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Tokat
do¤umluydu.
13 May›s 1995’te
‹stanbul Okmey-
dan›’nda sivil fa-
flistlerin b›çakl›
sald›r›s› sonucu
flehit düfltü.MMuurraatt ÇÇUUHHAACCII

Liseli bir devrimciydi. 13 May›s 1996’da ‹stanbul
Alibeyköy’de Kurtulufl dergisi da¤›t›m› yapt›¤› s›rada,
polis taraf›ndan herkesin gözü önünde s›rt›ndan kur-
flunland›. Yaral› olarak polis otosuna al›nd› ve orada
iflkenceye devam edilerek katledildi. 17 yafl›ndayd›.
Polisin devrimci bas›n organlar›n›n gerçe¤i halka ulafl-
t›rmas› karfl›s›ndaki tahammülsüzlü¤ünün sonucuydu

‹rfan’›n katledilmesi. Ayn› zihniyetle Ferhat Gerçek
kurflunla felç edildi. Engin Çeber hapishanede iflkence ile

katledildi. Ama ne ‹rfanlar tükeniyor ne de kavgan›n sesi susuyor.

‹‹rrffaann AA⁄⁄DDAAfifi

Devrimci bir ö¤renciydi. 12 Eylül'ün apolitiklefltire-
medi¤i gençlerimizdendi. Yeni Çözüm Dergisi okuru
olan Hüseyin, Orta Do¤u Teknik Üniversitesi yurdun-
da geçirdi¤i rahats›zl›k sonucu 11 May›s 1987’de
aram›zdan ayr›ld›. 

HHüüsseeyyiinn SSOOYYUUUU⁄⁄UURR

9 May›s’ta
‹stanbul Y›ld›z
Teknik Üniver-
sitesi’nde gece
bölümünde
okuldan ç›kar-
ken, faflistlerin
kurdu¤u pu-

suda katledildiler. Müjdat 1957, Hasan 1956, Renan 1953 do¤umluydu.

12
May›s
1987’de
flehit
düfltü.

AAllii HHaayyddaarr fifiAAHH‹‹NN

1868’de do¤du. ‹rlanda ulusal
kurtulufl mücadelesinin önderle-
rindendi. ‹rlanda Sosyalist Cum-
huriyetçi Partisi’nin ve ‹rlanda
emekçilerinin ilk silahl› örgütlen-
melerinden biri olan ‹‹rrllaannddaa YYuurrtt--
ttaaflfl OOrrdduussuu'nun kurulufluna ön-
derlik etti. 
1916 Nisan›nda Dublin’de baflla-
t›lan ayaklanmada tutsak edile-
rek, 1122 MMaayy››ss 11991166’’ddaa yaralar›

nedeniyle ayakta duramaz oldu¤u halde bir koltu-
¤a oturtularak kurfluna dizildi.

James CONNOLLY

olmayarak bir kez daha bu sözü do¤rulam›fllar-
d›r. Açl›¤›n koynunda, ölüme yürümenin Mahiri-
dirler onlar. Onlar devrim için sosyalizm için ca-
n›n› feda edenlerdir. Onlar kavgam›z›n en önle-
rindedirler. Onlar her süreçte Mahir olman›n,
Mahir gibi savaflman›n gerekliliklerini yerine ge-
tiren Cepheliler’dir. Onlar da¤lar›n Mahiridirler.
Umudu da¤lara tafl›m›fllard›r. Yokluklar içinde
devrimi büyütüyorlard›. Ölüyor, öldürüyorlard›.
Açl›k, so¤uk, kuflatmalar yoldafl›yd› onlar›n.
Onlar Cihan Taçy›ld›z, Cengiz Kala, Haydar Ay-
d›n, Abidin Y›ld›z, Behiye Canik, Apti fieker,
Eylem Y›ld›z, Hasan Aktafl, Selvi Uzun, Özgür
K›l›ç, Ali Özbak›r, Mehmet Çolak’ t›. Çayta-
fl›’nda, Emirgan’da, Toroslar da, Egede, Sivas
Da¤lar›’nda nice destanlar, direnifller yazd›lar.
Mahir olmak nas›l ki uzlaflmazl›k gerektiriyorsa,
onlar öyle uzlaflmazd›. Mahir olmak nas›l bir cü-
ret gerektiriyorsa, onlar öyle cüretkard›rlar. Ma-
hir olmak nas›l bir fedakarl›ksa, onlar o kadar
fedakard›rlar." sözleriyle onlar›n mücadelesi an-
lat›ld›.

