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Taksim, 1 MAYIS ALANI’d›r; Yasaklanamaz!

K›z›ldere’de, Çiftehavuzlar’da,
Zindanlarda, Da¤larda...
Bedeller Ödeyip Destanlar
Yazarak Devrime Yürüyoruz...

Temel Haklar Federasyonu
1 May›s Pikni¤i'nde buluﬂal›m...
Tarih: 22.04.2007 -Pazar
Yer: Mehmet Akif Ersoy Piknik Alan›-SARIYER
Program: GRUP YORUM
T‹YATRO, HALK OYUNLARI
KONUK SANATÇILAR

Yürüyüﬂ’ü
engelleyemeyeceksiniz!
Yürüyüﬂ okurlar›, 8 Nisan
günü ‹ z m i r 'in Naldöken Kö yü'nde megafonlar› ile derginin
da¤›t›m ve tan›t›m›n› yapt›¤› s›rada polisin sald›r›s›na u¤rad›.
Polisin yasal dergi sat›ﬂ›n›
“suç” gibi görerek keyfi ﬂekilde
kimlik sormas›na, üst aramas› yapmak istemesine karﬂ› demokratik haklar›n›
kullanan okurlar›m›za, gaz bombalar› ile coplarla sald›ran polis, aralar›nda 13
yaﬂ›nda bir çocu¤unda bulundu¤u 9 kiﬂiyi döverek gözalt›na ald›.
‹leri K›z›laltun, Ferit Mutlu, Serkan Onur Y›lmaz, Esra Sümbül, Güney Can,
Burak Demirci, Turgay Sezer, Cafer Göylüsün isimli okurlar›m›z ertesi günü ç›kar›ld›klar› mahkeme taraf›ndan serbest b›rak›l›rken, gözalt›na kald›klar› süre
içinde, avukatlar›n yan›nda dahi iﬂkenceye maruz kald›lar.
AKP'nin polisi Yürüyüﬂ Dergisi’nin halka gerçekleri anlatmas›ndan rahats›z.
Aylard›r Yürüyüﬂ okurlar› bu tan›t›m ve sat›ﬂ s›ras›nda "insanlar sizden rahats›z,
önlükleriniz tek tipe giriyor, neden kitlesel ç›k›yorsunuz, 3 kiﬂi ç›k›n” gibi gerekçelerle engellenmek istenmiﬂ, zaman zaman gözalt›lar yaﬂanm›ﬂ, gözda¤› verilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Buna ra¤men ›srarla dergimizin da¤›t›m›n› sürdürdü okurlar›m›z.
Bu durum ‹zmir polisini daha da pervas›zlaﬂt›rarak, hukuksuzlu¤unu sald›r›ya dönüﬂtürmesine neden oldu. Evet, AKP iktidar›, izledi¤i politikalar›n yaratt›¤› adaletsizli¤i, haks›zl›klar›, bask› ve zulmü, tüm bunlar›n nedenlerini ve yap›lmas› gerekeni halk›n bilmesini istememektedir. Bunun için okurlar›m›za sald›r›yor, gözalt›na al›yor, Mersin’de oldu¤u gibi tutukluyorlar.
Ama yan›l›yorlar. ‹zmir’de, Mersin’de ve ülkenin her yerinde emekçilerin
kap›lar›n› çalmaya devam edece¤iz, meydanlarda yine bizim sesimiz duyulacak.


Ça¤r›
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 ﬁehitlerimizi Anmaya Ça¤r›
Karacaahmet Mezarl›¤›’nda bir
anma gerçekleﬂtirecek.
Tarih: 15.04.2007 Saat: 13.00
Yer: Karacaahmet Mezarl›¤›
Giriﬂ Kap›s› önünde
toplan›lacak.

 Adres De¤iﬂikli¤i
Isparta Gençlik Derne¤i'nin
yeni adresi:
Piri Mehmet Mah. 1737 Sok.
Mürüvvet Tönge ‹ﬂhan› Kat:2
No:15
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Haftal›k Süreli Yerel Yay›n

Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Sevtap TÜRKMEN
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah. ‹stiklal
Cad. Büyükparmakkap› Tel Sok. No:4
Kat:4/2 Beyo¤lu/‹STANBUL
Telefon-Faks: 0212 251 94 35

Tarih: 21-29 Nisan 2007
Yer: ‹zmir Fuar Alan› Salon 2-1A/1B

F Tipi sald›r›s›na karﬂ›
d›ﬂar›da ölüm orucu yaBüyük
p›lmas› önerisini ilk getiDireniﬂte ﬁehit renlerden biriydi. Küçükarmutlu’da, ad› daha
Düﬂtüler
sonra direniﬂ evi olacak
olan kendi evinde, o¤lunun ve k›z›n›n yan›nda ölüme yatt›. 22 Nisan 2001’de çocuklar›n›n, gecekondu yoksullar›n›n yan›baﬂ›nda ölümsüzleﬂti.

ﬁenay
HANO⁄LU

ﬁenay Hano¤lu, Tokat, Almus, Armutalan Köyü’nde 1966 y›l›nda
do¤du. ‹ki çocuk annesiydi. 1989’da ‹stanbul’a göçedip Küçükarmutlu’ya yerleﬂti. Devrim mücadelesine kat›ld›. Temizlik iﬂlerine giden bir
emekçi, TAYAD’›n y›lmaz hak ve özgürlük savaﬂç›lar›ndan biriydi.
F Tipi sald›r›s› gündeme geldi¤inde ölüm
orucu gönüllülerden biri de oydu; 2. ekipte
yeral›p zulme meydan okuyarak 25 Nisan
2001’de Edirne F Tipi’nde ﬂehit düﬂtü. Sedat,
11 Haziran 1976’da ‹stanbul’da do¤du. Aslen
Tokatl›’yd›. Gazi katliam›n›n ard›ndan mücadeleye kat›ld›. Eskiﬂehir tabutlu¤unun aç›ld›¤›
y›l tutsak düﬂtü ve Eskiﬂehir’e sevkedildi.
DHKP-C davas›ndan yarg›lan›yordu. Eskiﬂehir’de direniﬂ içinde yer ald›. Direniﬂ sonras›
Ümraniye Hapishanesi’ne gönderildi.
Ulucanlar Katliam›’n› yaﬂad›. F Tipi sald›r›s›na karﬂ› baﬂlayan direniﬂte 1. Ölüm Orucu
ekibinde yer alarak 22 Nisan 2001’de
ölümsüzleﬂti. Hatice 1968'de Tokat'›n Almus
‹lçesi’nde do¤du. 1990 y›l› baﬂ›nda ‹zmir’de
mücadeleye kat›ld›. Adana, ‹skenderun ve
Antakya’da sorumluluklar üstlendi. Daha
sonra Ankara’da görev yaparken tutsak düﬂtü. TK‹P davas›nda yarg›land›.
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Suat
ALKAN

Zeliha
GÜDENO⁄LU

Almanya’n›n Regensburg kentinin hapishanesi önünde, “Faﬂist Türk Devletini
ve Cezaevlerindeki Katliamlar› Protesto
Ediyorum” yaz›l› bir pankart›n alt›nda, aln›nda k›z›l bir bantla bedenini tutuﬂturarak ﬂehit düﬂtü. Kaz›m Gülba¤, Sivasl›’yd›. 1980’lerin ikinci yar›s›nda gençlik müKaz›m
cadelesine kat›ld›. ‹YÖ-DER kurucular›nGÜLBA⁄
dand›. Dev-Genç’te milis komutanl›¤› yapt›. 1993’de iradi olarak yurtd›ﬂ›na ç›kar›ld›. Burada da çeﬂitli görevler üstlendi. Son dönem çeﬂitli eksiklikleri nedeniyle örgütsel iliﬂkisi kesilmiﬂti. Ama o partisiz, yoldaﬂs›z, mücadelesiz yaﬂayamazd›. Son görevini, kendisi belirledi ve
bir feda eylemiyle 23 Nisan 2001’de ölümsüzleﬂti.
Ege TAYAD’l› Erdo¤an Güler, d›ﬂar›daki ölüm orucunun 4’üncü ﬂehidi olarak
ölümsüzleﬂti.

Sedat
KARAKURT

Hatice
YÜREKL‹
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Boran Haziran Yay›nc›l›k
12. ‹zmir Kitap Fuar›’nda

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

DURAN
AKBAﬁ

Umudun da¤lardaki bayraktarlar›yd› onlar. Tokat’›n Niksar ‹lçesi Çatak Köyü k›rsal›nda 20 Nisan 1995’de oligarﬂinin askeri güçleriyle ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtüler. Suat 1980’lerin sonlar›ndan itibaren Karadeniz’de hareketin örgütlenmesinde en çok eme¤i geçenlerden biriydi.
Zeliha, Konya DLMK içinde ve Özgür-Der içinde yerald›. Duran, ‹stanbul’da ve Zile Halkevi’ndeki faaliyetleriyle yerald› mücadelede. Karadeniz da¤lar›nda gerilla olarak ölümsüzleﬂtiler.

Adalet için
yaﬂay›p, adalet
için ﬂehit düﬂtü.
16-17 Nisan’da
yoldaﬂlar›n›n
katledilmesinin
hesab›n› sormak
için devrimci soÖnder
rumluluk ve insiÖZDO⁄AN
yatifle katliamc›
polislere karﬂ› gerçekleﬂtirilen bir eylem s›ras›nda, 20 Nisan 1992’de ‹stanbul Topkap›’da katledildi.
1965 Sivas do¤umluydu. Mücadelenin çeﬂitli alanlar›nda yerald›. 1992 y›l›n›n baﬂ›nda SDB savaﬂç›s› olarak görevlendirildi.

Kaz›m Almanya'dan
zalimin zulmüne restini
çekiyor
Regesburg kentinin orta
yerinde
bedenini tutuﬂturuyor...
E r d o ¤ a n için karﬂ›l›ks›z
sevmek
yüzünü görmedi¤i
insanlar için ölmek
ölürken gözbebe¤ine
ayd›nl›k yar›nlar›
yerleﬂtirmek
yaﬂamak istedi¤i tek
duyguydu

Erdo¤an Güler, 10 Ekim 1972’de
Dersim’in Ovac›k-Buzlutepe Köyü’nde
do¤du. Kendi çevresinden tan›yordu
devrimcileri. Kardeﬂinin tutsak düﬂmesi
Erdo¤an
sonucu, daha yak›ndan tan›d›. DemokraGÜLER
tik mücadele içinde yerald›. 19 Aral›k
Katliam› sonras›nda d›ﬂar›da ölüm orucuna baﬂlad›. 25 Nisan 2001’de ﬂehit düﬂtü.
1978, Tokat Niksar do¤umlu olan Sibel, Aral›k 1999’da TKEP/L davas›nda
yarg›land›. 19 Aral›k Katliam›’ndan sonra
Kartal Özel Tip Hapishanesi’ne sevkedildi. Zulmün tecrit sald›r›s›na karﬂ› ölüme
yatanlardan biriydi. 22 Nisan 2001’de
açl›¤›n›n 124. gününde kald›r›ld›¤› Bayrampaﬂa Hastanesi’nde ölümsüzleﬂti.

K a z › m G ü l b a ¤ eﬂidir
Zeynep'in
yar giderken güneﬂe
Kaz›m s›¤ar m› yeryüzüne?
Direniﬂ bedellerle
güçleniyor

...

Erdo¤an için geride
kalmak
geç kavuﬂmakt› gidenlere
laf› uzatmad›¤› gibi
uzatmad› bekledi¤i günü
Nisan'dan kalma günler
yerini May›s'a b›rakmadan
erdi murad›na Erdo¤an

Sibel
SÜRÜCÜ

Çi¤dem
YILDIR

Yusuf
TOPALLAR

24 Nisan 1977’de ‹stanbul’da Galatasaray Mühendislik Yüksek Okulu ç›k›ﬂ›nda faﬂistlerin kurdu¤u
bir pusuda vurularak katledildi. Dev-Genç saflar›nda çeﬂitli görevler üstlenmiﬂti.

“Karakollardaki ‹ﬂkence Ve Tariﬂ Direniﬂindeki Polis Bask›s›na Karﬂ›” sürdürülen kampanya s›ras›nda 23 Nisan
1980’de Ankara Nato
Yolu'nda yap›lan bir gösteride vuruldu.

Her ﬁey Devrim ‹çin!
Dersim’de da¤larday›z. Grevlerdeyiz. Halk›m›z›n yozlaﬂmaya
karﬂ› mücadelesindeyiz. Ö¤rencilerin harç paras› için
kavgaday›z. Gecekondular›n direniﬂindeyiz. 1 May›s’ta 1 May›s
Alan›’nday›z. K›sacas›, her yerdeyiz. Çünkü
hedefimizde devrim var.
anla yaz›lan bir tarihtir devrimler tarihi. ‹lk kurﬂunu burjuvazinin s›kt›¤› günden beri böyledir
bu. Dönem dönem burjuvaziyle çat›ﬂmay› “yumuﬂatma” hayali kuranlar, bu mücadeleyi sadece ve tamamen “parlamenter zeminlere” çekmeye çal›ﬂanlar ç›km›ﬂ, ancak emperyalizm, burjuvazi ve oligarﬂik
diktatörlükler buna izin vermemiﬂtir. Sömürücü s›n›f, iktidar› için kan
dökmekten hiç çekinmedi. Bugün
de dünyada ve ülkemizde emperyalizm ve iﬂbirlikçileriyle halklar aras›ndaki savaﬂ, tüm ﬂiddetiyle sürmektedir.
mperyalizm ve iﬂbirlikçileri kan›m›z› döküyor. Bu gerçek tüm
ç›plakl›¤›yla karﬂ›m›zda duruyor. Ve
en az bunun kadar kesin olan bir
baﬂka gerçek ﬂudur ki, emperyalizm
ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› direnmek,
ve direnmenin ötesinde, onlar›n yönetimine son verip halk›n devrimci
yönetimini kurmak, kan›m›z›n dökülmesini göze almay› gerektiriyor.
Devrim ve sosyalizmi savunmak da

K

E

‹çindekiler

bir yerde budur zaten. Çünkü, devrimci önderlerimizin dedi¤i gibi,
“devrim için savaﬂmayana sosyalist
denmez”!
avaﬂ›, ﬂiddeti “baﬂtan” mahkum
edenler, baﬂtan devrimlerin, direniﬂ ve savaﬂ›n da d›ﬂ›na düﬂmüﬂ
olurlar. Savaﬂ›, ﬂiddeti mahkum
edenler, devrimlerin, direniﬂlerin
içinde olmad›klar› ve olamayacaklar› gibi, ne ülkemiz devrimini, ne
dünyan›n bugününü ve ne de halklar›n emperyalizme karﬂ› direniﬂini
a n l a y a m a z l a r da. Bak›n mesela,
daha da¤lardan gelen silah seslerinin yank›s› dinmeden bir yazar ﬂöyle yazd›: “Türkiye’de siyasete ﬂiddet
yöntemini sokmak isteyen herkes etnik kökeni ne olursa olsun ülke ç›karlar›na ihanet etmektedir. Ad›
PKK veya DHKP-C olabilir, önemli
de¤il.” (Ergun Babahan, 11 Nisan
Sabah)
sl›nda buna benzer cümleler zaman zaman bir çok ayd›n taraf›ndan tekrarlan›yor. Fakat bu adeta
bilinçsiz bir tekrara dönüﬂmüﬂtür.

S
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Evrensel ölçülerde “pasif” bir eylem biçimi olarak kabul edilen ölüm
orucu biçiminde direndik; yine katlettiler. Böyle direnenlere karﬂ› Türkiye tarihinin en büyük askeri harekatlar›ndan birini düzenlediler.
Ölüm orucu yaparak direnenleri diri
diri yakt›lar. O zaman “Türkiye’de
siyasete ﬂiddet yöntemini sokan
kim?” sorusunu aç›kça cevaplamadan yukar›dakine benzer cümleleri
tekrarlay›p durmak, bir ayd›n için,
bir aymazl›¤a dönüﬂür. Oysa gerçek
çarp›c›d›r: “Her türlü ﬂiddet” nakarat›n›, ﬂiddeti hayat›n her alan›na sokan burjuvazi üretmiﬂ ve empoze etmiﬂtir. Ne yaz›k ki, bu kadar bariz
bir gerçe¤i görmekten ›srarla kaçma
vard›r. Çünkü bu gerçe¤i görmek,
burjuvazinin ﬂiddetine karﬂ› ne yap›laca¤› sorusunu da beraberinde getirir. Bu sorudan ve cevab›ndan kaçman›n yolu, burjuvazinin ﬂiddetini
görmezden gelmek veya meﬂrulaﬂt›rmakt›r.
KP iktidar›, güllük gülistanl›k,
“huzur ve istikrar içinde” bir
Türkiye masal› anlat›yor. Genelkurmay Baﬂkan›, yaﬂad›¤›m›z ülkeyi tarif ederken “Türkiye Cumhuriyeti
dedi¤imiz o muhteﬂem yap›” diyor.
Tarif edilen yap›, o kadar “muhteﬂem” ki, bu yap›da, darbe yap›p dara¤açlar› kuran, yüzbinleri iﬂkence tezgahlar›ndan geçiren darbeciler yarg›lanm›yor. Bu yap›da iﬂkenceciler, infazc›lar yarg›lanm›yor. Bu yap›da,
h›rs›zlar, doland›r›c›lar, soyguncular
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50

Do¤u turnesi sona erdi

‹HD ‘14 Nisan Mitingine’ karﬂ› hangi
‘sivilleri savunuyor?

da yarg›lanm›yor. Peki ne olacak?
Bizim bu soruya bir cevab›m›z var:
Devrim olacak! Olmak zorunda. Sözü edilen huzur ve istikrar›n “emperyalizm ve oligarﬂinin huzur ve istikrar›” oldu¤unu halka söylemeyenler,
sahtekârlard›r. Bu düzenin “bozuk”
oldu¤unu bile bile, düzeni de¤iﬂtirmek gerekti¤ini söylemeyenler de siyasi korkaklard›r. Düzeni de¤iﬂtirmenin tek yolunun ise devrim oldu¤unu bildi¤i halde, bunu söylemeyen, bunun gere¤ini yerine getirmeyenler, hem korkak, hem sahtekârd›rlar. Sahte solculuk, iﬂte bu anlamdad›r ki, oligarﬂinin en önemli payandalar›ndan biridir. Solculuk, düzene
karﬂ› mücadele etmektir. Sosyalistlik, halk›n devrimci iktidar›n› savunmakt›r. En baﬂta belirttik; emperyalizm ve oligarﬂi, iktidarlar›n› vermemek için her türlü yönteme baﬂvurmuﬂlard›r ve baﬂvuracaklard›r. Sosyalistli¤in bu noktadaki kriteri, onlar›n iktidar›n› y›k›p, halk›n devrimci
iktidar›n› kurmak için gerekli yöntemlere ve araçlara baﬂvurup baﬂvurmayaca¤›d›r. Bizim gibi ülkelerde
emperyalizmi kovup oligarﬂik iktidar› y›kman›n temel yolu, silahl› mücadeledir. Bundan kaçanlar, sosyalist
de¤il, en fazla reformistler, revizyonistlerdir. Silahl› mücadeleyi temel
alan devrimci anlay›ﬂ, di¤er mücadele biçim ve araçlar›n› reddetmez; fakat burada as›l tart›ﬂma bu de¤ildir;
as›l tart›ﬂma, devrim için savaﬂ›p savaﬂmamakd›r.
sl›nda, ﬂiddet ve savaﬂ üzerine
tart›ﬂan ayd›nlar, kulaklar›n›
burjuvazinin pespaye teorilerine kapat›p, onlar›n empoze etti¤i (mesala
“gücün terörüne de, terörün gücüne
de karﬂ›y›z” gibi) ucube sloganlara
s›rtlar›n› dönüp, kendi ülke gerçeklerini kendi gözlem ve düﬂünceleriyle de¤erlendirseler, eminiz ki, bugünkünden daha gerçekçi ve daha
ileri bir noktada olacaklard›r. Mesela, düﬂünmeye, “nas›l oluyor da, bu
ülkenin da¤lar›nda ﬂehirlerinde Erganiler, Solmazlar, Yunuslar, Gülderenler hiç eksik olmuyor?” sorusuyla baﬂlayabilirler. Nas›l oluyor da bu
halk hâlâ devrim için savaﬂ›yor diye
sorabilirler? Ony›llard›r uygulanan
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cuntalara, infazlara, katliamlara ra¤men devrimci hareketin gösterdi¤i
kararl›l›¤›n maddi temellerini araﬂt›rabilirler...
üçük-burjuva ayd›nlar›n yaﬂad›klar› statükolar içinden görülmüyor olabilir ama, bu ülke, iﬂsizli¤in, yoksullu¤un, adaletsizli¤in,
zulmün ayyuka ç›kt›¤› bir ülkedir.
Ne ba¤›ms›z yarg›, ne düzen partileri, ne “sivil toplum örgütleri”, halk›n
dertlerine derman de¤ildir. Kitlelerin düzen partilerine ﬂu veya bu
oranda oy veriyor olmas› gerçe¤i
de¤iﬂtirmez. Ülkemizdeki devrim
mücadelesini sürdüren, kesintisizleﬂtiren, bunca bask›ya zulme karﬂ›
besleyen de ayn› halkt›r.
ersim’de da¤larday›z. Grevlerdeyiz. Halk›m›z›n yozlaﬂmaya
karﬂ› mücadelesindeyiz. Ö¤rencilerin harç paras› için kavgaday›z. Gecekondular›n direniﬂindeyiz. 1 May›s’ta 1 May›s alan›nday›z. K›sacas›, her yerdeyiz. Çünkü hedefimizde
devrim var.
e v r i m , hayat›n her alan›nda
gün gün, mevzi mevzi çat›ﬂmadan, bedeller ödemeden büyümez.
Devrimi geliﬂtirmek, büyük bir ›srar, zulmün bask› ve manevralar›
karﬂ›s›nda k›r›lmayan bir kararl›l›k
gerektirir. Gün gelir, bir meydan
için, gün gelir bir slogan için, gün
gelir bir semt için, gün gelir, bir
devrim üssünü savunmak için savaﬂ›r›z, direniriz, bedel öderiz. Devrim
yolu böyle yürünür çünkü. Dersim’de ﬂehitler veriyoruz, çünkü ›srar ediyoruz halk kurtuluﬂ savaﬂ›nda; ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizmi savunmakta kararl›l›k gösteriyoruz.
evrimci bir parti olmak, karanl›klar› ayd›nlatan bir fener olmakt›r. En puslu havalarda halka bir
pusula gibi yön göstermektir. Emperyalizmin, faﬂizmin sald›r›lar›
karﬂ›s›nda en önde olmak ve en büyük bedelleri ödemektir. Devrimci
bir önderlik, direniﬂ ve savaﬂta ›srar,
bedel ödemekten, kay›plardan korkmamak, do¤ru politikalarla ödenen
bedellerin karﬂ›l›¤›nda devrim yolunu açmak, kitleleri devrimcileﬂtirmek; iﬂte karanl›klar böyle çevrili-
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yor ayd›nl›¤a. Umut böyle yaﬂat›l›yor. Dünya ve ülkemiz halklar›n›n
alternatifsizli¤e mahkum edildi¤i
bir dönemde, alternatif böyle yarat›l›yor.
›n›f mücadelesi ilmik ilmik örülmesi gereken bir kavgad›r. Legalde ve illegalde, silahl› ve silahs›z, da¤larda ve ﬂehirlerde, iﬂkencehanelerde, mahkeme kürsülerinde,
hapishane hücrelerinde, hiçbir mücadele ve örgütlenme biçimini yads›madan yürütülür. Mücadele biçimlerini, alanlar›, örgütlenmeleri birbirinin karﬂ›s›na koymak, birini mutlaklaﬂt›r›p ötekini reddetmek, sadece daralt›r, devrim iddias›n› küçültür. Devrimi hedefleyenler, devrim
yürüyüﬂünü, hayat›n her alan›nda
kollar› olan ve say›s›z ›rmaktan, dereden beslenen bir büyük ak›ﬂ olarak ﬂekillendirirler.
izim devrim ›rma¤›m›z da ak›yor. Bu gerçekten de kayna¤›
güçlü bir ›rmak. Kimse devrimci hareketi ne belli bir bölgeye, ne belli
bir mezhebe, ne belli bir milliyete
hapsedemez. Böyle oldu¤umuzu iddia edenler, gerçe¤imizi bile bile
çarp›tanlard›r. Bugüne kadar, Karadeniz’de, Toroslar’da, Ege da¤lar›nda, Dersim, Sivas da¤lar›nda ﬂehitler verdik. Saflar›m›zda Türk, Kürt,
Çerkez, Gürcü, Arap, Terekeme,
Boﬂnak, sünni, alevi, bu topraklarda
yaﬂayan tüm halk kesimlerini birleﬂtirdik. Kad›nlar›m›z, genç k›zlar›m›z saflar›m›zda en önde savaﬂt›lar,
savaﬂ›n hem s›ra neferleri, hem kurmaylar›, önderleri olarak öne at›ld›lar. ‹ﬂte Gülderenler, Solmazlar...
evrim için savaﬂmak gerekiyorsa -ki gerekti¤i tarihsel ve bilimsel bir gerçektir-, bu topraklar
savaﬂs›z ve savaﬂç›s›z kalmayacak.
Erganiler, Gülderenler, Solmazlar,
Yunuslar, yaln›z da¤lar›m›zda de¤il,
ülkemizin her taraf›nda olacak ve
Çiftehavuzlar’daki Devrimci Solcular’›n söyledi¤i gibi, bayra¤›m›z ülkemizin her taraf›nda dalgalanacak.
Bu bayrak, sosyalizmin orak çekiçli
bayra¤›d›r. Bu bayrak, ülkemizin
ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm
bayra¤›d›r. Bu bayra¤›n alt›nda yürüyece¤iz devrime.
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Dersim’de dört gerilla ﬂehit düﬂtü!

Katletmekle Bitiremezsiniz!
Devrim ﬂehitlerini anarken, yeni
ﬂehitler veriliyor. Kurtuluﬂ bayra¤›
elden ele dolaﬂmaya devam ediyor.
8 Nisan’da Dersim’in Hozat ‹lçesi k›rsal alan›nda oligarﬂinin askeri güçleriyle Cephe gerillalar›
aras›nda ç›kan çat›ﬂmada, dört Cephe gerillas› ﬂehit düﬂtü. Cephe Bas›n
Bürosu taraf›ndan yap›lan aç›klamada ﬂehit düﬂen savaﬂç›lar›n adlar›, E r g a n i A r s l a n , G ü l d e re n Ç a km a k , Yunus Gündo¤du ve Solmaz
D e m i r olarak aç›kland›.
Bas›n Bürosu’nun 11 Nisan
2007 tarihli, 367 No’lu aç›klamas›n›n üst baﬂl›¤›nda “Dersim’de dört
savaﬂç›m›z› ﬂehit verdik; Zafere kadar silahlar›m›z hep elimizde olacak!” yaz›yordu.
Mahir Çayanlar’›n Türkiye devriminin yolunu netleﬂtirmesiyle silaha sar›lm›ﬂt› Cepheliler. Silahl›
mücadelenin temel al›nd›¤› bir stratejiyi benimsemiﬂlerdi. Çünkü asl›nda, baﬂka bir stratejiyle devrim
ﬂans› yoktu. ‹ﬂte bunun için devrimci hareket, 37 y›ll›k tarihi boyunca
silahl› mücadelede ›srar›n ad› oldu
ayn› zamanda. Sözkonusu aç›klamada da belirtildi¤i gibi;
“Devrim yolu, K›z›ldere’den bu
yana kanlar›m›zla k›z›llaﬂmaya devam ediyor. Bu yola en son, Ergani,

Gülderen, Yunus ve Solmaz yoldaﬂlar›m›z›n kanlar› döküldü. Onlar bu
yolda verdi¤imiz ﬂehitlerin ilki de¤illerdi, son da olmayacaklar. Savaﬂmaya devam edece¤iz. Devrim
yolunda düﬂen her gerilla, savaﬂ›
sürdürme, zafere ulaﬂma kararl›l›¤›m›z›n kan›t›d›r. 37 y›ll›k tarihimiz
gösteriyor ki, yeryüzünde ve ülkemizde, bu iradeyi k›racak hiçbir güç
ve irade yoktur. Kurtuluﬂa kadar savaﬂaca¤›z.
Oligarﬂi, 12 Mart Cuntas›’ndan
beri devrimcilere karﬂ› katliam ve
imha politikas›n› sürdürüyor. Düﬂünün, o günden bu yana, onlarca katliam, yüzlerce infaz, binlerce faili
meçhul gerçekleﬂtirildi devrim güçlerine karﬂ›. Meydanlarda, evlerde,
iﬂyerlerinde, da¤larda, zindanlarda,
sokaklarda, binlerce devrimci sorgusuz sualsiz infaz edildi. Cumhurbaﬂkan›ndan karakol polisine, generallerden polis ﬂeflerine, mahkemelere kadar, bütün düzen kurumlar›
ve yetkilileri, devrimcileri yoketme
politikas›n› ittifak halinde sürdürdüler.”
Ergani, Gülderen, Yunus ve Solmaz bu zulüm ve sömürü düzenine
karﬂ› bayrak açma cüretini gösterenlerimizdendiler. Onlar›n gösterdi¤i cüreti, sorumlulu¤u gösterenlerin binlercesini katletti oligarﬂi.
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Peki ne oldu?.. Cephe aç›klamas›nda da bu soru soruluyor ve ﬂöyle
deniyordu:
“Bizi katlederek hangi sorunu
çözdü oligarﬂi? Bizi katlederek
kimlere hizmet etti?.. Devletin ordusu ve polisi, halk kurtuluﬂ savaﬂç›lar›n› katlederek, hiçbir sorunu
çözmemiﬂ, hiçbir çeliﬂkiyi halletmemiﬂ; ama sömürücü asalak s›n›flar› ziyadesiyle memnun etmiﬂtir.
Herhangi bir sorunu çözmek için
de¤il, ülkemizin daha yaﬂan›l›r bir
ülke olmas› için de¤il, daha fazla
adalet ve özgürlük için de¤il; tam
tersine; sömürücüler daha fazla sömürebilsinler diye katlediyorlar
kurtuluﬂ savaﬂç›lar›n›. Bizi katlederek zengini daha zengin, yoksulu
daha yoksul yapan düzenlerini sürdürüyorlar. Fakat infaz, katliam politikas›, oligarﬂinin kendi açmaz›d›r.
Çünkü biz yok olmuyoruz. Yok edemediler ve yok edemeyecekler. Bu
alçak ve adaletsiz düzeni daha fazla
sürdürmelerine son verece¤imiz
gün de gelecek.
Erganiler, Gülderenler, Yunuslar
ve Solmazlar, bunun için savaﬂ›yorlard›, onlar ﬂehit düﬂtü, savaﬂlar›n› o
güne ulaﬂana kadar sürdürece¤iz.
O güne kadar, ülkemizin da¤lar›nda ve ﬂehirlerinde gerilla hiç eksik olmayacakt›r.
Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizme var›ncaya kadar silahlar,
hep elimizde olacak. Çünkü emperyalizmi kovman›n, faﬂizmi altetmenin ve kapitalist sömürüye son vermenin silahl› mücadeleden baﬂka
yolu yok. Var diyenler halk› ve kendilerini aldat›yorlar. Kurtuluﬂu istiyoruz ve bunun için mümkün olan
tek yolda, devrim yolunda ilerliyoruz.”
Devrim yolunun, Erganiler, Gülderenler, Yunuslar ve Solmazlar’›n
kanlar›yla daha da k›z›llaﬂt›¤›na,
daha da ayd›nland›¤›na kuﬂku yok.
ﬁimdi daha ayd›nl›k olan bu yolda
süren yürüyüﬂün, daha da h›zlanaca¤›na kuﬂku yok. E r g a n i A r s l a n ,
G ü l d e re n Ç a k m a k , Yu n u s G ü ndo¤du ve Solmaz Demir, bu yürüyüﬂte birer bayrakt›rlar a r t › k . . .

Umut olup Munzur ’a kar›ﬂt›lar,
K›z›l›rmak’a akt›lar...

Umudu Dersim da¤lar›nda büyütüyorlard› hâlâ
da büyüyor umut.
Onlar tepelerini, koyaklar›n› devrimin kürsülerine çevirdikleri da¤larda, saatlerce direnerek
umudun ad›n› nak›ﬂ nak›ﬂ Dersim
da¤lar›na iﬂlediler. Umut olup Munzur’a kar›ﬂt›lar, F›rat'a, K›z›l›rmak’a
akt›lar.
Kanlar›yla Dersim topra¤›n› sulayan DHKC gerillar›, u¤runa canlar›n›
verdikleri emekçi halk›n kat›l›m› ile
topra¤a verildiler.
Solmaz Demir ve Yunus Gündo¤du Dersim’e, Gülender Çakmak'›n
cenazesi ise Çorum'a götürüldü. Cenazelerin bulundu¤u Malatya Devlet
Hastanesi’ni kuﬂatan polislerin cenaze sahiplerini sürekli olarak k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂt›klar› görüldü. Çember
içine ald›klar› ailelerle hiç kimsenin konuﬂmas›na, baﬂ
sa¤l›¤› dilemelerine bile izin vermediler.
Cenazeler ç›kart›l›rken "Solmaz Demir Ölümsüzdür,
Yunus Gündo¤du Ölümsüzdür, Gülender Çak-

mak Ölümsüzdür, Ergani Arslan Ölümsüzdür” sloganlar› ile u¤rland›. Alk›ﬂlar ve z›lg›tlarla arabalara bindirilen
cenezaler memleketlerine u¤urland›.
9 Nisan’da Malatya Adli T›p morgundan ailesi ve
TAYAD'l› Aileler taraf›ndan al›nan Solmaz Demir'in cenazesi, defnedilmek üzere
memleketi Dersim'in Ho-

s› gerekti¤ine inand›¤›m için örgütlü mücadeleye kat›ld›m.”
Dortmund ve Duisburg’da demokratik faaliyetlere kat›ld›.
Dernek, dergi, kampanya, gece çal›ﬂmalar›nda görev ald›. Baﬂ›ndan beri gerilla olma iste¤i vard›. Hiçbir zaman kendini s›n›rlamad›. “Yapamam” veya “hay›r” gibi
bir tutumu olmad› hiç. Çünkü, kendini
mücadelenin her zaman en önünde gördü.
Her zaman daha iyisini yapma çabas› içinde oldu.
Ergani yoldaﬂ›m›z, Hareketin kendisi
için ne ifade etti¤ini ﬂu sözlerle anlat›yordu: “Hareket benim için umuttur. Halk›m›z› kurtuluﬂa götürecek öncüdür. Anadolu
topraklar› üzerinde isyan›n ad› olmuﬂtur.
Kararl›l›¤›n, ölüp teslim olmama gelene¤inin mirasç›s›d›r. Kurtuluﬂa giden bir yoldur hareket. Benim için bir ö¤retmen, bir
ailedir. Sevdan›n en güzelidir. Ne mutlu ki
böyle bir hareketimiz var, ne mutlu ki Parti-Cepheli olma onurunu yaﬂ›yorum...”
Halk›n kurtuluﬂu için da¤lardayd›.
Kurtuluﬂa giden yolda ölen ama teslim olmayanlar gelene¤ine yeni bir halka ekleyerek ölümsüzleﬂti.

Ergani ARSLAN
1 0
Eylül
1981’de
Mehmet
D e d e
Obruk
Köyü,
Dodurga/Çorum do¤umludur. Babas›
Kürt, annesi Türk milliyetindendir. Emekçi bir ailenin çocu¤udur. ‹lkokuldan sonra
hep çal›ﬂm›ﬂt›r. Mesle¤i f›r›nc›l›kt›r.
1996’da çal›ﬂmak için Almanya’ya gitti. Bu dönemde Kurtuluﬂ Dergisi’ni okumaya baﬂlad›. Bir süre sonra kendi deyiﬂiyle “Kurtuluﬂ gibi düﬂünmeye baﬂlad›¤›n›” farketti. Almanya’da “kaçak” olarak
bulundu¤u için o dönem eylemlere kat›lamasa da, sonunda kesin karar›n› vererek,
1999’da örgütlü mücadeleye kat›ld›. Bu
tercihi için daha sonraki bir yaz›s›nda ﬂöyle diyecektir: “Örgütlü mücadeleyi seçmemdeki neden haks›zl›¤a olan tahammülsüzlü¤ümdür. ‹kincisi devrimcilerin
s›cak ve içtenlikleri beni mücadeleye çeken nedenler olmuﬂtur. Do¤ru ve yap›lma-
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Solmaz
DEM‹R
Solmaz DEM‹R, 25 Nisan
1984 do¤umludur. Dersim
Hozat, Taçkirek Köyü’nde
do¤du. Ortaokulu bitirmiﬂ,
bir emekçi olarak kad›n kuaföründe çal›ﬂ›yordu. Devrimcileri yak›ndan tan›d›ktan
sonra devrimci olmaya karar
verdi. 16 Eylül 2006’da gerillaya kat›ld›. Tan›d›¤› devrimciler gibi, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm için savaﬂt›, devrim savaﬂç›s› olarak
ölümsüzleﬂti.

Ablukaya r a¤men m ezar›
baﬂ›nda s ›k›l› y umruklar

zat ‹lçesi'ne ba¤l› Taçkirek Köyü'ne götürüldü.
Cenaze y›kand›ktan sonra halk›m›z›n geleneklerine
uygun olarak avuçlar›na k›na yak›ld›. Bir gerillaya kat›l›p da¤lara ç›kt›¤›nda yap›lm›ﬂt› dü¤ünü, bir de ﬂimdi,
düﬂünce topra¤a yap›lacakt›...
Kahramanlaﬂan ﬂehitlerin kan›yla k›z›llaﬂan bayraklara sar›lan Solmaz Demir, z›lg›tlar ve alk›ﬂlar eﬂli¤inde
d›ﬂar› ç›kar›ld›. Ailenin dini töreni bitirmesinden sonra
omuzlarda Dersim halk›n›n kahraman›, önde umudun
y›ld›z› ile yürüyüﬂe geçildi. Yaklaﬂ›k 500 kiﬂinin kat›ld›¤› yürüyüﬂ tepeleri aﬂarak mezarl›¤a yöneldi. "Devrim
ﬁehitleri Ölümsüzdür" pankart› aç›l›rken öfkeyle ve hesap sorma kararl›l›¤›yla umudun ad› hayk›r›ld›.
S›k s›k "Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür, Kurtuluﬂ
Kavgada Zafer Cephede, Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, Solmaz Demir Ölümsüzdür, Yunus
Gündo¤du Ölümsüzdür, Gülender Çakmak Ölümsüzdür, Ergani Arslan Ölümsüzdür, Bedel Ödedik Bedel
Ödetece¤iz” sloganlar› at›larak köy mezarl›¤›na gelindi.
Yak›lan a¤›tlar ve öfkeyle hayk›r›lan sloganlarla defnedilmesinden sonra sayg› duruﬂunda bulunularak hesaplar›n›n sorulaca¤›n›n and› içildi. Mezar çiçeklerle
süslendikten sonra z›lg›tlar ve sloganlarla cenaze töreni
bitirildi.

Solmaz Demir'in cenaze töreninin bitirilmesin ard›ndan, Yunus Gündo¤du'nun cenazesi için Çemiﬂgezek'in
Akirek Köyü'ne gidildi.
Yolda yap›lan kimlik kontrollerinin uzamas›ndan dolay› köye var›ld›¤›nda, cenaze
defnedilmek
üzereydi.
Bir
Cepheli olarak
ölümsüzleﬂen
Yunus Gündo¤du, Cephe geleneklerine göre
defnedilmek istendi. Ancak ailesi buna izin
vermeyerek
o¤ullar›na yap›labilecek en büyük sayg›s›zl›¤›
Yunus GÜNDO⁄DU, 5 Ocak
yapt›lar ve onun
1980, Dersim, Çemiﬂkezek Fotogçay›r do¤umludur. Bir emekçiydi Yunus. 2002 ﬁubat’›nda oligarﬂinin ort › n a
dusunda askerlik yapt›. Askerli¤ini
al›nd›Ankara ‹l Jandarma’da yapan Yunus,
¤›nda
Ankara Numune Hastanesi’ne nöbeAdana
te götürülüyordu. ‹ﬂte orada ölüm
Kürkçüler Hapishanesi’nde 3 ay tuorucu direniﬂçileriyle tan›ﬂt› ve o dötuklu kald›. 3. s›n›fta iken devrim
nem devrimci olmaya karar verdi.
mücadelesine daha çok ﬂey katabilAskerli¤ini bitirdikten sonra 2004
mek için okulunu terk etti. Bir süre
y›l› baﬂlar›nda ‹stanbul ‹kitelli’de örsonra ‹stanbul’da illegal alanda isgütlü mücadeleye kat›ld›. ‹kitelli,
tihdam edildi.
Esenler, Nurtepe semtlerinde geceGençlik örgütlenmesi içinde birkondu yoksullar›n›n mücadele ve örlikte mücadele ettikleri yoldaﬂ› Yugütlenmesinde yerald›. Esenler Tesuf ARACI ile sözlüydüler. Yusuf
mel Haklar’da çal›ﬂmalar yürüttü.
Arac›, hat›rlanaca¤› gibi, 26 Mart
2004 Kas›m’›nda Esenler’de tutuk2003’de ölüm orucunda ﬂehit düﬂtü.
land›. Yunus, 2006 Nisan’›nda tahliGülender, Dersim da¤lar›nda Yusufye oldu ve Nurtepe’de mücadeleye
lar’›n direniﬂinin mirasç›s› olarak sadevam etti.
vaﬂ›yordu.
2005 sonunda özel baz› nedenlerHareket onun için ﬂunlar› ifade
den dolay› hareketle iliﬂkisi kesilen
ediyordu: “Türkiye devrimini gerYunus’la, 2006 A¤ustos’unda gerilla
çekleﬂtirecek, halk› kurtuluﬂa götübirli¤imiz iliﬂki kurdu. Bunun ard›nrecek tek yol olarak görüyorum Hadan Yunus gerillaya kat›lma talebinreketi. Hareket benim için adaleti,
de bulundu ve o da 18 A¤ustos’ta geonuru, eﬂitli¤i, özgürlü¤ü ifade edirillaya kat›ld›. Oligarﬂinin ordusunda
yor.” ‹ﬂte bunun için da¤lardayd›.
askerken tan›m›ﬂt› devrim düﬂüncesiBunun için silaha sar›lm›ﬂt›. Halk›n
ni. Halk›n kurtuluﬂ cephesinde bir sakurtuluﬂ savaﬂ›nda, bir özgürlük savaﬂç› olarak halk›n›n kurtuluﬂ kavgavaﬂç›s› olarak ölümsüzleﬂti.
s›nda ölümsüzleﬂti.

