›yor. 

Son olarak; kontrgerillan›n suç üstü yap›lmas›n›n ar-
d›ndan sorumlular›n yarg›lanmas›n› isteyen esnaf›n ger-
çeklefltirdi¤i üç ayr› “kepenk kapatma” eylemi nedeniy-
le, hakk›nda soruflturma aç›ld›. 

Böylece, Y›lmaz’a aç›lan soruflturma say›s› 10’a
ulaflt›.

Soruflturman›n mesnetsizli¤inin örneklerinden biri
flu ki; sözkonusu kepenk kapatma eylemlerinin yap›ld›-
¤› günlerde, kitabevi zaten, soruflturmay› açan devlet ta-

raf›ndan bombaland›¤› için harabe duru-
munda yani kapat›lacak bir kepengi de yok!
Bunun önemi de yok! Seferi Y›lmaz bir bi-
çimde suçüstü durumunun sorumlular›n›n
bafl›nda görülüyor. 

fiemdinli halk›, dayan›flma ziyaretinde
bulunan Temel Haklar Federasyonu üyeleri-
ne flöyle demifllerdi: “Bu devlet mutlaka in-
tikam›n› al›r bizden!” 

Sözde hukuk devleti, intikam al›yor!

"Faflist Sald›r›lar Bizleri Y›ld›ramaz” Sayfalar›-
m›zda haberine yer verdi¤imiz, ‹flçi-Köylü Gazetesi Erzincan Muha-
biri Murat Demir’e yönelik sald›r›, 29 May›s günü Sultanahmet Ad-
liyesi önünde protesto edildi. ‹flçi-Köylü taraf›ndan düzenlenen pro-
testoya, Yürüyüfl, At›l›m, Al›nteri ve K›z›l Bayrak da destek verdiler.

Emekliler Bildiri Da¤›tt› D‹SK'e ba¤l› Emekli-Sen Mar-
mara Bölge fiubeleri üyeleri 31 May›s günü, Toplu Sözleflme hakla-
r›n› almak ve çeflitli taleplerini duyurmak üzere ‹stiklal Caddesi'nde
kitlesel olarak bildiri da¤›tt›lar. 

Kemal Delen’e Tahliye 10 Nisan günü DHKP-C tutsa¤›
Ercan Kartal’›n duruflmas›n› izledi¤i s›rada polisin sald›rarak gözal-
na al›n›p tutuklatt›¤› ‹kitelli Temel Haklar Derne¤i çal›flan› Kemal
Delen, 25 May›s’ta görülen duruflma sonunda tahliye edildi. Delen’e
çok say›da Temel Haklar üyesi de destek verdi. 

“Yürüyüfl’ün Sesi Susturulamaz” Gülsuyu Temel
Haklar üyeleri, Kartal’da Yürüyüfl da¤›t›mc›lar›na yönelik polis sald›r›s›
ve 10 kiflinin gözalt›na al›nmas›n›, 30 May›s günü düzenledi¤i eylemle
protesto etti. Eylemde, “Yürüyüfl’ün Sesi Susturulamaz” slogan› at›ld›.



Çok ac› çekiyorum 
ama bafl›m›z dik! 

(Ölüm Orucu fiehidi Fatma Ersoy’un annesi)

HAYR‹YE ERSOY: 6 y›ld›r
ölüm orucu direnifli devam ediyor.
Biz aileler çok büyük ac›lar yaflad›k
ve kimsenin ölmesini istemiyoruz.
Nas›l anlatay›m, ne diyeyim, bu
devlet nas›l bir devlettir. Zaten ceza-
evleri vard›, bu hücre ne oluyor. Bu
insanlar niye hücrelerde? ‹çim s›zl›-
yor, yüre¤imde öyle bir atefl var ki.
Nas›l anlatsam bilmiyorum. Bu dev-
lete bu kadar kinim öfkem var ki,
nas›l çocuklar›m›z› o küçücük hüc-
relere koydular. Bu devlet bize bu
kadar ac› yaflatt›. Onlar›n da bu ac›-
lar› yaflamalar›n› istiyorum.