Konuflmadan sonra "Devrim fiehitleri Ölüm-
süzdür, Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez" slo-
ganlar› at›ld› ve "Bize Ölüm Yok", ve "Dersimde
Do¤an Günefl" marfllar› söylendi. Yap›lan anma-
n›n ard›ndan ailelerle birlikte flehit mezarlar› y›-
kand›. 

Manisa, Salihli'de 25 Nisan 2009, Cumartesi günü,
ölüm orucu flehidi Erdo¤an GÜLER, ailesi ve dostlar› tara-
f›ndan mezar› bafl›nda an›ld›.

TKP ve EMEP Salihli ilçe örgütlerinin de kat›ld›¤› anma-
da "Devrim fiehitleri Ölümsüzdür, Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez" ve "Erdo¤an GÜLER ölümsüzdür" slogan-
lar› at›ld›.

Erdo¤an GÜLER'‹N sevdi¤i türküler ailesi ve dostlar› ta-
raf›ndan söylenerek anma sona erdirildi..

Renan ER‹fiHasan OKUT Müjdat ÇEL‹KYAY

Erdo¤an Güler An›ld›
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Unutmay›z, unutturmay›z, af-
fetmeyiz, vazgeçmeyiz, ç›kt›-

¤›m›z yoldan geri dönmez, verdi-
¤imiz sözden caymay›z; bütün
bunlar, bizi biz yapan de¤erlerdir.
Bütün bunlar, iktidar yolunda bi-
zi güçlü k›lan de¤erlerdir. Birey-
cilikle, yozlaflmayla, pragma-
tizmle, benmerkezcilikle, insa-
n›n, örgütlerin ve toplumlar›n bo-
zuldu¤u bir dünyada, bu de¤erle-
re sahip olman›n kendisi bafll›
bafl›na bir güçtür. Bu güce sahi-
biz. Ne dostlar›m›z›, ne düflman-
lar›m›z› hiç yan›ltmad›k bugüne
kadar. Çünkü devrim yolunda
bozulmam›fl bir devrimcilik tarz›
ve k›r›lmayan bir çizgide ilerliyo-
ruz. 

Bu bir irade ve kararl›l›k sava-
fl›d›r. S›n›flar mücadelesinde-

ki her mevzi, çat›flma, bir irade
ve kararl›l›k s›nav›na sokar sava-
flan güçleri. Fakat mevzi çat›fl-
malar›n›n ötesinde, bizzat iktidar
savafl›n›n kendisi de bir irade ve
kararl›l›l›k savafl›d›r. Devrim,
hangi stratejik çizgide gelifliyor
olursa olsun, ister ayaklan›n, is-
ter halk savafl› sürdürün, o ikti-
dar savafl›, her halükarda bir ira-
de ve kararl›l›k savafl›d›r. Bu sa-
vafltan zaferle ç›kamayanlar, bü-
yük savafltan da zaferle ç›ka-
mazlar.

S›n›flar mücadelesinin geliflim
sürecinde çat›flman›n keskin-

leflti¤i tüm dönüm noktalar›, s›-
n›flar›n temsilcisi olarak siyasi
arenada yer alan güçler aras›nda
bir irade savafl›na tan›k olur. Mü-
cadelenin somut, güncel seyrine
bak›ld›¤›nda bu irade savafl› tüm

ç›plakl›¤›yla görülür. 