Yunus GÜNDO⁄DU

Gülender ÇAKMAK

Gülender ÇAKMAK, 2 Nisan
1973, Çorum do¤umludur. ‹lk, orta
ve liseyi Çorum’da okudu. 1993’de
Dicle Üniversitesi, Kimya E¤itim
Fakültesi’ne girdi. Ve mücadeleye
de üniversite y›llar›nda, 1995’de
baﬂlad›. TÖDEF çal›ﬂmalar› içinde
yerald›. Onun örgütlü oldu¤u, kavgaya baﬂlad›¤› dönem, Diyarbak›r’da dört TÖDEF’linin katledildi¤i
dönemdi. O buna ra¤men, kavgaya
ad›m at›yordu. Dicle Üniversitesi’ni
de mücadele etmek istedi¤i için seçmiﬂti zaten.
Kendini ›srarla ve istikrarl› biçimde geliﬂtiren Gülender, bölge çap›nda görevler üstlendi. Üniversite
y›llar›nda birçok kez gözalt›na al›nd›. TÖDEF’in yaz kamp›ndan gözal-
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vasiyetine uymad›lar.
Tüm bunlara ra¤men, cenazedekilerin bir k›sm› da¤›ld›ktan sonra
mezar› baﬂ›nda sayg› duruﬂunda bulunuldu ve Yunuslar'›n, Erganiler'in,
Gülenderler'in, Solmazlar'›n dalgaland›rd›klar› bayra¤› devralacaklar›na ve hep dalgalanaca¤›na dair and
içildi. Mezar çiçeklerle ve k›z›l bayrakla donat›larak tören bitirilirken,
tören boyunca jandarman›n foto¤raf
ve kamera çekimi yaparak halk› tedirgin etmeye çal›ﬂt›klar› gözlemlendi.
Ayr›ca her iki cenazede de, köylere gidiﬂ geliﬂ s›ras›nda cenazeye
kat›lanlar defalarca kimlik kontrolüne tabi tutuldular.
‹stanbul’dan Yunus Gündo¤du
ve Solmaz Demir'in cenazesine kat›lmak için Dersim'e gitmek isteyen
TAYAD'l› Aileler ise Pertek arama
noktas›nda durduruldu. Tek tek aramaya tabi tutulan TAYAD’l›lar›n,
"Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez" yaz›l› pankart› gerekçe gösterilerek zorla gözalt›na al›nd›lar.

Çorum’da G erillalar›n
Sahiplenilmesine Karﬂ›
Tahammülsüzlük
Çat›ﬂmada ﬂehit düﬂen Gülender
Çakmak ve Ergani Aslan'›n Çorum’da yap›lacak cenazeleri için
köylerine gitmek üzere yola ç›kan
TAYAD'l› Aileler de jandarma engeli ile karﬂ›laﬂt›lar.
‹lk arama ve kimlik kontrolü Çorum'a 100 km kala yaﬂand›. Burada,
‹smail Özmen “arand›¤›” gerekçesiyle gözalt›na al›n›rken, 2 araçla
gelen TAYAD'l›lar›n arabalar›nda
bulunan "Gülender Çakmak Ölümsüzdür” pankart› gerekçe gösterilerek arac›n yoluna devam etmesine
izin verilmedi. Mehmet Y›lmaz,
Onur Y›ld›z, Bayram Dalyan, Cafer
Kurt, U¤ur Eyilik, M. Selim Süzer,
‹smail Özmen Sungurlu Savc›l›¤›’na ifade vermek üzere götürüldü.
‹fadesini veren 6 TAYAD'l› serbest
b›rak›l›rken ‹smail Özmen tutukla-

30 Mart - 17 Nisan Mesajlar›
3
0
M a r t
‘ 7 2 ' y i
gösteriy o r d u
takvimler.
Ama K›z›ldere’de
Onlar›n
kuﬂat›ld›¤›
o kerpiç
e v d e ,
an›n de¤il
tarihin
takvimiydi
iﬂleyen.
Kâh Bedreddince
mührünü bas›yordu idam fermanlar›na, kâh Pir Sultanca dönmeyip
yolundan, Serez çarﬂ›s›nda bir ipin
ucundan ç›r›lç›plak ilerliyordu zaman.
Ac›lar›ndan umudu süzerek ilerliyordu. Onurluydu. O anda zaman

yi¤itlikti, mertlikti. Zaman cesaretti,
inançt›. Zaman yürünen yoldu. Ve
o yoldan asla dönülmeyecekti.
Selam olsun Mahirler’e! Selam
olsun umudun taﬂ›y›c›lar›na.
‹çeride, d›ﬂar›da tarihe geçen
destans› direniﬂleri yaratan umudumuza ve Mahirler'den 122'lere
Anadolu'nun onurlu evlatlar›na selam olsun!

Uﬂak Hapishanesi
DHKP-C Davas› Tutsaklar›
u
36 y›l önce adam›z›n üzerinde
do¤an günün aln›nda ›ﬂ›l ›ﬂ›l zafer
müjdesi vard›. Ve kayna¤› devrime
Mahirlik olan K›z›ldere, kendi yata¤›nda umudun denizine yol ald›.
Her zerre Anadolu topra¤›na sevda suyuyla bereket oldu. Karanfillere rengini verip ço¤alarak ulaﬂt›
8
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narak Sungurlu Kapal› Cezaevi’ne
gönderildi.
Yola devam eden di¤er araç ise,
Gülender Çakmak'›n köyünün giriﬂinde tekrar durdurularak kimlik
kontrolünden geçirildi. Cenazeye yetiﬂilememesi üzerine, Gülender Çakmak'›n mezar› baﬂ›nda yap›lan anman›n ard›ndan, Ergani Aslan'›n köyüne
giden TAYAD’l›lar burada da ﬂehit
gerillay› sloganlar›yla selamlad›lar.
Ancak TAYAD’l›lara yönelik
bask›lar ve gerillan›n sahiplenmesine karﬂ› haz›ms›zl›k bitmemiﬂti. Bu
kez il merkezine dönen araçlar, Osmanc›k yolunda durdurularak, Ayﬂe
Arapgirli, Yasin Geyik, Can Bilen,
Muharrem Karataﬂ, Hüseyin Teke,
Ümit Aygün jandarma taraf›ndan
gözalt›na al›nd›lar.

denizine. Yine 30'uydu Mart'›n.
Umut, zafere Mahir olanlar›n
adas›. Umut, kurtuluﬂun kavgam›zdaki ad›.
K›z›ldere'nin denizine ulaﬂmas›n›n 13. y›l›nday›z.
36 y›l önce adam›zda do¤an
günün aln›ndaki müjde, umudun
ad› ile zafere ak›yor.
Duvarlara kan›m›z ile, açl›¤a
hücre hücre can›m›z ile, da¤lara
adalet namlular›m›z ile, alanlara
umut rengi sancaklar›m›z ile, kondulara öfkeli sloganlar›m›z ile ad›n›
yazd›k. Ve halk›n yazg›s›n› umudun
öncülü¤ünde zafere yazaca¤›z.
ﬁimdi 122'lerimiz al›nlar›na kuﬂand›klar› K›z›ldere ﬂiar›n›, 122 zafer müjdesiyle y›ld›z y›ld›z ›ﬂ›tt›lar.
Y›ld›zlar›n ad›d›r Zafer!
Zaferimizle selaml›yoruz 36. y›l›nda K›z›ldere'yi.
Zaferimizle selaml›yoruz 13. y›l›nda umudumuzu.

Elbistan Hapishanesi
DHKP-C Davas› Tutsaklar›

30 Mart- 17 Nisan ﬁehitleri Anma ve Umudun Kuruluﬂunu Kutlama Günleri etkinlikleri sürüyor.

Destanlar Yaratanlar
Direniﬂ Park›’nda An›ld›

37 y›ld›r
destanlar
yaratarak
yürüyoruz

8 Nisan günü ‹stanbul’da Okmeydan› Sibel Yalç›n Direniﬂ Park›’nda biraraya gelen HÖC’lüler, ‘Yolumuz Çayanlar›n Yoludur’ dediler. Sahnede Mahir resminin bulundu¤u
büyük bir pankart iki yan›nda Mahirler’in K›z›ldere’de açt›¤› yoldan umudu büyüten Sinanlar’›n Sabolar’›n ‹brahimler’in Bediiler’in Kemaller’in resimleri as›l›yd›. Ve Büyük
Direniﬂ’in kahramanlar›, zaferimizin mimarlar› Direniﬂ Park›’nda halaylarda, coﬂkuyla s›k›l› yumruklarda, sayg› duruﬂunda dimdik baﬂlar›yla yan›baﬂ›m›zdayd›lar. Dünya devrimlerinin önderleri Engels, Marks, Lenin bizimleydiler.
Duvarda ’30 Mart 17 Nisan ﬁehitlerini An›yor Umudu
Büyütüyoruz’ yaz›l› HÖC pankart›n›n as›ld›¤› ve Mahir resimlerinin bulundu¤u küçük bayraklar›n as›ld›¤› Park’ta yap›lan anma ilk olarak Mahir ve yoldaﬂlar› nezdinde tüm
devrim ﬂehitleri için yap›lan sayg› duruﬂuyla baﬂlad›.
HÖC ad›na yap›lan konuﬂmada ‘Kurtuluﬂumuzun tek yolu devrim tek alternatifi sosyalizmdir’ denildi. 30 Mart-17
Nisan’›n Türkiye devrimi için ne anlama geldi¤inin aktar›ld›¤› konuﬂmada ﬂu ifadelere yer verildi:
“Kapitalizmin alternatifi, halklar›n umudu sosyalizmdir.
Dünya halklar›n›, bizi kapitalizme mahkûm etmek istiyorlar.
Emperyalizmin önünde diz çöktürmek istiyorlar. Bunun için
her türlü bask›y›, iﬂkenceyi, zulmü reva görüyorlar.
Ülkemiz emperyalizmin sömürgesinden kurtulana kadar,
halklar›m›z özgür, eﬂit bir gelecekte, sosyalizmde yaﬂayana
kadar Türkiye devrim mücadelesi kararl›l›kla sürecektir. ”
Konuﬂman›n ard›ndan etkinlik ﬂiirlerle devam etti. Anadolu’nun isyanlar, direniﬂler tarihinin anlat›ld›¤› ﬂiirin ard›ndan Sar›gazi Temel Haklar Müzik Grubu, Grup Umut
Ya¤muru Ulaﬂ’a A¤›t’la baﬂlad› program›na ve grup ad›na
yap›lan konuﬂmada, Sar›gazi’de ve ülkenin her yerinde demokratik muhalefete yönelik sald›r›lara de¤inildi ve grubun
tutsak olan üç eleman› selamland›. Umut Ya¤muru kendi
bestelerinden ve türkülerden oluﬂan program›n› halay parçalar›yla tamamlad›.
‹stanbul Gençlik Derne¤i halk oyunlar› ekibinin gösterisi yo¤un alk›ﬂ al›rken, ard›ndan sahne meﬂalelerle ayd›nland›. ﬁiir eﬂli¤inde yap›lan canland›rmada hiç sönmeyen, topra¤a düﬂenlerin ard›nda kalanlara devretti¤i devrim meﬂalesi simgelendi. Ard›ndan umudun tarihinin anlat›ld›¤› bir sinevizyon gösterimi gerçekleﬂti. ﬁiir eﬂli¤inde gerçekleﬂen
gösterimde K›z›ldere’den 16-17 Nisanlar’a, 1 May›slar’a
umudun tarihi anlat›ld›. Sinevizyon gösteriminin sonunda
havai fiﬂeklerin at›lmas›yla, umudun kuruluﬂu selamland›.
Coﬂkunun doru¤a ç›kt›¤› etkinlikte Hakl›y›z Kazanaca¤›z
marﬂ› yumruklar havada hep bir a¤›zdan söylendi. ‹stanbul
Gençlik Derne¤i’nin haz›rlad›¤› k›sa bir tiyatro gösteriminin ard›ndan Kocaeli Gençlik Derne¤i müzik grubu Grup
9
15 Nisan 2007 / 100

K›v›lc›m sahne ald›. Grup K›v›lc›m
ad›na yap›lan konuﬂmada, “Biz biliyoruz ki zafer yak›nda” denildi. Saat 18:00’de baﬂlayan ve coﬂkuyla
çekilen halaylarla 23:00’de sona
eren etkinlikte 1 May›s’ta Taksim’e
ça¤r› yap›ld›.

Bedrettin'in Yi¤itleri
Antalya Temel Haklar taraf›ndan
6 Nisan günü düzenlenen Bedrettin'in Yi¤itleri gecesinde Anadolu’nun direniﬂ destan› anlat›ld›.
Sayg› duruﬂu ile baﬂlayan gecenin aç›l›ﬂ›nda konuﬂan, Dernek Baﬂkan› Züleyha Kurt, “Bu destan insanl›¤›n asla kaybetmeyece¤inin
destan›d›r. Bu destan yaﬂayan insanl›¤›n hikâyesidir. Bugün burada
görecekleriniz ve dinleyecekleriniz
özgürlü¤e sevdal› yüreklerin türküsüdür. Ki iﬂte o türkü bundan tam 37
y›l önce söylenmeye baﬂlam›ﬂt›r”
diye konuﬂtu.
Bu türküyü yazanlar›n Anadolu'nun evlatlar›, Bedrettin'in yi¤itleri oldu¤unu kaydeden Kurt, “Canl›
bir hikâyedir bu! Demirci Kawa'dan Baba ‹shak'a, ﬁeyh Bedrettin'den Pir Sultan'a, Mahirler’den
Sabolar’a eﬂitlik özgürlük ve adalet
mücadelesinin yaﬂayan canl› tarihidir” dedi.
Kurt'un ard›ndan TAYAD'l› Aileler ad›na konuﬂan Mehmet Ali
U¤urlu Büyük Direniﬂ destan›na de-

Okmeydan›

¤inerek, 122 kahraman› unutturmayacaklar›n› kaydetti.
Konuﬂmalar›n ard›ndan 37 y›ll›k
mücadele tarihini anlatan sinevizyon
gösterimi yap›ld›. Ölüm orucu direniﬂinde ﬂehit düﬂen 122 devrimcinin
coﬂkuyla alk›ﬂland›¤› gösterimin son
bölümünde Antalya'da TAYAD'l›lar›n ve Tecrit Karﬂ›t› Birlik'in yapt›¤›
eylem görüntüleri yerald›. Okunan
ﬂiirlerin ard›ndan Günay Ö¤rener'in
son üç gününü anlatan "72 Saat" adl› oyun sergilendi.
PSAKD Semah Ekibi'nin gösterimi ile devam eden gecede, Grup
Sesleniﬂ'in marﬂ ve türküleri hep bir
a¤›zdan söylendi ve etkinli¤e kat›lan 200’e yak›n kiﬂi halaya durdu.

Sosyalizm Kavgas›n›
Zafere Ulaﬂt›raca¤›z
30 Mart – 17 Nisan anma ve kutlama etkinlikleri di¤er kentlerde de
devam etti.
8 Nisan’da Karadeniz Temel
Haklar’da yap›lan etkinlikte, Mahirler’i K›z›ldere’ye getiren süreç
anlat›ld›. ﬁiirlerle devam eden anmada, K›z›ldere’nin kurtuluﬂ manifestosu oldu¤u belirtilerek, 35 y›ld›r
sürdürülen kesintisiz mücadelenin
de bunun en bariz kan›t› oldu¤u
vurguland› ve tüm halk›m›z ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesinde
birleﬂmeye ça¤›r›ld›. K›z›ldere
marﬂlar›n›n söylendi¤i etkinlikte,
film gösterimi
yap›ld› ve “hiçbir bask›, yasak,
sald›r› politikas›n›n umudun yürüyüﬂünü durduramayaca¤›; emperyalizme karﬂ›
ba¤›ms›zl›k, faﬂizme karﬂ› demokrasi, kapitalizme karﬂ› sosyalizm kavgas›n›n mutlaka zafere ulaﬂaca¤›
belirtildi.
Mersin'de 1
Nisan günü Te10
15 Nisan 2007 / 100

Antalya
mel Haklar binas›nda yap›lan etkinlikte, Mahir Çayan'›n 37 y›l önce
yazd›¤›, "Devrim yolu engebeli, dolambaçl›..." yaz›s› okundu. HÖC
ad›na yap›lan konuﬂmada sosyalizm
kavgas›n›n zafere kadar sürece¤i
belirtilirken, umudun kuruluﬂ y›ldönümü kesilen pasta ile kutland›.
‹ z m i r ’de HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan 7 Nisan günü, Dev-Genç'ten
bugüne devrim yürüyüﬂünü anlatan
sinevizyon gösterimi yap›ld›. Ege
Temel Haklar binas›nda düzenlenen
etkinlikte konuﬂan Yurdagül Gümüﬂ, 1 May›s'ta ‹stanbul Taksim'e
ça¤r› yapt›. Sinevizyonun ard›ndan
Nurhan Y›lmaz günün anlam›na
iliﬂkin bir konuﬂma yaparken, Grup
Gün›ﬂ›¤› marﬂlar söyledi.
‹zmir Gençlik Dernekli ö¤renciler de, K›z›ldere ﬂehitlerini ö¤rencilere anlatmak amac›yla Ege Üniversitesi Haz›rl›k Fakültesi’nde duvar
gazetesi ast›, konuﬂmalar yapt›.

Mezarlar› Baﬂ›ndaki
S›k›l› Yumruklar›m›z
Devrim Sözümüzdür
Etkinliklerin yan›s›ra, ﬂehitler
Babaeski, Zonguldak ve Dersim’de
mezarlar› baﬂ›nda an›ld›, Küçükarmutlu’da ise anma yeme¤i vard›.
Trakya Kültür Merkezi üyeleri,
Babaeski'nin ‹mampazar› Köyü’nde
bulunan Kemal Karaca’n›n mezar›
baﬂ›nda topland›lar. 8 Nisan’da düzenlenen anmada Kemal Karaca'n›n
hayat› ve mücadelesi üzerine konuﬂmalar yap›ld›. ‘Kemal Karaca Ölümsüzdür’ pankart› açan devrimciler,
‘Mahir Hüseyin Ulaﬂ, Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ’ sloganlar› att›lar.
4 Nisan 1977'de sol bir grubun
katletti¤i Kemal Karaca’n›n Babaeski Dev-Genç'in önderlerinden ol-

yat› anlat›larak marﬂlar söylendi.
Konuﬂmada, Kuran’›n, fedakârl›ktan kaç›nmayarak hayat› boyunca
onurlu yaﬂad›¤› ve de¤erlerinden
taviz vermeyen bir devrimci oldu¤u bilirtildi.
Babaeski
du¤u belirtilirken, sol içi çat›ﬂmalar
bir kez daha lanetlendi. Marﬂlarla
sona eren anmada TKM Müzik
Grubu da k›sa bir dinleti verdi.
Z o n g u l d a k HÖC’lüler ise, Kozlu maden ocaklar›nda meydana gelen grizu katliam›n›n hesab›n› sormak için eylem haz›rl›¤›ndayken 15
Mart 1992'de ﬂehit düﬂen Erbil Sar›'n›n mezar› baﬂ›ndayd›lar. 7 Nisan
günü Ere¤li ‹lçesi Asri Mezarl›¤›’nda bulunan Erbil Sar›'n›n mezar›n› ziyaret eden HÖC’lüler, bir kez
daha devrim sözünü yinelediler.
Büyük Direniﬂ ﬂehidi Fatma Ersoy D e r s i m Asri Mezarl›¤›’nda
HÖC’lüler taraf›ndan an›ld›. ﬁehit
ailelerinin de kat›ld›¤› anmada
“Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür”
pankart› aç›ld›.
‹ s t a n b u l’ d a polisin sokak ortas›nda katletti¤i Mustafa Bektaﬂ ve
Muharrem Karakuﬂ, Armutlu Cemevi’nde an›ld›. Mustafa Bektaﬂ’›n
ailesi taraf›ndan verilen yeme¤e,
Behiç Aﬂc› ve Gülcan Görüro¤lu da
kat›l›rken, cemevi önünde “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez” pankart› açan TAYAD’l›lar ad›na konuﬂan Ahmet Kulaks›z ﬂunlar› kaydetti: “Pir Sultan Abdal’›n ölüme u¤urlad›¤›m›z ölüm orucu ﬂehitlerinin
huzurunda konuﬂmak çok zor. Ama
onlara olan sevgimizin ölçütü mücadelemizdir.”

Yurtd›ﬂ›:
K›z›ldere Gelene¤i
Kesintisiz Sürüyor
Av u s t u r y a'n›n Viyana ﬂehrinde
6 Nisan’da Mustafa Kuran ölümünün 6. y›ldönümünde an›ld›. Anadolu Kültür Merkezi'nde an›s›na verilen yemekte, Mustafa Kuran'›n ha-

H o l l a n d a'n›n Rotterdam ﬂehrinde bulunan Anadolu Halk Kültür ve Sanat Derne¤i'nde 7 Nisan
günü yap›lan etkinlikte, ﬂehitler selamland› ve umudun kuruluﬂu kutland›. Mahirler’in direniﬂi ve Türkiye halklar›na b›rakt›¤› tarihsel miras, yaratt›¤› geleneklerin anlat›ld›¤› konuﬂmada, Türkiye devriminde
tarihsel yeri olan direniﬂlere ve
Cephe’nin yaratt›¤› direniﬂ kültürüne dikkat çekildi.
Bir di¤er etkinlik de A l m a n ya'n›n Stuttgart ﬂehrinde bulunan
Anadolu Kültür ve Sanat Evi’ndeydi. Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde ﬂehit düﬂenler için yap›lan sayg› duruﬂu ile baﬂlayan etkinlikte, K›z›ldere'den Çiftehavuzlar'a ve Büyük Direniﬂ'e
devrim tarihini anlatan film gösterimi yap›ld›. Etkinlik Parti aç›klamas›n›n okunmas›yla son buldu.
H a m b u r g Anadolu-Der'de 8 Nisan’da düzenlenen etkinlikte de ﬂehitlere devrim sözü yinelendi. Yap›lan konuﬂmada; Mahirler’den bugüne 37 y›ll›k umudun yürüyüﬂü anlat›l›rken, yarat›lan gelenek ve kahramanl›klar›n zaferin müjdesi oldu¤unun alt› çizildi. Umudun Çocuklar›
grubunun "Hakl›y›z Kazanaca¤›z"
marﬂ›n› söyledi¤i etkinlikte, umudumuzun kuruluﬂu çekilen halaylarla kutland›.
Almanya’da bir baﬂka etkinlik
ise, K ö l n Anadolu Halk Kültür
Evi'nde gerçekleﬂtirildi. Sayg› duruﬂunun ard›ndan "30 Mart-17 Nisan
Yolunda, Emperyalizme Karﬂ› Ba¤›ms›zl›k, Faﬂizme Karﬂ› Demokrasi, Kapitalizme Karﬂ› Sosyalizm
Mücadelesinde ﬁehitlerimizi Selaml›yor, Umudu Büyütüyoruz"
baﬂl›kl› Parti aç›klamas› okundu.
Çiftehavuzlar’da sosyalizm bayra¤›n› dalgaland›rarak K›z›ldere gelene¤inin kesintisiz sürdü¤ünü gösteren ﬂehitlerin anlat›ld›¤› etkinlikte
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marﬂlar söylendi.

Pankart ve yaz›lamalar:
ﬁehitlerimizi An›yor
Umudumuzu Selaml›yoruz
30 Mart - 17 Nisan günleri as›lan
pankartlar ve duvar yaz›lamalar› ile
selamlanmaya devam ediliyor.
Alibeyköy'de 2 Nisan’da ‘Cephe’ imzal› ‘30 Mart - 17 Nisan ﬁehitlerimizi An›yor, Parti-Cephe'yi Selaml›yoruz’ yaz›l› pankartlar, Cengiz
Topel Caddesi, R. Tümer Lisesi ve
Sayayokuﬂu'na as›l›rken, beﬂ ayr›
yere de HÖC imzal› ‘30 Mart - 17
Nisan ﬁehitlerimizi An›yor Umudu
Selaml›yoruz’ yaz›l› pankartlar as›ld› ve 50 yere yaz›lamalar yap›ld›.
10 Nisan günü Çukurova Üniversitesi E¤itim Fakültesi R-1 Dersli¤i önüne, Adana Gençlik Derne¤i
imzal›, “30 Mart 17 Nisan ﬁehitlerimizi An›yor Umudu Büyütüyoruz”
pankart› as›l›rken, ayn› yerde derne¤e ait standda da devrim marﬂlar›
söylendi ve 30 Mart 17 Nisan günlerinin anlam› anlat›ld›.
Malatya'da ise, Paﬂaköﬂkü, Zaviye ve Hac› Abdi Mahalleleri’nde,
‹nönü Üniversitesi çevresinde üç
yere ve merkezde alt geçide pankartlar asan HÖC’lüler, çok say›da
yere ‘Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ’ yaz›lamalar› yapt›.
Samsun'da, HÖC’lüler birçok
yerde yaz›lamalar yaparken, Adana'n›n ﬁakirpaﬂa, Denizli ve Kurtuluﬂ Mahalleleri’nin duvarlar› da sloganlar›m›zla donat›ld›. Antakya'n›n
Dursunlu Beldesi ve Samanda¤'da,
Mersin’in Tarsus ilçesinin emekçi
mahallelerinde de “30 Mart-17 Nisan ﬁehitlerimizi An›yor Umudu
Büyütüyoruz” yaz›lamalar› çok say›da yere yap›ld›. ‹zmir’de ise, Ege
Üniversitesi'nde Edebiyat ve Yabanc› Dil Fakültesi’nde, Buca Kuruçeﬂme ve Çaml›kule Mahalleleri'nde, Gültepe ve Güzeltepe Mahalleleri'nde yap›lan yaz›lamalarla
ﬂehitler ve umudun ad› selamland›.
Ayr›ca ‹ngiltere ve Almanya’da
da yaz›lamalar yap›ld›.

2

‹stanbul’day›z. 1992 y›l›n›n 17
Nisan’›nday›z. 17 Nisan’›n henüz
ilk saatleri... 16 Nisan gecesi üç ayr› evde, peﬂpeﬂe 8 devrimciyi katletti ölüm mangalar›... Polis ﬂeflerinin
elleri kan, gazetecilerin deklanﬂörleri kan, savc›lar›n tutanaklar› imzalayan kalemleri kan...
Bu gece kuﬂat›lan bir ev daha
var. Ama henüz oraya giremedi
ölüm mangalar›...
Çiftehavuzlar!... Cezmi Or Sokak... Karasu Apartman›, buras›..
Karasu Apartman›'n›n 12. kat›ndaki
üç Devrimci Sol savaﬂç›s›n› kuﬂatan
polis, sald›r› halinde. Evet, yüzlerce
polisin kuﬂatt›¤› bu dairede sadece
üç devrimci var: S a b a h a t K a r a t a ﬂ ,
E d a Yüksel ve Taﬂk›n Usta...
16 Nisan’›n son saatlerindeyiz.
Karusu Apartman› ve tüm civar,
panzerler, ekip otolar›, uzun namlulu silahlarla donanm›ﬂ yüzlerce polisle dolu. Polislerin gözünü kan bürümüﬂ, polislerin ço¤u sarhoﬂ.
Ayakta sallan›yor kimileri. "Gazeteci” müsveddelerinin ›smarlad›¤› biralar› yol ortas›nda içiyorlar. Sarhoﬂlardan biri, bir a¤ac›n arkas›na
gizlenmiﬂ oradan ba¤›r›yor apartmana do¤ru: "Teslim olun ﬂerefsizler, sizi annenize teslim edece¤im..."
Karasu Apartman›’n›n 12. kattaki penceresinden iki savaﬂç› gereken cevab› veriyor ayyaﬂa: "Yaﬂas›n
Devrimci Sol", "Yaﬂas›n Silahl›
Devrimci Birliklerimiz" sloganlar›

yank›lan›yor Cezmi Or Sokak’ta...
Ölüm mangalar›, askeri
olarak üstün durumdalar, ama
korkuyorlar yine. Korkular›n›
alkolle, küfürlerle bast›rmaya
çal›ﬂ›yorlar. "Yaﬂas›n Türk Polisi" ba¤r›ﬂlar›yla Sabahat ve
Eda'n›n sloganlar›n› bast›rmaya çal›ﬂ›yorlar, ama yetmiyor
sesleri, bunun üzerine sarhoﬂ
naralar› at›p "yuh" çekiyorlar.
Bu ba¤r›ﬂmalar birden kesiliyor. Çünkü o anda 12. kat
penceresinden yo¤un bir duman ç›kmaya baﬂl›yor. Henüz

penceresini gören bir inﬂaattan resim çekmeye çal›ﬂ›yorlar.
Sabahat Karataﬂ ile apartman›n
arka penceresini gören evin bahçesindeki iki gazeteci aras›nda k›sa bir
konuﬂma geçiyor.
- Siz kimsiniz?
- Gazeteciyiz.
- Hangi gazeteler var?
- Hürriyet ve Cumhuriyet.
- Daha ne kadar burjuvaziye
uﬂakl›k edeceksiniz? Buradaki gerçekleri yazacak m›s›n›z?
- ...

Bayra¤›m›z ülkenin her
taraf›nda dalgalanacak
evin içine herhangi bir bomba isabet ettirebilmiﬂ de¤iller, öyleyse bu
duman ne? Evi d›ﬂar›dan gören polisler, gazeteciler, Devrimci Solcular’›n evdeki belgeleri yakt›¤› tahminini yap›yor. Ki biraz sonra pencereden bir ses bu tahmini do¤rulayacak... Pencereye gelen Eda " L a ¤› m fa re le ri , s i z e b i r ç ö p b il e b ›r a k mad›k" diye hayk›r›yor.
Devrimci Solcular için karakteristik bir davran›ﬂ. Kuﬂatma alt›nda
olmalar›na ra¤men, ölümle burun
buruna olmalar›na ra¤men, onlar
önce örgütlerini, yoldaﬂlar›n› düﬂünüyor, onlara zarar verebilecek ﬂeyleri yoketmeye çal›ﬂ›yorlar... Eve
girdiklerinde avucunu yalamak zorunda kalacak olan polis ﬂefleri kuduruyor d›ﬂar›da, Eda’n›n sözlerine
karﬂ› sarhoﬂ a¤›zlar›yla küfürler ediyorlar, ama çaresizler iﬂte, o anda
yapabilecekleri baﬂka bir ﬂey de
yok. Üç Devrimci Solcu’nun direniﬂini aﬂ›p eve giremiyorlar bir türlü...
Daha epeyce bir süre de giremeyecekler.
Polis, Karasu Apartman› ve çevresinde oturan herkesi evine, soka¤›na hapsetmiﬂ durumda. Gazeteciler de yaklaﬂt›r›lm›yor eve. Birkaç
foto muhabiri, polis görmeden üç
devrimcinin direndi¤i evin arka
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Muhabirler susuyorlar. Ne cevap
verebilirler ki bu soruya.
Polis, evin civar›ndaki tüm gazetecileri zorla uzaklaﬂt›r›yor. Gerçeklerin yaz›lmas›n› istemiyor elbette
katliamc›lar; oradaki direniﬂi gecenin karanl›¤›na gömmek istiyorlar.
Fakat, o an hesaba katmad›klar› bir
ﬂey var.
Hesaba katmad›klar› o ayr›nt›,
bu direniﬂin tarihe an an kaydedilmesini sa¤layacak.. Gazetecileri
bölgeden uzaklaﬂt›rmalar› hiç ama
hiçbir iﬂe yaramayacak...



Saat 00.20... TAYAD Baﬂkan›
Gülten ﬁeﬂen’in telefonu çal›yor.
ﬁeﬂen telefonun ahizesini kald›r›yor. Karﬂ›daki ses S a b a h a t K a r a t a ﬂ’›n sesi. Hemen h›zla konuﬂmaya
baﬂl›yor:
- Merhaba, evimizi sarm›ﬂ durumdalar. 30 dakika oldu. Ben ve iki
yoldaﬂ›m var›z. Yar›m saattir oyal›yoruz. Tüm belgeleri banyoda yakt›k. Bir çöp bile b›rakmad›k. Biraz
sonra ateﬂ etmeye baﬂlarlar. Çat›ﬂaca¤›z. Niyaziler’in, Apolar’›n, Haydarlar’›n yan›na gidece¤iz. 12 Temmuz ﬂehitlerinin yan›na gidece¤iz.
Yan›mdaki yoldaﬂ›m seninle konuﬂmak istiyor.

EDA: Bizler Devrimci Sol savaﬂç›lar› olarak Türkiye halklar› için
ﬂehit düﬂece¤iz. Bizler çok iyiyiz.
Çok sakiniz. K›z›ldere'de, 12 Temmuz'da ölümü gülerek kucaklayan
yoldaﬂlar›m›z gibi, biz de ölümü gülerek, çarp›ﬂarak karﬂ›layaca¤›z. ...
Hoﬂçakal›n. Sizleri, halk›m›z› çok
seviyoruz.
16 Nisan, 17 Nisan’a döneli henüz 20 dakika olmuﬂ durumda.
Sabo devam ediyor telefon ahizesinden tarihe not düﬂmeye.
- Sizi TAYAD Baﬂkan› oldu¤unuz için ar›yoruz. Duyduklar›n›z›
ve söylediklerimizi derginiz kanal›yla tüm dünyaya iletmenizi istiyoruz aray›n. Hemen d›ﬂardan aray›n.
Telefonu meﬂgul etmeyin. Hemen haber verin. S i n a n ' d a n h a b e r
v a r m› ? Sinan'› sorun, haberleri
aç›n, dinleyin. Haber almaya çal›ﬂ›n. ... Birazdan çat›ﬂma baﬂlar. Çat›ﬂaca¤›z. Evlerde, sokaklarda, Malatya da¤lar›nda ﬂehit düﬂen yoldaﬂlar›m›z gibi. Hamiyetler, Olcaylar
gibi gülerek gidiyoruz ölüme. Bir
Devrimci Sol savaﬂç›s›na yaraﬂ›r gibi çat›ﬂaca¤›z. ... Tan›¤›m›zs›n›z.
Duyduklar›n›z kelimesi kelimesine
yaz›lmal›. 12 Temmuz ﬂehitlerinin
yan›na gömülmek istiyoruz. Cenazelerimiz Devrimci Sol bayraklar›yla kalkmal›. Tüm halk›m›z kat›lmal›. ... Birazdan tekrar arar›m. Telefonu meﬂgul etmeyin.
01.20: Tekrar ar›yor direniﬂçiler.
S a b o : Sinan'dan haber var m›?
Telefon ettiniz mi? Haberleri dinlediniz mi? Sinan'dan bahsediyorlar.
Lütfen bu telefonu meﬂgul etmeyin.
(Telefonda silah sesleri geliyor...)
SABO: Baﬂlad›lar, duyuyor musun? Kapatmam› ister misin?
- Hay›r!..
SABO: Peki o zaman...
(Slogan sesleri geliyor...)
Yaﬂas›n Devrimci Sol!.. Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz!..
... Yaﬂas›n K›z›ldere!..
(Çok yo¤un silah sesleri...)
SABO: Kapatmak zorunday›m.
02.30 :

SABO: Sinan'dan haber var
m›? ... Sinan'› öldürdüklerini
söylüyorlar.
(Eda'n›n sesi geliyor...)
EDA: Sinan'›n saç›n›n k›l›na
dokunamazs›n›z.
SABO: Sürekli küfrediyorlar. Özellikle bana ismimle küfrediyorlar. Cevaplar›n› da al›yorlar... ‹lk geldiklerinde mali polis
olduklar›n› söylediler. Ard›ndan Sabahat Han›m diye hitap ettiler.
(Silah sesleri, sloganlar, kap›
z i l i , k a p › y a v u rm a l a r...)

Yaﬂas›n Silahl› Devrimci Birliklerimiz!.. Yaﬂas›n Önderimiz Dursun Karataﬂ!..
SABO: Kap› deli¤inden bak›nca
çelik yelekli polisler oldu¤unu gördük. .. ﬁu anda üstteler. Üstten delmeye çal›ﬂ›yorlar.
(S ila h s esle ri , kap› vurmal ar,
polisin küfürleri!.. )


Dairenin demir kap›s›n› zorluyor
polisler, bombalar at›yorlar. D›ﬂar›dan ise kurﬂun ya¤›yor Karasu
Apartman›’n›n 12. kat›na. Fakat bütün bu bomba, kurﬂun ya¤muru alt›nda, üç Devrimci Solcu’nun hayk›r›ﬂlar› dolduruyor hâlâ Cezmi Or
Soka¤›’n›. Ölüm mangalar›, k›sa
aralarla pencerede siluetleri görünen Devrimci Solcular’›n o görüntülerini yoketmek için namlular›n›
pencereye do¤rultuyorlar. Ama susturam›yorlar savaﬂç›lar›.
O kadar çok ateﬂ ediliyor ki,
Cezmi Or Soka¤› yo¤un bir barut
kokusu kaplam›ﬂ durumda. Durmaks›z›n at›lan bombalar›n kurﬂunlar›n yaratt›¤› seslere, ayyaﬂ polislerin küfürleri, birbirlerine ba¤r›ﬂlar›
da ekleniyor... O gün orada bulunanlar›n gözlemlerine göre, “polisler hareketlerini kontrol edemez durumdalar. Ç›lg›nlar gibi küfür edip,
silahlar›n› delice ateﬂliyorlar. ”
Delice ateﬂ ediyorlar ve korkakça sürekli kendilerini duvarlar›n,
a¤açlar›n arkas›na sakl›yorlar. Öyle
panik içindeler ki, aralar›nda vücutlar›n›n yar›s›n› bile örtmedi¤inin
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fark›nda olmay›p sokak lambalar›n›n direklerine sar›lanlar bile var.
Kurﬂunlar, bombalar alt›nda gün
a¤armaya baﬂl›yor... Karasu Apartman›’n›n 12. kat›ndaki üç Devrimci
Solcu hâlâ direniyorlar.


Ahizeden gelen sesler, tarihe not
düﬂmeye devam ediyor.
Eda’n›n sesi duyuluyor:
- Hadi tanklar›n›zla, toplar›n›zla
gelin, girin içeri, ölülerimiz dahi
korkutuyor sizi, geceleri rüyalar›n›za giriyoruz. ... Devrimci adaletimizden kaçamayacaks›n›z. Yoldaﬂlar›m›z cezaland›racak sizi.
( K ü f ü r s e sl e ri .. . )
Sabo: Sizin bin anan›z, bin baban›z var. Baban›z Bush, anan›z
Manukyan. La¤›m fareleri, orada
do¤up büyüdünüz.
(Sloganlar...) Yaﬂas›n Devrimci
Adaletimiz!.. Yaﬂas›n Silahl› Devrimci Birliklerimiz!.. Yaﬂas›n Devrimci Sol!..
(Silah sesleri çok s›k. Kap› zor lanmas› telefondan geliyor. H e r
telefona ara veriﬂte "Hoﬂçakal›n"
diyorlar)
S a b o : Evet, bacadan gaz vermeye baﬂlad›lar. ‘12. kattan aﬂa¤›ya
ataca¤›z’ diyorlar... Kap›y› zorluyorlar. Açam›yorlar. Kap›m›z çelik.
Büyük bir gedik açt›lar.
(Yo¤un silah sesleri...)
Sabo: Yoldaﬂlar›ma yard›ma gidiyorum. Hoﬂçakal›n.
(Silah sesleri, sloganlar...)
Tekrar telefona geliyor Sabo:
- Barikat› güçlendirdik. Açam›yorlar. Bir yoldaﬂ›m›z kolundan yaraland›. Sinan'› öldürdüklerini söylüyorlar. Durumunu ö¤renin aray›n.

Amca beyimi sorun. Arkadaﬂlar onu bilir. ‹kizler
Apartman›'ndan söz ediyorlar. Sinan ve Güneﬂ'in
ad› geçiyor. Bas›lan çok
yer oldu¤unu söylüyorlar.
Bu bir darbe olabilir. Ö¤renin, haberleri dinleyin.
(S i l ah s e sl e ri v e s lo g a n l a r...)
Sabo: Bomba kullanacaklar, haz›rlan›yorlar.
Bizler iyiyiz, sakiniz.
(Polisin küfürleri ve
verilen cevaplar...)
S a b o : Bizler birer k›rm›z› karanfil olarak ülkenin dört bir yan›nda açaca¤›z.
E d a : Devrimci Sol bayra¤›m›z ülkenin her taraf›nda dalgalanacak.
(Polisin Sinan'a iliﬂkin sözleri,
k ü f ü r l e r t a m a n l a ﬂ › l m › yo r...)
S a b o : Düﬂünüyorum, yoldaﬂlar›ma yard›mc› olmak istiyorum.
Zorluyorum kendimi. Nas›l bulduklar›n› bilemiyorum. Ama sabah evden ç›kt›¤›mda hiçbir ﬂey yoktu. .....
yan›na u¤rad›m. Bir ﬂey yoktu. Ne
olduysa, bulaﬂt›ysa bugün oldu. Bir
günlük bir olay. ... Tüm belgeleri
banyoda yakt›k. Zaten bir bidon gaz›m›z her zaman bulunur. Kimlikleri
yakt›k. Paralar› da. Onlara bir ﬂey
kals›n istemiyoruz. ... Tüm bunlar›
iletmenizi istiyoruz...
(Silah sesleri, sloganlar...)
Sabo, telefondan her ayr›l›ﬂ›nda
"hoﬂçakal›n" diyor. Çünkü bir daha
gelemeyebilir. Bir daha onun sesi
duyulmayabilir. Çünkü bu konuﬂmalar, bir ateﬂ cehenneminin içinde
yap›l›yor.. O yukar›daki sözlerin de
gösterdi¤i gibi, o ateﬂ cehenneminin
içinde onlar›n tek düﬂündü¤ü örgütleri, yoldaﬂlar›... Sabo o son anlar›nda operasyonun nas›l geliﬂti¤ini çözüp yoldaﬂlar›n› olas› tehlikelerden
korumak istiyor.. Ve iﬂte, gün a¤ar›rken telefona geldi¤i son seferlerinden birinde ﬂöyle diyor Sabo:
- Kolumdan yaraland›m. Kurﬂun
girip ç›kt›. Ama ateﬂ edebiliyorum.

lar ak›yordu muhtemelen.
Çok muhtemeldir ki, yoldaﬂlar› vurulmuﬂtu... Ve
fakat ayn› anda Eda’n›n
gür sesi ulaﬂ›yordu ahizeden:
- Tank›n›zla, topunuzla
gelin korkaklar... diyordu
Eda.
Korkudan ve alkolden
uyuﬂmuﬂ katiller, küfürlerle cevapl›yorlar Eda’n›n
sözlerini. Küfürleri ahlâklar›n› ele veriyor ve a¤›zlar›n›n pay›n› da Eda Yüksel
veriyor:
E d a : La¤›m fareleri,
sizin kafan›z ancak iki bacak aras›na çal›ﬂ›r.



“Çiftehavuzlar’da ikinci bir Maltepe direniﬂini faﬂizmin surat›na
bir ﬂamar gibi indiren yoldaﬂlar›m›z›n çok büyük bir maddi güçleri yoktu belki. Ama kocaman yürekleri vard›. Onlar Ba¤›ms›zl›k,
Demokrasi, Sosyalizm mücadelesi veren, bu u¤urda ölüme de hoﬂ
geldi safa geldi diyen Devrimci
Solcular’d›. Onlar› böyle güçlü k›lan buydu iﬂte. Sosyalizme inanc›n soylulu¤unu taﬂ›yorlard›, kurtuluﬂun devrimde olaca¤›n› gören ve bu inançla savaﬂan bir kararl›l›¤a sahiptiler.” (“Devrim Tarihini Yaz›yoruz” bildirisinden)

O ana kadar direniﬂi tarihe kelime kelime not ettiren üç savaﬂç›, direniﬂin resmini de arma¤an ediyor
tarihe. Evin arka penceresinde bir
Devrimci Sol bayra¤› dalgalanmaya
baﬂl›yor. K›z›l bayra¤›n ortas›nda
orak çekiç ›ﬂ›l ›ﬂ›l parl›yor.