Gece bafl›m› yast›¤a koyup yata-
¤a girdi¤imde hep akl›ma geliyor.
Hangisinden bahsedeyim; 19 Ara-
l›k'tan m›? ‹lker'den mi? Fidan'dan
m›? O güzel insanlardan m›? Nas›l
diyeyim ki bu güzel insanlar ölümü
hak ediyorlar diye? Diyemem. Bu
Adalet Bakan› niye böyle yap›yor.
Nas›l yalan söylüyorlar, utanma yok
mu, vicdanlar› s›zlam›yor mu? Ço-
cuklar›m›z› fikirlerini savunmama-
lar› için hücrelere koydular. Çok ac›
çekiyorum ama halka karfl› bafl›m›z
dik, onur duyuyorum, Onlar›n baka-
n›, halk›n önünde yüzü karad›r. 

Çocuklar›m›za neden zorla mü-
dahale ediliyor? Gidip gördük insan
orda nas›l yaflas›n, insan tek bafl›na
nas›l hücrede yaflar. Neden bask› ya-
p›yorlar öldürüyorlar. Hücrede ol-

malar› onlar› diri diri gömmekti. Za-
ten ölüm orucu olmasayd› da çocuk-
lar›m›z ac› çekerek öleceklerdi.
Hücreleri görünce akl›ma ilk gelen
çocuklar› buralarda öldürecekler de-
dim. Çocuklar›m›z› istiyoruz. Katil
devlettir. Halk› konuflturmamaya ça-
l›fl›yorlar. Halk onlar› bafla getirdi,
halk› öldürüyorlar. Cezaevlerini de
karfl›m›zda yak›p y›kt›lar, bizleri
yerlerde sürüklediler, hangi vicdan
kabul eder.  

Gelecek kuflaklar devam ettirsin

Ne diyeyim ki onlar öyle güzel
insanlard› ki, gelecek nesil için ha-
yatlar›n› verdiler. Gelecek kuflak bu-
na sahip ç›ks›n, devam ettirsin.

Ben analardan güç al›yordum.
Hâlâ güç al›yorum. ‹nsanca yafla-
mak istiyorlard›. ‹flkence istemiyor-
lard›. Bask›lar, hak gasplar› istemi-
yorlard›. Bunun için çocuklar›m›z
canlar›n› verdiler. Teslim olmazlar-
d›, olmad›lar. Ölmek var dönmek
yok dediler. Biz gelecek nesil için
direniyoruz dediler. Ölümler bunun
için sürüyor. Bakanl›¤›n kabul ede-
ce¤i talepler ama kabul etmiyor. 

Kütahya'ya Fatma'n›n görüflüne
gidiyordum. Ailelere sald›r›yorlard›.
Üst bafllar›m›z› y›rt›yorlard›. Nas›l
anlatay›m, orada evlatlar›m›za bir
kibrit almalar› için bile sorun ç›kar›-
yorlard›. Kap›da sald›r›yorlard› bize
her türlü onursuzlu¤u yapt›rmaya
çal›fl›yorlard›. 

fiehitler aras›nda ayr›m yapm›yo-
rum. Ac› görsek de onlar›n güçleri
yine bizde. Onlar›n ayaklar›na kur-
ban olay›m.

Fatma her zaman diyordu. "Ana
güçlü olmal›s›n" Tabi o gücü sizden
al›yorum. Yoksa ana yüre¤i bu kav-
gaya dayanmaz. 

K›z›m Partisine ba¤l›yd›

Ben hiçbir zaman k›z›ma ölüm
orucunu b›rak demedim. Bu ac›y›
çekmeye haz›rd›m, haz›r›m. K›z›m
kararl›yd›, Partisine, arkadafllar›na
ihanet hiç et demedim. Bir ana yüre-
¤i istemez k›z›n›n, arkadafllar›n›n öl-

mesine. Görüfle gitti¤imizde hep a¤-
l›yordum, dayanam›yordum. Arka-
dafllar›n›n yan›nda ölmesine. Öyle
bir hücreye kapatt›lar ki ana kurban
olsun. Fatmam her zaman "zaferi
kazanaca¤›z" derdi. Seni zaferle
Dersim'e gönderece¤im derdi. Hep
destek olurdu. Ben de Fidan gibi dü-
flecem derdi. O Partisine, arkadaflla-
r›na çok ba¤l›yd›. 