19 Aral›k, emperyalizmin ve
oligarflinin bizi devrimden,

devrimci örgütten, devrimci ya-
flam tarz›ndan vazgeçirmek için
gündeme getirdi¤i bir sald›r›yd›.
19-22 Aral›k katliam›yla baflla-
yan sald›r› F Tipi Hapishanelerde
sürdürülerek sonuç al›nacakt›.
Bu kapsaml› ve uzun vadeli
program, emperyalizm ve oligar-
fli aç›s›ndan baflar›l› olamad›.
Çünkü büyük bir iradeyle, büyük
bir kararl›l›kla ç›kt›k karfl›lar›na.
Yedi y›l sürdürdü¤ümüz Büyük
Direnifl, yaln›z hapishanelere ilifl-
kin bir tak›m haklar› al›p almama
savafl› de¤il, bütün halk güçleri-
nin kkaarraarrll››ll››kk ssaavvaaflfl››yyd›.

Ayn› fley 1 May›s’ta da geçer-
liydi. 1977’de, oligarfli, Tür-

kiye yak›n tarihinin en büyük
katliamlar›ndan birini gerçeklefl-
tirirken, bir bütün olarak halk›n
ve devrimcilerin iradesini hedefli-
yordu. 1977 katliam›, oligarfli
cephesinden s›n›flar mücadelesi-
nin yükselifline dur deme müda-
halesiydi. Ertesi sene, o meyda-

na ç›kma iradesinde gösterilecek
en küçük bir tereddütün bedeli
çok a¤›r olacakt› kuflkusuz. 

19 Aral›k’ta katledildik, ama
vazgeçmedik. Hücrelere at›l-

d›k, boyun e¤medik. 1977’de
katledildik, alanlara yeniden ç›k-
maktan vazgeçmedik. Sosyaliz-
min k›z›l bayraklar›n› dalgalan-
d›rmaktan vazgeçmedik... Evet,
s›n›flar mücadelesinin iflte o an-
lar›ndaki tav›r, kimilerinin hafife
alarak, ko¤ufl yerine küçük oda-
larda kalal›m, Taksim yerine bafl-
ka bir alana ç›kal›m dedi¤i gibi
ele al›namayacak kadar önemli
ve belirleyicidir. 

Y›llarca ““hheeddeeffiimmiizz TTaakkssiimm””
dememizi anlayamad›lar.

Tecrite karfl› direnifli, birkaç ay
de¤il, birkaç y›l de¤il, tam yyeeddii
yy››ll sürdürmemizi anlayamad›lar.
6 Kas›mlar’da y›llarca gösterdi-
¤imiz ›srar› anlayamad›lar. Bir
davay› y›llarca ve y›llarca insan-
lar›m›z› seferber ederek izleme-
mizi anlayamad›lar... Anlamak
elbette yapmakt›r. Anlayamad›k-
lar› gibi yapamazlard› da. Çünkü
bütün bu politikalar›, taktikleri
gündeme getiren iikkttiiddaarr uuffkkuu vvee
iiddddiiaass››dd››rr.. Bizim büyük bedeller
de gerektirse bu politikalar› uy-
gulama kararl›l›¤› göstermemiz,
kayna¤›n› iddiam›zdan al›r.
““AAllaann ffeettiiflfliizzmmii”” edebiyat› ya-
panlar›n, ““ööllüümm sseevveerrlliikk”” gibi
burjuvaziden çal›nm›fl kavram-
larla büyük ölüm orucu direnifli-
ne kara çalanlar›n, hala yedi y›l-
l›k direnifle dil uzatanlar›n, onun
tarihsel rolünü görmemekte iflah
olmaz bir körlük sergileyenlerin
kavramad›klar› ve kavrayama-
yacaklar› budur. Bunu kavra-
mak, esas olarak iktidar iddias›-
d›r. 19 Aral›k için adalet istemek-
ten de, Taksim’i zapt etme hede-
fimizden de iflte bundan dolay›
vazgeçmeyece¤iz. 