Banyo duvar›n› bombayla açmaya
çal›ﬂacaklar.
(Bir bomba sesi, sloganlar...)
S a b o : Tam açamad›lar, oray›
yeniden sa¤lamlaﬂt›rd›k.
( ‹ ç e r d e n s ü r ü k l e n e n b i r ﬂeyle rin ses i... )
Saatlerdir çat›ﬂ›yorlar. Kurﬂunlar›n vücutlar›yla buluﬂmas› mukadder. Ve nitekim, yaralan›yorlar iﬂte.
Fakat, hâlâ telefonda.
- Çok sakiniz, çok iyiyiz. Kan›m›z›n son damlas›na kadar çarp›ﬂaca¤›z... diyor Sabo.
Kimbilir, o anda kolundan kan-

Saat 07.00 s›ralar›... Bayrak hâlâ
dalgalan›yor pencerede... ‹ki kad›n
savaﬂç› bir ellerinde silahlar›, di¤er
ellerinde zafer iﬂaretleriyle bayra¤›n
üstünden halklar›n›, yoldaﬂlar›n› selaml›yorlar...
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Silah sesleri s›klaﬂm›ﬂt›. Üç
Devrimci Solcu, yeni bir Maltepe
direniﬂi yarat›yorlard›.
Sabah saat 06.00...

Bu tablo, bütün dünyada esen
karﬂ›-devrim rüzgarlar›n›n karﬂ›s›nda bir bayrak gibi dalgalanacak.. Bu
tablo, kuﬂaklar boyu hat›rlanacak...
Direniﬂçilerin bulundu¤u dairenin alt katlar›na yuvalanm›ﬂ katliamc›lar bayra¤a ateﬂ ediyorlar. Zavall›lar. Acizler. Bayra¤› öldürebilir
misiniz? Proletaryan›n yüz y›ld›r
simgesi olan orak çekici kurﬂunlar›n›zla yokedebilir misiniz?

Pencereden sabah›n sessizli¤inde mahalleye dupduru bir ses yay›l›yor: "Halk›m›z, sizler için kucakl›yoruz ölümü."
Katliamc›lar, küfür sa¤ana¤› ve

ard›ndan kurﬂunlar ya¤d›rarak bo¤maya çal›ﬂ›yorlar dupduru sesi.
Ama söz söylenmiﬂtir bir kez.
Çiftehavuzlar semalar›nda yank›lanm›ﬂt›r ve o sesin yank›s›, tüm
Anadolu’yu, sonra yeryüzünü dolaﬂacakt›r hiç durmadan...
Telsizlerden anlaﬂ›l›yor ki, katliamc›lar, ellerindeki bombalar›, kurﬂunlar› tüketmiﬂlerdir. Ek tahrip kal›plar› ve bombalar istiyorlar.


Çat›da mevzilenen özel tim görevlileri bomba istiyor. Telsiz, konuﬂmalar›n› kaydediyor:
- Bacaday›z. Kestaneleri getirin.
- ... Anlayamad›m.
- El bombalar›, tahrip kal›plar›.
Biraz sonra, telsizde bir baﬂka
konuﬂma duyuluyor:
- Say›n 33.10 emirleriniz...
“33.10”, ‹stanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir’in kod ad›d›r.
Katliam› bizzat yönetmektedir.
Ellerindeki bombalarla kendisinden emir bekleyen çat›daki katillere “33.10” ﬂu cevab› verir:
- Kestaneler yanl›ﬂ yerde kaynayabilir.
- Hay›r efendim! Tam üstlerindeyiz...
33.10’un emriyle bombalar ya¤ar bir kez daha 12. kata. Fakat üç
Devrimci Solcu’nun kurdu¤u barikat› aﬂamazlar yine de.
16 Nisan 17 Nisan’a, gece gündüze dönmüﬂ, ama hâlâ üç savaﬂç›y› teslim alamam›ﬂlard›r. Bu kadar
uzun bir direniﬂe haz›r olmayan katliamc›lar›n telsizlerinin ﬂarjlar› bitmiﬂ, ﬁiﬂli'den, Kad›köy'den ve Üsküdar'dan dolu telsizler istemektedirler.
Özel Tim Harekat ﬁube Müdürü
‹ b r a h i m ﬁ a h i n , bir kurﬂunla aya¤›ndan yaralan›r o s›ra. Katillerin
ﬂeflerinden biri yaralanm›ﬂt›r.
Saatler 06.45’dir.
Art›k Sabo ve Eda, telefona pek
gelememektedirler. Daha önce kolundan yaralanm›ﬂ olan Sabo, baca¤›ndan da yaralanm›ﬂt›. Telefona

sürünerek geliyordu.
S a b o : Kap›y› bombayla açmak
için haz›rl›k yap›yorlar. Telefon kap›n›n yan›nda oldu¤u için gelemiyoruz. Art›k arkaya çekiliyoruz... Giriyorlar...
Son geliﬂlerinden birinde, belki
de son oldu¤unu bilerek ﬂöyle diyor
Sabo:
- E L L E R ‹ M ‹ Z D E S ‹ L A H L AR I MI Z, D ‹L ‹M‹ ZD E S LOGA NLARIMIZLA
KUCAKLIYORUZ ÖLÜMÜ. Eﬁ‹ME, ÖNDER ‹ M E , D E V R ‹ M C ‹ S O L ÖNDER ‹ N E B ‹ Z Z AT S E L A M I M I
‹LETMEN‹ ‹ST‹YORUM. TÜM
YOLDAﬁLARIMA S E L A M I M I
‹LETMEN‹ ‹ST‹YORUM. HOﬁÇAKALIN...
Saatlerin 07.15’i gösterdi¤i o anda, öylesine yo¤un silah sesleri
geliyordu ki, kovanlar›n sesi bile
duyuluyordu ahizeden.
Saat tam 07.25’de ise telefon kesildi...


Saat 07.30 ﬂimdi.
O saatlerde bir polis müdürünün
anonsu duyuldu sokakta:
- Dikkat.. semt sakinlerinden hiç
kimse sekize kadar d›ﬂar› ç›kmas›n.
Anonsun üzerinden 10-15 dakika geçmemiﬂti ki, ardarda ﬂiddetli
patlamalar duyuldu, ayn› anda o ana
kadarki en yo¤un kurﬂun ya¤muru
baﬂlad›.
10'a yak›n patlamay› takiben,
panzerler ve çevik kuvvet apartman›n önüne y›¤›ld›.
Telsizler, o anda Özel Harekat
Tim ﬁefi ile apartman›n içinde mevzilenmiﬂ bir tim görevlisi aras›nda
ﬂu konuﬂmay› kaydetti:
- ﬁefim birini görüyorum ne yapay›m?
- Götürebilir misin?
- Hem de kafas›ndan...
- O zaman götür...
Bu konuﬂman›n ard›ndan tek bir
el silah sesi duyuluyor.
Saat 08.05... Patlama ve kurﬂun
sesleri bitiyor. Karasu Apartma15
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n›’n›n 12. kat›n›n penceresine ç›kan
bir katil, pencereye "Türk bayra¤›"
as›p, havaya ateﬂ aç›yor... Katilin
“kutlama” ateﬂine, aﬂa¤›daki katiller
de kat›l›yor... Yüzlerce polis, bomba
ve silahlar›yla kuﬂatt›klar› üç kiﬂiyi
katletmenin zaferini kutluyor!
O s›rada "Bravo abi, hepsini geberttiniz..." diyen bir ses ve alk›ﬂlar
duyuluyor. Gazeteciler sesin sahibine bakt›klar›nda iki “meslektaﬂlar›”yla karﬂ›laﬂ›yorlar. ‹ki gazeteci
müsveddesi, (biri Günayd›n Gazetesi muhabiri Haldun Tekinalp) bir
özel timcinin ellerine sar›l›p öpmeye kalk›ﬂ›yor. Sarmaﬂ dolaﬂ oluyorlar... Biraz sonra katliamc›lar›n ﬂefi
Necdet Menzir geliyor Karasu
Apartman›’n›n önüne... “‹yi çocuklar›”n› tebrik ediyor.


Fakat gerçek ﬂu ki; 17 Nisan’da
Çiftehavuzlar’da gerçekleﬂtirdikleri
katliam, oligarﬂi için bir zafer olarak geçmeyecek tarihe. Çünkü Çiftehavuzlar, daha o anda bir siyasi
zafere çevrilmiﬂtir. Sabo, Eda ve
Taﬂk›n, kuﬂat›ld›klar› üslerinde bir
destan yazarak, K›z›ldereler’le,
Maltepeler’le ﬂekillenmiﬂ tarihimize yeni bir direniﬂ destan› eklemiﬂlerdir. Tarih 17 Nisan sabah›na ayyaﬂlar›n, katliamc›lar›n zafer ç›¤l›klar›n› de¤il, bir direniﬂ destan›n›
kaydetti...
-sürecek-

Antalya'n›n Gazipaﬂa ‹lçesi’nde
yolun hemen alt›nda bulunan Devlet Su ‹ﬂleri'ne (DS‹) ait sulama kanal›na düﬂen 2 yaﬂ›ndaki Mustafa
Çelik, bo¤ularak hayat›n› kaybetti.
9 Nisan’da yaﬂanan olayda, inceleme yapan jandarma ekipleri, su
kanal›n›n yol seviyesinin alt›nda oldu¤unu ve çevresinde
herhangi bir güvenlik
tedbirinin al›nmad›¤›n›
tespit etti.
A¤r›’n›n
Gençali
Köyü’nde 189 kiﬂi sudan zehirlendi. 7 yaﬂ›ndaki M. Akif A¤lamaz
kurtar›lamad›.

yoksuldular.
Onlar›n ölümünden sorumlu
olanlar yarg›lanmayacak, cezas›n›
bulmayacak, çünkü onlar yoksuldurlar.
Zenginlerin çocuklar› ne la¤›m
sular›na düﬂüp ölür ne de kanalizas-

Öyleyse esas neden, cehalet de¤il, yoksulluktur.
Ve böyle oldu¤u için de, katili
teﬂhis etmek hiç de zor de¤ildir; Katil, Yoksul l aﬂt › ran Düz en’dir!
Bu düzen al›yor çocuklar›m›z›
ellerimizden birer ikiﬂer. “Kaza” diyorlar, ﬂu bu belediye
memurunun ihmali ya
da ailelerin cehaleti diye bu cinayetlerin as›l
sorumlusunu gizlemeye çal›ﬂ›yorlar.

Çocuklar›m›z›
Öldüren Yoksulluk!

Hakkari’nin Yüksekova ‹lçesi’nde, 8 Nisan günü su birikintisine düﬂen 8 yaﬂ›ndaki ‹brahim Balin, 9
yaﬂ›ndaki Yusuf Balc›
ve 12 yaﬂ›ndaki ‹sa
Gezen isimli 3 çocuk
öldü, 1 çocuk hastaneye
kald›r›ld›.
Antalya'n›n Habibler Mahallesi'nde üzerinde ince bir sac
bulunan foseptik çukuruna düﬂen 4
yaﬂ›ndaki Ali Do¤an Öztürk, hayat›n› kaybetti.
Sadece bir hafta içinde, o da bas›na yans›yabilen olaylar böyle.
Anadolu’nun dört bir yan›nda bu ve
benzeri nedenlerle onlarcas›n›n yaﬂand›¤›ndan emin olabilirsiniz.
Çünkü bu ülkenin zenginliklerini yiyenlerin yaﬂad›¤› gettolar›n d›ﬂ›nda, yoksullar›n yaﬂad›¤› her yer
aﬂa¤› yukar› ayn› sorunlarla bo¤uﬂuyor.
*
Ne çok ölüyor bu ülkenin çocuklar›! Hepsi yoksullar›n, emekçilerin
çocuklar›.
Katliam›n ad› yoksulluk!
Yoksulluk öldürüyor onlar›!
Belediyenin aç›k b›rakt›¤› rögar
kapa¤› nedeniyle düﬂüp ölen Dilara
gibi öldüler.
Öldüler, çünkü yoksuldular.
Ölümleri gündem olmad›, çünkü

Katil,
yoksullaﬂt›ran
düzen
yonlarda bo¤ulurlar. Tan›mazlar da
zaten böyle ﬂeyleri! Çünkü onlar›n
yaﬂad›¤› gettolarda bu tür olaylara
meydan verebilecek “ihmalkârl›klar” yap›lmaz.
Yoksullara de¤er vermemenin
ad›na diyorlar “ihmalkârl›k” diye.
Burjuvazi ve onun sözcüsü olan
burjuva bas›n, ço¤u kez çarp›t›r bu
olaylar›.
“Cehaletten öldü” derler.
Yalan.
Yaﬂanan olaylar›n ço¤u alt yap›s›zl›¤›n, insan odakl› hizmet anlay›ﬂ›n›n olmamas›n›n, yoksullara de¤er verilmemesinin sonuçlar›.
Haydi diyelim ki, cehalet sözkonusu; cehalet de yoksullu¤un sonucu de¤il mi? Düzenlerini sürdürmek
için bu halk› cahil b›rakan oligarﬂi
de¤il mi?
16
15 Nisan 2007 / 100

Çocuk ölümlerinin
günlük olaylar haline
geldi¤ini gizliyor, bu
ülkenin yoksullar için
nas›l bir cehenneme dönüﬂtü¤ünün üzerini yalanlarla örtmeye çal›ﬂ›yorlar.

“Kader” diye bilelim istiyorlar ölümlerimizi ve yoksullu¤umuzu. Yoksullu¤umuzun kader oldu¤unu, öteden beri varolan ve hep
varolacak olan bir vak-a oldu¤unu beyinlerimize yerleﬂtirmeye çal›ﬂ›yorlar.
Ne yoksulluk kaderdir, ne de bu
“Kaza” denilen cinayetler.
Kim ki, yoksullu¤un kader oldu¤unu söylüyorsa, kim ki, beﬂ parma¤›n beﬂi bir olmaz deyip, bu korkunç adaletsizli¤i meﬂrulaﬂt›r›yorsa,
bilin ki, onun haramda eli vard›r. O,
çocuklar›m›z›n kan›yla, can›yla
beslenen bu düzenin kanl› nimetleriyle dolduruyordur midesini.
Çocuklar›m›z›n kör kuyularda
yitip gitmesini, ölümlerinin ola¤anlaﬂt›r›lmas›n›, yoksullu¤un ortaya
ç›kard›¤› bin türlü ac›lar› yaﬂamamas›n› istiyorsak; tüm bu yalanlara
t›kamal›y›z kulaklar›m›z›.
Çocuklar›m›z›n katili, yoksullaﬂt›ran düzeni de¤iﬂtirebilece¤imizi
görmeli, inanmal›, bunun için örgütlenip güçlerimizi birleﬂtirmeliyiz. Unutmay›n! Öldürseler de üçer
beﬂer; güçlü olan biziz!
Onlar bir avuç asalak burjuva ve
hizmetkârlar›; biz milyonlar›z!

HÖC’ün Ça¤r›s›: BÜTÜN TÜRK‹YE GENEL‹NDE YÜRÜYECE⁄‹Z TAKS‹M 1
MAYIS ALANINA. BUGÜNDEN ‹T‹BAREN BÜTÜN TÜRK‹YE'Y‹ ‹STANBUL 1
MAYIS ALANINA YÜRÜMEYE VE 500
B‹N EMEKÇ‹N‹N M‹RASINI SAH‹PLENMEYE ÇA⁄IRIYORUZ

Devrimci demokratlar, sendika ve DKÖ’ler tek hedefte birleﬂti

1 May›s’ta Taksim’deyiz!
‹ﬂçi s›n›f›n›n birlik, mücadele ve
dayan›ﬂma günü 1 May›s yaklaﬂ›rken, devrimci gruplar, sendikalar,
meslek örgütleri taraf›ndan yap›lan
aç›klamalarda, Taksim hedefi netleﬂmiﬂ durumda.

Taksim 1 May›s Alan›d›r
1 May›s’ta Taksim’deyiz
D‹SK, KESK, CHP, EMEP,
ÖDP, SDP, SHP, DS‹P, DTP, TKP,
HKP, Sosyalist Devrim Parti Giriﬂimi, TMMOB, TTB, 78'liler Türkiye Giriﬂimi, Birlik Dayan›ﬂma Hareketi , ESP, Halkevleri, ‹ﬂsizlik Ve
Pahal›l›kla Savaﬂ Derne¤i, Kemal
Türkler E¤itim Vakf›, May›sta Yaﬂam
Kooperatifi,
PSAKD,
TMMOB ‹st. ‹.K.K, Tüm ‹GD,
Yurtsever Cephe, PSAKD Marmara ﬁubeleri, SODAP, SEH, Toplumsal Özgürlük, Ö¤renci Muhalefeti,
Umut Kooperatifi, Toplumsal Özgürlük Platformu, ‹lerici Gençler

Derne¤i, Birlik Ve Dayan›ﬂma,
Mücadele Birli¤i, Devrimci 1 May›s Platformu (Al›nteri, Ba¤›ms›z
Devrimci S›n›f Platformu, Demokratik Haklar Platformu, Devrimci
Hareket, Emekçi Hareket Partisi,
Haklar Ve Özgürlükler Cephesi,
Halk Kültür Merkezleri, Kald›raç,
Köz, Partizan, Proleter Devrimci
Duruﬂ, Odak, Yeni Dünya ‹çin Ça¤r›), ‹ﬂçi Mücadelesi, Ürün Sosyalist
Dergisi bileﬂenleri 12 Nisan günü
Taksim Gezi Park›’nda biraraya gelerek 1 May›s'ta, 1 May›s alan›nda
olacaklar›n› ilan ettiler.
Grup ad›na aç›klama yapan
D‹SK Genel Sekreteri Musa Çam
“‘77 1 May›s'›n›n 30. y›l›nda 1 May›s gelene¤ini yasaklardan ar›nd›rmak için emekçilerin önlerine konan engelleri, yasaklar› aﬂarak, Taksim Alan›'nda olaca¤›z” dedi.
"Yaﬂas›n 1 May›s, ‹ﬂçilerin Birli¤i Sermayeyi Yenecek, 1 May›s'ta 1
May›s Alan›nday›z" sloganlar›n›n
at›ld›¤› eylem baﬂta iﬂçi konfederasyonlar› ve üyeleri olmak üzere, bütün halka 1 May›s 2007 günü Taksim'e kat›lma ça¤r›s›yla sona erdi.

HÖC: 1977 Katliam›n
Hesab›n› Sormak ‹çin
1 May›s'ta Taksim’deyiz
‹stanbul HÖC Temsilcili¤i 11
Nisan’da, Taksim Tramvay Dura17
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¤›'nda yapt›¤› aç›klama ile, 1 May›s
günü Taksim'de olacaklar›n› duyurdu. "1977 Katliam›n›n Hesab›n› Sormak ‹çin 1 May›s'ta Taksim Olaca¤›z" yaz›l› pankart› açan HÖC’lüler,
"Taksim 1 May›s Alan›d›r Yasaklanamaz" yaz›l› dövizleri taﬂ›d›lar.
Sloganlarla Taksim ça¤r›lar›n›
duyuran HÖC’lüler ad›na konuﬂan
Ersin Koca, 1 May›s'ta Türkiye'nin
dört bir yan›ndan ‹stanbul'a, Taksim
Meydan›'na ça¤r›s› yapt›.
‘77 katliam›n› hat›rlatan Koca, 1
May›s alan›n›n üzerindeki yasa¤›n
derhal kald›r›lmas›n› isteyerek, “Bu
yasa¤›n son bulmas› için 1 May›s'ta
Taksim'de olal›m. 35 emekçinin yan›nda, ﬂehit düﬂtükleri yerde, onlar›n yan› baﬂ›nda olal›m” dedi. Katliama iliﬂkin birçok bilgi aç›¤a ç›kmas›na ra¤men, hiçbir ﬂey yap›lmad›¤›n›n hat›rlat›ld›¤› aç›klamada,
“30 y›ld›r yerini bulamayan adaletin
yerini bulmas› için 1 May›s'ta Taksim'de olmal›y›z” denildi.
Türkiye genelinde, Taksim’de
tek 1 May›s ça¤r›s› yap›lan HÖC
aç›klamas›nda, “BUGÜNDEN ‹T‹BAREN BÜTÜN TÜRK‹YE'Y‹ ‹STANBUL 1 MAYIS ALANINA
YÜRÜMEYE VE 500 B‹N EMEKÇ‹N‹N M‹RASINI SAH‹PLENMEYE ÇA⁄IRIYORUZ” denildi.
HÖC’lüler aç›klama sonras› ‹stiklal Caddesi boyunca halka bildiriler da¤›tt›lar.

ANKARA: Devrimci 1 May›s
‹çin ‹leri!
Al›nteri, BDSP, DHP, HÖC,
Kald›raç, Partizan’›n bileﬂeni oldu¤u Ankara Devrimci 1 May›s Platformu, 10 Nisan’da Yüksel Caddesi'nde yapt›¤› aç›klama ile, birleﬂik,
kitlesel ve devrimci 1 May›s için
alanlarda olmaya ça¤›rd›.
"Yaﬂas›n 1 May›s Biji Yek Gulan" sloganlar› atan platform üyeleri, 1977 katliam›n›n 30. y›l›nda, katliam›n hesab›n›n sorulmas› amac›yla Taksim’de olacaklar›n› duyurdu.
Platform ad›na aç›klamay› yapan
Evrim Erdo¤du, sald›r›lar›n artt›¤›
bir dönemde 1 May›s’›n örgütlenmesinin önemine dikkat çekerek,
“Emperyalist savaﬂa ve sald›rganl›¤a karﬂ› halklar›n devrimci birli¤i
için 1 May›s'a! Devlet terörüne, ﬂovenizme ve milliyetçili¤e karﬂ› 1
May›s'a! Açl›¤a, yoksullu¤a ve sosyal y›k›m sald›r›lar›na karﬂ› 1 Ma-

y›s'a!” ça¤r›s›nda bulundu.
Taksim yasa¤›n›n kald›r›lmas›n›
isteyen Ero¤lu, "Taksim yasa¤›n›n
kald›r›lmas› ve 30 y›l önce yaﬂanan
katliam›n hesab›n›n sorulmas› talebi
ile iﬂçi ve emekçi kitleler 1 May›s
alanlar›nda olmal›d›r” dedi.
Ankara’daki bir baﬂka aç›klama
ise, 11 Nisan günü Naz›m Kültür
Evi’nde yap›ld›. D‹SK, Bar›ﬂ Derne¤i, Türkiye 78’liler Çal›ﬂma Grubu,
TKP, HÖC, Halkevleri, Kald›raç,
PSAKD, Ö¤renci Kolektifleri, HKP,
Anadolu Araﬂt›rma Derne¤i, ‹ﬂçi Gazetesi, Yurtsever Cephe’nin temsilcileri, 1 May›s’ta Taksim’de olacaklar›n› duyurdular. Ortak aç›klamay›
yapan, D‹SK/Genel-iﬂ Sendikas› Genel Baﬂkan› Mahmut Seren, yüzbinlerin Taksim’e ç›kaca¤›n› söyledi.
1 May›s’ta Emek Platformu’nun
di¤er bileﬂenleri ile birlikte Taksim’de olmay› istediklerini ancak
bunun mümkün olmad›¤›n› belirten
Seren, “sermayeyle iﬂbirli¤i içinde
olan kurumlar olmadan Taksim’e

27 y›ll›k Devrimci Sol Ana Davas› 10 Nisan’da Üsküdar 1. ACM’de
görüldü. Polisler
“savc›n›n emri” diyerek keyfi bir ﬂekilde 40 yaﬂ›n alt›ndakileri içeriye almad›.

Darbeciler yarg›lanmal›
Duruﬂmaya kat›lan, Feridun Osmana¤ao¤lu’nun
da bulundu¤u ‘san›klar’›n savunma için ek süre istemeleri üzerine mahkeme 25 Eylüle ertelendi.
Adliye önünde aç›klamada bulunan ‹stanbul
HÖC Temsilcili¤i, “12 Eylül’den Bugüne 12 Eylül
Hukuksuzlu¤u Sürüyor” pankart› açt›. ‘Bizler De¤il
12 Eylül Darbecileri Yarg›lans›n, Kahrolsun Faﬂizm
Yaﬂas›n Mücadelemiz’ sloganlar› at›lan eylemde konuﬂan Lerzan Taﬂç›er, “Devrimci Sol Ana Davas›’nda yarg›lananlar ma¤durdur. Yaﬂad›klar› iﬂkenceyi, bask›y› kimse telafi edemez. As›l yarg›lanmas›
gereken ‘asmay›pta besleyelim mi?’ diye fetva verenlerdir” dedi.

ç›kacaklar›n›” söyledi.
Gazetecilerin sorusu üzerine,
Türkiye genelinde tek 1 May›s hedefi ile Taksim’de olacaklar›n› söyleyen Seren, “Biz Taksim’e girece¤iz. Taksim ne kuﬂat›lm›ﬂ bir yerdir,
ne de kuﬂat›lacak bir yerdir. Her
maç sonr as› aç›l›yor, kutlamalar
yap›l›yor. 2911’e muhalefette etmiyoruz. Bu bizim yasal meﬂru hakk›m›zd›r” dedi.
Bu arada D‹SK Genel Baﬂkan›
Süleyman Çelebi de 10 Nisan’da
düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda bir
kez daha emekçilerin önlerine konan engelleri, yasaklar› aﬂarak, Taksim Alan›'nda olacaklar›n› yineledi.
‘‹zin’ tart›ﬂmalar›na dikkat çeken Çelebi, “Her türlü etkinlik orada yap›l›yor. Bütün kurumlara o
alan aç›l›yor. Biz de daha önce birçok kez orada eylem yapt›k. Bunlar›n hiçbirinde izin sorulmuyor da
neden 1 May›s için soruluyor? Biz
izin istemiyoruz; 1 May›s’ta Taksim’de olaca¤›z” diye konuﬂtu.

“10 Eylül tutsaklar›na özgürlük!”
Geçen Eylül’de MLKP’ye yönelik operasyonlarda tutuklanan devrimcilerin duruﬂmas› 13 Nisan Cuma günü
Beﬂiktaﬂ A¤›r Ceza Mahkemesi'ne görülüyor.
Beﬂiktaﬂ'taki Üsküdar ‹skelesi önünde biraraya gelen
ESP, HÖC, BDSP, EMEP, Antikapitalist, EHP, Kald›raç,
SDP ve TKP üyeleri duruﬂmaya ça¤r› yapt›lar. ESP, Limter-‹ﬂ Sendikas›, Tekstil-Sen ve At›l›m Gazetesi gibi kurumlar›n da yerald›¤› bask›nlar›n hukuksuzlu¤unun ifade
edildi¤i aç›klama “Acil Hat” ad›na yap›l›rken, "10 Eylül
Tutsaklar›na Özgürlük", "Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma"
sloganlar› at›ld›.

Yürüyüﬂ
Avc›lar’da
‹ki hafta peﬂ peﬂe polisin sald›rd›¤› Avc›lar’da yine Yürüyüﬂ okurlar›n›n sesi yükseldi. Dergimizin 99. say›s›n›n toplu sat›ﬂ›n› yapan okurlar›m›z, Marmara Caddesi’nde anonslar
yaparak dergimizi tan›tt›lar. Polisin
tedirgin etme giriﬂimlerine karﬂ›n k›sa sürede 47 dergi halka ulaﬂt›r›ld›.
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den kazan›ld›¤› y›llard›r.
Tüm öteki y›llarda da 1
May›slar nerede ve nas›l kutlan›rsa kutlans›n, herkesin
gönlündeki 1 May›s Alan›, yine Taksim’di.
Sözünü etti¤imiz y›llar ise,
1 May›s kavgas›n›n yaln›z gönüllerde de¤il, fiilen de Taksim’de odakland›¤› y›llard›r.
Peki neden Taksim?
Bu soru da çok soruldu y›llar boyunca. Meselenin özünü
atlayanlar, bir meydan için bu
1976-1977-1978 ... 1988-1989-1990
kadar mücadeleye de¤er mi
dediler. Sorunun s›n›flar müBölüm: 1
cadelesi içindeki yerini çarp›t›p “iﬂçilerin derdi hangi meyBu tarih 1886’ya kadar uzan›yor.
dana ç›k›laca¤› de¤il” türünden
Bu gelenek, 1887’de idam sehbasöylemler geliﬂtirdiler... Fakat kim
s›nda "Sessizli¤imizin bugün bo¤hangi teoriyi geliﬂtirirse geliﬂtirsin,
du¤unuz seslerden daha güçlü olaTaksim, iﬂçi s›n›f›n›n tarihsel “1
ca¤› gün de gelecektir" diyen iﬂçi
May›s Alan›” olarak yerinde duruönderi August Spies’e, boynuna ilyordu. ‹stanbul’un orta yerinde ademik geçirilmiﬂken "Yaﬂas›n iﬂçiler"
ta gerçek sahiplerini bekliyor, her
diye hayk›ran Adolf Fischer’e kadar
y›l, her gün iﬂçi s›n›f›na, Türkiye
uzan›yor.
devrimci hareketine bitmeyen, ›sBu tarihte, Anadolu’da ilk kez,
rarl› davetini tekrarlay›p duruyordu.
1905 y›l›nda 1 May›s’› ‹zmir’de
Elbette, mesele dün de bir “meykutlayan iﬂçiler var. 1920’de emperdan” meselesi de¤ildi, bugün de.
yalizmin iﬂgali alt›ndaki ‹stanbul’da
Mesele, s›n›f mücadelesini geliﬂtiriﬂgal yönetimine karﬂ› ba¤›ms›zl›k
me, büyütme meselesidir. Mesele,
için yürüyen iﬂçiler var. 1922 1 Mas›n›fa, s›n›f bilinci verme meselesiy›s'›nda Mersin Liman›’na demirledir. 1 May›s meselesi, alan›yla, sloyen Frans›z donanmas›na karﬂ› yaganlar›yla, pankartlar›yla, enternasp›lan gösteriler ve duvarlara yaz›lan
yonaliyle ve tüm di¤er sembolleriy"Yaﬂas›n 1 May›s, Kahrolsun Emle, halk›n oligarﬂiye karﬂ› mücadeperyalizm" yaz›lar› var...
lesi meselesidir.
Fakat biz bu yaz› dizimizin çerS›n›f mücadelesi, bazen belli
çevesini o kadar geniﬂ tutmayacasimgelerde somutlan›r. O simge, ba¤›z. Bu yaz› dizimizde, Taksim’le
zen bir slogan olabilir, bazen bir
s›n›rlayaca¤›z kendimizi. Ülkemizsöz, bazen bir kiﬂi, bazen bir tav›r,
deki 1 May›s mücadelesinin “kalbi”
bazen bir ﬂehir, bazen ﬂehrin bir alahaline gelen Taksim!
n›... Taksim iﬂte böyle simgeleriBu anlamda da Taksim’de büyük
mizden biridir.
gösterilerin, büyük katliamlar›n oldu¤u veya Taksim’deki iﬂgali k›r76’dan önceki
mak için çat›ﬂmalar›n yaﬂand›¤› y›llar› ele alaca¤›z. 1976, 1977, 1978,
Taksim’in “1 May›s Alan›!” oldu¤u
y›llard›r. 1988, 1989, 1990 ise, aradan yirmi y›l da geçse, iﬂçi s›n›f›n›n,
1920’li y›llar›n baﬂlar›, bilindi¤i
bütün emekçilerin ve devrimcilerin
gibi, yeni Cumhuriyet’in ﬂekillenbu tarihsel alan› unutmad›klar›n› orme dönemidir. Hak ve özgürlükletaya koyduklar› ve 1 May›s’›n yeni-

50 y›l!
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rin s›n›rlar›n›n, devlet geleneklerinin, demokrasinin nerde baﬂlay›p
nerde bitece¤i(!)nin belirlendi¤i bu
y›llarda ne yaz›k ki, her ﬂey halk›n,
emekçilerin aleyhine ﬂekillenmekteydi. Yaln›zca 1 May›s’a bakacak
olsak bile, bunu görmek mümkündü.
1923 ﬁubat-Mart ay›nda toplanan ‹zmir ‹ktisat Kongresi, 1 May›s’› iﬂçi bayram› olarak kabul etti.
Ne var ki, k›sa sürede görülece¤i gibi bu kabul, pek de içten bir kabul
de¤ildi. 1924 1 May›s'›nda Ankara'daki iﬂçi yürüyüﬂüne, ayd›nlar›n,
esnaflar›n da kat›lmas›, oligarﬂi için
“tehlike çan›” olarak kabul edildi
ve 1 May›s’› tutuklamalar, "Amele
Teali Cemiyeti" gibi iﬂçi örgütlerinin kapat›lmas›, sosyalist gazete ve
dergilerin yasaklanmas› izledi. Ama
bunlar daha büyük bir bask› dalgas›n›n sadece habercisiydi.
1925’de ç›kar›lan Takrir-i Sükun
Yasas›’yla art›k sosyalistlere, Kürtler’e ve her türlü muhalif örgütlenmeye karﬂ› tam bir bask› dönemi
baﬂl›yordu. Buna ra¤men 1926’da
ve 1927’de 1 May›s, kutlanmaya
devam etti.
1927 1 May›s’› "‹kdam" adl› gazetede ﬂöyle yeralm›ﬂt›: "‹ki bine
yak›n iﬂçi iﬂini terketti ve Teali binas›nda toplanarak hep birlikte meﬂhur ﬂair Naz›m Hikmet' in yaz›p
besteledi¤i iﬂçi türküsünü söylediler."
Fakat egemenler o türküyü susturmak istiyorlard›. Bunun için ellerinden gelen her ﬂeyi yapt›lar. Ve bu
bask›lar›n sonucunda 1927 1 May›s’›, çok uzun bir dönem için “son
kitlesel 1 May›s kutlamas›” olarak
kald›.
Sözünü etti¤imiz bu “çok uzun
dönem”, öyle üç beﬂ y›l de¤il, tam
50 y›l sürdü.
Peki bu 50 y›l boyunca hiç mi
gündemde de¤ildi 1 May›s?
Elbetteki hay›r! Ne iﬂçi s›n›f›
unuttu 1 May›s’›, ne sosyalistler, ne
de oligarﬂi...
Gerek iﬂçiler, gerek ayd›nlar, dar
özel toplant›larda kutlamaya devam

ettiler 1 May›s’›. Bildiriler da¤›tt›lar, o bildirilerden yarg›lan›p hapisler yatt›lar. Oligarﬂi de hiç unutmuyordu. Bu nedenle hemen her 1 May›s öncesinde sosyalistlerin bir k›sm› gözalt›na al›n›yor, 1 May›s günü
hücrelerde tutuluyorlar, daha sonra
sal›veriliyorlard›. Polisin veya
“M‹T’çi”lerin her 1 May›s öncesi
sendikac›lar› tehdit etmesi de vakayi adliyedendi.
Kitlelerin meydanlara ç›kmad›¤›
o y›llarda da oligarﬂinin 1 May›s
korkusu sürmekte; bunun için de 1
May›s konusunda demagojilere,
manevralara devam edilmektedir.
Normal olarak düﬂünüldü¤ünde,
iﬂçilerin 1 May›s’› kitlesel olarak
meydanlarda kutlamas›, o günlerde
grev yapmas› gibi bir durum olmad›¤›na göre, oligarﬂi için de korkulacak bir ﬂey olmasa gerektir... Ama
öyle de¤ildi iﬂte. Korkuyordu oligarﬂi. Burjuvazi, bu durumun geçici, s›n›f mücadelesinin ise kal›c› oldu¤unu biliyordu. Bu yüzdendir ki, mesela, 1 May›s’›n “bahar ve çiçek
bayram›” ilan edilmesi, mesela “24
Temmuz”un iﬂçi bayram› olarak ilan
edilmesi, hep bu “çok uzun” sessizlik döneminde gündeme geldi.
Özellikle 1950 baﬂlar›ndan itibaren sendikalar geliﬂip yayg›nlaﬂmaya baﬂlam›ﬂt›. Ancak geliﬂen bu sendikal hareketin baﬂ›n› “Amerikan
sendikac›l›¤›n›n ülkemizdeki temsilcisi” s›fat›yla kurulan Türk-‹ﬂ çekiyordu. Türk-‹ﬂ de, b›rak›n 1 May›s’› kutlamay›, tersine iﬂçi s›n›f›na
1 May›s’› unutturmak konusunda
patronlarla ve devletle ittifak halindeydi. Bu nedenle, 1963’de Toplu ‹ﬂ
Sözleﬂmesi, Grev, Lokavt ve Sendikalarla ilgili yasalar›n yürürlü¤e giriﬂ günü olan 24 Temmuz'u, “iﬂçi
bayram›” olarak kutlamak, Türk‹ﬂ’in uzun y›llar savundu¤u politika
oldu. Fakat gerçek ﬂu 24 Temmuz’u
ne oligarﬂi, ne de Türk-‹ﬂ, ki, iﬂçi s›n›f›na benimsetemedi. ‹ﬂçiler o günü bir “bayram” olarak görmediler
hiçbir zaman.
S›n›f mücadelesini enternasyonalist muhtevas›ndan koparmak için
at›lan bu suni maya tutmad›.

Tutmad› çünkü, geliﬂen devrim
ve sosyalizmdi. 1960’l› y›llarda
Amerikanc› sendikalar›n de¤il, devrimin rüzgar› esiyordu. 1 May›s’›n
alanlarda kutlanamad›¤› çok uzun
dönem, asl›nda ülkemizde devrimin
kendi safralar›n› at›p, a¤›r ama sa¤lam ad›mlarla yürüyüﬂünü h›zland›rd›¤› bir dönemdi...