O evlatlar›m›z› öldürenler, göz
yumanlar; çocuklar›m›zdan ak›l fi-
kir, güzellik, konuflmay› ö¤rensinler.
Vicdan›, vicdanl› olmay› ö¤rensin-
ler. Gidip çocuklar›m›zla konuflup
insanl›¤› ö¤rensinler. Bilgiyi, sayg›-
y› ö¤rensinler. Fatma'm demiflti ki,
"o gece Fidan'› çarflafa koyup her ta-
raf› gezdirdik. Arkadafllar ölüm oru-
cundakilerin etraf›n› sard›lar. Bom-
balar at›yorlard›, atefl aç›yorlard›.
Ne diyeyim iflte insanl›¤› bafltan ço-
cuklar›m›zdan ö¤rensinler. 

Fatma "biz çok onurluyuz, gurur-
luyuz çünkü böyle bir ailemiz var"
derdi. Böyle çocuklar›m›z oldu¤u
için biz de çok onurlu ve gururlu-
yuz. Devlet bize bu ac›y› verdi. Ama
güçlüyüz, güçlü olmal›y›z. Sanma-
s›nlar vazgeçece¤imizi. Biz çocuk-
lar›m›z›n davas›na sahip ç›kaca¤›z.
Biz evlatlar›m›z›n yan›na gitti¤imiz-
de sahiplendik. Y›lmad›k. Bizden
50-60 yafl›nda ki insanlardan korku-
yorlard›. Oysa silah bizde yoktu, on-
larda vard›. Çocuklar›m›z do¤ruydu,
hakl›yd›. Suçlu olan devlettir. Dev-
let! Terörist devlettir. Fatma beni dü-
flünürdü, okumam yazmam olmad›¤›
için "dikkat et ana" derdi. Biz onlara
sizinle çok onurluyuz derdik. Bafl›-
m›z dik aç kalsak da. Utanmas› ge-
rekenler bize daya¤› atanlard›. 

Bas›n gazeteciler duyarl› olmal›
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yazmal›, çizmeli. ‹nsanlar›n içeride
nas›l yaflad›klar›n› biliyorlar, bil-
mezlikten gelmesinler. 

Tüm insanl›¤a ça¤r› yap›yorum

Örgütler aras›nda birlik beraber-
lik olsayd› analar a¤lamazd›. Ortak
hareket etmeliyiz. Devrimciler bir
arada olurlarsa destek olur, çözüm
olur, güçlü olurlard›. 19 Aral›k’›
unutmas›nlar. Bizim çocuklar›m›z
da yaflamay› biliyorlard›, sadece on-
lar de¤il. Ama bizim çocuklar›m›z
bedel ödüyorlar. Hücreler sadece bi-
zim çocuklar›m›z için de¤ildi. 

Geçen y›l Dersim' de Munzur’a
116 tane karanfil b›rakacakt›k, sal-
d›rd›lar. Gaz bombalar› att›lar, su
s›kt›lar. Köprüden bizi att›lar. Ço-
cuklar›m›z› sahiplenmemizi engelle-
meye çal›flt›lar. B›rakmak istemedi-
ler. Analar›n s›zlayan yüre¤ini anla-
mad›lar. Hangi yürek dayan›r. Ac›
veriyor ac›m›z büyük. Çocuklar›m›z
tek çare olarak ölümü görünce ölü-
me yatt›lar. Yaflanacak yerler de¤il-
dir hücreler. 6 y›ld›r... 

Tüm insanlara ça¤r› yap›yorum;
122. ölüm oldu. Çocuklar›m›za sa-
hip ç›k›l›s›n. Baflka ana a¤lamas›n.
Anne olarak ça¤r› yap›yorum. ‹n-
sanlar için, dünya için e¤er biraz du-
yarl›l›k varsa insanlar›n yaflamalar›-
n› istiyorlarsa ölümlerin durmas›
için evlatlar›m›za sahip ç›ks›nlar.
Niye ölümlerine susuyorlar. 

Sol partiler, biz solcuyuz deme-
sinler. Seçimlerde gelip ancak oy
toplamay› biliyorlar. Çocuklar›m›za
hapishanelerde bombalar at›ld›¤›n-
da, so¤uk yerlerde yat›rd›klar›nda
Deniz Baykal, Ecevit nas›l böyle
vicdans›z olurlar. Faflistler, kendile-
rini solcu gösteriyorlar. 

Hücreler kapat›ls›n ölümler dur-
durulsun diyorum. Sadece k›z›m›
de¤il arkadafllar›n› da düflünüyorum
onlar güzel yaflamay› hak etti. Ama
devlet öldürdü. Adalet istiyorum. 