Halk›n adaletinden “flimdilik”
kurtulan ve yar›m kalan feda

eyleminin ard›ndan televizyon-
larda kanal kanal dolaflt›r›lan Sa-
mi Türk, 19 Aral›k ertesindeki
günlerini hat›rlat›rcas›na, defalar-
ca cevap verilmifl, defalarca çü-

19 AAral›k’tan 
1 May›s’a

Israr›m›z›n, 
kararl›l›¤›m›z›n,

asla uunutmamam›z›n,
asla vvazgeçmememizin

kayna¤›
‹KT‹DAR ‹‹DD‹AMIZDIR
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rütülmüfl, sadece bizim de¤il,
devletin resmi kurumlar›n›n dahi
tersini kan›tlad›¤› yalanlar›n› söy-
lemeye devam etti. Ama bütün
bunlar›n içinde Sami Türk’ün
söyledi¤i bir ddoo¤¤rruu vard›: “Bütün
bunlar benim kkiiflfliisseell karar›m de-
¤ildi” diyordu Sami Türk. Do¤-
ruydu; 19 Aral›klar, F Tipleri,
emperyalizmin ve oligarflinin ka-
rarlar›yd›. Sami Türk’ün hayata
geçirdi¤i politikan›n s›n›fsal an-
lamda sahipleri onlard›. Ve zaten
devrimcilerin de Sami Türk’ten
hesap sormalar›, kiflisel de¤il, ss››--
nn››ffssaall bbiirr hheessaapp sormad›r. SS››nn››ff--
ssaall bbiirr aaddaalleett iissttee¤¤ii söz konusu-
dur. Bir intikam elbette söz konu-
sudur, fakat bu da yine s›n›fsal-
d›r. 

Sami Türk iflbirlikçi tekelci
burjuvazinin Adalet Baka-

n›’d›r. Ald›¤› kararlar, uygulad›¤›
politikalar, emperyalist ve iflbir-
likçi tekellerin ç›karlar›n› koru-
mak için gelifltirilmifl politikalar-
d›r. Emperyalist ve iflbirlikçi te-
keller ad›na teslim almak istiyor-
du devrimi. Feda savaflç›lar›,
ölüme yatarken, bedenlerini tu-
tufltururken ve hesap sorarken,
devrimcilerin yenilmezli¤ini, dev-
rimci iradenin teslim al›namazl›-
¤›n› gösteriyorlard›. Sami Türk’ü
hedef alm›flt› devrimciler; burju-
vazinin temsilcisi olarak, burju-
vazinin politikalar›n› uygulayan
bir katliamc› olarak hedeftir Sa-
mi Türk. O devrimcileri hedef
al›rken, s›n›f› ad›na, s›n›f›n›n ikti-
dar›n› koruma ad›na davranm›fl-
sa, devrim de onu hedef al›rken,
emekçiler ad›na, halk›n devrimci
iktidar mücadelesi ad›na hedef
al›yordu.   

Sorunu ““kkiiflfliisseell bbiirr hheessaapp ssoorr--
mmaa”” gibi görenler zaten, bur-

juvazi de¤il, küçük burjuva refor-
mist kesimlerdir. 1 May›s’ta me-
seleyi bir ““aallaann mmeesseelleessii”” olarak
görenler de ayn› kesimler ve ay-
n› bak›fl aç›s›d›r. Bu kesimler, ik-
tidar mücadelesinin fliddetini, bu
mücadelenin kesin bir irade sa-
vafl›n› içerdi¤ini  görmeyen ve
göze alamayan kesimlerdir.