1976
1 May›s aç›s›ndan bu “çok
uzun” dönem, 1976’da sona erdi.
1976 1 May›s’›, “50 y›l aradan sonra kutlanan ilk kitlesel 1 May›s” diye adland›r›l›r. Öyledir de. Fakat 50
y›l aradan sonraki bu ç›k›ﬂ, gerçekte
60’l›, 70’li y›llar boyunca gerçekleﬂen devrimci ç›k›ﬂ›n do¤al bir sonucuydu. Baﬂka bir deyiﬂle, bu y›llar›n
birikimlerinin meydanlarda 1 May›s’› sahiplenmeye dönüﬂmesiydi.
Tabiat anan›n süreçlerine de
benzetebiliriz
bu
geliﬂmeyi:
1970’lerin baﬂ›nda sa¤lanan dev r im ci k o p u ﬂ u n ar d ›n d a n , to p r a¤ › n a l t › n d a s ü r g ü n v e re n k ö kl e r,
topra¤› çatlatarak yeryüzüne ç›k›yor ve büyüyen fidanlara dönüﬂüyordu.
1960’lar›n ikinci yar›s› boyunca
devrim mücadelesinin geliﬂmesi,
kendini sadece üniversitelerde de¤il,
her alanda gösteriyordu. Devrimci
geliﬂmenin iﬂçi s›n›f› özelindeki
göstergesi, 1967’de D‹SK’in kurulmas› oldu. ‹ﬂçi s›n›f›, bu devrimci
geliﬂme içinde 15-16 Haziranlar’›
yaratacak bir örgütlülü¤e ve militanl›¤a ulaﬂt›. 12 Mart darbesinden iﬂçi
s›n›f› ve sendikac›lar da pay›n› ald›.
Ama devrimcilerin önderli¤indeki
direniﬂ, moral olarak her kesimi oldu¤u gibi, iﬂçi s›n›f›n› da ayakta tuttu. Devrimci gençli¤in daha
1973’ten baﬂlayarak yeniden devrimci mücadeleyi geliﬂtirmeye giriﬂmesi, iﬂçi s›n›f›n da da yank›s›n›
buldu. K›sacas›, 12 Mart’la kesintiye u¤rayan devrimci geliﬂme, ﬂimdi
daha kitleselleﬂerek devam edecekti.
Oligarﬂi bu geliﬂmenin karﬂ›s›na
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Milliyetçi Cephe hükümetlerini ve
faﬂist terörü ç›kard›. 1976 1 May›s’›n› mümkün k›lan konjoktürel
nedenlerin içinde faﬂist Milliyetçi
Cephe iktidar›n›n iﬂçilerin, memurlar›n ekonomik ve demokratik haklar›na karﬂ› bir sald›r› hükümeti olmas› da vard›. Türk-‹ﬂ’in patronlarla ve faﬂist MC’yle “uzlaﬂma” içindeki tavr› karﬂ›s›nda, D‹SK, iﬂçiler
için tek alternatif durumundayd›.
D‹SK, bu koﬂullarda giderek çekim
merkezi haline geliyor, D‹SK bünyesinde iﬂçi direniﬂleri yayg›nlaﬂ›yordu.
Devrim ve sosyalizm rüzgar›n›n
gücü ve bütün bu say›lan geliﬂmelerin sa¤lad›¤› kendine güven sonucu,
D‹SK, 1 May›s’› 50 y›l sonra alanlarda kutlama karar› ald›.
Daha Mart ay›ndan baﬂlad› haz›rl›klar. D‹SK Baﬂkanlar Konseyi’nin 31 Mart-2 Nisan günü yapt›¤› toplant›da karar netleﬂtirildi ve
Yürütme Kurulu’nun karar defterine ﬂu tarihi sat›rlar yaz›ld›:
"Madde 1 - 1 May›s'›n bütün
dünyada iﬂçi bayram› olarak kut la nmas › ne deni yl e, Tür ki ye 'de de. ..
1976'dan itibaren ‘‹ﬂçi Dayan›ﬂma
Gü n ü ’ olarak kutlanmas›na..."
Ayn› toplant›n›n tutana¤›nda yeralan kararlardan biri de, 1 May›s’›n
toplu sözleﬂmelerin temel maddelerinden biri haline dönüﬂtürülmesiydi:
"Bundan böyle 1 May›s'›n her y›l
‹ﬂçi Bayram› olarak kutlanabilmesi
amac› ile üye sendikalar›m›z›n yapaca¤› toplu sözleﬂmelere aﬂa¤›daki maddenin konulmas›na.
Madde - a) 1 May›s genel tatil
günü, di¤er bütün dünya ülkelerinde de oldu¤u gibi ‹ﬁÇ‹ BAYRAMI
olarak kutlanabilmesi amac› ile iﬂyeri tatil yap›l›r ve herhangi bir nedenle iﬂçi çal›ﬂt›r›lamaz.
b) 1 May›s’›n arifesi olan 30 Nisan günü saat 12.00 den sonra iﬂyerinde ücretli tatil yap›l›r. Bu güne
ait iﬂçi ücretleri herhangi bir nedenle kesilemez.
c) 1 May›s ‹ﬂçi Bayram› için, Nisan ay›n›n ikinci yar›s› içinde iﬂçiye

500 TL. (1.000 - TL.) tutar›nda bayram ödene¤i verilir."
Bu kararlar›n alt›nda D‹SK Genel Baﬂkan› olarak Kemal Türkler’in imzas› vard›.
D‹SK, 50 y›l sonra yeniden kitlesel olarak kutlanacak olan 1 May›s'›n ad›na lay›k olmas› için ‹stanbul duvarlar›n› afiﬂlerle donatt›, komiteler oluﬂturdu, di¤er demokratik
kitle örgütleriyle toplant›lar yap›ld›.
Haz›rlanan 1 May›s broﬂürünün
Önsöz’ünde de ﬂöyle deniyordu:
"1976'n›n 1 May›s'› sosyalizmden
yana de¤iﬂen bir dünyada kutlanacak Türkiye iﬂci s›n›f›n› 1 May›s'tan
koparmak, emek dünyas›ndan koparmak demektir. Kimsenin gücü
yetmez buna. 1 May›s grev de¤ildir.
1 May›s tüm dünya emekçilerinin
uluslararas› birlik ve dayan›ﬂmalar›n› gösterdikleri günüdür. ”
1 May›s 1976’n›n motivasyon
kaynaklar›ndan biri de dünyada ve
ülkemizde devrim ve sosyalizmin
yükseliﬂiydi bir bak›ma. Önsözün
gösterdi¤i buydu.
Önsöz, ﬂu sat›rlarla devam ediyordu:
“1 May›s, birleﬂti¤inde dünya
emekçilerinin yenilmez gücünü burjuvaziye dayatt›¤› ve tüm çal›ﬂanlara örnek oldu¤u bir gündür. 1 May›s
‘bahar ve çiçek bayram›’ de¤ildir. O
gün k›rlarda e¤lenmeyi, çiçek toplamay› biz burjuvaziye ve s›n›f uzlaﬂmac› sendikalara, Türk-‹ﬂ’e b›ra k›yoruz.”
Öyle yap›ld›... O gün Türk-‹ﬂ’in
nerede oldu¤unu art›k kimse hat›rlam›yor. Ama Taksim, tarihin haf›zas›nda halâ tüm canl›l›¤›yla duruyor. Nas›l durmas›n;
O gün, ülkemizde ender görülen
bir kalabal›k, ender görülen bir k›z›ll›k içinde, büyük bir coﬂkuyla
ayaktayd›.
‹ﬂçiler, gençler, gecekondulular,
esnaflar, Edirnekap›, Saraçhane,
Zeytinburnu, Fikirtepe, Üsküdar,
Aksaray, Eyüp gibi merkezlerde buluﬂup, uzun yürüyüﬂlerle ya do¤rudan Taksim taraf›nda, ya da ilk toplanma yeri olarak belirlenen Beﬂik-

Bir May›s ‹çin

taﬂ’a akt›lar...
Beﬂiktaﬂ’ta kitle büyüE y i ﬂç i !
dükçe büyüyordu. OligarﬂiB u g ü n h ü r yaﬂamak hakk› seninken
nin polisi de, kat›lanlar›n
P a t ro n l a r o h a k k › s e n i n a l m › ﬂ l a r e l i n d e n .
kendileri de ﬂaﬂk›nd›lar asSay›nla edersin de "tufeyli'leri zengin,
l›nda biraz. Çünkü kimse bu
Kalbinde niçin yok ona karﬂ› yine bir k i n ?
kadar bir kat›l›m beklemiR a h a t y a ﬂ › y o r, iﬂç i onun e m rine münk âd;
yordu. Kitlenin say›s›na dair tahminler önce onbini, arLâkin seni fakr etmede günden güne berbâd.
d›ndan yirmibini dile getiZ e n g i n l e re p a y v e r m e , y a z › k t › r e m e ¤ i n d e n ,
rirken, sonra art›k tahminleA z m e t d e e s a re t b a ¤ › k o p s u n b i l e ¤ i n d e n .
rin ötesine geçti kalabal›k...
Sen boynunu kald›r ki onun boynu bükülsün,
12 Mart’tan sonra ilk kez bu
B i r p a r ç a d a e v l a t l a r › n › n ç e h resi gülsün.
kadar büyük bir kitle topla...
n›yordu. Beﬂiktaﬂ’tan korS a y e n d e s a a d e t l e re m a z h a r b e ﬂ e r i y e t ;
tejler oluﬂturularak DolmaSen olmasan etmezdi teali medeniyet.
bahçe yoluyla Taksim’e yürünmeye baﬂland›¤›nda, kitB o y n u n d a n e s a re t b a ¤ › n › p a r ç a l a , k e s , a t !
lenin say›s› yüzbine yak›nKuvvettedir hak. Hakk›n› haks›zlara anlat."
d›. Taksim’deki kat›l›mlarla
birlikte yüzbini aﬂt›lar.
Ya ﬂ a r Nezihe
Mitinge 30’un üstünde
(Yukar›daki ﬂiir, 1923 Haziran’›nda "Ayd›nl›k"
örgüt kat›lm›ﬂt›. Onlardan
Dergisi’nde yay›nland›. “Türkiye’de bas›lan ilk 1
biri de Devrimci Gençli¤in
May›s ﬂiiri”dir. Bu dizelerin ﬂairi, Yaﬂar Nezihe,
kitle örgütü ‹ Y Ö K D ’dü.
yoksul bir kantarc›n›n k›z›d›r ve kavgan›n içindedir.)
‹YÖKD’ün alandaki varl›¤›
K›z›ldere’nin direniﬂ ruhuABD'ye de¤il yoksul köylüye venu taﬂ›y›p devrim bayra¤›n› dalgarin", "Bugün milyonlarca iﬂçi tek
land›ranlar›n varl›¤› demekti.
bir ses, tek bir yürek", "Analar do‹YÖKD, alana Türkiye devriminin
¤urur faﬂistler öldürür."
ﬂehitlerinin resimleriyle ve “Tek Yol
Devrim” slogan›yla girdi. Bu giriﬂ,
Kemal Türkler, kürsüde yapt›¤›
Yüzbine yak›n emekçinin alk›ﬂlar›
konuﬂmada özellikle "- Referandum
alt›nda gerçekleﬂti. Çünkü onlar›n
hakk› yasalaﬂmal›d›r. - Grev hakk›oradaki varl›¤›, devrimcilerle, gençna konan s›n›rlamalar kald›r›lmal›likle iﬂçilerin birlikteli¤inin bir ifad›r. - ‹ﬂçileri açl›¤a, soka¤a atmak
desiydi. Ve “Tek yol devrim” slogademek olan lokavt yasaklanmal›d›r.
n›, bu birlikteli¤in ortak idealiydi.
- Genel grev ve dayan›ﬂma grevi
2 May›s 1976 tarihli Hürriyet'te,
hakk› yasalaﬂmal›d›r. - Tüm çal›1 May›s yürüyüﬂ kollar›nda ﬂu sloﬂanlara grevli ve toplu sözleﬂmeli
ganlar›n at›ld›¤› yaz›l›yd›:
sendikalaﬂma hakk› tan›nmal›d›r."
" Fa ﬂ i s t le r e ö l ü m " , "Sömürü dütalepleri üzerinde durdu.
zenine paydos", "Kürt halklar›na
Kitle s›k s›k "1 May›s 1 May›s /
özgürlük", "Katil MC iktidar›", "‹ﬂ‹ﬂçinin emekçinin bayram› / Devriçi ayd›n elele", "Tüm iﬂçiler birlemin ﬂanl› yolunda / ‹lerleyen halk›n
ﬂin", "Sosyalist Türkiye"...
bayram›" marﬂ›n› söylüyordu.
2 May›s tarihli Cumhuriyet de ﬂu
Marﬂ, henüz yeniydi, sözleri,
sloganlar› aktar›yor: "‹ﬂçiler birleBrecht'in oyunlaﬂt›rd›¤› Gorki'nin
ﬂin, yerden yükselin", "‹ﬂçiyiz güçAna roman›ndan al›nm›ﬂt›, müzi¤ilüyüz, devrimde öncüyüz", "Ba¤›mni ise Sarper Özsan yapm›ﬂt›. Hes›z Türkiye", "‹ﬂ, ekmek, hürriyet;
men benimsendi, ki sonras›nda da
sömürüye nihayet"!
art›k miting meydanlar›n›n de¤iﬂPankartlarda ise ﬂunlar okunumeyen 1 May›s Marﬂ› olacakt›.
yordu: "Giyinsek aç, yesek ç›plak
k al› yo r uz ",
"Topraklar›m›z›
- sürecek21
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le mi karﬂ›lan›yor? Hay›r!
Yüzbinlerce
emekçinin, yüzbinlerce iﬂçi ve
iﬂsizin gönül telini titretir bu
ça¤r›. 1980 öncesini bilen, yaﬂayan yaﬂl› iﬂçilerin de, Taksim’de hiç 1
May›s yaﬂamam›ﬂ genç ama azçok bilinçli iﬂçilerin yüre¤ini de heyecanla doldurur. Çünkü 1 May›s’›
Taksim’de kutlamak, evet, bir kazan›m olacakt›r. Emekçiler, gasbedilen bir haklar›n›, tekrar geri alm›ﬂ
olacaklard›r. Evet, egemen s›n›flar
rahats›z olsa da gerçek budur ki; 1
May›s Alan› söke söke geri al›nm›ﬂ
olacakt›r. Ülkemizin yoksullar›, y›llard›r mücadelesini veriyor 1 May›s’›n. Y›llard›r 1 May›s Alan›’n›n
mücadelesini veriyor. Er ya da geç,
emekçiler, tarihsel alanlar›na kavuﬂacaklar. Bunu daha önce de söyledik, yine söylüyoruz, birkaç y›l önce veya birkaç y›l sonra, bu sonuç
de¤iﬂmez.

TAKS‹M
YASA⁄I
HAKSIZDIR
GAYR‹-MEﬁRUDUR
KALDIRILMALIDIR!
Ony›llard›r, daha tam bir rakam
verecek olursak, 30 y›ld›r, daha da
tam bir tarih verecek olursak, 1 Ma y›s 1977’den bu yana, 1 May›slar’›
halk için bir “ k o r k u g ü n ü ” yapmaya çal›ﬂt›lar. O günü tüm toplumun
tedirginlik içinde karﬂ›lamas› için,
istisnas›z her 1 May›s öncesi provokatif yay›nlar yapt›lar. Zaman zaman bunda “baﬂar›l›” olsalar da, 1
May›s’› geniﬂ kitleler nezdinde
mahkum edemediler. Emekçilerin
beyninden, gönlünden ve gündeminden silemediler 1 May›s’›.
1 May›s denilince, hemen onu
bir kelime daha takip eder beyinlerimizde; Taksim... Bu ikisi adeta
bütünleﬂmiﬂtir. Taksim her 1 May›s’ta akl›m›zdayd›, fakat fiili olarak bazen uzak düﬂtük Taksim’e.
Bazen yak›nlar›na geldikse de içinde olamad›k. Ama 1 May›s’› nerede
ve nas›l kutluyor olursak olal›m,
Taksim hep akl›m›z›n ve yüre¤imizin bir köﬂesinde kalmaya devam
etti.
Bu y›l, 2007 1 May›s’›nda, 1977
1 May›s Katliam›’n›n 30. y›ldönümünde Taksim’e daha yak›n›z.
Hiç kuﬂku yok ki, Taksim’in
böyle gündeme gelmesi, egemenleri, patronlar›, onlar›n iktidar›n› rahats›z etmiﬂtir. Kendi rahats›zl›klar›n›, tahammülsüzlüklerini halka
maledecek, “olay” demagojisine
baﬂvuracaklard›r.

“Taksim’e ç›kaca¤›z” diyen demeçler, emekçileri Taksim’e davet
eden ça¤r›lar, korkuyla, tedirginlik-

Korku, “olay” korkusu
d e ¤ i l d i r ; “s›n›fsal”
korkudur
Tekelci burjuvazi, onun ad›na ülkemizi yönetmekte olan AKP hükümeti ve onlar›n “huzur ve güveni”ni
sa¤lamak için maaﬂ alan ordu ve
polis, hiç kuﬂku yok ki, D‹SK’in ve
di¤er demokratik kitle örgütlerinin
Taksim karar›ndan rahats›z olmuﬂlard›r.
Gerçek ﬂu ki; onlar iﬂçilerin, ezilen halk›n, sendikalar›n, devrimci
örgütlerin, Taksim Meydan›’na
b o m b a l a r l a , s i l a h l a r l a ç›kmayaca¤›n› iyi biliyorlar. E¤er polisin bir
sald›r›s› olmazsa, orada hiçbir olay
ç›kmayaca¤›n› da çok çok iyi biliyorlar. Ama zaten as›l korkular›
bunlar de¤il. Korkular›, yüzbinlerce
emekçinin orada biraraya gelmesi
ve devrim ve sosyalizm sloganlar›n›
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hayk›rmas›d›r. Yüzbinlerin k›z›l
bayraklar alt›nda toplanmas›d›r.
Bu korkular›n› do¤rudan itiraf
edemedikleri için “olay” demagojisine sar›l›yorlar.
Tekrar söylüyoruz; oligarﬂinin
polisi sald›rmad›kça, hiçbir olay
ç›kmaz. Bugüne kadar da ç›kmam›ﬂt›r.
‹ﬂçiler, heyecanla ç›kacaklar
Taksim’e. Coﬂkuyla Enternasyonal’i söyleyecekler o meydanda.
O meydana “1 May›s Alan›” ad›n› kazand›ran ﬂehitlerinin an›s›na “1
May› s, ‹ﬂçinin Emekçi nin Bayra m›, Devrimin ﬁanl› Yolunda ‹lerleyen Halklar›n Bayram›...” marﬂ›n›n dizeleri yank›lanacak orada.

Oligarﬂi, 1 May›s
mücadelesinin sald›rgan,
gaspç›, demagog taraf›d›r
Bu kavga eski bir kavga. Dünyada ve ülkemizde bedeller ödenen,
bedeller ödetilen bir kavga oldu 1
May›s. Aralar›nda uzlaﬂmaz çeliﬂkiler olan iki s›n›f için, birbirine tamamen z›t iki anlam› oldu çünkü 1
May›s’›n.
1 May›s, emekçiler ve ezilen
halklar için s›n›f mücadelesi’ydi,
e n t e r n a s y o n a l i z m ’di,
sosya lizm’di. Burjuvazi ise, iﬂçi s›n›f›n›n
kapitalist düzenin alt›n› oydu¤u bu
günü, “anarﬂiyle terörle” özdeﬂleﬂtirerek önce mahkum etmek, sonra
yoketmek istedi.
Ülkemiz egemen s›n›flar› da
burjuvazinin bu klasik takti¤ini uygulad›lar baﬂ›ndan itibaren. 1 May›s’› yasal, meﬂru bir hakk›m›z olarak tan›mad› oligarﬂi. Hâlâ da tan›m›yor. 1 May›s’› resmi tatil ilan etmiyor hâlâ. 1 May›s’›n iﬂçi bayram›
oldu¤unu resmi kay›tlar›na geçirmek istemiyor.
Tarih karﬂ›s›nda nafile bir direniﬂ. Tüm dünya halklar›, yüzy›l› aﬂk›n süredir “esirler dünyas›”n›n
uyan›ﬂ›n›n günü olarak kabul etmiﬂ
o günü, sen etmesen ne olur? Dünyan›n birçok ülkesi 1 May›s’› resmen iﬂçi bayram› olarak ve resmi

tatil olarak kabul etmiﬂ; sen etmesen ne olur?..
Olan ﬂu ki; biz Türkiye emekçileri, bu hakk› kullanabilmek için
1920’lerden bu yana mücadele içindeyiz. O y›llardan beri, onlarca 1
May›s’ta meydanlara ç›kt›k diye,
bildiriler da¤›tt›k, iﬂ yavaﬂlatt›k diye, yürüyüﬂ yapt›k diye gözalt›na
al›nd›k, tutukland›k, sald›r›lara maruz kald›k.
Siz sald›rd›kça “olayl›” oldu 1
May›s. Siz sald›rmad›¤›n›zda “bayram gibi” geçti.
1976’da yüzbini aﬂt›k diye, devrim ve sosyalizm mücadelesi geliﬂiyor diye, 77’de önümüze onlarca iﬂçi yoldaﬂ›m›z›n cesediyle barikat
ördünüz. 1 May›s Alan›’n› kan gölüne çevirdiniz ve döktü¤ünüz kanla sindirmek istediniz bizi.
S›k›yönetim’de ilk iﬂiniz, meydanlar›m›z› iﬂgal etmek oldu. 12
Eylül’de “ﬂimdi gülme s›ras› bizim”
deyip, tümden yasaklad›n›z 1 May›s’›. Ka¤›t üzerinde yoketti¤iniz 1
May›s’› haf›zalar›m›zdan da silmek
için çok çaba sarfettiniz. Fakat ba-

ﬂaramad›n›z. 12 Eylül karanl›¤›n›n
en koyu oldu¤u y›llarda, bazen bir
duvar yaz›s›, bazen bir gecekondu
semtinde küçük bir “korsan” gösteri, 1 May›s’› unutmad›¤›m›z›n ifadesi oldu.
1988, 89, 90 1 May›s’›nda gö¤üs
gö¤üse, diﬂe diﬂ kavgadayd›k. Ki o
kavgayla kazand›k yeniden 1 May›s’›. Yasaklar›n›z›n kâr etmeyece¤ini gösterdik. Ve sonra, 1993, 94,
95, 96... her geçen 1 May›s’ta meydanlar daha kalabal›klaﬂt›, daha gür
hayk›r›ld› devrim sloganlar›.
2000’li y›llarda yine sosyalizmin
k›z›l bayraklar›yla ç›kt›k meydanlara. Tüm dünyay› tehdit eden, iﬂgalleriyle, bombalar›yla halklara boyun e¤meyi dayatan emperyalizme
karﬂ› mücadele bayraklar›n› dalgaland›rd›¤›m›z günler oldu 1 May›slar. Emperyalizmin ve oligarﬂinin
ülkeleri, halklar›, örgütleri, devrimcileri tecrit etme sald›r›s›na karﬂ›
birli¤in, dayan›ﬂman›n, uzlaﬂmaz
bir direniﬂçili¤in tan›¤› oldu meydanlar.
K›sacas›, 1977’den bu yanaki ta-

Taksim’e barikat kurmak
isteyen devlet sendikac›lar›
D‹SK’in 1 May›s’› Taksim’de kutlama
karar› karﬂ›s›nda, Türk-‹ﬂ her zamanki rolünü
üstlendi. Türk-‹ﬂ yetkilileri bu u¤ursuz ve iﬂçi düﬂman› rolün bir parças› olarak, “1 May›s’› ülkenin hassasiyetlerine uygun bir ﬂekilde kutlayacaklar›n›” aç›klad›.
Türk-‹ﬂ Baﬂkan› Salih K›l›ç: “D‹SK’in
Taksim ›srar› anlams›z. Provokatörler, kullanabilir. Sendikac›l›k iﬂçinin haklar›n›n savunulmas›d›r. Bir tak›m organizasyonlarla baﬂkas›n›n de¤irmenine su taﬂ›mak de¤ildir.” diyerek, D‹SK’e sald›r›p kendi kaçk›nl›¤›n›
gizlemeye çal›ﬂ›yor. Hem suçlu hem güçlü!
Türk-‹ﬂ’in hareket noktas›, iﬂçilerin, emekçilerin de¤il, “ülkenin” yani asl›nda düzenin hassasiyetleridir.
Her zaman da böyle olmuﬂtur.
Türk-‹ﬂ nerede, hangi iﬂçinin hakk›n› gerçekten savunmuﬂ ki, sendikac›l›k dersi vermeye kalk›ﬂ›yor?

rihe bir bak›n; 1 May›s iﬂçilerle,
devrim ve sosyalizmle an›lmaya devam etti hep. Yasaklanamad›, yokedilemedi.
ﬁimdi, 30 y›ll›k 1 May›s kavgam›z›n geldi¤i noktada, ad›n› dökülen kan›m›zla de¤iﬂtirdi¤imiz tarihsel 1 May›s Alan›’m›z› geri istiyoruz.
Aç›n Taksim’i.
Aç›n ki, 30 y›ld›r sürdürdü¤ünüz
haks›z, yanl›ﬂ, gayri-meﬂru, hukuksuz uygulama son bulsun.
Aç›n Taksim’i.
‹ﬂçilerin, memurlar›n, gecekondulular›n, iﬂsizlerin, ev kad›nlar›n›n, esnaflar›n, ayd›nlar›n, ö¤rencilerin Taksim’de yank›lanacak gür
sesi belki korkutacak yine sizi. Ama
katlanacaks›n›z; madem demokrasi
diyorsunuz, madem demokrasicilik
oyununu oynamakta ›srarl›s›n›z,
madem biz “bütün ülkenin hükümetiyiz” diyorsunuz, o zaman, korksan›z da, kabuslar içinde kalsan›z da,
açacaks›n›z Taksim’i!
Aç›n!

12 Eylül Cuntas›’ndan itibaren cuntayla iﬂbirli¤i
yap›p eme¤in mücadele gününü y›llarca a¤z›na almayan, birileri meydanlara ç›karken, 1 May›s’› salonlara hapsetmeye çal›ﬂan Türk-‹ﬂ, esas olarak 1
May›s’›n kendisinden kaçmaktad›r. Alan tart›ﬂmas› bu bak›ﬂ aç›s›n›n bir ürünü olarak
gündeme gelmektedir. Türk-‹ﬂ bürokrasisine
kalsa, ne Kad›köy ne de Ça¤layan hiçbir yerde yapmaz 1 May›s’›.
*
Hak-‹ﬂ Baﬂkan› Salim Uslu da 1 May›s’la ilgili ﬂu aç›klamay› yapt›: “ Toplumun hassasiyetlerini en iyi sendikac›lar de¤erlendirmeli. Devletin kayg›lar› dikkate
al›nmal›. 1 May›s gerilim sebebi olmamal›.”
Zaman zaman muhalif tav›r ve aç›klamalar›na rastlan›lan Hak-‹ﬂ Baﬂkan› Salim Us lu, kendi yandaﬂlar›n›n iktidar olmas›yla birlikte “devlet sendikac›l›¤›”n› da oldukça benimsemiﬂ gözüküyor.
Sendikac›lara bak›n; devletin kayg›lar›ym›ﬂ... ülkenin hassasiyetleriymiﬂ... Peki ya emekçilerin kayg›lar›
ne olacak?.. ‹ﬂçinin, memurun, iﬂsizin, hassasiyetleri ne
olacak? Sizin göreviniz devleti savunmak m›, emekçileri savunmak m›?
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Haklar ve Ö zgürlükler Cephesi:
Taksim, 1 MAYIS ALANI’d›r; Yasaklanamaz!

1 May›s 1977 Katliam›n›n Hesab›n› Sormak
‹çin 1 May›s’ta Taksim’de Olal›m!
HÖC ta ra f ›n d a n 7 Nis an 2 0 0 7 ’d e y a y ›n l an a 8 6
No’lu a ç›klamay› okurlar›m›z a sunuyoruz:

Yaral›lar›n say›s›n› ise, hiç kimse tam olarak sayamad›.
Meydan› kurﬂun ya¤muruna tutup emekçileri katledenler, ellerini kollar›n› sallayarak çekip gittiler
meydandan. Katliam›n nas›l tezgahland›¤›na dair, pek
çok bilgi, kan›t ortaya ç›kt›, ama katiller bulunamad›lar. Daha do¤rusu bulunmad›lar. Çünkü devletin korumas›ndayd›lar.

1 May›s, bir as›rd›r, emekçilerin birlik, mücadele,
dayan›ﬂma günüdür. 1977 y›l›n›n 1 May›s’›nda, ülkemizin iﬂçileri, köylüleri, ö¤rencileri, gecekondulular›,
esnaflar›, ayd›nlar›, k›sacas› tüm halk birlik olup ç›kt› Taksim Meydan›’na. 500 bin kiﬂinin ad›mlar›yla ve
sloganlar›yla sars›l›yordu o gün Taksim. Ve o gün 500
bin emekçi Taksim Meydan›’n›n ad›n›, 1 May›s Alan›’na çevirdi.

Katiller 30 y›ld›r yarg›lanmad›, cezaland›r›lmad›.
30 y›ld›r adalet yerini bulmad›.

BU KATL ‹ A MI N H E S A BI N I S O RMA
ZAMANIDIR!
Katliam› unutmad›¤›m›z›, katillerin
yakas›n› b›rakmayaca¤›m›z› göstermek
için, 1 May›s A l a n › ’ n d a o l a l › m .

500 bin emekçiydik. Birlik içindeydik, sömürü düzenine karﬂ› mücadele içindeydik. Hazmedemedi egemenler bunu. Tahammül edemediler birli¤imize, dayan›ﬂmam›za ve mücadelemize. Kana bo¤dular iﬂçilerin bayram›n›. Kana bo¤dular Taksim Meydan›’n›.
Y›ld›rmak, sindirmek istediler halk›. Y›lmad›k,
sinmedik. Ertesi y›l yine yüzbinlerle ç›kt›k ad› art›k
bilincimizde ve dilimizde “1 May›s Alan›” olan Taksim Meydan›’na.

Tü m eme kç ile r,
tüm devrimci demokratik güçler!
500 bin emekçinin kavgas›n› sürdürmek için, o
alanda ﬂehit verdi¤imiz emekçilerin hesab›n› sormak
için, gücümüzü, ‹stanbul 1 May›s Alan›’nda birleﬂtirelim. Bu sene, T ü r k i y e ç a p › n d a t e k b i r 1 May›s olmal›. O da tarihsel 1 May›s Alan›’m›zda olmal›. Ülkemizin dört bir yan›ndan ›rmaklar gibi ak›p, 1 May›s
Alan›’nda buluﬂal›m.

Bizi y›ld›ramayanlar, ilk f›rsatta yasaklad›lar Taksim’i.
1979 1 May›s’›nda ülkemizin büyük bölümü s›k›yönetim alt›ndayken, 1 May›s Alan›’m›z› da iﬂgal
edip, yasaklad›lar. O günden beri bize yasak alan›m›z.
O günden beri, kâh gözda¤› için sancak açt›klar›, kâh
“ﬂampiyonluk” kutlamalar› yapt›klar›, popçulara açt›klar› meydan, ülkemizin emekçilerine yasak hala.

Ekonomik ve siyasal isteklerimizi, sorunlar›m›z›,
ekmek, adalet ve özgürlük talebimizi dile getirmek
için; tüm halk›m›z›, iﬂçileri, köylüleri, memurlar›, ö¤rencileri, ayd›nlar›, esnaflar›, gecekondulular›, tüm
ezilen ve sömürülenleri, 1 May›s Alan›’na davet ediyoruz. Tüm ilerici, demokrat, devrimci, vatansever
sendikalar›m›z›, odalar›m›z›, derneklerimizi, tüm halk
örgütlülüklerini 1 May›s Alan›’na davet ediyoruz.

BU YASA⁄A ARTIK SON V E R M E
ZAMANIDIR!
Yasa¤a son demek için
1 May›s A l a n › ’ n d a o l a l › m .
1 May›s Alan›, yaln›z yasakla de¤il, orada dökülen
kanlar›m›z›n hesab›n›n sorulmam›ﬂ olmas›yla da hep
bu ülkenin gündeminde kald›. 2007, 1 May›s 1977
katliam›n›n 30. Y › l d ö n ü m ü d ü r.

Haklar ve Ö zgürlükler Cephesi ile irtibat için:
‹nternet: w ww.haklar-ozgurlukler-cephesi.org
Mail: b irleselim@haklar-ozgurlukler-cephesi.org

30 y›l önce o meydanda, tam 35 emekçi katledildi.
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Ya¤ma ve
Talan
Yolu

Samsun’dan Sarp’a
uzanan 542 kilometrelik Karadeniz Sahil Yolu, Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an taraf›ndan 7 Nisan’da törenle aç›ld›.
“Cumhuriyet tarihinin
en büyük projesi” denildi yol için, önceki iktidarlar›n beceremediklerini baﬂar›yla gerçekleﬂtirdiklerini” söyledi baﬂbakan, Karadeniz halk›na büyük bir hizmet
olarak sunuldu sahil yolu. Peki gerçekten öyle mi? Bu yol Karadeniz
halk›n›n ihtiyaçlar› için mi yap›ld›?
AKP iktidar›n›n m› eseri oldu?

Rant ve Yolsuzluk Yolu
Her ﬂeyden önce Karadeniz Sahil Yolu, AKP iktidar›n›n eseri de¤ildir. Yap›m›na, 1997 y›l›nda,
ANAP iktidar› ve onun baﬂbakan›
Mesut Y›lmaz taraf›ndan baﬂlanm›ﬂt›r. AKP her ﬂeyi oldu¤u gibi bunu da kendine malediyor.
Baﬂlad›¤› ilk günden itibaren de,
sadece do¤ay› katletmesinden dolay› halk›n tepkilerine neden olmam›ﬂ, ayn› zamanda büyük bir rant ve
ya¤ma kap›s› haline gelmiﬂtir. Yolun ihalelerinin da¤›t›m› s›ras›nda
yaﬂanan yolsuzluklardan dolay›, dönemin Bay›nd›rl›k Bakan› Yaﬂar
Topçu’nun, Yüce Divan'a gönderilmesi bunun en üst düzeyde örne¤idir. ‹ﬂe bak›n ki, ANAP’l› bakan›
Yüce Divana gönderen AKP, ﬂimdi
yolu sahiplenmekte ve üstelik aç›l›ﬂa Mesut Y›lmaz ve Topçu’yu da
davet etmektedir.
Yolun yap›m›ndaki rant öylesine
büyüktür ki, çevresel nedenlerden
dolay› yolun yap›m›na karﬂ› ç›kanlar›n baﬂ›nda gelen Av. Cihan Eren
mafya taraf›ndan Trabzon’da katledilmiﬂ, rantç›lar›n polisi olay›n üzerine dahi gitmemiﬂtir.
Evet rant büyüktür. Resmi rakamlara göre; baﬂlang›çta 800 milyon dolar olarak hesaplanan proje,
sonradan, tipik bir ek rant da¤›tma
yöntemi olarak kullan›lan “keﬂif”
art›ﬂlar›yla 2.5 milyar dolara mal olmuﬂtur. Bu para kimlerin kasalar›na

akt›; bellidir. Ki rant bunlarla da s›n›rl› de¤ildir. H›rç›n
Karadeniz’in yolu dövmesi
ile sürekli bir ﬂekilde “onarma-bak›m” çal›ﬂmas› hiç bitmeyen bir kâr
kap›s› olacak.

Do¤ay› Katletme Yolu
Karadeniz Sahil Yolu, siyasi,
ekonomik, hukuki boyutlar›n›n yan›s›ra çevresel nedenlerden dolay›
da en çok tart›ﬂ›lan projelerden biri.
Denizle sahilin aras›na b›çak gibi saplanan yol, tam bir do¤a katliam›d›r. Sahile paralel vadilerden
yol yapmak yerine, “daha ucuza
maloluyor” diye, denize dolgu yap›p do¤ay› katleden bir yönetim anlay›ﬂ›n›n eseri olan sahil yolunun
tahribat› sadece “güzelliklerin yok
edilmesi” ile s›n›rl› de¤ildir.
Sahilin dokusu ile deniz aras›ndaki ba¤lant›y› kesen proje, bal›k
türlerinden sudaki mikroorganizmalara kadar denizdeki ve k›y›daki bütün canl› türlerini etkileyecek. Bu
da ekolojik dengeyi baﬂkalaﬂt›racak. Öte yandan dere yataklar›n›n
denize eriﬂiminin önünü kesmesinden dolay›, Karadeniz halk›na büyük zararlar veren sel felaketlerini
daha da art›racak. (Ki bu tür felaketlerde de, yolu yapanlar ç›k›p “takdir-i ilahi” diyecekler.)
Bu konuda say›s›z bilimsel rapor
haz›rlanm›ﬂ, davalar aç›lm›ﬂ, çeﬂitli
protestolar düzenlenmiﬂtir. Ancak,
halk›n tepkilerini dikkate alma gibi
bir gelene¤i olmayan iktidarlar bilime, halka kulaklar›n› t›kad›lar. Do¤an›n katline karﬂ› ç›kanlar› “kamu
yarar› aleyhine çal›ﬂan provokatörler” diye lanse ettiler.
Kendi mahkemelerine de kulak
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t›kay›p hileler yapt›lar.
Karadeniz Sahilleri Koruma Platformu’nun belirtti¤i gibi; Yarg›n›n
'mevzuata uygun de¤il' dedi¤i, 'kamu
yarar›na ayk›r›' dedi¤i projeler, arkadan
dolanarak, yeniden ve yeniden ilan edilen idari kararlar ile, yarg› ayaklar
alt›na al›narak uygulanm›ﬂt›r. Yarg›n›n h›z› iﬂ makinelerinin yan›nda
yavaﬂ kalm›ﬂ, inﬂaatlar bitmiﬂ, fakat
yarg› süreci bitmemiﬂtir.
Halk›n tüm talep ve tepkilerinin
düzen taraf›ndan kaale al›nmamas›n›n bir örne¤i olarak aç›ld› yol.
Asl›nda onlar da çok iyi biliyorlard› yolun ne anlama geldi¤ini. Örne¤in, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakan›
Faruk Özak, “ak›ls›z proje” diyerek,
Ulaﬂt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m
“Aptalca mühendislik eseri” sözleriyle, Çevre ve Orman Bakan› Osman Pepe ise “yolu bu ﬂekilde yapan›n elleri k›r›ls›n” ifadeleri ile bu
gerçe¤i ifade etmiﬂlerdi. Ancak rant
çok daha öncelikliydi.
“Daha ucuz” söylemi de, rant›
gizlemek içindir. Zira, 2.5 milyar
dolar gibi devasa bir maliyeti olan
bu projenin yerine, daha ekonomik
ve do¤aya uyumlu projeler üniversiteler taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ ancak
dikkate al›nmam›ﬂt›r.
Rant gözetilerek haz›rlanm›ﬂ karalama projelerle, yeterli 'etüd',
'çevresel de¤erlendirme' ve 'sosyal
fayda analizleri yap›lmadan', bölge
belediyeleri ile eﬂgüdüm sa¤lanmadan baﬂlayan ve ad› yolsuzluklar ve
çevre katliam› ile ayyuka ç›kan Sahil Yolu; Karadeniz halk›n›n y›llard›r bekledi¤i, ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamaya dönük yap›lm›ﬂ bir yol de¤il,
burjuva politikac›lar ile yüklenici
firmalar aras›nda ﬂekillenen ç›kar
iliﬂkilerinin cisimleﬂmiﬂ halidir.
Bir baﬂka deyiﬂle, kazançl› olan
Karadenizliler de¤il, Sahil Yolu’ndan ‘yolunu bulanlar’ olmuﬂtur.

Genelge Uygulanm›yor
Protestolar Yay›l›yor
Hat›rlanaca¤› üzere, Büyük Direniﬂ sonucunda Adalet Bakanl›¤›,
tecritin k›r›lmas›nda önemli bir
ad›m olarak de¤erlendirilen 45/1 say›l› genelgesini yay›nlam›ﬂt›.
Aradan üç aya yak›n zaman geçmesine karﬂ›n, genelge hapishanelerde uygulanm›yor. Sayfalar›m›zda
aktard›¤›m›z üzere, her hapishanede
çeﬂitli bahaneler üretilerek, varolan
durum dayat›lmalaya çal›ﬂ›l›yor.
Yine bu süre içinde demokratik
kamuoyunun ça¤r›lar› duymamazl›ktan gelinmektedir. Adalet Bakanl›¤›, hapishane idarelerini ortaya
koydu¤u bahanelere teslim olunaca¤›n›, bunlarla kendisinin ilgisinin
bulunmad›¤›n›n kabul edilece¤ini
düﬂünmemelidir. Bu ülkenin hapishanelerini tan›yan herkes, idarelerin
bu denli kamuoyunun dikkatini yöneltti¤i bir konuda, üstelik bakanl›¤›n›n aç›k bir genelge yay›nlad›¤›
konuda, keyfi uygulamalar›nda bu
ﬂekilde ›srar edemez.
Adalet Bakanl›¤› bu oyalamaya ve oyuna son vermelidir.

Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi’nde
‘Sohbete Ç›kmama’ Eylemi
Genelgenin uygulanmamas› d›ﬂar›da protestolara neden olurken,

hapishanelerden de protesto sesleri
yükselmeye baﬂlad›.
Genelgenin yaﬂama geçirilmedi¤i yerlerden Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi’nden, Kenan Günyel’in 29 Mart
tarihli mektubundan aktar›yoruz:
“Genelgenin yay›nlanmas›n›n
üzerinden iki ay› aﬂk›n bir sürenin
geçmesine ra¤men, genelgenin hükümleri halen hayata geçmemiﬂtir.
Bulundu¤umuz hapishanede,
haftada 10 saat de¤il iki saatlik bir
uygulama vard›r. Ay sonu aç›k görüﬂ haftas› ise, hiç uygulanmamaktad›r. Yani haftada iki, ayda alt› saatlik bir uygulama vard›r. Yine, haftada uygulanan iki saatlik süre de;
ziyaret, s›cak su, avukat gibi baﬂka
haklar›n kullan›m an›na denk getirilmektedir. K›saca genelgede aç›k
olarak belirtilen ﬂekilde yap›lmamaktad›r.
Ayr›ca, on kiﬂilik grupland›rmalar olmad›¤› gibi, varolan alt›-sekiz
kiﬂilik gruplar› da belirleyen biz tutuklu ve hükümlüler yerine, hapishane idaresidir.
Haftada on saat, on kiﬂinin bir
araya getirilmesi hükmü "imkans›zl›k", "yer yok" vb. nedenlerle uygulanmamas›n›n anlam›, genelgeyi
uygulamamak için bahaneler yarat›lmas›d›r. Ayn› genelgede aç›kça

Kocaeli HÖC: Bakanl›k Aciz Mi Yalanc› M›?
Kocaeli HÖC üyeleri, 5 Nisan günü ‹nsan Haklar› Park›'nda yapt›¤›
eylemle, genelgenin uygulanmas›n› ve tecritin kald›r›lmas›n› istedi. Aç›klamay› okuyan Ekin Güneﬂ Sayg›l›, F Tiplerinin nas›l aç›ld›¤›n› ve direniﬂ sonucundaki kazan›mlar› hat›rlatarak, “Hemen tüm F Tiplerinde genelgenin özüne ayk›r› uygulamalar sürmekte ve Adalet Bakanl›¤› buna göz yummaktad›r”
dedi. Hapishane idarelerinin bu keyfi tutumlar›n›n Bakanl›¤›n bilgisi d›ﬂ›nda olup olmad›¤›n› soran Sayg›l›
ﬂöyle devam etti: “E¤er böyle ise buradan tüm kamuoyuna ilan ediyoruz; Adalet Bakanl›¤› ya kendi yay›nlad›¤› genelgeyi uygulayamayacak kadar acizdir ya da
yalanc› ve kötü niyetlidir.“ Aç›klamada s›k s›k "Tecrit
Kald›r›ls›n Genelge Uygulans›n, Tecrite Son, Devrimci
Tustaklar Onurumuzdur" sloganlar› at›ld›.
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belirtilen "ortak mekan yetersizli¤i
sorunu çözülünceye kadar kapat›lma birimleri de dahil olmak üzere
her türlü kapal› alan›n›n kullan›labilmesine” imkan tan›yan düzenleme hayata geçirilmelidir. Ki genelgede "bu süre zarf›ndan kendi oda
ve ko¤uﬂlar› kullan›labilir" denilmektedir, yer sorununa iliﬂkin.
Bakanl›k, kendi imzas› ile yay›nlad›¤› genelgenin uygulanmas›n›
sa¤lamal› ve kamuoyu önünde verilen sözlerini bir an önce tutmal›d›r.
Aksi tutum ve davran›ﬂlar tecritin
sürdürülmesinde ›srarc› olundu¤unu
ve tecrit uygulamalar›n›n savunulmas› anlam›na geliyor.
Mevcut uygulama genelgenin
i h l a l i di r, t e c ri t i n de v a m› d › r.
Mevcut uygulama hiçbir biçimde kabul edilemez.
Genelgenin uygulanmamas›;
haklar›m›z›n gasbedilmesi ve en geri noktada bir statünün oturtulmas›
çabas›d›r. Bu statü kabul edilemez,
meﬂrulaﬂt›r›lamaz. Tam da bu noktada varolan statü dayatmas›n›n karﬂ›s›nda; bu durumu meﬂrulaﬂt›rmamak için sohbete ç›kmamaktay›z.
Genelge eksiksiz uygulanmal›d›r.”

Tecriti Koyulaﬂt›ran
Uygulamalar Sürüyor
Hapishane idareleri genelgeyi
uygulamad›¤› gibi, tecriti koyulaﬂt›ran uygulamalar›na da devam ediyor. ‹ﬂte bunlardan baz›lar›:

1- Dokuz ayl›k yay›n yasa¤›
Sincan F Tipi’nden Kaan Ünsal'›n mektubundan aktar›yoruz:
"Dergiler, kitaplar üzerindeki
sansür de devam ediyor. Ayﬂe Düzkan'›n "Behiç Aﬂç›" kitab›, sak›ncal› bulundu verilmedi. Yürüyüﬂ'ü 64.
say›dan beri okuyam›yoruz.” (yani
36 say›, yaklaﬂ›k 9 ayd›r-bn).

2- Mizah dergisine sansür
Sincan F Tipi’ndeki Cepheli tutsaklar›n haz›rlad›¤› V›z Gelir isimli
mizah dergisinin 92. say›s›n›n tam
21 sayfas› hapishane idaresi taraf›ndan “sak›ncal›” bulunarak sansürlendi.