Daha ne diyeyim. Tafl olan yü-
rekler biraz yerinden k›m›ldas›n di-
yorum. Derdimi anlatt›m m›, bilmi-
yorum vicdan› olanlar aya¤a kalks›n
diyorum.
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25 May›s 2005'de ölüm orucu
direniflinde flehit düflen Faruk Ka-
d›o¤lu için Ba¤c›lar Karanfiller
Kültür Merkezi’nde 27 May›s günü bir anma düzenlenerek, yemek veril-
di. Anmaya Faruk’un ailesinin yan› s›ra yaklafl›k 200 kifli kat›ld›. 

Direniflin coflkusuyla, katillere duyulan öfkenin bir arada yafland›¤› an-
ma sayg› duruflu ile bafllad›. Faruk’u tan›yanlar ve ailesi O’nu anlat›rken,
amcas›n›n o¤lu Y›lmaz Kad›o¤lu, flunlar› söyledi: 

“Ad›n› ald›klar› Fidan gibi halklar›n›n fidanlar›yd› onlar. Fidan nas›l
da atefli yoldafl etmiflti kendine yavrular›n› koruyan bir ana gibi yoldaflla-
r›n› korurken. fiimdi s›ra can yoldafl› Fatma’n›n dedi¤i gibi flerefli Faruk
olmak vard›. Hep flerefli yaflad› ve hep flerefli oldu Faruk. Sonra oturdu
ateflin bafl›na, ‘kanla yaz›lan tarih silinmez’ diye yakt› atefli, iflbirlikçiler
ç›kar›rken yeni yasalar›n›, çald› onlar›n yüzlerine. Ö¤retmeni Hüseyin
Çukurluöz gibi ba¤dafl kurdu ateflin sofras›na. ‘fiimdi oldi’ dedi. ‘Tan›d›
beni Karadeniz’ dedi. Tan›d› Faruk’u Karadeniz...”

Kültür merkezi halk korosunun türküleriyle süren anmada, Bahçeliev-
ler Temel Haklar fliir korosu da Faruk için fliirler okudu. “Yaflas›n Ölüm
Orucu Direniflimiz” slogan› at›lan anma yeme¤ine DHP üyeleri de kat›ld›. 

Ölüm orucu direnifline hapishanede bafllayan ve tahliyesinin ard›ndan,
ölüm orucunu d›flar›da sürdürürek flehit düflen ilk Büyük Direnifl flehidi
olan U¤ur Türkmen, 28 May›s’ta Mersin ve Adana’da an›ld›. 

‹lk olarak 204 gün direnerek flehit düfltü¤ü evinde Mersin TAYAD’l›-
lar taraf›ndan yemek verildi. ESP’nin de kat›ld›¤› anma yeme¤inde,
U¤ur’un devrimci kiflili¤i, anlat›l›rken, Gülcan Görüro¤lu’nun mesaj
okundu. ‹kinci anma ise, Yenice’deki mezar› bafl›nda yap›ld›. U¤ur’un
resmini ve  ‘Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez’ pankart›n› tafl›yan kitle-
nin önünde, sancak ekibi yerald›. Sloganlarla mezarl›¤a giren kitleye, me-
zar› bafl›nda sayg› duruflunda bulundu. U¤ur Türkmen’in ablas›, yapt›¤›
konuflmada, direniflin kararl›l›¤›na vurgu yaparken, marfllar söylendi. 
U¤ur Türkmen için bir baflka anma da Adana Direnifl Evi’nde 27 May›s’ta
gerçeklefltirildi. fiiirlerin okundu¤u anmada, ablas› Sevtap Türkmen’e
Gülcan Görüro¤lu taraf›ndan karanfil-
ler sunulurken, marfllar U¤ur için söy-
lendi. Yap›lan konuflmada, U¤urlar’›n,
Çukurova insan›n›n yi¤itli¤inin simge-
si olduklar› belirtilirken, Sevtap Türk-
men; “U¤ur’un, fienaylar’›n, Gülsü-
manlar’›n devretti¤i bayrak flimdi yol-
dafllar›n›n elinde” dedi. 

Ard›ndan, tan›yanlar U¤ur’u anla-
tan konuflmalar yapt›lar.

Faruk hhep 
flerefli yyaflad›

U¤ur’un bbayra¤› GGülcan’da