19 Aral›k için adalet istemek
de, katlederek, iflgal ederek

bize yasaklad›klar› alan›m›z› iste-
mek de, hakl› ve meflrudur. Geri
ad›m atmas› gereken devrimciler
de¤ildir. Tam tersine, kitlelere
güven vermek için, irademizin
gücünü göstermek için, kazana-
bilece¤imizi göstermek için, hiç-
birinden vazgeçmemeliyiz.  

Gerek 1 May›s 1977 katliam›,
gerekse de 19-22 Aral›k kat-

liam›, oligarflik devletin gücünü,
kudretini en üst düzeyde göster-
di¤i, halka karfl› adeta güç göste-
risi yapt›¤› operasyonlard›r. Ama
ayn› zamanda bu iki olay, oligar-
flik devletin en zay›f yan›d›r da.
‹ki katliam da, ülkemizdeki siya-
si iktidar›n kendi yasalar› içinde
yönetemedi¤inin, halk›n müca-
delesi ve devrimin iradesi karfl›-
s›nda acz içinde oldu¤unun ifa-
desidir. Bu nedenledir ki, kitlele-
re karfl› gözda¤› ve teslim alma
politikas›n›n araçlar› olarak bafl-
vurulan bu katliamlar, yap›ld›¤›
andan itibaren ayn› zamanda oli-
garflik devletin zay›f karn›n› olufl-
turmaktad›r. En baflta, her iki
katliam da oligarflik devletin
meflrulu¤unu tart›flt›ran sonuçlar
yaratm›flt›r. 

Kararl› olmal›y›z. GGeerreekkeenn yyeerr--
ddee,, ggeerreekkeenn aannddaa vvee ggeerreekkeenn

bbiiççiimmddee kararl›l›¤›m›z› göster-
mek, irade savafl›n› kazanmak
için flartt›r. Bunun biçimi bazen
onlarca ölebilmeyi göze almakt›r,
bazen bir alanda, bazen bir slo-
ganda, pankartta ›srar etmektir.
Bazen bir tavr› reddetmek, bazen
hesap sormakt›r. Bunun biçimini
o anki koflullar belirler, ama ira-
de savafl›n›n özü hemen her za-
man ayn›d›r; bu savafl› ancak
gereken cüreti, fedakarl›¤›, ka-
rarl›l›¤› gösterirseniz kazanabilir-
siniz. Day›’n›n flu sözlerini hat›r-
layal›m: “Devrimcilerin görevi,
oligarflinin varolan krizini daha
da derinlefltirmek, devletin halk
kitlelerine yönelik politikalar›n›
bozmak, halk kitlelerini devrim
cephesine ak›tmak için moral ve
güven vermek ve bu do¤rultuda
politik sonuçlar yaratmakt›r.”
Bugün eylemlerimizle, ›srar›m›z-
la, vazgeçmeyiflimizle yerine ge-
tirmeye çal›flt›¤›m›z görev de bu-
dur. 

Ülkemiz, mücadelenin son de-
rece dinamik oldu¤u bir ül-

kedir. Ulusal ve sosyal kurtulufl
mücadelesinin böyle bir dina-
mizm ve zenginlik gösterdi¤i çok
az ülke vard›r flu anda dünyada.
Bu dinamizm, gerçekte, s›n›flar
mücadelesinde say›s›z s›navlar›n
peflpefle yaflanmas›n›, ayr›flma
noktalar›nda do¤rularla yanl›flla-
r›n, sapmalarla devrimci çizginin
daha kolayl›kla ayr›flt›r›labilmesi-
ni mümkün hale getirmektedir.
Ayr›flma kaç›n›lmaz ve sürekli bir
süreçtir. Bizim amac›m›z ise, bu
ayr›flmada en büyük, en genifl
sol kesimlerin devrim saf›nda
kalmas›n›, en genifl halk kesim-
lerinin tercihini devrimden yana
yapmas›n› sa¤lamakt›r. Hiçbir
tart›flma, hiçbir mevzi savafl›,
hiçbir eylem, bundan ba¤›ms›z
de¤ildir. Hedefimiz devrimdir.
Tart›fl›rken de, hesap sorarken
de, adalet isterken de, caddeler-
de yürürken, meydanlara ç›kar-
ken de bize yol gösteren budur.
Sorulmad›k hiçbir hesap, afl›lma-
d›k hiçbir engel, kazan›lmam›fl
hiçbir mevzi kalmayacak; zafer
oradad›r iflte! 