Bakanl›k “Engelleri”
Kald›rmak Zorundad›r!
Ankara'da TAYAD'l› Aileler F
Tipi hapishanelerde 45/1 say›l› genelgenin uygulanmamas› nedeniyle
5 Nisan günü Ceza ve Tevkif Evleri
Genel Müdürlü¤ü ile görüﬂtü.
6 Nisan’da Yüksel Caddesi'nde
bir aç›klama yapan TAYAD’l›lar,
genelgenin uygulanmas›n› istediler.
Burada görüﬂmeye iliﬂkin bilgi
veren Semiha Eyilik, bakanl›k yetkililerinin ayn› ﬂeyleri ortaya att›¤›n›, Kamu Personeli Seçme S›nav›'ndan sonra personel al›naca¤› yönünde söz verdiklerini ancak 'Yapmaya çal›ﬂaca¤›z' ﬂeklindeki yaklaﬂ›m›n tutsaklar› ba¤layan bir yaklaﬂ›m olmad›¤›n› kaydetti. Eyilik, ﬂu
anda düzenlemelerin yap›lmamas›n›n nedeninin de insan faktörü oldu¤unu söyleyerek, bunlar› göz önüne

almadan cezaevlerinin inﬂa edilmesinin bir çeliﬂki oldu¤unu kaydetti.
Genelgenin uygulanmas›n› isteyen TAYAD’l›lar, "Hapishanelerde
45/1 Say›l› Genelge Uygulans›n",
"F Tiplerinde Tecrit ve Hak ‹hlalleri Sürüyor" yaz›l› pankart ve dövizler taﬂ›rken, aç›klamay› okuyan
Bayram ﬁahin, hapishanelerde hak
ve kazan›mlar›n kan, can bedeli yarat›lan büyük direniﬂlerin eseri oldu¤unu hat›rlatarak, bu genelgenin
de büyük bedellerle yay›nlat›ld›¤›n›
belirtti. Genelgenin içeri¤ini bir kez
daha hat›rlatan ﬁahin, “Adalet Bakanl›¤› bunun yaln›zca ilk ad›m oldu¤unu, iyileﬂtirmenin devam edece¤ini, haftada 10 saat olan görüﬂme sürelerinin 20 saate ç›kabilece¤i
sözünü veriyordu. Ancak genelge

Aﬂc›’ya ‘meslekte emek ödülü’
ÇHD Genel Merkezi'nin geleneksel olarak her y›l verdi¤i ‘meslekte emek ödülü’, müvekkilleri için bedenini ölüme yat›ran Av. Behiç Aﬂc›'ya verildi. Yeni bir avukatl›k anlay›ﬂ›n›n örne¤ini sunan Aﬂc›’ya ödül, ‹stanbul ﬁubesi'nin 6 Nisan'da Beyo¤lu Ö¤retmen
Evi'nde düzenledi¤i yemekte, Hüseyin Yüksel Biçen taraf›ndan sunuldu.
Ödül hakk›nda görüﬂtü¤ümüz Behiç Aﬂc›, ödülün asl›nda Büyük
Direniﬂ’te ödenen bedellere verildi¤ini kaydetti ve 122 ﬂehit ile yüzlerce gazi ad›na ald›¤›n› söyledi. Ayn› zamanda bu ödülün tecite karﬂ› mücadelede örgütlenen tüm kesimlere de verildi¤ini belirten Aﬂç›
ﬂunlar› söyledi: “Bu ödül tecrite karﬂ› mücadelede kazan›lan zaferi
ifade etmektedir. Dolay›s›yla ben bu ödülü bana verilmiﬂ kabul etmedim. ÇHD dürüst bir tav›r sergileyerek bu konuda kendisini ifade
etti. Tecrit kalkmam›ﬂt›r. Bence bu ödül gelece¤e dair sorumluluklar›m›z› hat›rlat›yor. Nas›l 122 ﬂehidin mezarlar› gözlerimizin önündeyse ve bize tecrite karﬂ› mücadelede sorumluluklar›m›z› hat›rlat›yorsa bu ödül de bunu hat›rlat›yor.
Benim için önemli olan bir baﬂka nokta,
yöneticisi olmaktan gurur duydu¤um
ÇHD'nin bu ödülü vermesidir. Ödül töreni de
çok anlaml›yd›. Yeni yönetimin ciddi s›navlar›ndan biriydi. Özellikle eski yönetim ve onlara yak›n çevrelerin boykot etmesine ra¤men
baﬂar›l› ve kitlesel bir tören organize edildi.”
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hükmü hayata geçmiyor,
sözler tutulmuyor. Çeﬂitli keyfi gerekçe ve engellerle bu
hak kullan›lamaz hale
getirilmeye
çal›ﬂ›l›yor”
dedi.
Adalet
Bakanl›¤›’n›n bir an
önce bu hakk›n kullan›lmas› önündeki engelleri kald›rmak, bunun
nesnel zeminini haz›rlamak zorunda
oldu¤unu kaydeden ﬁahin, aksi takdirde genelge öncesinde oldu¤u gibi bundan sonra do¤abilecek tüm
olumsuzluklardan da Adalet Bakanl›¤›’n›n sorumlu olaca¤› uyar›s›nda
bulundu. TAYAD’l›lar genelgenin
takipçisi olacaklar›n› söylediler.

TAYAD'l›lar
Adalet Bakanl›¤›
ile Görüﬂtü

Erol Zavar'a özgürlük!
A¤›r sa¤l›k koﬂullar›na karﬂ›n F Tiplerinde tutulan, Odak Dergisi Genel Yay›n
Koordinatörü Erol Zavar için Ankara’da
aç›klama yap›ld›.
‘Erol Zavar'a Yaﬂama Hakk› Koordinasyonu’ üyelerinin 10 Nisan’da Yüksel Caddesi'nde yapt›¤› aç›klamada konuﬂan Elif
Zavar, eﬂinin F Tipi cezaevi koﬂullar›nda
tedavisinin sürdürülebilmesinin zor oldu¤una dikkati çekti. HÖC'ün ve ESP'nin
destek verdi¤i eylemde, toplanan dilekçeler Cumhurbaﬂkanl›¤›’na gönderildi.

2 dakikal›k konuﬂmaya
2 ay hapis!
Diyarbak›r E Tipi Kapal› Cezaevi'nde 2
dakika 25 saniye fazla telefon görüﬂmesi
yapt›¤› gerekçesiyle disiplin cezas› alan
‹lknur Özden adl› hükümlünün ﬂartl› tahliye süresi uzat›ld›. 5 Nisan'da tahliye edilmesi gereken Özden'in tahliyesi Cezaevi
‹daresi taraf›ndan 6 Haziran'a ertelendi.
Ki, idarelerin mahkeme karar› olmaks›z›n
böyle bir inisiyatifi bulunmamaktad›r.

S öz g ençlikte:

müdahalelerinden, sendikal faaliyeti engellemek için patronla kolkola vermelerinden, ilerici
sendikac›lar›n
gözalt› ve tutuklamalarla
sindirilmek istenmesinden
tan›r polisi...
Yoksullar baﬂlar›n› sokmak için
yapt›klar› iki göz gecekondular›n›
y›kmaya gelen tabur tabur gözü
dönmüﬂ timlerinde, yerde defalarca sürüklenmelerinden, ezildikleri
tekmelerin alt›nda y›k›ma karﬂ›
direniﬂlerden tan›r.
Sadece bu kadarla m›! Yarg›s›z
infazlar, iﬂkenceler, katliamlar,
bask›nlar, rüﬂvet, gözalt›nda kay›plar, taciz, tecavüz... Hepsi bu
162 y›ll›k tarihin sat›r baﬂlar›d›r.
Bu ülkenin Devrimci Gençli¤i
olan bizler de çok iyi tan›r›z onlar›. 16 Mart 1978'de üniversiteden
ç›karken u¤rad›klar› faﬂist sald›r›
sonucu ﬂehit düﬂen yoldaﬂlar›m›z›n katillerine kaçmalar› için yard›m eden emniyet amirlerinden
tan›r›z. Mimar Sinan Üniversitesi’nde rehberlik ve dayan›ﬂma ma-

Gençlik 162 y›ll›k polis
teﬂkilat›n› çok iyi tan›yor!

Türk polis teﬂkilat› 162. kuruluﬂ y›ldönümünü kutluyor. Tüm
sokaklar kuca¤›nda bir çocukla,
yaﬂl› bir adama yard›mc› olan, hayat kurtarmak için kendini riske
atan polis resimleriyle dolu, yard›msever polisler... 'Yasakl›' Taksim Meydan› ise yine ayn› ﬂekilde
kutlamalar çerçevesinde bayram
yerine çevrildi. Halka sevimli gözükebilmek için hepsi bayram çocu¤u gibi giyinmiﬂ, pek de ﬂ›k olmuﬂlard›.
Polis teﬂkilat›n›n kültürel yap›s› da sürekli geliﬂtiriliyormuﬂ ayr›ca on bin yeni üniversite mezunu
polis al›nacakm›ﬂ. Art›k toplumsal
olaylara da polis en çok biber gaz›yla müdahale edecekmiﬂ. Öyle
elinde copla 'Allah Allah' nidalar›yla kitleye sald›ran polis de görmeyecekmiﬂiz. Tüm bunlar bugünlerde veya bir iki ayl›k süreçte emniyet tara- tan›t›m kampanyalar›na ne gerek var,
f›ndan kamuoyuna yap›arayan herkes tan›r onlar›!
lan aç›klamalard›r.
Fakat bu gösteriﬂli
reklam kampanyas›na
neden ihtiyaç duymaktad›r 162 y›ll›k polis teﬂkilat›? Yoksa yeterince tan›nmamaktam›d›rlar?
Halk›m›z 162 y›ll›k bu
teﬂkilat›
tan›yamam›ﬂ
m›d›r hala? Elbette hay›r!
Oldukça iyi tan›n›r ülkemizde polis teﬂkilat›. Zaten kuruluﬂlar›n› kutlama
bahanesiyle yapt›klar›
“imaj düzeltme” operasyonundan
sas› açan Seher ﬁahin'i camdan
baﬂka bir ﬂey de de¤ildir.
atarak katleden e¤itimli katillerinden tan›r›z. Ankara'da gözalt›nda
Halk›m›z›n her tabakas› taraiﬂkenceler sonucu katledilen Birf›ndan çok iyi tan›n›r polis.
tan Alt›nbaﬂ'dan tan›r›z.
‹ﬂçiler emekçiler yedikleri
Daha geçen hafta ‹stanbul Üni'meydan' dayaklar›ndan, her hak
versitesi’nde faﬂistlerin sald›r›s›na
arama eylemlerine panzerleriyle,
u¤rayan ‹stanbul Gençlik Dernekli
gaz bombalar›yla sald›ran çevik
ö¤rencilere, faﬂistler tek baﬂlar›na
kuvvetlerinden,
gözalt›lardan,
yeterli gelmeyince bir de polisler
fabrika önlerindeki direniﬂlere
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sald›rm›ﬂ ve sald›ranlar› de¤il sald›r›ya u¤rayanlar› suçlu durumuna düﬂürmeye çal›ﬂm›ﬂt›r.
Ayn› ﬂekilde defalarca derneklerimizi hiçbir makul gerekçe sunmaya dahi gerek duymadan basanlar, dernek çal›ﬂanlar›m›z› 'ﬂeffaf karakollar›ndaki' iﬂkencehanelere taﬂ›m›ﬂlard›r. Devrimci gençli¤e düﬂmand›r onlar. Haklar›n› arayan ve haklar› için mücadele eden
herkese düﬂmand›r 162. kuruluﬂ
y›l›n› kutlayan polis teﬂkilat›.
Gençli¤in devrimci mücadelesini sindirebilmek için her ﬂeyi yapan onlard›r. 162 y›ld›r emperyalist Amerikan ve Avrupal› efendilerinin egemenli¤ini, sömürü düzenlerinin bekâs›n› sa¤lamak için
yapm›ﬂlard›r bunlar›. Afiﬂ asan,
bildiri da¤›tan bir devrimciye azg›nca sald›ran polis ayn› devrimciler sald›r›ya u¤ray›nca görmezden
gelmeyi, ortalarda gözükmemeyi
seçmiﬂlerdir. Bunun son örne¤ini 6
nisan günü yaﬂad›k.
ﬁiﬂli Endüstri Meslek Lisesi’ni
basan ellerinde silah, b›çak, sopa
olan faﬂistler herkesin gözü önünde ö¤rencilere sald›rm›ﬂ ve tehdit
etmiﬂtir. Tüm bu süre zarf›nda ne okul çevresinde
hak
sürekli dolanan ekip otolar›, ne de solcu bildikleri
ö¤rencileri taciz etmekten geri durmayan sivil
polisler ortalarda gözükmemiﬂtir. Aksine devrimci ö¤rencileri okul idaresi
ile birlikte tehdit etmiﬂtir.
Yavuz h›rs›z misali!
Bizler devrimci gençlik
olarak halk›m›za bunca
zulmü reva görenlerin ayn› pervas›zl›kla, “halka
hizmet ediyoruz” diye
kand›rmalar›na izin vermeyece¤iz. 162 y›ld›r halk›n ve de
gençli¤in devrimci mücadelesini
kanla bast›rmaktan baﬂka bir ﬂey
bilmeyenlerin, halk›n düﬂmanlar›n›n, üniversite ve liselerimizi hapishaneye çevirenlerin teﬂkilat›n›
affetmeyece¤iz.

Gençlik Federasyonu

gençlik
Örgütlü gençlikten korkuyorlar
Trakya Üniversitesi Makine Mühendisli¤i haz›rl›k s›n›f› ö¤rencisi
M e t i n D o ¤ a n, ailesi arac›l›¤›yla
ölümle tehdit edildi. E d i r n e G e n ç lik Derne¤i Giriﬂimi üyesi olan
Metin Do¤an’›n, ﬁanl›urfa'n›n Siverek ilçesi'nde yaﬂayan amcas› Ayd›n
Do¤an’›n evine 19 Mart tarihinde
gelen iki sivil polis, ''Ye¤enin Metin’in yasad›ﬂ› ba¤lant›lar› var. Yak›nda öldürülecek haberiniz olsun''
ﬂeklinde tehditlerde bulundu.
Polisin as›ls›z beyanlar› ve tehditlerine iliﬂkin, 5 Nisan tarihinde,
Edirne Cumhuriyet Savc›l›¤›'na, polisler hakk›nda suç duyurusunda bulunan Metin Do¤an, “Bundan sonra
kendisinin ve ailesinin baﬂ›na gelebilecek herhangi bir olaydan Edirne
Emniyet Müdürlü¤ü ve ﬁanl›urfa
Emniyet Müdürlü¤ü'nün sorumlu
olaca¤›n›'' belirtti.
Metin’in “ölümle” tehdit edilmesine neden olan büyük suçlara
bak›n: Edirne Gençlik Derne¤i Giriﬂimi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü etkinli¤ine kat›lmak.
16 Mart katliam›n› protesto etmek!
Bu etkinliklerin ard›ndan zaten poli-

Velilerden eylem
‹stanbul Nurtepe'de bulunan
ﬁehit Kubilay ‹lkö¤retim Okulu’nda çocuklar› okuyan veliler,
10 Nisan günü yapt›klar› eylemle, okulda yaﬂanan sorunlara
dikkat çektiler.
"E¤itim Hakk›m›z Engellenemez" pankart› açana veliler,
okul müdürü Ayhan Özen hakk›nda yolsuzluk usulsüzlük iddi-

sin do¤rudan tehditlerine maruz kalm›ﬂt›. Tehdit ve gözda¤› ﬂimdi aileler üzerinden sürdürülüyor.
Konuya iliﬂkin aç›klamada bulunan Edirne Gençlik Derne¤i Giriﬂimi, bu sisteme “demokrasi” diyen
herkesin cevaplamas› gereken ﬂu
soruyu soruyor; ''ﬁiir okuman›n'',
“Türkü söylemenin'' ve ''herhangi
bir müzik aleti çalman›n'' yasad›ﬂ›
olan taraf› nedir?
Ve ekliyor: Oysa ki, hiçbir kan›ta dayanmaks›z›n “yasad›ﬂ›l›kla”
suçlaman›n ve “tehditler” savurman›n yasal olan hiçbir taraf› yoktur.
Evet yasad›ﬂ› olan polisin tutumudur. Demokratik mücadele veren
herkesi suçlu ilan edip susturmaya
çal›ﬂmas›d›r suç olan.
Gençlerimizden korkuyorlar!
Sokmak istedikleri kal›ba girmeyen,
kimliksizleﬂtirmeye, apolitikleﬂtirmeye boyun e¤meyen gençlerimize
düﬂmanlar.
ﬁu korkuya bak›n: “s›radan” say›labilecek demokratik eylemlere
kat›ld› diye, Edirne Emniyeti tehdit
ediyor, yetmiyor Urfa Emniyeti’ne
alar›yla davalar aç›ld›¤›n› ancak
çeﬂitli gerekçelerle ba¤›ﬂ ad› alt›nda paralar toplad›¤›n› ve bu
paralar›n ne için harcand›¤›n›n
belli olmad›¤› dile getirildi. Veliler ad›na yap›lan aç›klamada,
okulun temizli¤i ve çocuklar›n›n
sa¤l›¤›yla ilgili olan okulun ihtiyaç olan iki adet hizmetli personelin tahsisi, Ayhan Özen'in derhal görevden al›nmas› gibi talepler dile getirilirken, “Paral› E¤itime Hay›r" sloganlar› at›ld›.

''Bilime ve ‹nsanl›¤a Özgürlük”
11 Nisan 2007 günü Anadolu Üniversitesi’nde
Eskiﬂehir
Gençlik
Derne¤i’nin de oldu¤u devrimci de mokrat ö¤renciler taraf›ndan katliamlar›
konu alan bir etkinlik gerçekleﬂtirildi.

Yap›lan konuﬂmalarda gençlik olarak
hakl› mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini ve bu yolda ölümsüzleﬂenlerin
tüm gençlere örnek olaca¤› dile getirildi.
Etkinli¤e yaklaﬂ›k 150 kiﬂi kat›ld›.
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bildiriyor. Üﬂenmiyorlar, kalk›p ilçeye gidiyor, akrabas›n› buluyor ve
tehditler savuruyor, gencimiz üzerinde bask› oluﬂturmaya çal›ﬂ›yor.
Devleti seferber eden ﬂu korkuya, ﬂu
gençlik düﬂmanl›¤›na, demokratik
mücadeleye karﬂ› duyulan haz›ms›zl›¤a bak›n!
Sonra birileri bu düzeni bize demokrasi diye yutturmaya çal›ﬂ›yor.

Y›lmayaca¤›z!
Gençli¤in örgütlenmesine, demokratik mücadelesine tahammül
edemeyenlere en net cevab› yine
gençlik veriyor: “Bugün emperyalizmin sömürü dayatmas›na karﬂ›
antiemperyalist duruﬂumuzla sahip
oldu¤umuz haklar›n ve özgürlüklerin sonuna kadar savunucusu olaca¤›z. Ülkemiz gençli¤ini, türlü
oyunlar ve yozlaﬂma bask›s›yla kontrol alt›na almaya çal›ﬂan emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine geçit vermeyece¤iz.
Edirne Gençlik Derne¤i Giriﬂimi
olarak yapm›ﬂ oldu¤umuz etkinlikler sonras› sesimizi k›smaya çal›ﬂanlar›n bask› ve dayatmalar› bizleri y›ld›ramaz. Kararl›l›¤›m›z, karanl›¤›n üzerine korku salacak, sesimiz sesiniz olacak, bask›lar bizi
y›ld›ramayacak.”

‘Fark›nda m›s›n›z;
Gelece¤imiz Çal›n›yor!’
Antalya Gençlik Derne¤i’nin "Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz" kampanyas›
çerçevesinde 4 Nisan’da açt›¤› karikatür
sergisinin Akdeniz Üniversitesi'nde 26
Nisan'a kadar her gün aç›laca¤› bildirilirken, ‹zmir Gençlik Dernekli Ö¤renciler
de Ege Üniversitesi'de bilgilendirme masas› açt›lar. Kampüs içinde bulunan E
Kafe önünde aç›lan masada, Yetkin Mühendislikle ilgili bilgilendirme yap›ld›.
"Fark›nda M›s›n? Haklar›m›z Çal›n›yor.
Gelece¤imiz ‹çin Ö¤renci Haklar›m›z›
‹stiyoruz" afiﬂlerinin ve "Yetkin Mühendislik Yasas›n› Biliyor Musunuz? Yetkin
Misin?" yazan ozalitlerin as›ld›¤› kampüste, aç›lan bu masalarda ayr›ca kampanya ile ilgili bilgilendirme de yap›ld›.

Kahire Konferans› yap›ld›: Direniﬂ

güçleri birlikte hareket etmeli
M›s›r'›n baﬂkenti Kahire'de bu
y›l 5.’si düzenlenen Kahire Konferans›’nda emperyalist politikalara
karﬂ› direniﬂ vurguland›. 29 Mart - 1
Nisan tarihleri aras›nda yap›lan
konferansa Türkiye’den HÖC, TAYAD, BAK, TÖP ve Anti-kapitalist
kat›ld›.
M›s›r solunun kat›lmad›¤› konferans›n ilk günü yap›lan konuﬂmalarda, Irak, Filistin ve Lübnan direniﬂlerine destek vurgulan›rken,
‹ran'a yönelik tehditlere dikkat çekildi. ‹ran hükümetinin direniﬂ karﬂ›s›ndaki tutumunun eleﬂtirildi¤i
konuﬂmalarda, Irak direniﬂini desteklemesi istendi. Yap›lan tüm konuﬂmalarda ABD'ye karﬂ› duyulan
nefreti görmek mümkündü.
‹kinci günü Irak, Lübnan ve Filistin direniﬂleri hakk›nda konuﬂmalar yap›ld›. Tart›ﬂmal› geçen oturumda, Irakl› direniﬂçilere divanda
söz hakk› verilmemesi tepkilere ne-

den oldu. Irak direniﬂi hakk›nda
Irakl›lar’›n de¤il de Lübnan'dan eski bir milletvekilinin konuﬂmak istemesi, Irakl›lar’›n, “Irak direniﬂini
Irakl›lar anlat›r. Bize söz hakk› verilmiyor. M›s›r sadece size ait de¤il,
M›s›r Nas›r'›nd›r, sizi tan›m›yoruz
yapt›¤›n›z meﬂru de¤ildir" ﬂeklindeki tepkisine neden oldu. Irakl›lar salonu terk etmelerinin ard›ndan konferanstan da çekildiler.
Lübnan direniﬂini ve sonuçlar›n›
anlatan Hizbullah temsilcisi Ali Fayad alk›ﬂlar aras›nda yapt›¤› konuﬂmada, Lübnan'da ABD projesinin
yenilgiye u¤rad›¤›n› belirterek ﬂunlar› söyledi: “Bat›n›n bölgede jandarmas› olarak kurulan ‹srail yenilginin net sonuçlar›n› yaﬂ›yor. Lübnan'› BOP'un parças› yapmak için
yeni politikalar geliﬂtiriyorlar.
BOP'a karﬂ› direniyoruz. Zaferin
sonuçlar›n› silme çabas› içindeler.
Ancak halk›n direniﬂe deste¤i tam-

d›r. Politik gelenekleri ne olursa olsun direniﬂ güçleri birlikte hareket
etmeli.”
BM karar›n›n adil olmad›¤›n›
bildiklerini ancak zorunlu olarak
BM gücü için öyle davranmak zorunda olduklar›n› kaydeden Fayad’›n ard›ndan salonda söz alanlar
Irak direniﬂini ve Saddam’› selamlayan konuﬂmalar yaparken, Müslüman Kardeﬂler ve ‹ngiliz Sosyalist
‹ﬂçi Partisi’nin yön verdi¤i konferans divan›n›n Irakl›lar’a karﬂ› tavr›n› teﬂhir ettiler.
Konferans›n üçüncü gününde
‘‹ﬂkence ve demokrasi mücadelesi’
konulu toplant›ya kat›lan TAYAD,
burada bir konuﬂma yaparak, Türkiye'deki hapishaneler mücadelesini,
muhalif güçlere uygulanan iﬂkenceyi anlatt› ve iﬂkenceye karﬂ› dünya
genelinde bir a¤ yaratmay› önerdi.
Ayn› gün bir di¤er toplant› ise,
‹ran ve Güney Kore konulu toplant›yd›. ‹ran'a yönelik emperyalist sald›r› tehtidinin artt›¤› bir dönemde
böyle bir toplant›n›n yap›lmas›
olumluydu. Konferansa 80 kiﬂilik
bir delegeyle kat›lan Güney Koreli-

yap›yorlar. Irak halk›n› desteklemeyi de faaliyetlerine
ekledi. ‹srail, ABD ve ‹ngiliz ürünlerine karﬂ› boykot
baﬂlatt›. Sonra, gösteriler M›s›r yönetimine döndü, son
parlamento seçimlerinde, tüm sol adaylar tav›r ald›lar,
çünkü hükümet Amerikan ve ‹srail iﬂgalini destekliyor.
Ayr›ca, M›s›r yönetiminin ekonomik politikalar›na da
tav›r al›yoruz çünkü M›s›r yönetimi neo-liberalizmden,
özelleﬂtirmeden ve küreselleﬂtirmeden yanad›r.

M›s›r Komünist Partisi
Mücadeleye Devam Ediyor
M›s›r'da ilk komünist partisi 1922’de kuruldu. Ayn›
çizgide 1975’te kurulan M›s›r Komünist Partisi (MKP)
o günden bu yana mücadeleyi illegal olarak sürdürüyor. ‘Sosyalist Merkez’ demokratik alanda kendini ‘M›s›r Komünist Partisi’nin destekçileri’ olarak tan›t›yor. Kahire Konferans›’na kat›lmayan ‘Sosyalist Merkez’’in baﬂkan› SALAH ADLI ile görüﬂtük.

 K a h i re Konferans› ’n a n e d e n k a t › l m a d › n › z ?
Biz birinci ve ikinci konferansa kat›ld›k. Sonra üç
noktada kat›lmay› reddettik. Birincisi; Müslüman Kardeﬂlerin kat›l›m›. Ulusal konularda, Irak'taki iﬂgal konusunda ve Filistin konusunda M›s›r Solunun politikas›yla ‹slamc›lar›nki aras›nda farklar var. Asl›nda tüm
konularda; demokratik, ekonomik, sosyal ve ulusal tüm
konularda farkl› düﬂünüyoruz, çünkü onlar M›s›r Yönetimi gibi kapitalist ekonomiyi savunuyorlar. ‹kincisi:
Çeliﬂkilere yaklaﬂ›m biçimleri demokratik de¤il. Onlarla yaln›zca Sosyalist Devrimciler (Troçkist) ve Karama
Partisi birlik oluﬂturabiliyor. Üçüncüsü: Konferans›n
amaçlar› ‹slamc› ve Milliyetçidir. Marksistler’den farkl›d›r. Üstelik, yaln›zca, Komünist Parti de¤il Halk Partisi, Marksist Parti, Adale, Tagama gibi Marksist örgütler ve Demokratik Sosyalist Parti de kat›lm›yor.

 M›s›r'da solun durumu nedir?
M›s›r'da tüm solcular, Arap sosyalistlerinin de problemi olan solun sorunlar›n› aﬂmak için Sosyal Birlik
kurduk. ‹çinde, yedi tane sosyalist örgüt ve baz› solcu
kiﬂiler var. MKP, Tagamma, Devrimci Sosyalist Örgüt,
Karama Partisi ve MKP M-L bunlardan baz›lar›.
 M › s › r Devleti iﬂgale destek veriyor. A n t i - e m p e r y a list mücadelenin durumu nedir?
‹lk önce 2000’de, sol parti ve hareketler birleﬂtiler
ve ‹ntifada'y› Destekleme Komitesi kurdular. Bu tarihten itibaren ‹srail ve ABD iﬂgallerine karﬂ› gösteriler
30

15 Nisan 2007 / 100

ler, kendi ülkelerinin emperyalizmle iﬂbirli¤ini anlat›rken Kuzey Kore'nin nükleer silah üretmesinin de
meﬂrulu¤unu savundular.
Son gün sonuç deklerasyonu tart›ﬂmas› Kahire Konferans›’n› düzenleyenlerle Konferansa muhalif
olan ve alternatif bir konferans düzenleyen gruplar›n hesaplaﬂmas›na
dönüﬂtü. Sorulan net bir soru vard›
Kahire Konferans›’n› düzenleyenlere: "Siz Irakl›lar’›n bu salonu terk
etmesine nas›l izin verdiniz, ve hiçbir ﬂey olmam›ﬂ gibi nas›l devam ettiniz?" Cevap verilemedi.
Baﬂta Ortado¤u olmak üzere
dünyan›n baﬂka bölgelerinden de
ilerici, anti-emperyalist güçlerinin
direniﬂ cephesinde kenetlenecekleri
bir platform olabilecekken, Kahire
Konferans›’n›n giderek güdükleﬂti¤i görülmekte. Bunda belirleyici
olan ise, birincisi; konferans›n net

Anti-Emperyalistlerin
Duruﬂmas› 11 May›s’ta
Lübnan'a asker gönderme tezkeresine
karﬂ› Ankara’da düzenlenen eylemde tutuklanan 18 anti-emperyalist devrimcinin ilk
duruﬂmas› 11 May›s’ta görülecek.
Emperyalizme Karﬂ› Ankara Platformu 6
Nisan günü K›z›lay Gima önünde yapt›¤›
aç›klama ile, duruﬂmaya kat›l›m ça¤r›s›nda
bulundu. ‘Tezkere Karﬂ›tlar› De¤il, ‹ﬂbirlikçiler Yarg›lans›n’ pankart› açan
bir hedeften yoksun oluﬂu, ikincisi;
ona yön verenlerin anti-emperyalist
niteliklerinin bulunmamas› olarak
dikkat çekmektedir. Örne¤in, yukar›da and›¤›m›z iki hareketin savaﬂ
karﬂ›tl›¤› d›ﬂ›nda emperyalist politi-

Halk Hareketi Partisi: Dinci olmayan
birleﬂmiﬂ bir Lübnan istiyoruz
Lübnan’da direniﬂ sonras› iktidar mücadelesi sürerken, politik
güçlerden biri olan Halk Hareketi
Partisi yetkilisi ASSAD GHANDOUR ile görüﬂtük.

 B i z e p a r t i n i z i t a n › t › r m›s›n›z?
Halk Hareketi Partisi (HHP)
1998’de kuruldu. ‹ç savaﬂla mücadele eden, ulusal ve demokratik bir
hareket. Lübnan Devletine karﬂ› isyan ediyor. Dinci olmayan, birleﬂmiﬂ bir Lübnan istiyor. Bunun için
ulusal bir program› var. Bu yeni demokratik yol ülkeyi dini temellere
göre bölmeyecek. Böylece, bu de¤iﬂiklikler ve yeniden yap›lanma içte
baﬂlayacak. Daha önce varolan, bölgede etkili d›ﬂ gündemi olan politik
kurumlar›, liderleri durduracak.
Böylece halk gitgide ülkenin kaynaklar›n› kullanabilecek. Tüm Arap
ulusunun bir parças› olan HHP’nin
de ba¤›ms›z destekçileri olacak. Bu,
Amerikan projesi ve Siyonist hare-

kete karﬂ› ç›kma mücadelesi olacak
ve projemiz tüm bölgeyi kapsayacak. Bizim projemiz gerçek ba¤›ms›zl›k için Arap halklar› aras›ndaki
birli¤i yaratmak içindir. Partimiz
yabanc› kontrolüne ve sömürüsüne
karﬂ›d›r. Arap Direniﬂini destekler.
Filistin'de, Irak'ta ve Lübnan'da...
Biz emperyalist Amerikan projesine karﬂ› dünya çap›nda tüm direniﬂ hareketleriyle birlikte bir a¤
oluﬂturmak istiyoruz.
 Lübnan'da ﬂu anda durum ne?
Derin bir politik kriz var. Bu kriz
Lübnan'daki iç savaﬂ› yeniden canland›rabilir. Ulusal muhalefet gruplar›n›n iç savaﬂtan hiçbir ç›karlar›
yoktur. Ama Hükümet ülkeyi Amerika'n›n ç›kar› için iç savaﬂa itmektedir. Onlar ülkenin daha çok parçalanmas›n› istiyor. Bölgenin dini temele dayanan küçük ama güçsüz ülkelere bölünmesini istiyorlar. Bu,
kaynaklar› kontrol etmek isteyen
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platform üyeleri, "Katil ABD Ortado¤u'dan
Defol", "Kahrolsun Emperyalizm Yaﬂas›n Mücadelemiz", sloganlar›n› att›lar. Platform
ad›na aç›klamay› yapan Didem Akman, “Onlar› sahiplenmenin emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› ç›kmak oldu¤unu bilerek, bu
ülkenin emperyalizm için asla dikensiz bir
gül bahçesi olmayaca¤›n› göstermek için,
Tüm anti-emperyalistleri ve halk›m›z› duruﬂmaya kat›lmaya ve tutsak anti-emperyalistlere özgürlük istemeye ça¤›r›yoruz" dedi.
kalara muhalefeti oldukça s›n›rl›d›r.
Bu olumsuzluklar›na karﬂ›n, çeﬂitli güçlerin birbirini tan›malar›,
daha ileri bir odak yaratmak için
iliﬂkilerini geliﬂtirmeleri anlam›nda
olumlu iﬂlev yüklendi¤i de aç›kt›r.
Amerikan ç›karlar›na hizmet eder.
 Lübnan'daki BM ‘Bar›ﬂ Gücü’
hakk›nda ne düﬂünüyorsunuz?
Hizbullah'la iliﬂkileriniz nas›l?
ﬁu anda, bu güçler ‹srail'in Lübnan'a karﬂ› sald›r›lar›n› durdurmaya
çal›ﬂm›yor. Ben onlar›n Lübnan'daki varl›klar›n›n, bu bölgedeki Amerikan Siyonist sömürgeci ç›karlar›
için, duruma müdahale için bir baﬂlang›ç oldu¤una inan›yorum.
Hizbullah'la iyi iliﬂkilerimiz var.
Hizbullah ‹srail ve Amerika'ya karﬂ› direniﬂi temsil ediyor. Ama bizimle onlar aras›nda ideolojik farkl›l›klar var. Esas farkl›l›k; biz Hizbullah gibi dini bir hareket de¤iliz.
 Türk halk›na mesaj›n›z var m›?
Türk Hükümeti Amerikan askeri
üslerinin aç›lmas›n› kabul etti. Bunlar bölgedeki tüm direniﬂ hareketlerine sald›r›larda kullan›l›yor. Tabi ki
biz buna karﬂ›y›z. Biz biliyoruz ki
Türk halk› da karﬂ› ve direnmektedir. Bölgedeki direniﬂte yer ald›¤›,
emperyalizmin sömürgeci sald›r›lar›na karﬂ› ç›kt›¤› için Türk halk›na
teﬂekkür ediyoruz.

Irak Direniﬂini Destekleme Konferans›:

Direniﬂle Birlikte Anti-Emperyalist
Cepheye Yürüyelim
24-25 Mart aras›nda ‹talya’n›n
Chancino kentinde, ‘Irak Direniﬂini
Destekleme Konferans›’nda birçok
ülkeden sol hareketler buluﬂtu.
Türkiye’den HÖC’ün yerald›¤›
konferans›n birinci gününde; Irak,
Lübnan, Filistin, Afganistan'dan gelen delegeler, süren direniﬂleri anlatt›lar. Konuﬂmac›lar; Amerikan
emperyalizminin bahsetti¤i demokrasinin oligarﬂik demokrasi oldu¤unu, direniﬂlerin Amerikan projesine
karﬂ› halk›n direniﬂi oldu¤unu anlatt›lar. Savaﬂ karﬂ›t› hareketin içinde
bulundu¤u çeliﬂkilere de de¤inen
konuﬂmac›lar, hareketin içindeki
emperyalizmin ideolojik etkisine,
"Savaﬂa hay›r, terörizme de hay›r"
slogan›n› örnek gösterdiler ve “Vatan›n› savunanlar›n ﬂiddeti meﬂrudur. Terörist denilemez” dediler.
Ö¤lenden sonra devam edilen
oturumda ise yine çeﬂitli ülkelerden
delegelerin BOP’a nas›l bakt›klar›n›, direniﬂe nas›l destek olunmas›
gerekti¤ine iliﬂkin konuﬂmalar›
yerald›. Özellikle Irak Yurtseverler
Birli¤i temsilcisinin konuﬂmas› dikkat çekiciydi. Irak direniﬂinin art›k
kendi ispatlama aﬂamas›n› geride
b›rakt›¤›n›, düﬂman› tam olarak
Irak'tan kovmak için müzakere aﬂamas›nda olduklar›n›, Sünni ve ﬁiilerin birlikte direndi¤ini kaydetti.
‹kinci günün ilk oturumunda,
dünyan›n çeﬂitli yerlerinde emperyalizme karﬂ› direniﬂlerin halklar›n
deste¤iyle sürdü¤ü kaydedilirken,
bu direniﬂlerin aralar›nda ba¤ olmamas›na dikkat çekildi. Konuﬂmac›lar, bu parçalanm›ﬂl›¤› birleﬂtirmenin büyük bir güç yarataca¤›n› belirttiler ve “dünya çap›nda bir antiemperyalist cephe kurmal›y›z” ortak düﬂüncesinde birleﬂtiler.
‹kinci oturumda ise anti-emperyalist cephe tart›ﬂmas› somut önerilerle devam etti. Bu oturumda Danimarka, Yunanistan, Filipinler, Avus-

turya, ‹talya ve Türkiye’den temsilciler söz ald›lar.
Danimarka temsilcisi, Avrupa
solunun emperyalist gerçeklerden
ve direniﬂten uzak oldu¤unu, bu sorunu aﬂmak için cephe kurulmas›
gerekti¤ini belirtti. Yunanistan
Marksist Lennist Parti temsilcisi,
“anti-emperyalist halk cephesini
kurmal›y›z” derken, Filipinler temsilcisi ise emperyalizme karﬂ› yürütülen silahl› direniﬂlerin meﬂrulu¤unu öne ç›kard›. Yunanistan Komünist Partisi, süren direniﬂlerin her
biçimde desteklenmesi gerekti¤ini
vurgularken, cephe kurulmas›n›n
önemini anlatt›.
HÖC temsilcisi konuﬂmas›nda,
Türkiye’de köklü bir anti-emperyalist gelene¤in oldu¤unu kaydederek
örnekler sundu. HÖC temsilcisi konuﬂmas›n›, “dünya genelinde antiemperyalist bir cephe kurulmas› zorunluluktur. Savaﬂ karﬂ›t› hareket
veya direniﬂlere destek güçleri olma
konumundan ç›kal›m art›k. Emperyalizme karﬂ› mücadeleyi yükseltelim. Emperyalizmi yenmek için kurmal›y›z bu cepheyi.” diye bitirdi.

Avusturya ve ‹talya temsilcileri
de anti-emperyalistlerin birli¤i üzerinde dururken, sonuç deklerasyonu
okunduktan sonra salonda Çavbella
marﬂ› hep birlikte söylendi.
Avrupa’da ilk kez bu kadar geniﬂ
çapta düzenlenen konferans›n sonuç
deklerasyonunda; Filistin, Irak,
Lübnan ve Afganistan direniﬂlerine
aç›k destek ifade edilirken, “ABD
‹mparatorlu¤unu, Avrupal› müttefiklerini ve Ortado¤u'daki kuklalar›n› yen!” ça¤r›s› yap›ld›. Emperyalizmin “terörizm” demagojisinin
reddedildi¤i deklerasyonda, Ortado¤u'da tarihi bir savaﬂ›n yaﬂand›¤›
kaydedilerek, sonuçlar›n›n bölgenin
ve sonunda da tüm insanl›¤›n gelece¤ini belirleyece¤inin alt› çizildi.
‘Direniﬂle birlikte anti-emperyalist
uluslararas› cepheye yürüyelim”
ça¤r›s› yap›lan deklerasyonda ﬂu
ifadelere yer verildi: “Filistin, Afganistan, Irak ve Lübnan'daki direniﬂlerle döﬂenmiﬂ yol boyunca, bu
mücadelelere ve birlikteliklerine
gerçek deste¤ini vererek, ilerlemek
için mücadele edece¤iz. Bu birlik
ad›m ad›m ortak eylem için anti emperyalist güçlerin a¤›n› kurarak,
uluslararas› birleﬂmiﬂ anti-emperyalist birli¤i gerçekleﬂtiren Güneydeki ve Kuzeydeki, Do¤uda ve Bat›da Direniﬂ hareketlerine oldu¤u gibi, ezilen halklar›n büyük kesiminin
umutlar›na da olanak verecektir. ”

BSF Temsilcileri: Birbirimizi anlamal›y›z
125 derne¤i, sendikalar› bünyesinde toplayan Belçika Sosyal Forumu sorumlusu Fabrice Collignon
BSF çal›ﬂan› Famke Maria Vekeman
ile, ASF haz›rl›k toplant›lar› s›ras›nda
görüﬂtük. BSF temsilcileri, Belçika’da ki temel sorunlar›, “duyars›zl›k, güvensizlik, iﬂsizlik, yoksullaﬂma” olarak s›ralarken, Örgütlerin birlikte hareket etmemesini dile getirdi.
Belçika’da Türkiyeli devrimcilerden, Bahar Kimyongür ve Fehriye
Erdal'dan çok bahsedildi¤ini, dayan›ﬂma geliﬂtirildi¤ini belirten BSF’liler, DHKC davas›nda kullan›lan antiterör yasas›n› anti-demokratik ve
tehlikeli olarak nitelediler.
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BSF temsicilerinin Türkiyeli ve
Avrupal› devrimcilerin “radikalizmine” iliﬂkin alt›n› çizdikleri nokta ise
dikkat çekiciydi. Avrupa hükümetlerinin kendilerine ﬂiddet uygulamamas› nedeniyle Belçika’daki gruplar›n çok daha "pasif" olduklar›n› belirten BSF’liler, Türkiye’de ise bask›
koﬂullar›ndan dolay› solun “sert” olmas›n›n do¤al oldu¤unu söylediler.
Belçikal› baz› gruplar›n ‘Türkiyeli
gruplar çok fazla sert’ sözlerini hat›rlatan BSF’liler, “Bizi anlamal›s›n›z,
daha yumuﬂa¤›z. Biz de sizi anlamal›y›z” dediler. BSF’lilerin son sözü
ise ﬂu oluyor: “Daha fazla görüﬂmeliyiz ki, beraber hareket edelim.”

Yüzbinlerce Irakl› hayk›rd›:

ABD topraklar›m›zdan defol!
Son 10 günde 45 askerini kaybeden iﬂgalciler, Ba¤dat’› ele geçirdikleri 9 Nisan günü de, yüzbinlerin
protestosuna hedef oldular.
‹ﬂgale karﬂ› ç›kan Mukteda
Sadr'›n ça¤r›s› ile Necef’te toplanan
ço¤u ﬁiiler’den oluﬂan yüzbinlerce
insan, taﬂ›d›¤› Irak bayraklar› ile
hem birlik mesaj› verdi, hem de iﬂgalcilere, Ba¤dat’› ele geçirmelerinin 4. y›l›nda, onlar›n egemenliklerini tan›mayaca¤›n› ortaya koydu.
ﬁiiler’e “iﬂgalcilerle birlikte hareket etmeyin, zira onlar sizlerin baﬂ
düﬂman›n›zd›r” uyar›s›nda bulunan
Mukteda es-Sadr’›n kat›lmad›¤›
gösteride, Amerikan ve ‹ngiliz askerlerinin ülkeden çekilmeleri ça¤r›lar› yap›ld›.
‹ç savaﬂ k›ﬂk›rtmalar›na cevap
vermek için ﬁiiler’in davet etti¤i
Sünni din adamlar›n›n da gösterinin

Afganistan:
NATO’ya darbe
Afganistan’›n güneyinde, 7
NATO askerinin daha öldürüldü¤ü bildirildi. NATO’dan yap›lan aç›klamada, araçlar› geçerken yola yerleﬂtirilmiﬂ bir bomban›n patlamas› üzerine 7 NATO askerinin daha öldü¤ü kaydedildi.
8 Nisan’da yaﬂanan olay›n,
NATO’nun en a¤›r kay›plar›ndan
biri oldu¤u yorumlar› yap›l›yor.
Bu arada, oligarﬂinin ordusu
ikinci kez, NATO’nun Kabil komutanl›¤›n› devrald›. Türkiye
medyas› ise TSK’n›n Afganistan’da adeta ulvi bir görev yapt›¤› yalan›yla halk› uyutuyor. Tarihte hiçbir halk›n yapmad›¤›n›
Afganl›lar’›n yaparak, iﬂgalcilerini ne kadar sevdi¤ini anlatan
medya, ordunun emperyalizmin
ordusu olarak orada bulundu¤u
gerçe¤ini gizlemeye çal›ﬂ›yor.

ön saflar›nda yerald›klar› görülürken, yap›lan konuﬂmalarda, toplanan kalabal›¤›n, iﬂgalcilerin istenmedi¤inin kan›t› oldu¤unun alt› çizilerek, “dört y›ll›k iﬂgal bize sadece kan ve gözyaﬂ› getirdi” denildi.

Sadr’dan iﬂgalcilerle
savaﬂ›n ça¤r›s›
ABD ve Irak kukla güçlerinin
operasyonlar›n›n hedefleri aras›nda
yeralan Sadr, gösteri öncesinde yapt›¤› aç›klamada, Irak ordu ve polis
güçlerine seslenerek, “sald›r›lar›n›z› Irakl›lar’a de¤il, Amerikal›lara
yöneltin” dedi.
Divaniye'de hükümete ba¤l›
güçlerle Mehdi Ordusu aras›nda
ﬂiddetli çat›ﬂmalar›n yaﬂand›¤› günlerde yap›lan aç›klamada, “Allah
sizlere, düﬂman karﬂ›s›nda sab›rl›

olman›z›,
Irak'›n çocuklar›
karﬂ›s›nda
de¤il, düﬂman karﬂ›s›nda birleﬂmenizi
emrediyor. ” ifadelerine yer verildi.
Ba¤dat’›n
Amerikan güçleri taraf›ndan
iﬂgal edilmesinin y›ldönümü
olan 9 Nisan’da
baﬂkentte araçlar›n soka¤a
ç›kmas›na yasak getirilirken,
son süreçte iﬂgalcilerin askeri kay›plar› da art›yor. Sadece 10
gün içinde 45’ten fazla iﬂgal askerinin tabutlarla ülkesine dönmesi, direniﬂin gücünü bir kez daha gösteriyor.

Guantanamo’da açl›k grevi
Amerikan zulmünün simgesi haline gelen Guantanamo’da bulunan
tutsaklardan bir bölümünün açl›k
grevine baﬂlad›¤› bildirildi.
New York Times Gazetesi’nin
haberine göre, 13 tutsak, içinde bulunduklar› a¤›r yaﬂam koﬂullar›n›
protesto için açl›k grevine baﬂlarken, gazete, grevcilere zorla yemek yedirildi¤ini de yazd›. Geçen
y›l›n sonunda yaﬂanan kitlesel açl›k

grevinde de Amerika zorla
besleme iﬂkencesine baﬂvurmuﬂtu.
Gazetenin haberine göre; tutsaklardan Mecid El
Cudi, “Yüksek Mahkeme’nin haklar›m›z› tescil
etmesine ra¤men burada
hiçbir haktan yararland›r›lm›yoruz” diyerek tutukluluk ﬂartlar›n› eleﬂtirdi.

Arjantin’de polise öfke hayat› durdurdu
Arjantin’de geçen hafta düzenlenen bir protesto eylemi s›ras›nda polisin
bir ö¤retmeni katletmesi, ülkede hayat› durduran eylemlere neden oldu. 10
Nisan’da sendikalar›n ça¤r›s› ile sokaklara dökülen onbinlerce kiﬂi Carlos Fuente Alba isimli ö¤retmenin ölümünü protesto etti. Ülke genelinde okullar kapan›rken, toplu taﬂ›ma araçlar› çal›ﬂmad›, bankalarda ve baz› resmi kurumlarda hizmet verilmedi.
Carlos Fuente Alba, geçen hafta ülkenin güneyinde ücret talebi ile yap›lan
bir gösteriye polisin gözyaﬂart›c› gaz bombal› müdahalesi s›ras›nda, baﬂ›na
gözyaﬂart›c› bomban›n isabet etmesi sonucu hayat›n› kaybetmiﬂti.
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Esaret ticarete döküldü
- kapitalizmde sat›lamayacak bir ﬂey yoktur neden kaç›yorsunuz?
AKP, kendisine karﬂ› düzenlenen mitingi gerekçe
yaparak, üzerlerine gelir korkusu. Böyle bir durum olmasa iktidar›n da nas›l gözyumdu¤unu gösteriyor. Çünkü AKP’li belediyeler, iktidar avantaj›n› da kullanarak o
batakl›¤›n daha fazla içindeler.

‹ran karasular›na girdikleri için yakalanarak 13 gün
tutulan 15 ‹ngiliz asker serbest b›rak›lmalar›n›n ard›ndan ülkelerine döndüler. Dönmeleri ile birlikte burjuva
medyan›n gündemine de oturdular. Ama olay›n politik,
askeri boyutlar› ile de¤il; “hikayeleri” ile.
Savunma Bakanl›¤›’n›n verdi¤i izinle, askerler hikayelerini çeﬂitli bas›n kuruluﬂlar›na satmaya baﬂlad›lar.
Bakanl›k, buna haklar› oldu¤unu vurgulad›.
Askerlerin toplam 250 bin sterlin (Yaklaﬂ›k 670 bin
YTL) kazanmas› bekleniyor. En “kârl›” ç›kacak olan›n
ise, ‹ran’da “nedamet” mektuplar› yazan, aç›klamalar
yapan kad›n asker oldu¤u, bir gazete ve ITV televizyonu ile 150 bin sterlinlik anlaﬂma yapt›¤› kaydediliyor.
Bu arada sat›lacak olan sadece “an›lar” da de¤il;
‹ran’›n “hediye” olarak verdi¤i vazolar da internet üzerinde e-bay’da sat›l›k...
Askeri aç›dan konu elbette farkl› boyutlar› ile tart›ﬂ›labilir. Nitekim ‹ngiliz kamuoyunda tart›ﬂ›l›yor da! O¤ullar› Irak’ta ölen asker aileleri, "Bu çok yanl›ﬂ. Bakanl›k
asla izin vermemeliydi. Sevdiklerini Irak’ta kaybeden
ailelerin hiçbiri hikayesini satmad›" ﬂeklinde olaya tepki gösterirken, muhalefet de bunun bir “ﬂerefsizlik” oldu¤unu belirtiyor.
Ancak tart›ﬂmalarda eksik olan yan; esaretin dahi ticarete döküldü¤ü bir zihniyete neyin kaynakl›k etti¤idir.
Bu kaynak, kapitalizmden baﬂkas› de¤ildir. Kapitalizm, sadece ekonomik bir sistemin ad› de¤ildir. Temelde böyle olmakla birlikte, bu ekonomik yap›s›na uygun
olarak bir toplumsal yaﬂam, bir ahlâk, bir düﬂünce sistemati¤i de ﬂekillendirir. Bu düﬂünce sistemati¤inde, bu
ahlâkta paraya, ranta çevrilmeyecek hiçbir de¤er yoktur, de¤ersizleﬂme en belirgin yanlardan biri olarak ön
plana ç›kar.
“Tan›nm›ﬂ” sanatç›lar›n, bir anne için manevi de¤eri bulunan hamileli¤ini dahi reklam arac›na dönüﬂtürdü¤ü sistemde, esaretin de bir “askeri olay” olarak kalmas› beklenemezdi. Kald› ki, sözkonusu olan kapitalizmin anavatan› ‹ngiltere! Yani de¤ersizleﬂme, manevi
olan›n yerine maddi olan›n ikame edilmesi çok daha
geçerli hale gelen bir toplumsal yap›. Sat›ﬂ›n bakanl›k
izniyle yap›lmas›, bu zihniyetin ne denli “do¤allaﬂt›¤›n›n” çarp›c› bir örne¤idir.



S‹STEME YAKIﬁIR PARLAMENTO V E
‹KT‹DAR! Baﬂbakan ve 6 bakan›n da aralar›nda bulundu¤u 82 AKP’li hakk›nda 109 dokunulmazl›k dosyas› bulunuyormuﬂ.
Yani, parlamentoda iktidar›n 82 milletvekili kalpazanl›k, görevi ihmal, kaçakç›l›k, zimmet, evrakta sahtecilik gibi “yüz k›zart›c›” suçlardan dolay› yarg›lanmas›
gerekirken dokunulmazl›k z›rh› ile kurtuluyorlar.
Kapitalizm, h›rs›zl›k sisteminin ad›d›r. Türkiye çarp›k kapitalizminde ise h›rs›zl›k, yolsuzluk, hortumlar,
kapkaçlar g›rtla¤a dayanm›ﬂt›r. Böyle bir sisteme de
böyle bir parlamento, böyle bir iktidar yak›ﬂ›rd›.


BATI, B ‹R ‹ TALYAN ‹ LE B ‹R A FGAN’IN
Eﬁ‹T O LMADI⁄INI G ÖSTERD‹. Emperyalist
bat›n›n gözünde do¤unun ve güneyin yoksullar›n can›n›n zerre kadar de¤erinin olmad›¤›n›n birçok örne¤i
yaﬂanm›ﬂt›r. Hat›rlanacakt›r, Afganistan’› havadan
bombalayan pilot, aﬂa¤›da binlerce insan›n can›na kastederken, kendini “futbol maç›nda gibi” hissetti¤ini
söylüyordu.
Son örnek yine Afganistan’da yaﬂand›.
5 Mart’ta ‹talyan gazeteci Daniele Mastrogiacomo
ile çevirmeni Ecmel Nakﬂibendi, Taliban taraf›ndan esir
al›nd›lar. ‹talyan gazetecinin serbest b›rak›lmas› için yap›lan pazarl›k sonucu, beﬂ militan›n hapisten sal›verilmesi karﬂ›l›¤›nda Mastrogiacomo 19 Mart’ta serbest b›rak›ld›. Nakﬂibendi ise, 8 Nisan’da Taliban taraf›ndan
baﬂ› kesilerek öldürüldü.
Ortaya ç›kt› ki; emperyalistler ve onlar›n kuklalar›,
Afgan çevirmen için pazarl›k dahi yapmam›ﬂlar, gazetecinin serbest b›rak›lmas›n›n ard›ndan da, çevirmeni
kurtarmak için hiçbir giriﬂimde bulunmam›ﬂlard›.
Nedeni çok basit;
O bir Afgan’d›, yoksuldu, can› k›ymetsiz olan ezilenlerdendi...
Bir gazete “Adaletin bu mu dünya” diye baﬂl›k atm›ﬂt› habere; evet adaleti bu! Ama dünyan›n de¤il, emperyalistlerin adaleti bu!



BELED‹YELER ‹ NCELEMEDEN N EDEN
KORKAR? Baz› CHP’li belediyeler “incelemeden”
çekindikleri için, Ankara’da yap›lacak “ulusalc›” mitinge otobüs seferleri kald›rmaktan vazgeçmiﬂler.
Belediyelerin nas›l yolsuzluk, arpal›k yeri oldu¤unu
gösteren bir örnek. Bir aç›¤›n›z yoksa, incelemeden
34
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Baykal ‘kimliksiz’ Kürt istiyor
Geçen haftan›n “bilançosu” ﬂu:
- DTP Tunceli ‹l Baﬂkan› H›d›r
Aytaç ve 7 partili, Malatya 3. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde 5 Nisan’da görülen duruﬂmalar›nda, ‘terör örgütüne yard›m ve yatakl›k’ suçlamas›yla
3 y›l 9 ay hapis cezas›na çarpt›r›ld›.
- Ayn› gün, DTP Ankara ‹l Baﬂkan› Salih Karaaslan ile ‹HD Ankara ﬁube yöneticisi ‹smet Aras'›n da
bulundu¤u 4 kiﬂi, “bas›n aç›klamas›
ad› alt›nda” düzenlenen gösterilerde
“terör örgütünün propagandas›n›
yapt›klar›” iddias›yla tutukland›.
- Ertesi günü ise, Bursa’dan geldi haber. Newroz kutlamalar›nda
Öcalan lehine slogan att›klar› iddias›yla DTP ‹l Baﬂkan› Hüseyin Diken'in de aralar›nda bulundu¤u 8 kiﬂi tutukland›.
- Adana Newroz Tertip Komitesi
üyeleri hakk›nda soruﬂturma aç›ld›.
- Merkez Da¤›t›m ﬂirketinin Bas›n Kanunu’na ayk›r› bir ﬂekilde,
da¤›t›m›n› yapmad›¤› Gündem Gazetesi, bir ayl›k yay›n durdurman›n
ard›ndan 8 Nisan’da yay›n›na yeniden baﬂlad›. Ancak iki gün sonra ‹stanbul 11. ACM, Gündem Gazetesi’ne, Öcalan ile ilgili haberler ve
ilanlar› gerekçe göstererek 15 gün
yay›n durdurma cezas› verdi.
- Batman Cumhuriyet Savc›l›¤›,
DTP ‹l Baﬂkan› Ayhan Karabulut ile
DTP'li 3 yöneticinin, Öcalan'›n foto¤raf›n›n önünde bas›n aç›klamas›
yapt›klar› gerekçesiyle 3'er y›l hapis
ile cezaland›r›lmalar›n› istedi.
Son süreçte DTP’nin 5 il, 50 ilçe
baﬂkan›, toplam 400 yöneticisi tutukland›. OHAL uygulamalar›n› geride b›rakan gözalt›, tutuklamalar,
gazete kapatmalar, Kürt yurtsever
hareketine yönelik kuﬂatma ve sald›r›n›n bir yan›n› oluﬂturuyor.
DTP’yi politik olarak tasfiye etmek
için düzenin bütün güçleri seferberlik ilan etmiﬂ durumda. Sürdürülen
bask› politikalar›n›n sonucunu geçen hafta, CHP Genel Baﬂkan› Deniz Baykal gayet “veciz” bir ﬂekilde

ortaya koydu.
Olay TV'nin Ankara Gündemi
program›na kat›lan Deniz Baykal,
DTP'nin Newroz’da umdu¤unu bulamad›¤›n› iddia ederek “Do¤ulu
vatandaﬂ ﬂiddet ve kavga istemiyor.
PKK uzant›s› parti Nevruz kutlamalar›n›n ard›ndan dudak bükmeye
baﬂlad›. Bekledikleri ﬂey olmad›.
D T P a r t› k s eçi m le re g ir m ey e c esa r e t e d e m e z , ko l a y s a g i r s i n . S › k › ys a
girsin, girsin de görelim” dedi.
Demokrasi anlay›ﬂ›n› ortaya koyan Baykal’›n, lümpen, mahalle kabaday›s› üslubunu bir yana b›rak›yoruz. Madem Newroz’da “bekledi¤ini bulamad›ysa”, neden bütün
kutlamalara iliﬂkin soruﬂturmalar
aç›l›yor, tutuklamalar yap›l›yor? Bu
neyin korkusu? Meydanlara ç›kmaya dahi korkan Baykal’›n ﬂöyle ya
da böyle ciddi bir kitlenin meydanlara indi¤i eylemlerle ilgili sözleri
ne kadar inand›r›c› olabilir.
Tüm bunlar bir yana, Baykal bu
sözlerle asl›nda “uygulad›¤›m›z
bask›lardan sonuç al›yoruz” sevincini yans›t›yor. Hakk›nda hiçbir
mahkeme karar› bulunmamas›na
ra¤men, yasal bir partiyi duraksamaks›z›n “PKK uzant›s›” diye niteleyebilecek denli hukuktan uzak,
antidemokratik bir zihniyete sahip
olan Baykal, kuﬂkusuz ki, DTP sözkonusu oldu¤unda hukukun ask›ya
al›nd›¤›, her türlü karalaman›n, iftiran›n serbest oldu¤u, hatta en okkal› küfürü kim savuracak yar›ﬂ›na girildi¤i siyasi gericilik atmosferinden beslenmekte ve güç almaktad›r.
Söylemek istedi¤i gerçekte ﬂu:
Kürtler kendi kimlikleri ile ne seçime girmeli, ne politika yapmal›, ne
Belediye Baﬂkan› seçilmeli... “Siyasallaﬂacaklar!!!” diye ba¤›r›p duran
Genelkurmay’dan düzen partilerine
bütün düzen güçlerinin ortak düﬂüncesi budur. Bakmay›n siz aç›kça telaffuz edememelerine. Fiili olarak
bunu yapmaya çal›ﬂmaktad›rlar.
Kürt halk›n›n kurtuluﬂunun seçim
sand›klar›nda olmamas› bir yana,
35
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düzen fiili olarak Kürt’ün “seçmeseçilme” hakk›n› dahi yok say›yor.
Sistemin kendi içinde krizlere de
neden olan seçim barajlar› kimin
için yüksek tutuluyor, aç›kt›r.
Öyle ya, Kürtler o parlamentoya
girdiklerinde bir sürü sorun ç›k›yor
ortaya. Parlamentodan atmak için
fezlekeler yaz›lmas›, bahaneler bulunmas›, komplolar kurulmas›, beﬂ
dakikada dokunulmazl›klar›n kald›r›lmas›; k›saca pek çok baﬂa¤r›s›!
Üstelik tüm bunlar› yaparken, sistemin cici demokrasisi de y›pran›yor;
o pek önem verdikleri “d›ﬂ dünyadaki imajlar›” da bozuluyor.
O zaman geriye, bunlar› yeniden
yaﬂamamak için çok çeﬂitli yöntemlerle DTP’yi saf d›ﬂ› etmek kal›yor.
Sistem ne da¤larda silah elde savaﬂan Kürt, ne de parlamento zemininde kendi kimli¤inden söz eden
Kürt istiyor. Silahl› mücadele verince terörist, parlamenter mücadele
verince de “terörün uzant›s›” diyor
ve “Kürt kimli¤i” ve taleplerinden
vazgeçmeyi dayat›yor.
Oligarﬂi, önce Abdülkadir Aksu
gibi “Kürt” olacaks›n, ancak o zaman seçilebilirsin diyor.

‘Raporlar çeliﬂiyor’
Asr›n Hukuk Bürosu, Abdullah
Öcalan’›n sa¤l›k durumuyla ilgili 10
Nisan’da düzenledi¤i bas›n toplant›s› ile, Adli T›p Kurumu ve Chem Tox
Laboratuvar›’nda haz›rlanan 2 ayr›
raporun çeliﬂti¤ini bildirdi. Aç›klamada, “Adli T›p Kurumu raporunda
vücutta tespit edilen stronsiyum
elementinin radyoaktif olup olmad›¤›, hangi nedenlerden dolay› bünyede rastland›¤›na dair tespit bulunmamaktad›r” denildi.
Raporlar aras›ndaki çeliﬂkileri s›ralayan Asr›n Hukuk Bürosu, müvekkillerinin ba¤›ms›z bir heyet taraf›ndan incelenmesi
talebini yineledi.
Öte yandan hapishanelerdeki PKK’li tutsaklar da zehirlenme olay› protesto etmek için süresiz açl›k grevine
baﬂlad›klar›n› aç›klad›lar.

Barzani’nin aç›klamas› ve oligarﬂinin hezeyan›

burjuva bas›n›n köﬂe
yazarlar›, sahibinin sesi olarak “had bildirme” yar›ﬂ›ndalar.
Örne¤in, Ertu¤rul
Özkök, “Yar›n Amerikal›lar buradan gitti¤inde baﬂbaﬂa kald›¤›m›zda Kürtleri bekleyen ﬂey, mutlu bir gelecek olmayacak” derken,
ayn› gazeteden Tufan Türenç, “Barzani bu yapt›¤›n›n
hesab›n› verecektir” diye tehdit savurdu ve “efendi biziz” edas› ile, ABD bölgeden ç›k›nca, Barzani’nin “yine Ankara’ya gelip el etek öpüp af dileyece¤ini” yazd›.

Milliyetçi politikalar çat›ﬂ›yor
Barzani’nin El-Arabiyye Televizyonu’na verdi¤i demeçte, Türkiye’nin
Kerkük’e yönelik aç›klamalar›n›n hat›rlat›lmas›na üzerine sarfetti¤i sözler tam
bir “milli hezeyana” yolaçt›.
Genelkurmay’dan burjuva düzen
partilerine, islamc›s› libarali ‘solcusu’
ile burjuva bas›n›n manﬂetleri ve köﬂe
yazarlar›na kadar geniﬂ bir kesim Barzani’ye, kelimenin tam anlam›yla “nas›l
hakaret edeceklerini” ﬂaﬂ›rm›ﬂ durumdalar. Tehditlerin, gözda¤› aç›klamalar›n›n, büyük laf ediyormuﬂ havas›ndaki ‘Amerika gitsin
siz görürsünüz’ efelenmelerinin ard› arkas› kesilmiyor.

Sab›k Amerikanc›lar ise, Barzani’nin böyle konuﬂabilmesinin bir yan›n› 1 Mart Tezkeresi’ne ba¤lay›p,
Amerikan askeri olarak Irak iﬂgaline kat›lmay›ﬂ›m›z›n
ne kadar yanl›ﬂ oldu¤unun kan›tland›¤›n› buyurdular.
Genelkurmay Baﬂkan›’n›n da kat›ld›¤› cenazede
“Barzani’ye ölüm” sloganlar› att›r›lmas› örne¤inde oldu¤u gibi, ﬂovenist politikalara “soka¤›” yedekleme
gayretleri eﬂlik ederken, oligarﬂinin tekellerinin bu tart›ﬂmalardan hiç etkilenmeksizin Kuzey Irak’ta devasa
bir pazar pay›na sahip olmay› sürdürdüklerini kimse a¤z›na almak istemedi. Barzani bu aç›klamalar› yapt›¤›
günlerde, iki Türk ﬂirketinin Kürdistan’da petrol ve do¤al gaz ç›karma yetkisi ald›¤› gündeme dahi gelmedi.

“Biz de Diyarbak›r ’a kar›ﬂ›r›z”
Barzani El-Arabiyye Televizyonu’na verdi¤i demeçte özetle ﬂunlar› söylüyor: “Türkler Kerkük’e kar›ﬂ›rsa
biz de Diyarbak›r ve di¤er ﬂehirlere kar›ﬂ›r›z. Bu bir
tehdit de¤il, müdahaleye karﬂ› cevapt›r. E¤er, birkaç bin
Türkmen için Kerkük konusuna kar›ﬂma hakk›n› kendilerinde görüyorlarsa, o takdirde biz de Türkiye’deki 30
milyon Kürt için kar›ﬂ›r›z.”
DTP Diyarbak›r ‹l Baﬂkan›’n›n “Kerkük’e müdahaleyi Diyarbak›r’a yap›lm›ﬂ sayar›z” aç›klamas› ile örtüﬂen bu sözler, Türkiye cephesinde, “bizi nas›l tehdit
eder” hezeyan› yaratt›.
D›ﬂiﬂleri Bakan› Abdullah Gül, “cevab›m›z› göreceksiniz” derken, Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, Barzani'nin
“haddini aﬂt›¤›n›” belirterek, “Bunun bedeli çok a¤›r
olur. Bu sözlerin alt›nda ezilirler” diye tehdit etti. MGK
topland› ve Irak’a yönelik siyasi, ekonomik önlemler
karar› ald›. Irak’a nota verildi. Barzani’yi muhatap almama ad›na Irak hükümetine verilen notada, PKK’ye
karﬂ› ‘acil, aktif ve kararl›’ tav›r al›nmas›n› istedi oligarﬂi, “bu olmad›¤› takdirde, Türkiye uluslararas› hukuktan kaynaklanan haklar› bulundu¤unu bildirir” dedi.
Baykal’dan Karayalç›n’a, A¤ar’dan Mumcu’ya,
aç›klamalar birbirini izlerken, hakaretlerin tozu dumana
katt›¤› bu ﬂoven kampanyada, “en okkal› küfrü biz etmeliyiz” diyen, milliyetçi bezirganlar da sokak üslubuna sar›ld›. MHP Lideri Devlet Bahçeli, “Peﬂmerge bozuntusu elbet gününü görecek” derken, Kuzey Irak’a
Türk ﬂirketlerinin giriﬂini örgütleyen Devlet Bakan›
Kürﬂat Tüzmen, lümpen a¤z›yla “Türkiye’nin eli a¤›rd›r!” tehdidinde bulundu.
Elbette burjuva bas›n da tam bir yar›ﬂ halinde. “Küstah... Alçak.. Haddini aﬂt›” baﬂl›klar›ndan geçilmeyen

Örne¤in, hiçbir burjuva lider ya da Genelkurmay,
bütün Türk ﬂirketleri çekilsin diyemedi, hükümet gündemine alamad›. Çünkü hepsi tekellerin önünde el pençe; milliyetçi söylemler onlar›n karﬂ›s›nda unutulur. Kitleler milliyetçilikle uyutulurken, tekeller kasalar›n› doldurmaya devam ederler.
‹ﬂte tam da bu nedenle, milliyetçili¤in körüklenmesine karﬂ› durmas› gerekenlerin baﬂ›nda iﬂçi sendikalar›
gelmelidir. Ancak Türk-‹ﬂ tersine, bu milliyetçi hezeyana kat›ld›. Peﬂine düﬂtü¤ü oligarﬂinin iﬂçilere yönelik en
a¤›r hak gasplar›nda “sabr› taﬂmayan” Türk-‹ﬂ, sanki bu
ülke ba¤›ms›zm›ﬂ gibi, “Ba¤›ms›zl›¤›m›za, birlik ve bütünlü¤ümüze yönelik bu sözler, art›k Türk milletinin
sabr›n› taﬂ›rmaktad›r” aç›klamas› yapt›.

S›rt›n› A m e r i k a ’ y a d a y a y a n l a r ve
baﬂ›na çuval geçirilenler
Bu çat›ﬂman›n oda¤›nda, Kerkük gündemli, Kuzey
Irak’ta “oluﬂma yolundaki” Kürt devleti bulunuyor.
PKK varl›¤› da bu tart›ﬂma içinde yer tutuyor.
Barzani’nin söylediklerinin hakl› noktalar› bir yana,
s›rt›n› iﬂgal güçlerine, daha aç›kças› Amerika’ya dayayarak konuﬂtu¤u aç›kt›r. Nitekim k›sa süre önce, Amerikan ordusunun eski Genelkurmay Baﬂkan› olan emekli
Orgeneral Richard Myers, Türkiye oligarﬂisinin Irak'a
s›n›r ötesi operasyon yapma tart›ﬂmalar› üzerine, böyle
bir durumda, Türk ordusunun ABD ve Irak birlikleriyle
"karﬂ› karﬂ›ya gelebilece¤ini" söylemiﬂ ve çuval geçir36
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meyi hat›rlatarak, “yine yapar›z” imas›nda bulunmuﬂtu.
Oligarﬂi de bunu biliyor elbette. “Barzani’yi susturun” diye Amerika’n›n kap›s›n› çalmas› da bu yüzden.
Bu gerçek ortada dururken, savrulan tehditlerin, ﬂöyle böyle yapar›z efelenmelerinin hiçbir gerçekçili¤i yoktur. Yapamazs›n›z! Çünkü, Barzani’nin temsil etti¤i
Kürt milliyetçili¤i nas›l s›rt›n› Amerika’ya dayayarak
politika yap›yorsa, oligarﬂinin hezeyan içindeki milliyetçili¤i ony›llard›r emperyalizme ba¤›ml›d›r. Onun izni, onay› olmadan bölgede ad›m atamaz. Özellikle Irak
iﬂgali ile birlikte bu süreç daha da derinleﬂmiﬂ, bunu anlamakta “geciken”, iﬂbirlikçilere de k›smi hareket alan›
tan›nd›¤› sürecin iliﬂkilerine göre hareket etmek isteyen
oligarﬂinin baﬂ›na çuval geçirilerek “mutlak ba¤›ml›l›k
d›ﬂ›nda alternatifi” olmad›¤› gösterilmiﬂti.
Türkiye, Kerkük referandumunun yap›lmas›na karﬂ›
ç›k›yor ve engellemek için de elinden geleni yap›yor.
Bir yandan; zengin petrol yataklar›na kavuﬂan bir Kürt
bölgesel hükümetinin, devletleﬂme yolunda çok daha
h›zl› ad›mlar ataca¤›n› düﬂünüyor; öte yandan da Kerkük petrolünden Türkmenler arac›l›¤›yla “pay” alaca¤›
rüyas› görüyor. Ancak yukar›da belirtti¤imiz nedenden,
ba¤›ml›l›k iliﬂkilerinden dolay›, en az›ndan mevcut dengeler ›ﬂ›¤›nda “kendi kendine gaz vermekten” baﬂka yapabilece¤i bir ﬂey yok bu “milliyetçili¤in”!
Barzani ise bir yandan Kuzey Irak’taki statüyü sa¤lama alma, daha da geliﬂtirme çabas› içindeyken, öte
yandan “Diyarbak›r” sahiplenmeleri ile, Türkiye s›n›rlar› içindeki Kürtler aras›nda cephesini geniﬂletmeye çal›ﬂ›yor, deyim yerindeyse “ulusal lider” olmak istiyor.
Yani tablo, iki ba¤›ml› milliyetçili¤in çat›ﬂmas›n›
göstermektedir.

Neden?
Çünkü, kendisini muktedir, Kürt’ü köle olarak görüyor bu zihniyet. Çünkü, Baﬂbakan’›n Barzani’ye “cevap” diye söyledi¤i gibi, onlar Ba¤dat’a kadar hüküm
sürmüﬂ yüzlerce y›ll›k tarihe sahip bir devletin mirasç›s›. Kürtler ise “konumunu bilmeyen” aﬂiret toplulu¤u!
Tehditlerle, tanklarla s›n›rda “at›ﬂ talimi” yaparak,
Kürt sorununu Amerika ile çözmeye çal›ﬂarak, emperyalizmin icazeti olmad›kça hiçbir geçerlili¤i olmayan
‘uluslararas› hukuk bize bu hakk› veriyor’ diye s›n›rd›ﬂ›
operasyon imalar›nda bulunarak hiçbir ﬂey elde edemez.
Elde edilecek tek sonuç; milliyetçi politikalar›n
halklar› düﬂmanlaﬂt›rmas›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.

‘S›n›rd›ﬂ› Operasyon’
ve ‹ktidar Çat›ﬂmas›
12 Nisan’da bas›n toplant›s› düzenleyen Genelkurmay Baﬂkan› Org. Yaﬂar Büyükan›t, “Kuzey Irak’a operasyon gerekli, ancak siyasi iradeye ihtiyaç var” dedi.
Amerikan icazeti d›ﬂ›nda böyle bir operasyonun olamayaca¤› art›k görülmüﬂ olmal›. En son “yine baﬂ›n›za
çuval geçiririz” imas› bu konuda ABD’nin mevcut konjonktürdeki bak›ﬂ›n› özetlemektedir.
Keza, bugüne kadar oligarﬂi defalarca “s›n›rd›ﬂ› operasyon” yapt› ve hiçbir ﬂey elde edemedi. Kürt sorununu “terör sorunu” olarak gösteren bu anlay›ﬂ t›kanm›ﬂ,
çözümsüzlü¤ü kan›tlanm›ﬂt›r.
Öte yandan Büyükan›t’›n konuﬂmas›, sorunun nas›l
iç politika, daha do¤rusu iktidar kavgas› malzemesi haline getirdi¤ini de göstermektedir.
‹ma ﬂu: Biz haz›r›z ama hükümetin iradesi yok!
Daha önce de benzeri aç›klamalar tersinden hükümet
taraf›ndan yap›lm›ﬂ, hükümetin bu konuda siyasi iradeyi gösterdi¤ini beyan ederek “topu” TSK’ya atm›ﬂt›.
Önce milliyetçili¤i k›ﬂk›rt›yor, s›n›rd›ﬂ› operasyon
ç›¤l›klar› at›yor, bunun her ﬂeyi çözece¤i beklentilerini
yarat›yorlar. Sonra bu gerici propagandalar›n yaratt›¤›
“tepkiyi” birbirlerine yönelterek, karﬂ›l›kl› olarak üzerlerinde siyasi bask› kurmaya çal›ﬂ›yorlar.
Genelkurmay, hâlâ sorunu “terörizm sorunu” diye
sunarak, kendi yasalar›na dahi uymadan DTP’den ve
Gündem Gazetesi’nden do¤rudan “PKK’liler” diye söz
ederek, sistem içi “aç›l›mlar›” dahi “teröre prim” diye
lanse edip daha fazla katletme yetkisi isteyerek iktidar
gücünü korumaya çal›ﬂ›yor. ‹ktidar ise, bir yandan “ben
daha milliyetçiyim” ç›k›ﬂlar› ile Kürt halk›n›n taleplerini kanla bo¤ma siyasetini elinde tutmak istiyor, öte yandan da “Kürt sorunu” söylemleri ile Kürtler’i oyal›yor.
Sonuç olarak; onlar iktidar kavgas› verirken, Kürt
ulusunun haklar›n› yok saymada biraraya geliyorlar.

Te hd i t h a kk› bi z e ai t t ir !
Barzani’nin s›rt›n› Amerika’ya dayamas› hakl› oldu¤u noktalar›n üzerini örtmüyor. Zira oligarﬂi aylard›r
aleni ﬂekilde “Kerkük’e müdahale”yi tart›ﬂ›yor, tehdit
ediyor. Ne demesini bekliyordunuz Barzani’nin;
Gelin Kerkük’te istedi¤inizi yap›n, petrolüne el koyun, Kuzey Irak’ta ‘soydaﬂlar›m›z›’ bombalay›n, biz de
size yard›m edelim! Bunu mu söylemesini istiyorlar.
ﬁovenist milliyetçilik dünyaya sadece kendi ç›karlar› penceresinden bakar ve baﬂka uluslar›n da kendine tabi olmas›n› ister. Bu durum, Türk milliyetçili¤inde çok
daha belirgin, hatta z›vanadan ç›km›ﬂ durumundad›r.
Barzani’nin sözlerini neredeyse “savaﬂ ilan›” gibi gösterip k›ﬂk›rtanlar, Türkiye’nin neredeyse her gün Kerkük’e, Kürtler’e yönelik tehditlerini görmezden geliyorlar. Kerkük’e müdahaleyi do¤al, hatta Türkiye’nin
“hakk›” olarak görüyorlar. Bu yaklaﬂ›ma göre; Türkiye
istedi¤i ﬂekilde tehdit eder, ama Kürtler buna karﬂ›l›k
susmal›, sinmeli, “müdahale olursa kendimizi savunuruz” dahi dememelidir. Derse “küstah!”d›r.
37
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CENNET ÜLKE TÜRK‹YE!
darbeciler, katiller, ›rkç›lar... için!

1

Darbecilerden önce
darbeyi yazana
dava aç›ld›

Baﬂbakan›n “savc›lar harekete
geçmeli” dedi¤i, Eski Deniz Kuvvetleri Komutan› Oramiral Özden
Örnek'e ait oldu¤u iddia edilen darbe günlüklerine iliﬂkin soruﬂturma
baﬂlat›ld›¤›n› yazm›ﬂt›k geçen hafta.
Savc›lar›n, ilk elden ne için harekete geçtikleri belli oldu. Darbe
planlama suçunu iﬂleyenlere henüz
hiçbir soruﬂturma, dava yokken,
Bak›rköy Cumhuriyet Savc›l›¤›, iddiay› duyuran Nokta'ya dava açt›.
Soruﬂturma gerekçesi ise ﬂu:
'Halk› askerlikten so¤utma' ve
'askeri itaatsizli¤e teﬂvik'.
TSK’n›n üst düzey komutanlar›n›n 2004’te iki kez darbe planlad›klar›n›, kendi günlükleri ile yay›mlay›nca, ne oluyormuﬂ; 'halk› askerlikten so¤utma' ve 'askeri itaatsizli¤e teﬂvik'! Peki Anayasay› silah zoruyla ortadan kald›rmay› planlamak? Savc›lar onlara soruﬂturma
açmak için neden bu kadar isteksiz?
Bu tür örnekler yeni de¤il. Örne¤in, J‹TEM’de tetikçisi ülke gündemine oturan siyasi cinayetlerin, faili
meçhullerin nas›l iﬂlendi¤ini bilen
Abdülkadir Aygan ç›kar, Gündem
Gazetesi’ne yapt›klar›n› anlat›r. Savc›lar, belgelerle desteklenen haberi
suç duyurusu kabul etmez, gazeteye
davalar açarlar, cezalar verirler.
Ya da tanklar›n arkas›na ba¤lanm›ﬂ gerilla cesetlerinin nas›l sürüklendi¤i ç›kar bir bas›n kuruluﬂunda,
bu insanl›k suçu yerine, gazeteye
soruﬂturma aç›l›r...
Sistemin hukuku, adaleti sa¤lamak üzerine kurulmam›ﬂt›r. Yasalar›n›n özü de böyle de¤ildir. Devleti,
halka karﬂ› savaﬂanlar› korumak

içindir. 12 Eylül Cuntas›’n›n baﬂ›
Kenan Evren, 1980'lerde, her zamanki o patavats›zl›¤›yla “Biz demokratik Anayasa olsun demedik, devleti
bireylere karﬂ› koruyan bir Anayasa
yapt›k” mealinde sözleriyle, sistemin
'hukuk felsefesi'ni de aç›klam›ﬂt›. Bu
zihniyet hiç de¤iﬂmedi.
Böyle oldu¤u içindir ki; Mersin’de Kuvvayi Milliye Derne¤i’nde silah ve kuran üzerine “ölme
öldürme” yemini eden, ›rkç› emekli
albaylar›n o vahim sözlerinde hiçbir
“suç unsuru” bulamaz “bilirkiﬂi”ler.
Böyle oldu¤u içindir ki; halka
bomba atarken yakalanan kontrgerilla elemanlar›, ordunun en üst düzey komutan›nca sahiplenilir. O komutan, sistemin hukukunun, “o zaman bunlardan senin bilgin var, komutanlar› sensin” diye yakas›na yap›ﬂmayaca¤›ndan emindir çünkü.
Nitekim böyle de olmuﬂtur.
En basit hukuk bilgisinin dahi
ulaﬂaca¤› do¤al sonucu izleyerek,
biraz olsun ülkeyi izleyenlerin görebilece¤i gerçekleri dikkate alarak
iddianame haz›rlayan Van Savc›s›
Sar›kaya resmen “seyirlik” ve “ibretlik” olarak infaza çekilmedi mi?
Ayn› Genelkurmay Baﬂkan› Yaﬂar Büyükan›t, ﬂimdi de, daha hukuki süreç baﬂlamam›ﬂken, darbe günlü¤üne iliﬂkin Genelkurmay’da hiçbir belge bulunmad›¤›n›, böyle bir
ﬂey olmad›¤›n› söyleyerek, aç›lacak
muhtemel davalara yön vermeye
çal›ﬂmaktad›r. Oysa, dönemin Genelkurmay Baﬂkan› Hilmi Özkök
ayn› gün yapt›¤› aç›klamada, böyle
bir günlü¤ün olmad›¤›n› net olarak
belirtmemekte ve yarg›y› adres göstermektedir. En az›ndan ortada bir
iddia varsa, Genelkurmay gibi bir
makamda oturan kiﬂinin, “böyle bir
ﬂey yok” demesinin ne anlama geldi¤ini herkes bilir; yarg›ya düﬂen,
onu haks›z ç›karmamakt›r art›k!
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2

Darbe ça¤r›s›
yapan “ayd›n”
olabilir mi?

Darbe günlüklerinde, generaller
“bas›n›n ele geçirilmesinden” söz
ediyorlard›. Böyle bir ﬂeye gerek
var m› bilemiyoruz. Zira, istisnalar›
d›ﬂ›nda, bir darbede tüm burjuva
medyan›n secdeye varaca¤› aç›kt›r.
12 Eylül’de böyle yapm›ﬂlard›.
Bugün de ayn› “korkak” ayd›n
profilinin yan›na bir de “darbe ç›¤›rtkan›” ayd›n eklendi. AKP iktidar› karﬂ›s›nda, önce kendilerinin
abart›l› ﬂekilde pompalad›klar› laiklik elden gidiyor hezeyan›na kap›lan, ard›ndan buna karﬂ› orduya sar›lan ayd›nlar›n bir k›sm› iﬂi darbe
ça¤r›s›na kadar götürüyor.
Hürriyet Yazar› Bekir Coﬂkun da
bunlardan biri. “Demokrat” kimli¤i
ile tan›nan Coﬂkun, 6 Nisan tarihli
yaz›s›nda; Türkiye’de darbe olmamas› için demokrasinin, hukukun,
bilinçli ve örgütlü toplumun olmas›
gerekti¤ini ancak olmad›¤›n›;
Darbe olmas› içinse, devrim yasalar›na hakaretin, rejime karﬂ› hareketin, Cumhuriyete ihanetin olmas› gerekti¤ini ve bunlar›n varoldu¤unu yazarak aç›kça darbe ça¤r›s›nda bulundu.
“Karﬂ›-devrim” olarak nitelendirdi¤i AKP iktidar›n›n “darbeli mi
darbesiz mi” y›k›laca¤› tercihini tart›ﬂan Coﬂkun’un tercihi anlaﬂ›lan
“k›sa yoldan” bu “karﬂ›-devrimi”
durdurmak! Herhalde o zaman yaﬂanacak olana da “devrim” diyecek
bu ayd›n›m›z!
Bunlar›n “fikir babas›” ‹lhan
Selçuk zaten ilan etmiﬂti: Kahrolsun
ﬂeriat, yaﬂas›n faﬂizm!
Ayd›n› böyle olan bir ülkede demokrasi, hukuk geliﬂebilir mi?

Nitekim birileri de ç›k›p, darbe
günlü¤ü do¤ru ama darbe planlayan
generaller yarg›lanmamal› diyebilmektedir. (Sabah Ankara Temsilcisi
Asl› Ayd›ntaﬂbaﬂ)

3

Çürümüﬂ bir sak›z:
“TSK y›prat›lmak
isteniyor”

12 Nisan’da bas›n toplant›s› düzenleyen, Genelkurmay Baﬂkan›
Yaﬂar Büyükan›t, konuﬂmas›n›n bir
bölümünü de “ T S K ’ y › y › p r a t m a y a
yönelik faaliyetlere” ay›rd›.
Öncelikle belirtelim ki, bu söylem ony›llard›r sürer, bir “çürük sak›zd›r” bu, durmadan çi¤ner koca
koca generaller a¤›zlar›nda.
Katliamc› ordu, suçlar›n› örtbas
etmek, katliamlar›, bask›lar› eleﬂtirenlere karﬂ› halk› k›ﬂk›rtmak ve
kendini ma¤dur göstermek için dilinden düﬂürmez bu söylemi.
“TSK’y› y›pratmaya yönelik faaliyetlere” örnekler veren Büyükan›t, bas›na “yavaﬂ yavaﬂ servis edilen” haberlerden yak›n›yor.
Ne kadar ilginç de¤il mi! T›pk›
y›llard›r sizin yapt›¤›n›z gibi! Bu
toplumu manipüle etmek için ‘psikolojik harp’ dedi¤iniz yöntemlerle
kaç kez yapt›n›z ayn› ﬂeyleri. Kimi
zaman devrimcilere karﬂ› kimi zaman iktidar kavgas›nda karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›n›z kesimlere karﬂ›.
Peki neymiﬂ bu TSK’y› y›pratmaya dönük (ve elbette hep ‘meçhul’ odaklarca yönetilen) olaylar?
ﬁunlar› s›ral›yor Büyükan›t: ﬁemdinli, And›ç, Günlük...
Yani TSK’n›n halka, ayd›nlar
karﬂ› aç›kça suç iﬂledi¤i olaylar.
Ama sanmay›n ki bu olaylar›n kendisini “y›prat›c›” olarak de¤erlendiriyor. Hay›r, o bunlar›n aç›¤a ç›kmas›n›, eleﬂtirilmesini, y›prat›c› faaliyet olarak niteliyor. Zaten bu tür
olaylarda hep suçun kendisine de¤il, “s›zd›r›lmas›na” soruﬂturma açmalar› da bu yüzdendir.
Suçlu ama üste ç›k›yor! Neymiﬂ;
ﬁemdinli olaylar›nda kendisine ya-

Büyükan›t’›n “iyi çocuklar›”
ﬁemdinli’de halk› bombalam›ﬂt›
p›lan sald›r›lar TSK’ya yap›lan sald›r›larm›ﬂ, dünya hukuk tarihine geçecek bir hukuk cinayeti iﬂlenmiﬂ!
Katliamc›n›n kendini ma¤dur
göstermesinin yüzsüzlü¤ü ancak bu
kadar olur! Halk› bombalayan siz
de¤il miydiniz? Bombac›lara sen
sahip ç›kmad›n m›? Bunlar cinayet
olmuyor da, sorumlular için iddianame haz›rlanmas› m› oluyor?
Kald› ki, hukuk cinayetinden söz
edecek en son kiﬂiler generallerdir.
Zira, bu ülkede ordunun iﬂledi¤i
suçlar binlerce kez aleni ﬂekilde örtbas edilmiﬂtir. Köy yakmalar, demokratik gösteri hakk›n› kullananlar› kurﬂunlarla taramalar, hapishanelerde insanlar› diri diri yakmalar... hangi birini sayal›m! Tüm bu
olaylarda katliamc›lar korundu¤unda “hukuk cinayetinden” söz etmeyenlerin, hatta hukuk kavram›n› a¤z›na almayanlar›n birden hukuk
sevdal›s› kesilmesi ne kadar ilginç!
Asl›nda o al›ﬂm›ﬂ korunmaya,
kollanmaya; eskaza bir savc› haklar›nda iddianame haz›rlama cüreti
gösterdi diye hezeyan içindeler.
Bu arada “ a n d › ç ”› savunma demagojisine bak›n: Gündem muhabiri PKK’linin gelmemesi, aﬂ›r› dincilerin gelmemesi içinmiﬂ. Peki o and›ç’taki “TSK taraftar›-karﬂ›t›” tasnifleri ne anlama geliyordu? “Karﬂ›t” diye fiﬂlediklerinizde mi “terörist”ti, PKK’li ya da aﬂ›r› dinciydi?

4

Polis abilerinin
korumas›nda bir
faﬂistin itiraflar›

Geçen y›l Ankara’da devrimci
demokrat gençlere sat›rlar, silahlar39
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la sald›ran, ard›ndan kendini yakalamak isteyen bir polis baﬂkomiserini öldüren Tolunay Çiçek isimli faﬂist, 10 Nisan’da ç›kar›ld›¤› mahkemede “ilginç” itiraflarda bulundu.
Çeﬂitli suçlardan arand›¤› dönemde, BBP Lideri Yaz›c›o¤lu ve
MHP liderli¤ine aday olan Prof. Dr.
Ümit Özda¤’›n bürosunda polislerle
karﬂ›laﬂt›¤›n› ama gözalt›na al›nmad›¤›n› söyleyen Çiçek, “1999’dan
tutuklanana kadar nüfus cüzdan› taﬂ›mad›m. Birçok suç iﬂledim, emniyet sa¤ olsun hepsini göz ard› etti.
Gazi Üniversitesi’nde tabancayla
Aslan Oktay’› yaralad›m” dedi.
Tüm faﬂist tetikçilere, devrimci
demokratlara sald›ranlara gösterilen
hoﬂgörü Çiçek’e de gösterilmiﬂ.
Dink cinayetinin tetikçileri ile kolkola resimler çektiren bir teﬂkilat›,
“halk›n can ve mal güvenli¤ini sa¤layan kurum” olarak lanse edenler
bu gerçekleri hep gizlemeye çal›ﬂ›rlar. Dergi satana kimlik soran, arama yapan polislerin, kendi ifadesi
ile, üzerinde kimi zaman bomba kimi zaman silahla baﬂkentte gezen
ve aran›r durumda olan Tolunay Çiçekler’e dokunmamas›, polisin kimin düﬂman›, kimin dostu oldu¤unu
aç›kça gösterir.

5

Irkç› zihniyeti
do¤allaﬂt›ran
siyasi atmosfer

Celal Bayar Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Mehmet Çelik, TGRT Haber’de bir programa ç›k›p Ermeni
soyk›r›m› konusunda ﬂöyle diyor:
“Türk milliletinin gelene¤inde
ve geneti¤inde soyk›r›m yoktur”.
Türkiye Gazetesi de bunu “Soyk›r›m yapmak genimizde yoktur!”
baﬂl›¤›yla haber yapm›ﬂ..
Böyle bilim adam›, böyle medya! Siyasi, sosyolojik bir olguyu
“genlerle” aç›klaman›n kendisi ›rkç›
bir zihniyeti gösterir; ancak bu zihniyet öylesine meﬂrulaﬂt›r›lm›ﬂt›r ki
bu ülkede, böyle bir ucube tart›ﬂ›lm›yor bile.

e mek
Ayn› gün Trabzon’da da
emekçiler alandayd›. YEDAﬁ önünde toplanan 3500
kiﬂi "‹nsanca Yaﬂam Demokratik Türkiye ‹çin Yürüyoruz" pankart›n›n arkas›nda yürüdü. HÖC'lülerin de
yerald›¤› mitingte "Linç
De¤il Hukuk ‹stiyorum,
‹stanbul Kad›köy
F›nd›¤›ma ve Gelece¤ime
Dokunma, Irkç›l›k De¤il
Kardeﬂlik ve Demokrasi, Soygun
ve Talana Son!" dövizleri taﬂ›n›rken,
s›k s›k anti-faﬂist
sloganlar hayk›r›ld›. Trabzon MeydaKESK’e ba¤l› E¤itim-Sen üyelen›’nda yap›lan konuﬂmalarda emekri ‘‹nsanca Yaﬂam, Demokratik Türçilerin 1 May›s’ta alanlarda olaca¤›
kiye’ talebiyle alanlara ç›kt›. 7-8 Nikaydedilirken, binlerce kiﬂi horon
san’da Ankara, ‹stanbul, ‹zmir, Adatepti ve Zeynep Baﬂkan’›n türkülena, Diyarbak›r, Trabzon ve Van’da
rine eﬂlik etti.
düzenledi¤i mitinglerle, demokratik
‹zmir'de ise 4 bin kiﬂi "Paras›z
Türkiye talebi dile getirildi.
E¤itim, ‹nsanca Yaﬂam, Demokratik
Çevre illerden gelerek 7 NiÜniversite ‹stiyoruz" talebiyle Borsan’da Ankara’da toplanan E¤itimnova Atatürk Meydan›’na yürüdü.
Sen üyeleri Tren Gar› önünden S›hÇevre il ve ilçelerden toplanan e¤ihiye Meydan›’na yürüdüler. "Paratimciler, "Eﬂit iﬂe eﬂit ücret, insanca
s›z E¤itim Paras›z Sa¤l›k, Söz Yetki
yaﬂam, paras›z e¤itim, sa¤l›k güKarar Çal›ﬂanlara, Yaﬂas›n Halklavencesi" talebini hayk›rd›lar.
r›n Kardeﬂli¤i, Devrim ﬁehitleri
"Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z",
Ölümsüzdür, Faﬂizme Karﬂ› Omuz
Gün Gelecek Devran Dönecek AKP
Omuza, Emekçiyiz Hakl›y›z KazaHalka Hesap Verecek, Sa¤l›k Hakt›r
naca¤›z" sloganlar› hayk›ran emekSat›lamaz" sloganlar›n› hayk›ran
çilere seslenen E¤itim-Sen Genel
emekçilere seslenen E¤itim-Sen
Baﬂkan Yard›mc›s› Emirali ﬁimﬂek,
Genel Sekreteri Ali Berbero¤lu,
eﬂitlik, adalet, özgürlük ve insanca
"Bar›ﬂ, kardeﬂlik, hak ve özgürlük
yaﬂam paras›z e¤itim paras›z sa¤l›k,
için buraday›z. Bizler paras›z sa¤özgür bilim, özgürlükçü demokratik
l›k, eﬂitlik, insanca yaﬂam› savunduanayasa, ülkede bölgede dünyada
¤umuz için, bugün Ege Bölgesi olabar›ﬂ talebi ve güvenceli yaﬂam için
rak buraday›z” dedi. Grup Umuda
alanlarda olduklar›n› ifade etti.
Ezgi’nin dinletisi ile sona eren miE¤itim emekçilerinin sorunlar›n›
tingte, 1 May›s’ta Taksim için ça¤dile getiren ﬁimﬂek’in ard›ndan kürr›da bulunuldu.
süye ç›kan KESK Genel Baﬂkan› ‹sEmekçilerin alanlara ç›kt›¤› yermail Hakk› Tombul, AKP eliyle gerlerden biri de ‹stanbul oldu. Tepe
çekleﬂen milliyetçi ﬂoven dalgaya itiNatillius önünden Kad›köy Meydaraz› oldu¤unu IMF noktas›nda AKP
n›’na yürüyen emekçilere çok say›hükümetinin di¤er hükümetlerden
da sendika, DKÖ ve devrimci grup
daha baﬂar›l› oldu¤unu kaydetti. 1
destek verdi. HÖC’ün de yerald›¤›
May›s’ta Taksim'de olacaklar›n› beyürüyüﬂün ard›ndan meydanda
lirten Tombul, “1 May›s 1977 ile heemekçilere seslenen Alaaddin Dinsaplaﬂmak faﬂizan ›rkç› ﬂoven dalgaçer, “Halk›n söz, yetki ve karar saya karﬂ› savaﬂmakt›r” dedi.
hibi oldu¤u özgür, demokratik bir
Türkiye için alanlarday›z” diye koMitinge 3 bine yak›n kiﬂi kat›ld›.

E¤itim-Sen ‘‹nsanca
Yaﬂam ‹çin’ Alanlarda
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nuﬂtu. Halk›n tüm kesimlerine birlikte mücadele ça¤r›s› yapan Dinçer, “Herkes stratejisini kendi egemenli¤inin devam› üzerine kurarken, emek üzerine strateji kuranlar›n sesi bu toz duman içerisinde
kayboluyor” dedi.

BES Üyeleri 'Eﬂit ‹ﬂe
Eﬂit Ücret’ ‹stediler
Ankara’da 7 Nisan günü bir baﬂka eylem de, ülkenin dört bir yan›ndan gelen BES üyelerinin yürüyüﬂüydü. 2 bin BES üyesinin kat›ld›¤›
eylemde, Kurtuluﬂ Park›'ndan Maliye Bakanl›¤›’na yürümek isteyen
BES’lilerin önü polis taraf›ndan kesildi. Barikat›n aﬂ›lmas›yla yürüyüﬂlerini sürdüren emekçiler, "Yaﬂas›n Örgütlü Mücadelemiz, Mezarda Emekli Olmayaca¤›z, Emekçiyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z" sloganlar›yla K›z›lay Ziya Gökalp Caddesi’ni
trafi¤e kapatt›lar. Sakarya Caddesi’ne kadar süren yürüyüﬂün ard›ndan, kitle burada beklerken bir heyet Maliye Bakanl›¤›’na gitti.
Heyet ad›na aç›klamada bulunan
BES Genel Baﬂkan› Mustafa Ç›nar,
Maliye Bakanl›¤› önünde de polis
barikat› ile karﬂ›laﬂt›klar›n› söyleyerek, hayat›n her alan›nda emekçilere barikat kuruldu¤unu; ama bunun
onlar› engellemedi¤ini söyledi.
BES’liler, üyeleri üzerindeki
bask›lar› protesto ederken, iﬂ güvencesi ve eﬂit iﬂe eﬂit ücret taleplerini bir kez daha dile getirdiler. Ç›nar, “Bu ülkede halk›n ve emekçilerin de haklar› oldu¤unu IMF ve yerli iﬂbirlikçilerine anlataca¤›z" ﬂeklinde konuﬂtu. Eyleme kat›lan ‹smail Hakk› Tombul da, AKP'nin
IMF'nin söylediklerini yerine getirTr a b z o n

e mek
ﬁiﬂecam’da s›n›f dayan›ﬂmas›

mekte çok baﬂar›l› oldu¤una dikkat
çekti ve “ama biz var›z” dedi.

Yap›-Yol Sen’den
‹ﬂb›rakma E ylemi
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’na
ba¤l› tüm birimlerde çal›ﬂan memurlar 12 Nisan’da iﬂ b›rakt›lar. KESK’e
ba¤l› Yap›-Yol Sen’in ça¤r›s› ile Tapu
Sicil, Kadastro, ‹ller Bankas›, Bay›nd›rl›k Müdürlükleri, Karayollar› iﬂyerlerinde iﬂ b›rak›l›rken köprü ve giﬂelerde de iﬂ yavaﬂlat›ld›.
‹stanbul’da ilk eylem Mahmutbey
giﬂelerinde baﬂlat›l›rken, halka emekçilerin taleplerini anlatan bildiriler
da¤›t›ld›. Çaml›ca giﬂelerinde, ard›ndan Fatih Köprüsü'nde eylemler
KESK Baﬂkan› ‹smail Hakk› Tombul
ve Yap›-Yol Sen Baﬂkan› Bedri Tekin'in kat›l›m›yla baﬂlat›ld›.
Tapu Kadastro iﬂyerlerinde çal›ﬂan personel say›s›n›n 2 misli art›r›lmas›n›, çal›ﬂma koﬂullar›n›n düzeltilmesi ve ücrette adalet sa¤lanmas› talebiyle yap›lan iﬂ b›rakma eylemine
iliﬂkin yap›lan aç›klamada, tapu çal›ﬂanlar›na döner sermaye gelirinden
pay ödenmedi¤i kaydedildi.
Eylemlerde yap›lan konuﬂmalarda
Yap›-Yol Sen’in çal›ﬂanlar›n taleplerini hayk›rmak için yapt›¤› 12 Nisan
eyleminin, bir günlük süre ile gerçekleﬂtirilen son eylem olaca¤› duyurulurken, ard›ndan süresiz eylemlerin
gelece¤i vurguland›.
Yap›-Yol Sen’in talepleri ﬂöyle:
1- Toplu Sözleﬂme ve Grev hakk›n› kullanmak 2- Ek Ödeme tasla¤›n›n
yasalaﬂmas› 3- Fiili Hizmet zamm›n›n yasalaﬂmas› 4- Tapu Sicil çal›ﬂanlar›na y›llarca süren yükümlülük getiren Medeni Kanun'un 1007. maddesinin de¤iﬂtirilmesi 5- Döner Sermayeden pay almak 6- ‹nsanca yaﬂanacak adil ücret 7- ‹ller Bankas›'n›n kapat›lmamas›.

ﬁiﬂecam’›n Eskiﬂehir fabrikalar›nda patronun iﬂçilere yönelik bask›lar› Kristal-‹ﬂ taraf›ndan protesto edildi. ‹ﬂçilere Kristal-‹ﬂ’ten istifa etmeleri yönünde bask› uygulayan ve gerici Çimse-‹ﬂ’e üye olanlar›n çal›ﬂma
koﬂullar›nda iyileﬂtirmeler yapan patron, istifa etmemekte direnenlerin ise
çal›ﬂma koﬂullar›n› zorlaﬂt›r›yor. Kristal-‹ﬂ’in karar› ile 7 Nisan’da, sendikan›n örgütlü oldu¤u 12 ﬁiﬂecam fabrikas›nda iﬂe yar›m saat geç baﬂlayan
iﬂçiler, Eskiﬂehir’deki iﬂçileri yaln›z b›rakmayacaklar›n› gösterdiler.

Genel-‹ﬂ kongreleri sürüyor
D‹SK Genel-‹ﬂ Sendikas›'nda Genel Kurullar› devam ediyor. 7 Nisan
günü, ‹zmir 3 No'lu ﬁube’nin Ola¤an Genel Kurulu’nda Cafer Konca
baﬂkanl›¤›ndaki mevcut yönetimin yeniden seçildi.
Genel Kurul’da konuﬂan Örgütlenme Daire Baﬂkan› Erol Ekici, emperyalizmin Ortado¤u politikalar›n›, iﬂbirlikçi iktidar› eleﬂtirerek, "bu
ülkeyi yönettiklerini sand›klar›m›z›n IMF'nin talimat› olmadan hiçbir
ﬂey yapm›yorlar. Kardeﬂlikten yanaysak, demokratik, tam ba¤›ms›z
Türkiye istiyorsak mücadeleyi yükseltmemiz gerekiyor" diye konuﬂtu.

Dersim’de bir sürgün daha
Dersim’de sürgün edilen devrimci demokrat memurlara bir yenisi daha eklendi. E¤itim-Sen Tunceli ﬁube Baﬂkan› Hanifi Bekmezci, Kütahya’n›n ﬁaphane ilçesine sürgün edildi.
6 Nisan günü sürgün karar›n› protesto ederek yürüyüﬂ yapan yüzlerce
kiﬂi, Valiyi istifaya ça¤›rd›. E¤itim-Sen önünden Yeralt› Çarﬂ›s›’na yürüyen gruba seslenen ﬁube Yöneticisi Erkan Eslek, valinin görev yapt›¤›
süre içerisinde 40’a yak›n kamu emekçisinin sürgün edildi¤ini söyledi.
Eyleme DKÖ’ler de destek vererek, emekçileri yaln›z b›rakmad›lar.

Deri iﬂçisi sendikalar›na sahip ç›kt›
Deri-‹ﬂ Tuzla ﬁubesi’nin yöneticileri, 5 Nisan günü keyfi ﬂekilde gözalt›na al›nd›lar. Bunun üzerine Alkoç Deri önünde toplanan 400 iﬂçi,
“Sendika Hakk›m›z Engellenemez”, “Toplusözleﬂme Hakk›m›z, Grev Silah›m›z” sloganlar› atarak, adli bir olay süsü verilerek yap›lan gözalt›lar›n
komplo amaçl›, direniﬂlerini k›rmak için oldu¤unu hayk›rd›lar.

Geçici iﬂçiler AKP önünde
AKP’nin söz vermesine karﬂ›n kadroya al›nmayan 26 bin iﬂçi, yaﬂam
mücadelesi veriyor. Y›lda dört ay çal›ﬂ›p sekiz ay iﬂsiz kalan geçici iﬂçiler, yaﬂam savaﬂ› veriyorlar. 10 Nisan günü Ankara’da AKP önünde
biraraya gelen yüzlerce iﬂçi de bu sefaleti yaﬂayanlard›. ‹ktidar›n kadro
sözünü yerine getirmesini isteyen iﬂçiler, çocuklar›n› okula gönderemediklerini, kiralar›n› ödeyemediklerini dile getirdiler.

Emekliler sendikalar›na sahip ç›k›yor
Emekli-Sen üyeleri, sendikalar›n›n kapat›lmas› karar›n› 5 Nisan günü
Galatasaray'dan Taksim Meydan›'na yapt›klar› yürüyüﬂle protesto ettiler.
"Sendikal› Yaﬂamak ‹stiyorum" yaz›l› önlükler giyen emekliler yürüyüﬂ
boyunca sloganlar att›. Tramvay Dura¤›'nda yap›lan aç›klamada ise, karar›n keyfi oldu¤u belirtildi.
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hayat›n
içindeki

teori

S›n›f ve S›n›fsall›k
Sevgili okurlar›m›z, sohbetimize
hepinizi selamlayarak baﬂl›yoruz.
Bugünkü sohbetimizin konusu, s›n›f
ve s›n›fsall›k.
1 May›s, her ne kadar tüm ezilenlerin, tüm emekçilerin mücadele
günü olsa da, onun ilk ve as›l sahibi,
iﬂçi s›n›f›d›r. Dolay›s›yla 1 May›s,
hem teoride, hem pratikte iﬂçi s›n›f›n›n daha ön plana ç›kmas› demek
olmuﬂtur hep. Dolay›s›yla, “hayat›n
içindeki teori”miz, böyle bir güncellik vesilesiyle s›n›f konusunu gündemine almaktad›r.

M a z l u m: Asl›nda öyle bir kavram› ele al›yoruz ki, her daim güncel.. Çünkü, devrim mücadelesinde
yeralan herkes için “s›n›f” kavram›
en temel kavramlardan biridir. Bu
hem ideolojik aç›dan böyledir, hem
de bir devrimcinin dili, üslubu aç›s›ndan. ﬁöyle biraz düﬂünüldü¤ünde, literatürümüzde “s›n›f” kelimesini içeren birçok kavram oldu¤u
görülür: S›n›f bilinci, s›n›f kini, s›n›f taban›, s›n›f ç›karlar›, s›n›fsal bak›ﬂ, s›n›f kültürü... ve buna benzer
daha birçok kavram...
S›n›fsall›k, devrimcilik ve devrimci çizgi aç›s›ndan bir nevi p u s ula gibi veya belirlenmiﬂ bir r ota gibidir. Mesela, bir meseleyi do¤ru
analiz edebilmekten sözederken,
“s›n›fsal bakmak” gere¤ine vurgu
yapar›z. Mesela, sendikac›l›ktaki
devrimci bak›ﬂ aç›s›n› ifade etmek
için “s›n›f sendikac›l›¤›” kavram›n›
kullan›r›z.
‹ﬂkencelere s›n›f bilincimizle direniriz; eylemlerimizi s›n›f kinimiz
ve öfkemizle gerçekleﬂtiririz. En
büyük yoksunluklara proleter s›n›-

S›n›f’› savunmak,
proletarya diktatörlü¤ünü ve
‘s›n›fs›z toplumu’ savunmakt›r
f›n iktidar› için katlan›r›z... Dolay›s›yla, bunlar›n hepsini gözönünde
bulundurdu¤umuzda, rahatl›kla ﬂöyle diyebiliriz: S›n›fsall›k yoksa,
devrimcilik de yoktur.

K e m a l: Evet, Mazlum arkadaﬂ›n örnekleri san›r›m kavram›n bizler aç›s›ndan ne kadar temel önemde
oldu¤unu daha iyi somutlam›ﬂt›r.
ﬁimdi nedir s›n›f? Konumuzun farkl› boyutlar›na geçmeden önce, tan›m›m›z› yapal›m. Evet buyur Özlem.

Özlem: Hep söyledi¤imiz gibi,
bir olgunun tüm boyutlar›n› içeren
tan›mlar yapmak güçtür. Tan›m, özsel olan› verir. Bu anlamda ele al›nmak üzere, Lenin’in s›n›f tan›m›n›
aktarabiliriz. ﬁöyle: "Tarihsel olarak belirlenmiﬂ bir üretim düzeni
içindeki yerlerine, ve üretim araçlar›yla olan iliﬂkilerine, toplum içindeki iﬂ örgütlenmesinde oynad›klar›
rollere ve dolay›s›yla toplumsal gelirden paylar›n› alma biçimlerine ve
elde ettikleri pay›n büyüklü¤üne göre birbirinden ayr›lan geniﬂ insan
gruplar›na s›n›f denir.”
Buna göre, s›n›f›n karakteristik
özelliklerini ﬂöyle s›ralayabiliriz:
Üretim iliﬂkileri içindeki yerleri ayn› olacak; yani ya mülk sahibi olacaklar, ya mülksüz... ‹ﬂ örgütlenmesindeki rolleri ayn› olacak; ya sömüren, ya sömürülen olacaklar...
Toplumsal gelirden ald›klar› pay,
ayn› olacak. Yani ya emekçi, ya
efendi olacaklar...
‹ﬂte burada ya o, ya bu diyerek
iki kategori çizmiﬂ olduk. Bu kategoriler, esas›nda s›n›flar› belirliyor.
Mülk sahibi, sömüren, efendi durumundaki insanlardan oluﬂan grup
bir s›n›f› oluﬂtururken, mülksüz, sömürülen, emekçiler de bir baﬂka s›n›f› oluﬂturuyorlar...
Sömüren ve sömürülen bu s›n›flar›n adlar›, her toplumsal sistemde
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farkl› farkl›yd› tabii.
Bu s›n›flar, köleci toplumda köleler ve köle sahipleri, feodalizmde
serfler ve feodaller, kapitalist toplumda kapitalistler ve proletarya...
ad›n› ald›.
S›n›f meselesini anlamaya çal›ﬂ›rken de, anlat›rken de, önemli
noktalardan biri s›n›flar›n tüm insanl›k tarihi boyunca varolmad›¤›n›
bilmektir. Keza, bundan sonra da
hep varolmayacakt›r. Marks’›n bir
yaz›s›nda belirtti¤i gibi, s›n›flar›n
varl›¤›n›, bunlar aras›ndaki mücadeleyi daha Marks ve Engels’den önce
burjuva tarihçiler de ortaya koymuﬂlard›r. Ama burjuva tarihçiler, bunu
yaparken, sanki s›n›flar her zaman
varm›ﬂ gibi ortaya koymuﬂlard›r.
Marks’›n s›n›f gerçe¤ini aç›¤a ç›kard›¤› noktalardan biri budur. Burjuvazi, s›n›flar ezelden beri var ve
ebediyete kadar da varolacak diyor.
Biz ise, s›n›flar, insanl›¤›n baﬂlang›c›nda yoktu, ileriki geliﬂmiﬂ aﬂamalar›nda da olmayacak diyoruz.
S›n›flar, sosyal iﬂ bölümünün geliﬂmesi ve bunun sonucunda özel
mülkiyetin geliﬂmesiyle ç›kt›lar ortaya. Yani köleci toplumun öncesinde yoktu s›n›flar.

“‹lk insanlar›n oluﬂturdu¤u ilkel
topluluklar s›n›fs›z, insan›n insan
taraf›ndan sömürülmedi¤i topluluklard›. ‹ﬂte bu yüzden ‘‹lkel komü nist toplum’ olarak da adland›r›l›rlar. Toplulu¤un bir üyesi toplad›¤›
bitkiyi, avlad›¤› hayvan›n etini-derisini veya yapt›¤› avadanl›¤› toplulu¤un di¤er üyeleriyle paylaﬂ›rd›.
Kuﬂkusuz, özellikle vurgulad›¤›m›z gibi, ilkel komünist toplum insan›n bilinçli ve iradi eylemiyle oluﬂmuﬂ bir toplumsal sistem de¤il, tam
tersine do¤an›n zorunlu k›ld›¤› bir
ortak yaﬂay›ﬂ düzeniydi.” (Neydik
Ne Olduk, syf. 15)

H er s›n›f, gündeme gelen her olay-

K e m a l : Sonra, s›n›flar ortaya
ç›kt›, özel mülkiyet yayg›nlaﬂt›,
dünya bozuldu. Özel mülkiyet, belki tarihsel aç›dan belli bir ilerlemeyi
ifade etmekteydi. Ama ne zaman
özel mülkiyet kelimeleri geçse, benim akl›ma, h›rs›zl›k, adaletsizlik ve
bilcümle kötülüklerin anas› olan bir
ﬂey gelir... Neyse, bu noktada ﬂunu
da ekleyelim. Her toplumda bir “temel s›n›flar” vard›r, bir de “temel
olmayan” s›n›flar...
Temel s›n›flar› yukar›da Özlem
saym›ﬂ oldu asl›nda.
“Temel olmayan s›n›flar”, iki kategoriye ayr›labilir. Bu s›n›flar, eski
üretim tarz›n›n temel s›n›f› olup, kal›nt›lar› bir sonraki üretim tarz› içinde devam etmektedir. Mesela, kapitalist toplumun temel s›n›flar› burjuvazi ve proletaryad›r. Köylülük, feodalizmin temel s›n›flar›ndan biridir. Ama bildi¤imiz gibi, kapitalist
toplumda da köylülük çok uzun dönem boyunca varl›¤›n› sürdürür. ‹ﬂte
kapitalist toplumdaki köylülük, temel olmayan bir s›n›f durumundad›r. Feodal toplumda ortaya ç›kan
burjuvazi de, o dönem için, o toplum için temel olmayan s›n›flardan
biriydi... Sürecin geliﬂimi içinde de,
kapitalist toplumdaki toprak a¤alar›,
eski toplumun kal›nt›s› olan “temel
olmayan bir s›n›f” durumuna düﬂmüﬂlerdir. K›sacas›, daha tam bir tarif vermek gerekirse, “temel olmayan s›n›f, kendi üretim düzeninin d›ﬂ›nda, baﬂka bir üretim düzeninde
yer alan s›n›ft›r. ”
Bu ayr›m, sadece akademik, sosyolojik aç›dan önemli de¤ildir. Tersine, toplumdaki tüm kesimlerin politika yapma tarz›n› do¤ru anlamak
aç›s›ndan da hangi s›n›flar›n temel,
hangi s›n›flar›n temel olmayan s›n›flar oldu¤unu bilmek gerekir.

Özlem : Ne aç›dan yani?
K e m a l : Her toplumun temel
çeliﬂkisi, o toplumun temel s›n›flar›
aras›ndaki çeliﬂkidir. Kavga bu çeliﬂki etraf›nda ﬂekillenir. Bu anlamda da kesin ve netleﬂmiﬂ amac› bulunan s›n›flar, o toplumdaki temel
s›n›flard›r. Temel olmayan s›n›flar

ise, temel s›n›flardan birine yedekleneceklerdir. Bu anlamda politikalar› ço¤u zaman de¤iﬂken ve bir baﬂka s›n›fa yedeklenme yönündedir.
Ayn› olgu, t o p l u m s a l k a t m a nl a r için de geçerlidir. Hemen bunu
da açal›m. Belli ç›karlar çevresinde
nesnel olarak bir grupta yeralmakla
birlikte, s›n›f niteli¤i taﬂ›mayan toplum kümelerine de katman, tabaka
gibi adlar verilir. Mesela, kapitalist
toplumdaki serbest meslek sahipleri, birer katmand›rlar. Fakat dedi¤imiz gibi bunlar›n üretim araçlar›yla
mutlak belli bir biçimde iliﬂkileri
yoktur; bir k›sm› üretim araçlar›n›n
sahibi olabilir, bir k›sm›n›n olmayabilir, toplumsal gelirden ald›klar›
paylar da farkl› farkl› olabilir, zaten
bu yüzden bir s›n›f özelli¤i taﬂ›mazlar. Toplumsal katmanlar da, kendi
ç›karlar› temelinde siyaset yapsalar
da, sonuçta temel s›n›flardan biriyle
birlikte hareket etme e¤ilimindedirler. Bu salt bir e¤ilim, tercih olmaktan ziyade, nihai anlamda nesnel bir
zorunluluktur da.
ﬁimdi sohbetimizi s›n›f kavram›n›n ve s›n›fsall›¤›n politika aç›s›ndan
oynad›¤› rolü ele alarak devam ettirelim.

M a z l u m: Her s›n›f, gündeme
gelen her olayda, kendi s›n›f ç›karlar› aç›s›ndan bakar meseleye. Her s›n›f, olgular› de¤erlendirirken, o olgular› tartt›¤› terazide s›n›f ölçülerini
kullan›r. Do¤al olan ve olmas› gereken de budur s›n›flar mücadelesinde.
Burjuvazi, bunu ﬂaﬂmaz bir kat›l›k ve kesinlik içinde uygular. Çünkü burjuvazi kendi “s›n›f bilincine”
sahiptir. Kendi s›n›f bak›ﬂ aç›s›yla
hareket etmemek, daha s›k ve yayg›n olarak iﬂçi s›nf›nda, emekçilerde
görülür. Çünkü bu kesimlerin büyük
bir bölümü, s›n›f bilincine sahip olmazlar baﬂlang›çta. Tam tersine,
burjuvazi, y›¤›nlar›, “tüm toplumun
ç›karlar›”, “milletin ç›karlar›” gibi
kavramlarla, aldat›r, onlarda s›n›f
kavram›n›n ve bilincinin oluﬂmas›n›
engeller. Hat›rlars›n›z, Mustafa Kemal’in “biz s›n›fs›z, imtiyazs›z, kaynaﬂm›ﬂ bir kitleyiz” diye bir sözü
vard›r. Bu demagoji “hepimiz ayn›
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da, kendi s›n›f ç›karlar› aç›s›ndan bakar
meseleye. Her s›n›f, olgular› de¤erlendirirken, o olgular› tartt›¤› terazide s›n›f ölç ü l e r i n i k u l l a n › r. Do¤al olan ve olmas› ger eken de budur s›n›flar mücadelesinde.
Burjuvazi, bunu ﬂaﬂmaz bir kat›l›k ve kes i n l i k i ç i n d e u y g u l a r.
gemideyiz” gibi binbir ﬂekilde sürdürülmüﬂtür hep.
Oysa, bilinmelidir ki, çok istisnai baz› durumlar d›ﬂ›nda “tüm toplumun ortak ç›karlar›” diye bir ﬂey
yoktur. Keskin çeliﬂkilerle s›n›fsal
olarak ikiye ayr›lm›ﬂ bir toplumda,
bir taraf›n lehine olan, mutlaka öbür
taraf›n aleyhinedir. Böyle bir toplumda, herkes ayn› anda, ayn› ölçüde kazanamaz. Biri için iyi olan,
öteki için kötüdür.
Gerek s›n›f bilincine ulaﬂmam›ﬂ,
gerek s›n›f bilinci bulanm›ﬂ kesimler, gerekse de “ara katmanlar”,
“temel olmayan s›n›flar”, olaylara
bu ﬂekilde bak›lmas›na hep karﬂ› ç›karlar. “Herﬂey ya siyah ya beyaz
de¤ildir” gibi, baﬂka baz› olgular
için geçerli bir do¤ruyu, bu konuya
uyarlamaya çal›ﬂ›p, birbirinden
farkl›, biribirine uzak ve birbirine
düﬂman bu s›n›flar› uzlaﬂt›rmaya çal›ﬂ›rlar. Bu kesimler, isterlerse kendilerini Marksist, sosyalist olarak
adland›rs›nlar, “s›n›f” zemininden
kaym›ﬂlar demektir.
Olaylar›n ve olgular›n “ s › n› fl a r
ü s t ü ” bir bak›ﬂla ele al›nmas›, birçok sapman›n ve savrulman›n da
kayna¤›d›r.
‹deolojik sa¤laml›k, asl›nda ideolojimizin bu s›n›f temeline oturmas› demektir. Çünkü s›n›f meselesini çözmemiﬂ, kavramam›ﬂ ve içselleﬂtirmemiﬂ birinin veya bir grubun, hareketin, ideolojik sa¤laml›¤›ndan sözedilemez.

K e m a l : Engels, Komünist Manifesto’ya sonraki bask›lar›nda ekledi¤i bir bölümde burjuvaziyi ve
proletaryay› ﬂöyle tarif etmiﬂtir:
“Burjuvazi’den kastetti¤imiz üretim
araçlar›n›n sahibi olan ve ücretli
çal›ﬂmay› sömüren modern kapita-

list s›n›ft›r. Proletarya ile kastetti¤imiz de hiçbir üretim arac›na sahip
olmamalar› yüzünden yaﬂayabilmek
için emek güçlerini satmak zorunda
olan modern emekçiler s›n›f›d›r. ”
Burada apaç›k ve kesin s›n›rlarla
ayr›lm›ﬂ biçimde farkl› konumlardan, farkl› ç›karlardan sözediliyor.
S›n›fsal bak›ﬂtan kaçmak, özellikle
iki anlama gelir: Birincisi, s›n›flar
mücadelesinin yasalar›ndan kaçmakt›r. ‹kincisi, her koﬂulda proletaryan›n ç›karlar›n›, tavr›n› ve politikas›n›
savunmaktan kaçmakt›r. Bu, politik,
ideolojik ifadeyi prati¤e çevirirsek,
k›sacas›, mücadeleden, burjuvaziyle
ÇATIﬁMAKTAN kaçmakt›r.
Çat›ﬂmaktan kaçanlar, s›n›f tavr›
almam›ﬂ olur. Çat›ﬂmaktan kaçan, s›n›fsal bilinçten, s›n›fsal tav›rdan, s›n›fsal kinden, k›sacas› proleter anlamda s›n›fsal olan her ﬂeyden uzaklaﬂm›ﬂ olur. Mesela, “s›n›f” bak›ﬂ
aç›s›n› reddedip “s›n›flar üstü” olmay› övenler, “s›n›f kini” gibi bir
kavrama da karﬂ› ç›karlar. Oysa,
“Kin duymadan yürütülen bir kavga
kurus›k› doldurulmuﬂ bir silah kadar
etkisiz olacak, mücadeleyi daha baﬂ›ndan kaybetmemize yol açacakt›r.
Kin duymamak; düﬂman karﬂ›s›nda
esnemek, yumuﬂamak, belirsizleﬂtirmek, ne yapaca¤›n› bilememektir. ”
(Kurtuluﬂ, 2 Eylül 1995, say›: 8)
Daha önceki bir sohbetimizde de
Marks’›n ﬂimdi söyleyece¤imiz sözünü anm›ﬂt›k yanl›ﬂ hat›rlam›yorsam. Marks, kendisinin burjuva tarihçilerden farkl› olarak yapt›¤› ﬂeyin “s›n›f mücadelesinin ister istemez proletarya diktatörlü¤üne götürece¤ini göstermek” oldu¤unu
söylüyor. Öyleyse, s›n›fsal perspektife sahip olmak, proletaryan›n s›n›f
ç›karlar›yla bakmak, s›n›f›n tarih

Öyleyse, s›n›fsal perspektife sahip

olmak, proletaryan›n s›n›f ç›karlar›yla
bakmak, s›n›f›n tarih anlay›ﬂ›yla bakmak,
p r oletarya diktatörlü¤ünü savunmay› ger e k l i k › l a r. B u n u s a v u n m a y a n h e rh a n g i
b i r i n i n p r oletaryan ›n “s›n›f sal” bak›ﬂ aç›s›na uygun davrand›¤› iddia edilemez.

anlay›ﬂ›yla bakmak, p r o l e t a r y a
d i k t a t ö r l ü ¤ ü n ü savunmay› gerekli
k›lar. Bunu savunmayan herhangi
birinin proletaryan›n “s›n›fsal” bak›ﬂ aç›s›na uygun davrand›¤› iddia
edilemez.
Ki burada ﬂunu da ekleyelim.
Marks, yukar›daki sözünün bir sonraki bölümünde de “bu diktatörlü¤ün [proletarya diktatörlü¤ünün]
s›n›fs›z bir t o p l u m a geçiﬂ dönemi
oldu¤unu gösterdi¤ini” vurgular.
Demek ki, s›n›fsal bakmak, s›n›flar›n ortadan kald›r›lmas›n› savunmakt›r ayn› zamanda. Komünizmi savunmakt›r.

Özlem: Biz zaten neden proleter s›n›f›n ideolojisini savunuyoruz?
Neden Türkiye devrim stratejisi
içinde proletaryan›n ideolojik öncülü¤ü alt›nda yürüyoruz? Çünkü bu
s›n›f›n ideolojisi, tüm insanl›¤› kurtaracak ideolojidir. Bak›n, Marks bir
yaz›s›nda bunu oldukça da edebi bir
biçimde ﬂöyle anlat›yor:
Karl Marx, “Almanya'da yepyeni bir s›n›f gerekiyor...

Öyl e bir s›n› f ki burj uva t oplu munun içinde oluﬂsun ama burju va toplum undan olmas›n.
Ö yl e b ir s› n› f k i t ü m s› n › f l ar › n
yo ko lu ﬂu ol sun .
Öy le b ir s ›n ›f ki e vr e ns e l a c ›l a r›yl a ev rensel bir k ar akter t aﬂ› s› n
v e k e n d i s i n e ö z el b i r h a k s› zl › k d e ¤i l , e vr e n s e l bi r h a ks ›z l › k ya p› lm › ﬂ
oldu¤u i çin öze l ha k i ste me s in.
Öy l e b ir s› n ›f k i ke nd in i ta ri hsel
ünvanlara de¤il, sadece insan olma
ünvan ›na ba¤l as›n. Öyl e bi r s›n›f ki
anamalc› dü zenle tik el bir karﬂ›tl›k
hal inde de¤ il, ge ne l b ir ka rﬂ ›tl› k
halinde olsun.
Ve nihayet öyle bir s›n›f ki toplumun tüm s›n›f ve katmanlar›n dan kurtulma ks ›z›n ve dol ay›s ›yla
onlar› da tümüyle kurtarmaks›z›n
ke ndini de kurtarama s›n, te k sözle
öyle b ir s› n›f ki insan varl ›¤›n› n
tam yi ti mi ol sun ve in san v arl ›¤ ›n›
ge rç ek a nla m›yla yenide n kurs un.
‹ﬂte bu s›n›f, emekçi s›n›f›d›r.”
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K e m a l : Gerçekten güzel bir
özetti. S›n›f bilinci kavram›, bir sözlükte ﬂöyle tan›mlan›yor: “Kendi s›n›f›n›n toplumdaki yerini ve özelliklerini bilimsel olarak kavramak.”
Bu anlamda ezilen, sömürülen
bir emekçinin “s›n›f bilincini” kavramas› demek; kendi kurtuluﬂunun
asl›nda tüm insanl›¤›n kurtuluﬂu demek oldu¤unun, kendi kurtuluﬂunun
kapitalist sömürü düzenini ve asalak
burjuva s›n›f›n› yoketmekten geçti¤inin, yeni bir dünya kurma gücüne
ve niteli¤ine yaln›zca ait oldu¤u s›n›f›n sahip oldu¤unun fark›nda olmas› demektir. S›n›f› bilinçlendirmek, bunu sa¤lamakt›r.
Kuﬂku yok ki, bu bilince ulaﬂmak, sadece kitabi bir e¤itim sorunu
de¤ildir. Geniﬂ kitleler bu bilinci,
mücadele içinde kazanacaklard›r.
Bu bilinçlenme süreci, bazen y›llara
yay›lan bir yavaﬂl›kta, bazen ise aylara s›¤an bir h›zla gerçekleﬂebilir.
Ama burada iﬂin s›rr› ﬂudur ki,
geniﬂ emekçi y›¤›nlar, kendilerine
anlat›lan›, gösterileni, bizzat pratik
içinde görmeksizin s›n›f bilincini
kazanma dedi¤imiz bu süreç tamamlanm›ﬂ olmaz.
Dolay›s›yla bu süreç çok yönlü
bir süreçtir. Bir yandan burjuvaziyle
ideolojik mücadele yürüteceksiniz,
bir yandan emekçileri e¤iteceksiniz,
bir yandan onlar›, “s›n›f bilincini”
kazanmalar›n›n ilk basamaklar›ndan
biri olan günlük mücadeleler içine
çekeceksiniz...
Bütün bunlar›, ›srarl›, kararl› bir
biçimde yerine getiremedi¤iniz takdirde, burjuvazinin propagandas›n›n
etkisini k›ramaz, o bilinci o kitlelere
taﬂ›yamazs›n›z.

M a z l u m: Ben burada araya girip bir ﬂey belirteyim. Bu konuyu iﬂlerken, ülkemiz solu aç›s›ndan son
derece önemli bir çarp›kl›¤a da de¤inmek durumunday›z.
Devrim ve sosyalizm mücadelesi
aç›s›ndan bu kadar önemli, bu kadar
temel olan bir kavram, ne enteresand›r ki, ülkemiz solunda pasifizmin,
mücadele kaçk›nl›¤›n›n gerekçesi
haline dönüﬂtürülmüﬂtür.

B iz, bir s›n›f›n, pr oletaryan›n ideﬁöyle ifade edeyim; ülkemizde
en çok “s›n›f”tan sözedenler, genellikle pasifistler olmuﬂtur. Durmaks›z›n, s›n›fa gitmekten, s›n›fla birlikte
olmaktan sözetmiﬂ, ancak bunu hep
ﬂu veya bu görevden kaçman›n gerekçesi yapm›ﬂlard›r. Buradan da ﬂu
ç›kar ki; s›n›f bak›ﬂ aç›s›yla davranmak, “s›n›f” sözünü durmaks›z›n
tekrarlay›p durmak de¤ildir. S›n›f
bak›ﬂ aç›s›yla davranmak, sözde ve
özde, s›n›f›n ç›karlar›n› savunmak,
politikas›n› uygulamakt›r.
Kemal arkadaﬂ›n biraz önce belirtti¤i gibi, emekçilerin s›n›f bilincini kazanmalar›n›n basamaklar›ndan biri ekonomik, demokratik haklar› için günlük mücadeleler içinde
yeralmakt›r. Ama bu mücadelenin
önderli¤inin niteli¤ine ba¤l› olarak,
emekçilerin o basamakta t a k › l › p
k a l m a s › da ihtimal dahilindedir.
Böylesi “tak›l›p kalma”lar, tarih boyunca birçok kez, birçok yerde yaﬂanm›ﬂt›r. Ekonomistler, “iﬂçi s›n›f›”ndan ister çok sözetsin, ister hiç
sözetmesinler, emekçilerin s›n›f bilinci kazanmas›n›n en büyük engellerinden biridirler.
S›n›f bilincinin en temel unsurlar›ndan biri de; her s›n›f›n yönetiminin, o s›n›f›n ç›karlar›na hizmet edece¤ini kavram›ﬂ bulunmakt›r. Ki ancak bu kavrand›¤›nda, burjuvaziye,
düzeniçi güçlere, düzenin parlamentosuna yedeklenmekten uzaklaﬂ›l›p,
e m e k ç i l e r i n i k t i d a r › savunulur.
Baﬂka bir deyiﬂle, emekçi s›n›f›n
d e v r i m c i i k t i d a r › n › savunmak, s›n›f bilincinin, s›n›fsal perspektifin
olmazsa olmazlar›ndand›r. Her
Marksist-Leninist, iﬂçi s›n›f›n›n bütün savunucular›, emekçilere bu bilinci taﬂ›mak zorundad›rlar. Bunu
yapmay›p, düzenin parlamentosunu
adres gösterenler, emekçileri bilinçlendirmek bir yana, bilinçlerini buland›rm›ﬂ olurlar. Bu anlamda, ayn›
ekonomizm gibi, emekçileri ﬂu veya
bu biçimde düzene ba¤layan reformizm de s›n›f bilincinin önünde bir
baﬂka engeldir.
Burada, gerek Marksizmi kavramam›ﬂ kiﬂiler, gerekse de bu konuda
çarp›k bir bak›ﬂ aç›s›na sahip olanlar
(yani oportünistler) taraf›ndan s›k

s›k içine düﬂülen bir yan›lg›ya da
de¤inmek gerekir.
S›n›f›n ideolojisiyle, s›n›f›n kültürüyle, s›n›f›n mevcut durumu, her
zaman birbirine paralel olmaz. Bu
paralellik ancak s›n›f›n ço¤unlu¤unun s›n›f bilincine ulaﬂmas›yla sa¤lan›r. De¤ilse, herhangi bir iﬂçi,
günlük yaﬂam›nda herhangi bir küçük-burjuvadan farkl› olmayabilir.
Bu onun “emekçi s›n›f›n” bir parças› oldu¤u gerçe¤ini de¤iﬂtirmez. Sözünü etti¤imiz yan›lg› bunun kavranmamas›yla ortaya ç›kmaktad›r.
S›n›f meselesini tam kavramam›ﬂ
arkadaﬂlar, “bu nas›l iﬂçi s›n››f›, nas›l proletarya” deyip sorunu ideolojide, teoride ararken, kimileri de iﬂçi
s›n›f›n›n bir s›n›f olarak ideolojik
planda sahip oldu¤u özelliklerin
karﬂ›laﬂt›klar› her iﬂçide oldu¤u yan›lg›s›na düﬂmektedirler. Bu kesimlerde bir dönem abart›l› ama temelsiz bir iﬂçi hayranl›¤› görülür, ama
bu hayranl›¤› da bir dönem sonra iﬂçi s›n›f› karﬂ›s›nda büyük bir hayal
k›r›kl›¤› izler.

Özlem : Bu tür hayal k›r›kl›klar› yaﬂanmamas› için, veya iﬂçi s›n›f›na dair yanl›ﬂ de¤erlerdirmelere,
beklentilere yer vermemek aç›s›ndan “s›n›f” konusunun ﬂu yan›n› da
açmakta yarar var san›r›m. ‹ﬂçi s›n›f›n›n s›n›f olma durumu, iki ayr›
aﬂamada, iki ayr› biçimde kendini
ortaya koyar. ‹ﬂçi s›n›f›n, s›n›f bilincine sahip olup olmamas›ndan ba¤›ms›z olarak “ k e nd il i¤ in de n bi r
s › n › f ” t›r. En baﬂta aktard›¤›m›z
özelliklere sahip oldu¤u için böyledir. ‹ﬂçi s›n›f›n›n bir de “kendisi için
s›n›f” olma aﬂamas› vard›r; ki bu bilinçlenmeye paralel geliﬂen bir durumdur.
“Emekçi s›n›f›, baﬂka s›n›flar›n
siyasal yönetimlerinden en küçük
bir yarar beklememek gerekti¤ini
kavrad›¤› gün s›n›f bilinci'ne ulaﬂ›r. ” ‹ﬂte biz bu durumu, iﬂçi s›n›f›n›n “kendili¤inden s›n›f” olmaktan
ç›k›p, “kendisi için s›n›f" olmas›
olarak adland›r›yoruz.
K e m a l : Sohbetimizi yavaﬂ yavaﬂ toparlayal›m. Biz, bir s›n›f›n,
proletaryan›n ideolojik önderli¤ini
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o l o j i k ö n d e r l i ¤ i n i k a b u l e d e r ek bir dev rim mücadelesi yürütüyoruz. S›n›f bilinçl i o l m a k , s › n › f s a l b a k m a k , b u n l a r › n g e r e¤ i n i y e r i n e g e t i r m e k t i r. “ S › n › f s › n › f ” d e y i p
d u r mak, ama bunlar›n ger e¤ini yerine
getir memek, asl›nda kendi pasifizmini,
kaçk›nl›¤›n› “s›n›f” kavram›n›n arkas›na
g i z l e m e k t i r.
kabul ederek bir devrim mücadelesi
yürütüyoruz. Dolay›s›yla, hayat›n
her alan›nda bu ideolojinin gere¤ini
yerine getirmeye çal›ﬂ›yoruz. Bu
ideoloji, proletaryan›n ideolojisidir.
Bunu Marksizm-Leninizm olarak
da, sosyalizm olarak da adland›rabiliriz. S›n›f bilinçli olmak, s›n›fsal
bakmak, bunlar›n gere¤ini yerine
getirmektir. “S›n›f s›n›f” deyip durmak, ama bunlar›n gere¤ini yerine
getirmemek, asl›nda kendi pasifizmini, kaçk›nl›¤›n› “s›n›f” kavram›n›n arkas›na gizlemektir.
Biz faﬂist teröre karﬂ› mücadele
verirken, “s›n›fa gidelim” diyorlard›. “Faﬂist terörün karﬂ›s›na s›n›f›
ç›karmal›y›z” diyorlard›. Bunlar yap›lmas›n diyen yoktu tabii. Mesele
bunu yapmak gerekçesiyle faﬂist teröre karﬂ› mücadeleden kaç›lmas›yd›. En yak›n örnek, F Tiplerine karﬂ› direniﬂ içinde de, s›k s›k duyduk
bu “s›n›fa gidelim” önermesini. Direniﬂi b›rakanlar›n sar›ld›¤› söylemlerden biri bu oldu.
Peki s›n›fa gitmek için direniﬂi
b›rakmak zorunda m›s›n? Direniﬂ
içindeyken s›n›fa gitmenin önünde
bir engel mi var?.. Veya ﬂöyle soral›m: Emperyalizmin ve oligarﬂinin
tecrit politikas›na direnmek mi “s›n›f›n ç›karlar›na”, s›n›f›n ideolojisine uygundu, direnmemek mi?
Sevgili okurlar›m›z, haftaya buluﬂmak üzere ﬂimdilik hoﬂçakal›n.
Ve unutmay›n, as›l buluﬂmam›z 1
May›s Alan›’nda olacak. ‹ﬂçi s›n›f›n›
savunmak, s›n›f bilinçli bir emekçi
olmak, s›n›fsal bak›ﬂ aç›s›na sahip
bir devrimci olmak, o gün 1 May›s
Alan›’n› doldurmakta, o alanda
umudun, devrimin ve sosyalizmin
rüzgar›n› estirmekte somutlanacak.
Tekrar hoﬂçakal›n.

Adana polisi
komplo peﬂinde

Adana'da 6 Nisan akﬂam› 10 evi
basan polis, yeni bir komploya daha
imza atmak istiyor.
Bask›nlarda gözalt›na al›nanlardan Emrah Yayla, U¤ur K›l›ç ve Soner Y›lmaztürk, “bombal› eylem haz›rl›¤›nda” olduklar› iddias›yla tutuklan›rken, evleri bas›lan insanlar›n demokratik kurumlara üye olan
ya da buralara gidip gelen insanlar
olmas›, polisin onlarca kez tan›k oldu¤umuz komplolar›ndan birinin
yaﬂama geçirilmek istendi¤ini gösterdi. Komplolar›n ayr›lmaz parças›
olan burjuva bas›n haberi “DHKPC eylem timi” baﬂl›klar› ile yans›t›rken, asl›nda demokratik mücadele
içinde yeralan insanlara karﬂ› kurulan komployu aç›klamakta zorland›klar›n› da gösteriyorlard›.
Örne¤in, haberin içeri¤indeki
mant›ks›zl›¤a ald›rmadan “Ya rg›çlara tuzak kuracaklard›” baﬂl›¤›
atan bir gazete, bunu da ﬂu polis
“bilgisi”ne dayand›r›yordu:
“DHKP-C örgütü üyelerinin hedefinin hakim, savc›, polis ve askerler oldu¤u iddia edildi... Zanl›lar›n,
legal bir dernek ad›na Adliye Saray›’n›n arka kap›s›nda bas›n aç›klamalar› yap›l›rken, hakimler ve savc›lar hakk›nda keﬂif yapt›klar› iddia
edildi.” (8 Nisan Milliyet)

Haklar ve özgürlükler
mücadelesi komplo ile
engellenemez
Gözalt›na al›nanlar›n mahkemeye ç›kar›ld›¤› 8 Nisan’da adliye
önünde toplanan HÖC üyeleri,
komplonun amac›n›n haklar ve özgürlüklerimiz için verilen mücade-

leyi engelleme amaçl› oldu¤unu dile getirdiler.
HÖC Temsilcili¤i ad›na aç›klamay› yapan ﬁemsettin Kalkan, “Gözalt›na
al›nan insanlar, demokratik eylemlere kat›lan insanlard›r. Ancak Adana
polisi komplo kurmak için
üç insan› gözalt›na ald›ktan sonra 10’a yak›n eve
eﬂ zamanl› bask›nlar düzenlemiﬂtir. Evleri bas›lan insanlarda demokratik kurumlara üye olan
yada buralara gidip gelen insanlard›r. Polis ise gitti¤i evlere “yasad›ﬂ›
operasyon” havas› verdirmek için
sokaklar› tutmuﬂ, evlerin etraf›ndan
geçenlere kimlik kontrolü ve üst
aramas› yapm›ﬂ, evlerde de didik didik arama yap›larak insanlar tedirgin edilmek istenmiﬂtir” dedi.

Sivas’ta Faﬂist Sald›r›

Soner Y›lmaztürk’ün evindeki
aramada polisin “tülbent içine sar›l›
bomba” yerleﬂtirerek, bu evden ç›kt›¤›na dair aileye imza att›r›ld›¤› bilgisini veren Kalkan, herkesin her an
benzeri komplolarla karﬂ›laﬂabilece¤i uyar›s›n› yapt›.

‘Adalet Gemisi'

BDSP ve ÇHKM’nin de destek
verdi¤i aç›klamada, evi bas›lanlardan, Sevda Yavuz ve Halime Keçeli
konuﬂtu. Sevda Yavuz, Adana Temel Haklar Baﬂkan Yard›mc›s› oldu¤unu belirtirken, evinde “bomba,
silah” aramas› yap›larak kriminalize
edilmeye çal›ﬂ›ld›¤›n› söyledi. Keçeli ise, Adana Gençlik Derne¤i’nde faliyetlerde bulundu¤unu hat›rlatarak, evde kimsenin olmamas›
üzerine, polisin evinin anahtar›n› almaya çal›ﬂt›¤›n› kaydetti.
Adana HÖC’lüler, komploya
destek amaçl› haber yapan, Sabah
Gazetesi'nin Güney ekini yapt›¤›
aç›klama ile tekzip ederken, komplo, Hatay HÖC taraf›ndan Ulus
Meydan›'nda yap›lan eylemle protesto edildi. BDSP, ESP, Partizan ve
Al›nteri’nin destek verdi¤i aç›klamada, “Gözalt›lar Tutuklamalar Bizi Y›ld›ramaz" sloganlar› at›ld›.
Mersin HÖC Temsilcili¤i de yaz›l› aç›klamada bulunarak komployu boﬂa ç›karacaklar›n› söyledi.
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Sivas’ta bulunan Sanat ve Hayat
Kültür Merkezi, 5 Nisan gecesi faﬂistlerin sald›r›s›na u¤rad›. Camlar›
k›rarak içeri giren faﬂistler, içerdeki
her ﬂeyi parçalad›lar. 10 dakika
aral›klarla polis devriyesinin gezdi¤i merkezi cadde üzerinde bulunmas›na karﬂ›n faﬂistler ellerini kollar›n› sallayarak sald›r›dan sonra
kaçt›lar.
Olaya iliﬂkin 8 Nisan’da, Sanat ve
Hayat Kültür Merkezi’nde yap›lan
bas›n aç›klamas›nda, sald›r› k›nand› ve bu tür bask›lar›n devrimci demokratik kurumlar› y›ld›ramayaca¤›
dile getirildi. Birlik ça¤r›s› yap›lan
aç›klamada söz alan Sivas Gençlik
Derne¤i üyeleri de, sald›r›n›n amac›na ulaﬂamayaca¤›n› söylediler.



Bir grup ayd›n›n inisiyatifinde yola
ç›kan Adalet Gemisi ilk duruﬂmas›n›, 10 Nisan’da Kad›köy ‹skelesi'nde Susurluk ve ﬁemdinli davalar›n› görüﬂerek yapt›. Ferhat Tunç,
Emine Ocak, Avukat Eren Keskin
gibi isimlerden oluﬂan sembolik jürinin yan›s›ra, çeﬂitli DKÖ temsilcilerinin de kat›ld›¤› “duruﬂma”da,
Susurluk ve ﬁemdinli’de gerçek
sorumlular›n yarg›lanmad›¤› belirtildi ve kontrgerillaya dikkat çekildi.
‘Adalet Gemisi’; 11 Nisan’da Bak›rköy ‹skelesi’nde Gazi, Maraﬂ,
Sivas, Çorum katliamlar›n›, 12 Nisan’da Bostanc› ‹skelesi’nde ayd›n
cinayeti davalar›n› ele al›yor.



Bergamal› Köylüler
Siyanüre Dava Açt›
Bergama köylüleri, Ovac›k’taki Alt›n Madeni’nde, baﬂka yerlerden
toprak getirilerek siyanürle ayr›ﬂt›r›lmas›na karﬂ› dava açt›lar.
10 Nisan’da ‹zmir Adliyesi’ne yürüyen köylüler, alt›n madenine karﬂ›
kazand›klar› davalar› hat›rlatarak,
900 Bergama köylüsü ad›na, Bal›kesir Valili¤i’nin iﬂleminin yürütmesini durdurmak için dava açt›lar.

Do¤ançay’da birlik ve dayan›ﬂmaya
AKP’nin polisi tahammül edemiyor
Yak›n bir zamana kadar köy
iken, ‹zmir'in bir mahallesi yap›lan
Do¤ançay’da, bugünlerde polisin
“ilgisi” yo¤un!
‹nsanlar aras›ndaki iliﬂkileri, birlik ve dayan›ﬂma gelene¤i ile hâlâ
“köy kültürünü” taﬂ›yan Do¤ançay’da a¤›rl›kl› olarak Türkmen
Alevileri (tahtac›lar) yaﬂar ve alevi
kültürü yaﬂat›l›r. Onun bu özelli¤i
öteden beri oligarﬂinin bask› politikalar› için zaten yeterli bir nedendi.
Defalarca göçe zorland› halk, Alurca olan ad› önce Gö¤delen, sonra
Do¤ançay diye de¤iﬂtirildi. Bu
onurlu tarihe bir de, devrimcilerin

Mahalle meydan› son haftalarda
aleni ﬂekilde polisin ablukas› alt›nda tutuluyor. Her sokakta, kahvehanelerde görülen polis ablukas›n›n
alt›nda yatan ise, Do¤ançay Yard›mlaﬂma Derne¤i’nin yürüttü¤ü
demokratik faaliyetler. Bu faaliyetlerin sonucunda, Do¤ançay'da yeniden artan birlik, beraberlik, dayan›ﬂma yine zalimlerin düzenini rahats›z etmektedir.
Do¤ançayl›lar’›n “büyük suçu”,
bask›ya, sömürüye, yozlaﬂmaya
karﬂ› ancak örgütlü mücadele edilebilece¤ini görmeleri ve örgütlenmelerine sahip ç›kmalar›. Ne yap›yor
Do¤ançay Yard›mlaﬂma Derne¤i ki,
iktidar›n polisi abluka alt›na alma
gere¤i duyuyor?
Kültürümüzü, de¤erlerimizi büyütmek için halk› biraraya getiren

Do¤ançay Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma Derne¤i'nin yeni yerine taﬂ›nmas› nedeniyle 8 Nisan’da düzenlenen ﬂenlik, halk›n birli¤ine, örgütlenmesine sahip ç›kt›¤›n› bir kez
daha gösterdi. Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›
yapan Sebahattin Filazo¤lu, derne¤in amac›n› anlatarak, "Yüzy›llard›r
yok say›ld›k, de¤erlerimiz, inançlar›m›z yasakland›, katledildik, yak›ld›k. Günü geldi ﬁeyh Bedreddin olduk, günü geldi Pir Sultan, Deniz, Mahir olduk.
Sivas'tayd›k, Maraﬂ'tayd›k, Gazi'deydik. Hep kültürümüze de¤erlerimize sahip ç›kt›k” diye konuﬂtu.
Filazo¤lu, yozlaﬂmaya karﬂ› mücadeleyi büyüteceklerini ifade ederken,
ﬂenlikte, Do¤ançay-Der ﬂiir grubu, Menemen PSAKD ﬁubesi’nin müzik
grubu ve semah ekibi sahneye ç›kt›. Grup Gün›ﬂ›¤› ise türkü ve deyiﬂleri Do¤ançayl›lar’›n oyunlar› eﬂli¤inde seslendirdi. Halk›n grubun elemanlar›na
yazmalar, çiçekler hediye etmesi, sahiplenmenin bir baﬂka örne¤i oldu.
200 kiﬂinin kat›ld›¤› ﬂenlik, halaylarla sona erdi.

oradaki varl›¤› eklenince, keyfi bask›lar, halk› y›ld›rma taktikleri daha
da yo¤unlaﬂt›.

‹KM’de
Cevdet
Ba¤ca
Konseri

ﬂenlikler, etkinlikler organize ediyor. Halk›n sorunlar›n› araﬂt›r›p birlikte çözüm için politikalar belirli-

8 Nisan Pazar günü ‹dil Kültür
Merkezi’nde sevenleriyle buluﬂan
Cevdet Ba¤ca, 2 saat boyunca kendi
besteledi¤i ﬂark›lardan oluﬂan repertuar›n› seslendirdi. Yapt›¤› konuﬂmalarda ayd›n olman›n sorumlulu¤undan bahseden Ba¤ca, baz› ezgilerinin
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yor, halkla birlikte toplant›lar yap›yor. Halk›n dayan›ﬂmas›n›, birli¤ini
art›rmaya çal›ﬂ›yor. Düzenin izledi¤i politikalar›n do¤rudan sonucu
olan yozlaﬂt›rmaya, her geçen gün
artan uyuﬂturucuya, alkole, kumara,
fuhuﬂa karﬂ› mücadele ediyor, polisin gözünün önünde uyuﬂturucu satanlara, gençlerimizi zehirleyenlere
müdahale ediyor.
‹ﬂte bunun için her gün polis
araçlar› köy meydan›na kuruluyor,
bunun için halktan imza toplayarak
dernek kapatt›r›lmak isteniyor, bu
amaçla toplant›lar düzenleniyor,
halk tehdit ediliyor. Ancak kültürüne sahip ç›kan, örgütlülü¤ün gere¤ine inanan Do¤ançayl›lar bu giriﬂimlere prim vermedi, oligarﬂinin polisi
halk› k›ﬂk›rtmay› baﬂaramad›.
Birçok emekçi mahallesinde
görülen Do¤ançay örne¤i; oligarﬂik
iktidar›n halk›n dayan›ﬂmas› ve
örgütlü¤ünden korkusunun bir ifadesidir. Onlar istiyor ki, halk biraraya gelmesin, sorunlar›na, kültürüne sahip ç›kmas›n; böylece sömürü
ve zulüm düzeninin sahipleri için
yönetmek daha kolay olsun!

Ablukaya son verin
Mahallede polisin bask›s›na
iliﬂkin bir aç›klamada bulunan Do¤ançay Yard›mlaﬂma ve Dayan›ﬂma
Derne¤i, ﬂunlar› kaydetti:
“ Polis mahallemizdeki ablukaya
son vermeli, halk› de¤il uyuﬂturucu
sat›c›lar›n›, pezevenkleri, halk›n paras›n› çalanlar›, kasalar› boﬂaltanlar› ablukaya almal›d›r. Do¤ançayl›lar olarak polisi ve düzenini çok
iyi tan›r›z. Pisli¤i, yozlaﬂmay›, adaletsizli¤i ortadan kald›racak olan
bizleriz, birli¤imiz, örgütlü gücümüzdür bunu da biliriz. Bir olal›m,
iri olal›m, diri olal›m."

ise yaz›l›ﬂ öyküsünü anlatt›. Ç›kacak olan
yeni albümünün ismini duyuran Ba¤ca,
eski albümleri Simurg ve Emanet Öyküler’in yan› s›ra yeni albümünden de ezgiler seslendirdi. Konseri dinlemeye gelenler aras›nda olan sanatç› Nurettin Güleç de
iki ﬂark› ile kat›ld› etkinli¤e.

‹HD ‘14 Nisan mitingine’ karﬂ›
hangi ‘sivilleri’ savunuyor?
Atatürkçü Düﬂünce Dernekleri
baﬂta olmak üzere, kendine “ulusalc›” diyen kesimlerce örgütlenen 14
Nisan’da Ankara’da yap›lacak olan
‘Cumhuriyetine Sahip Ç›k’ mitingi,
Cumhurbaﬂkanl›¤› seçimi odakl›
olarak gündemdeki yerini koruyor.
Düzenin kendi içindeki tart›ﬂmalar sürerken, demokratik, sol kurumlar taraf›ndan da konuya iliﬂkin
aç›klamalar yay›nland›. D‹SK,
KESK, TMMOB gibi kurumlar mitinge kat›lmayacaklar›n› belirtirken,
‹HD de, Bask›n Oran, Ferhat Tunç,
Hasan K›yafet, Nebile Irmak Çetin,
ﬁanar Yurdatapan gibi ayd›nlar›n da
imzalad›¤› bir aç›klama yapt›.
9 Nisan’da ‹HD’de yap›lan aç›klamay› okuyan, Avukat Eren Keskin, Cumhurbaﬂkanl›¤› seçiminin
yaklaﬂmas› üzerine “statükocu kesimlerin” bilinçli olarak gerginli¤i
t›rmand›rd›¤›n› belirterek, “Askerlerin dayatt›¤› anayasan›n ön gördü¤ü ve sivillerin cumhurbaﬂkan› seçmesini hazmedemeyen kesimin,
‘Cumhuriyetine Sahip Ç›k’ gibi iddialarda bulunuyor. 14 Nisan mitingini demokratikleﬂme ve sivilleﬂmeye karﬂ› bir direniﬂ olarak görüyoruz” dedi.

Mitingi düzenleyenlerin nitelikleri devrimciler aç›s›ndan tart›ﬂmas›zd›r. Genelkurmay’›n yönlendirdi¤i, ço¤unun baﬂ›nda emekli generallerin bulundu¤u milliyetçi, ﬂoven, cuntac› kesimler. Cumhurbaﬂkanl›¤› seçimini, AKP ile aralar›nda
süren iktidar savaﬂ›n›n bir arac› olarak görüyorlar. “Laiklik” söylemi
ile halk›n bir kesimini peﬂlerine takarak, iktidarlar›n› sürdürmek, ranttan daha büyük pay almak istiyorlar.
Burada tart›ﬂmal› olan bir durum
yok; bu anlamda “statükocu” olduklar›, faﬂizmi sürdürmek istedikleri
de ortada.
Peki, onun karﬂ›s›nda yeralanlar

“de¤iﬂimi” mi temsil ediyor, faﬂizme karﬂ› demokrasi saf›nda m›
yeral›yorlar? Ya da konu ba¤lam›nda soracak olursak, AKP’nin seçti¤i
Cumhurbaﬂkan›, “sivillerin seçimi”
diye savunulmas› gereken bir durum mudur? “Sivilleﬂmenin” ve
“demokratikleﬂmenin” adresi AKP
mi oluyor?
‹HD ve benzerlerinin içinde bulunduklar› yanl›ﬂl›k ve açmaz da
buradad›r.
Bu bak›ﬂ›n alt›nda Avrupa Birli¤i projesine verilen destek var. AB
Türkiye’yi demokratikleﬂtiriyor,
bunu da AKP iktidar› uyguluyor,
öyleyse AKP, “statükocu’ kesimlere
karﬂ› desteklenmelidir.
Bak›ﬂ aç›s› bu!
Böyle bir saflaﬂmada neden taraflardan birinin yan›nda yeral›yorsun? Saf tuttu¤un yerde halk›n ç›karlar› var da, bunu biz mi göremiyoruz? Darbecilik ya da statükoculuk söylemi ile AKP iktidar›na verilen her destek, bu dört y›lda görülmüﬂtür ki, faﬂist politikalar›n sürdürülmesine verilmektedir. Halka karﬂ› aralar›nda hiçbir çeliﬂkileri bulunmad›¤›n›n daha kaç örne¤i yaﬂanmas› bekleniyor. Kürt sorunu, F
Tipleri, 301. madde, ﬁemdinli, Van
Savc›s›’n›n görevden al›nmas›...
tüm bunlarda AKP hangi “sivil demokrasi”den yana olmuﬂtur? Burjuva demokrasisinin dahi ›rz›na geçmek demek olan ﬂoven milliyetçili¤i birlikte k›ﬂk›rtm›yorlar m›? Linçleri hep birlikte savunmad›lar m›?
Bu nas›l bir “demokratikleﬂme” savunuculu¤u ki, bu iktidar, muhalif
olan bütün düﬂünceleri cezaland›rmak için her türlü yöntemi kullanmaktan çekinmiyor? Ayd›nlar›n baﬂ›nda 301 k›l›c›n› sallayan kim? ‹lerici demokrat sendikalar› sindirmek
için büyük her alanda büyük bir seferberlik yürüten kim? Elbette bu
iktidardan baﬂkas› de¤il.
Bir k›s›m ayd›nlar›m›z›n da içine
48
15 Nisan 2007 / 100

düﬂtü¤ü bu yanl›ﬂl›k, sol ad›na hiçbir ﬂekilde meﬂru görülemez. Bu tutum, Avrupa Birli¤i projesini “Türkiye’nin demokratikleﬂmesi” diye
pazarlayan kesimlere, yani AB’ye
giriﬂten as›l ç›kar› bulunan tekelci
burjuvaziye hizmet etmektedir. T›pk›, “laiklik elden gidiyor, ﬂeriat geliyor” söylemi ile dört elle katliamc› faﬂist orduya sar›lan bir k›s›m ayd›nlar›n durumu gibi.
Bu yan›lg›lar; demokrasi ve ba¤›ms›zl›k konusundaki çarp›k bak›ﬂ
aç›s›ndan ve kendi güçsüzlü¤ünden
beslenerek ayd›nlar› ve bir k›s›m
solu içine almaktad›r. Devrimciler,
demokratlar, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizmden yana olan ayd›nlar; ne AKP iktidar›n›n ne de ordunun yan›nda saf tutamazlar. Bu kesimler aras›nda süren iktidar çat›ﬂmas›nda taraf olmakta halk›n hiçbir
ç›kar› yoktur. Elbette bu çat›ﬂmalara
sol gücü oran›nda müdahil olmal›d›r. Ancak bu müdahale halk›n ç›karlar›n› temel alan bir muhtevada
olmal›, AB’cilik ya da milliyetçilik
ile zehirlenen halk kitlelerinin gözüne indirilen perdeyi kald›rmal›;
ba¤›ml›l›¤a, faﬂizme karﬂ› gerçek
alternatifin nerede oldu¤unu göstermelidir. Biz, sahte demokrasi ve
sahte ulusalc›l›k bayra¤› ile rant
kavgas› verenlere karﬂ› üçüncü bir
çizgiden, devrimci çizgiden söz ediyoruz. Asl›nda her iki kesimi de tan›mlayan “statükoculu¤a” karﬂ› demokrasinin savunulmas› da, MGK
hükümranl›¤›na karﬂ› halk›n yönetti¤i bir Türkiye’nin kavgas› da bu
çizgide vücut bulmaktad›r.
‹HD’nin aç›klamas› ise kitleleri;
gerici faﬂist bir iktidar› desteklemeye ça¤›r›yor. Ne ad›na? Demokrasi
ve sivilleﬂme ad›na! Yani, düpedüz
iktidar kavgas›ndan baﬂka bir ﬂey
olmayan bir çat›ﬂma, demokrasi ile
statükocular aras›ndaki kavga diye
yans›t›larak, buradan hareketle kitleleri “demokrasi saflar›na” ça¤›rmak, halk›n gözüne bir perde de
“soldan” indirmektir. Ki, sözü edilen demokrasinin niteli¤i, “halk›n
kendi kendini yönetmesi” anlam›nda demokrasi ile ilgisinin bulunmamas› ise ayr› bir tart›ﬂmad›r.

“Göçmenler”in
yaﬂam mücadelesi
“Mülteci” ya da “göçmen”; emperyalizmin kaynaklar›n› talan etti¤i ya da do¤rudan sald›rd›¤› veya iç
çat›ﬂmalar yaratt›¤› ülkelerin halklar› ak›nlar halinde Bat›’n›n ve Kuzey’in metropol kapitalist ülkelerine taﬂ›nmaya devam ediyorlar. Sadece Avrupa Birli¤i ülkelerine geçen y›l içinde 1.5 milyondan fazla
göçmenin geldi¤i düﬂünülürse, emperyalizmin dünyay› içine sürükledi¤i yoksulluk ve zulüm daha çarp›c› olarak görülür.
Üç ay önce bir rapor aç›klayan
BM Dünya Kalk›nma Ekonomileri
Araﬂt›rma Enstitüsü Müdürü Anthony Shorrocks, emperyalizmin yaratt›¤› adaletsizli¤i ﬂu sözlerle özetliyordu: “ E¤er dünya nüfusunu on
kiﬂiden ibaret sayarsak, bunlardan
biri ortadaki zenginli¤in yüzde
99'unu al›rken, geri kalan 9 kiﬂi geriye kalan yüzde 1'i paylaﬂ›yor.
Dünyan›n toplam zenginli¤inin yüzde 90'›n› Kuzey Amerika, Avrupa ve
yüksek gelirli baz› Asya-Pasifik ülkelerinin elinde toplan›yor. ”
‹ﬂte böyle bir dünyada yollara
dökülüyor milyonlar. Kimisi yollarda hayat›n› kaybediyor, kimisi s›n›rlardan geri çevriliyor, ulaﬂabilenler
ise ya insanl›k d›ﬂ› koﬂullarda
kamplarda tutuluyorlar ya da hiçbir
haklar› bulunmadan “yasad›ﬂ›” olarak yaﬂamaya çal›ﬂ›yorlar. ‹ster
kamplarda olsun ister di¤er biçimlerde, amans›z bir yaﬂam savaﬂ›n›
da beraberinde getiriyor bu süreç.
Emperyalistlerin
demokrasileri, hak
ve özgürlükleri,
onlar sözkonusu
oldu¤unda ask›ya
al›n›yor, en temel
haklar›n› elde edebilmek için direnmek, mücadele etmek durumunda
kal›yorlar.

Avustralya'da,
Belçika’da, Amerika’da geçen hafta
içinde göçmenlerin
çeﬂitli eylem ve direniﬂleri bunun ör-

nekleriydi.

Brüksel ve Sydney’de
Açl›k Grevleri
Avustralya'n›n Sydney ﬂehrinde
bulunan Villawood Mülteci Tutma
Merkezi’nde, y›llard›r haks›z yere
hapsedilen 35 mülteci 28 Mart’ta
açl›k grevine baﬂlad›.
Göçmen Bakanl›¤›'n›n talimat›
üzerine bir Çinli kad›n›n zorla müdahele sonras› s›n›rd›ﬂ› edilmesine
tepki olarak baﬂlayan açl›k grevleri
halen devam etmekte. Mülteci yasas›nda s›n›rd›ﬂ› edilecek mültecilere,
48 saat öncesinden haber verilmesi
gerekirken, hükümet kendi yasalar›na dahi uymad›. Mülteci Eylem
Koalisyonu'nun aç›klamas›na göre,
s›n›r d›ﬂ› edilen Xiang Tao'nun bir
ay önce al›nmak istendi¤inde de,
100 tutuklu kalkan olmuﬂ ve sald›r›y› püskürtmüﬂlerdi.
Y›llard›r liberal hükümetin mülteci politikas›, savaﬂ ma¤duru
birçok insan›n zorla s›n›r d›ﬂ› edilmesine sebep oldu. Uygulaman›n
durdurulmas›n› talep eden tutsaklar
açl›k grevlerinin sürece¤ini belirtirken, 31 Mart günü Sosyalist Birlik,
Uluslararas› ‹ranl› Mülteci Haklar›
Derne¤i ve Avustralya TAYAD Komite taraf›ndan desteklendi. Mülteci Merkezi’nin önünde yap›lan gösteride, Avustralya hükümetinin y›llard›r uygulad›¤› hukuksuz, hak ve
özgürlüklerin çi¤nendi¤i mülteci
politikas›na dikkat çekildi.
Belçika'da ise, kendilerini ‘ka¤›ts›zlar’ olarak adland›ran iltica talebi kabul olmayan, oturum izni alamayan göçmenler, son y›llarda iﬂgallerle, açl›k grevleriyle haklar›n›
ar›yorlar. Bu eylemlerden biri de 5
Mart tarihinde 150 Afganistanl› ad›na 16 kiﬂi taraf›ndan baﬂlat›lan açl›k
grevi oldu. Brüksel'de bir kilisede
yap›lan eyleme, Afganistanl›lar’›n
avukat› Selma Benkhelifa da 30
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Mart’ta, "Mesle¤imi bu keyfi ortamda art›k yapamaz durumday›m" diyerek açl›k grevine baﬂlad›.
Mültecilerin oturum talebi, eylemi 34’üncü gününde ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n aç›klamas› ile kabul edildi.

Sömürgeci ABD,
Göçmenli¤i Kâr Kap›s›
Yapmak ‹stiyor
Amerikan tekellerinin a¤›rl›kl›
olarak iﬂgücünü oluﬂturan ve en a¤›r
iﬂlerde çal›ﬂt›r›lan göçmen iﬂçiler,
çal›ﬂma koﬂullar›n› protesto etmek
ve hükümetin oturma izni için onbinlerce dolar istemesine karﬂ› sokaklara döküldü. ABD hükümetinin
ç›karmaya haz›rland›¤› “Göçmenlik
Yasa Tasar›s›” önerisine karﬂ› 8 Nisan’da, Los Angeles kentinde toplanan ço¤u Latin kökenli 15 bin kiﬂi,
yasal oturum talebini dile getirdi.
Amerikan emperyalizminin yüzy›ld›r sömürdü¤ü Latin ülkelerinin
halklar›n›n göçmenli¤ini dahi ranta
çevirmeye çal›ﬂmas›, göçmen iﬂçileri misliyle sömürmeyi hedeflemesi, tekellerin doymak bilmez kâr
h›rs›n›n bir örne¤i.

Behiç Aﬂc› Örnek Oldu
Belçika’daki
mültecilerin
avukat› Selma
Benkhelifa, Belçika bas›n›n›n
‘ilk kez bir avuk a t m ü v e k k i ll e r i
için açl›k gre vinde’ yorumuna ﬂu cevab› veriyor:
"Çal›ﬂt›¤›m büroda bir meslektaﬂ›m Türkiye'de ölüm orucu eylemi
gerçekleﬂtiren Behiç Aﬂc›'y› ziyaret
etmiﬂti. Aﬂc›'n›n direniﬂini yak›ndan
takip ettim. Belçika'da bu tarz eylemlerle hükümete sesimizi duyurmam›z Türkiye'ye göre daha kolay.
Türkiye'de büyük bedeller gerektiriyor bunu biliyorum. Ama art›k Belçika'da da bu tarz yöntemlere baﬂvurmak zorunda kalmam›z bizim demokrasimizin de ne durumda oldu¤unu gösteriyor"

Do¤u Turnesi
Sona Erdi
Grup Yorum'un Dersim
konseri ile baﬂlayan Do¤u
turnesi, Hozat ve Malatya konserlerinin ard›ndan Elaz›¤'da verilen konserle sona erdi.
3 Nisan'da gözalt›na al›nan elemanlar›n›n serbest b›rak›lmas› üzerine 4 Nisan'da Dersim’de Gündo¤anlar
Dü¤ün salonunda bir konser verdi. 600 kiﬂinin izledi¤i
konserde büyük bir coﬂku vard›. Türkçe'den Kürtçe'ye,
Zazaca'dan ‹spanyolca'ya de¤iﬂik dillerde ﬂark›lara yer
verilen konserde marﬂlar s›k›l› yumruklarla söylendi.
5 Nisan'da Hozat'a geçen Yorum, Belediye Kültür
Merkezi'nde bir konser verdi. Salonu t›kl›m t›kl›m dolduran ve soka¤a taﬂan 700 kiﬂinin izledi¤i konserde kitlenin ﬂark›lara hep bir a¤›zdan eﬂlik etti¤i görüldü.
7 Nisan'da Malatya Renkli Dü¤ün Salonu'nda 800
kiﬂiye seslenen Yorum’un Che’ye ithafen bestelenen ‹spanyolca 'Hasta Siempre' ﬂark›s› büyük be¤eni toplad›.
8 Nisan'da ise Elaz›¤ Terminal Dü¤ün Salonu'nda
Yorum coﬂkusu yaﬂand›. 500 kiﬂinin izledi¤i konserde
bir Elaz›¤ türküsü olan 'Yüksek Minare' salondaki herkesin kat›l›m› ile söylendi.

Eskiﬂehir’de faﬂist
sald›r›ya karﬂ› direniﬂ
11 Nisan’da Anadolu Üniversitesi Yunus Emre
Kampüsü haz›rl›k kantininde Evrensel Gazetesi satan
ö¤rencilere bir grup faﬂistin sataﬂmas› üzerine toplanan
devrimci-demokrat ö¤renciler, faﬂistlerle çat›ﬂt›.
Sald›ran faﬂistler hak ettikleri cevab› ald›lar. Meﬂru
anti-faﬂist direniﬂ hakk›n› kullanan ö¤renciler, ayn› anda
kendilerine sald›ran çevik kuvvete karﬂ› direndiler.
ÖGB’ler ve polis, eli sopal› faﬂistlere müdahalede bulunmazken, olayda bir ö¤renci yaraland›.
Yaklaﬂ›k 100 ö¤renci “Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza,
Türkeﬂin ‹tleri Y›ld›ramaz Bizleri” sloganlar› atarken,
okuldan da toplu ç›k›ﬂ yapt›lar.
Faﬂist sald›r›dan iki gün sonra tekrar biraraya gelen
Anadolu Üniversitesi ö¤rencileri 13 Nisan Cuma günü
üniversite rektörlü¤ü önünde bir bas›n aç›klamas›
gerçekleﬂtirdiler. Rektör yard›mc›s›na telaplerini ileten
ö¤renciler rektör yard›mc›s›n›n da yaﬂananlardan
rahats›zl›k duydu¤unu ve taleplerini ele alaca¤›n› söylemesi üzerine bunun takipçisini olaca¤›n› söyleyerek
görüﬂmeyi sona erdirdiler.
‘Çeteler D›ﬂar› Bilim ‹çeri’ pankart›n›n aç›ld›¤›
eylem slogan ve marﬂlarla sona erdi.

Cihan
TAÇYILDIZ

Behiye
CAN‹K

Eylem
YILDIZ

Cengiz
KALA

Haydar
AYDIN

Devrim ve sosyalizm onlarla taﬂ›nd›
ovalara ve da¤lara. Yoksul köylülü¤e
kurtuluﬂ ›ﬂ›¤›n› taﬂ›d›lar da¤ tepe
demeden. Dersim civar›nda operasyonlar›n yo¤unlaﬂt›r›ld›¤› bir dönemde, daha önce birkaç kuﬂatmay› yararak ç›kmalar›na ra¤men Ard›ç Köyü’nün Çalaxane mezras›nda oligarﬂinin güçleriyle karﬂ›laﬂt›lar. 23 Nisan
1993 günü sabahtan ö¤leye kadar
süren çat›ﬂmalar sonucu Dersim ‹brahim Erdo¤an K›r Gerilla Birli¤ine ba¤l› Ahmet Ercüment Özdemir Müfrezesi
üyesi 12 gerilladan yedisi katledildi.
Mermileri tükenen di¤er 5 gerilla sa¤
ele geçirilmelerine ra¤men kurﬂuna
dizildiler.

Abidin
YILDIZ

Apti
ﬁEKER

Hasan
1973 Dersim do¤umlu Cihan, gerillaAKTAﬁ
ya kat›lmadan önce, gençlik örgütlenmesinin Elaz›¤ yöneticileri aras›ndayd›. 1974, Pertek Akdemir köyünden
Cengiz, Liseli Dev-Genç’li olarak baﬂlad› mücadeleye. 1971 Dersim do¤umlu Haydar, 1973 Hozat Taçkirek
do¤umlu Abidin, Dersim’de çeﬂitli çal›ﬂmalarda yerald›ktan sonra gerillaya
Özgür
Selvi
kat›ld›lar. Behiye, gecekondu halk›KILIÇ
UZUN
n›n mücadelesinde yetiﬂen bir Cepheliydi. Apti, TÖDEF’le baﬂlad›¤› mücadelesinde çeﬂitli sorumluluklar üstlendi. 1975 Hozat Taçkirek do¤umlu Eylem, mücadeleye lise y›llar›nda kat›lm›ﬂt›. Hasan, 1972’de Elaz›¤’da do¤du. Mücadeleye ‹stanbul’da kat›ld›.
1965 Pülümür do¤umlu Selvi, mücadeleyle
Fransa’da tan›ﬂt›. Ve ülkesine
Ali
Mehmet
gerilla
olarak
döndü. Müfrezenin koÖZBAKIR
ÇOLAK
mutan yard›mc›s›yd›. Ali, gecekondu
yoksullar›n›n mücadelesinde yerald› gerillaya kat›lmadan önce. Müfreze komutan›yd›. Mehmet, iﬂçiydi, Malatya Tav›r bürosunda çal›ﬂt›. Kavgas›n› da¤larda sürdürdü.

‹brahim YALÇIN Devrimci Sol’un örnek SDB komutanlar›ndan biriydi. 23 Nisan
1993’de ‹stanbul Maltepe’de kuﬂat›ld›¤› üste direnerek
ﬂehit düﬂtü. Erzincan do¤umlu ‹brahim Yalç›n, askeri faaliyetlerde ve mahallelerde görev ald›. 1990 at›l›m›yla oluﬂturulan ilk SDB örgütlenmesinde yerald›.