Hedefimiz ddevrimdir.
Tart›fl›rken dde, hesap
sorarken dde, aadalet

isterken dde, caddelerde
yüraürken, mmeydanlara

ç›karken dde bbize yyol
gösteren bbudur.

Sorulmad›k hiçbir
hesap, aafl›lmad›k hhiçbir

engel, kazan›lmam›fl
hiçbir mmevzi

kalmayacak; zafer
oradad›r iiflte! 
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29 Nisan günü saat 10.45 s›rala-
r›nda Ankara Bilkent Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nde, eski Adalet
Bakan› Hikmet Sami Türk’e karfl›,
bir feda eylemi girifliminde bulunul-
du. 

19-22 Aral›k 2000’de gerçeklefl-
tirilen hapishaneler katliam›n›n bi-
rinci dereceden sorumlular›ndan bi-
ri olarak bilinen Sami Türk, suçla-
r›n›n hesab›n› vermekten son anda
kurtuldu. 

Cephe taraf›ndan yap›lan aç›kla-
mada “feda eyleminin, henüz net-
lefltiremedi¤imiz bir aksakl›k sonu-
cu yar›m kalmas› nedeniyle, 19-22
Aral›k Katliam›’n›n birinci derece-
den sorumlular›ndan eski Adalet
Bakan› HHiikkmmeett SSaammii TTüürrkk, halk›n
adaletine hesap vermekten kurtul-
mufl oldu.” deniliyor ve flu ek yap›-
l›yordu:

““AAmmaa flfliimmddiilliikk!!””

Bas›n Bürosu taraf›ndan yap›lan
29 Nisan 2009 tarihli 378 No’lu
aç›klama flu sözlerle devam ediyor:

“Bugün Sami Türk’ün ensesinde
hissetti¤i halk›n adaletinin k›l›c›yd›.
O k›l›ç er geç inecek. Türkiye tarihi-
nin en büyük hapishaneler katliam›-
n› gerçeklefltiren ve hala bu katlia-
m› savunmaya devam eden o bafl
düflecek!”

‹flkenceciler, katilamc›lar, zaman
zaman “yapar›z yan›m›za kar ka-

l›r” diye düflünmeye bafll›yorlar.
Ama devrimci mücadele bunun
böyle olmayaca¤›n› onlara hat›rlat›-
yor bir biçimiyle. Bu eylem de, so-
nuç anlam›nda hedefine ulaflama-
m›fl olsa da, bunu hat›rlat›yor yine
tüm zalimlere. Üstelik bunu da, oli-
garflinin tüm önlemlerine, teknoloji-
lerine ra¤men yap›yor... Bas›n Bü-
rosu aç›klamas›nda bu yan flöyle di-
le getiriliyordu:

““HHiiççbbiirr ggüüvveennlliikk öönnlleemmii,, hhaall--
kk››nn aaddaalleett öözzlleemmiinnddeenn ggüüççllüü ddee¤¤iill--
ddiirr!!””

Bu bafll›¤›n alt›nda ise flu söylen-
mekteydi:

“Devletin en üst düzey koruma
önlemleriyle korudu¤u eski Adalet
Bakan› Hikmet Sami Türk’ün bur-
nunun dibine kadar yaklaflt›k. O bu-
gün bir Cephe savaflç›s›n›n nefesini,
mecazi olarak de¤il, fiziki olarak
ensesinde hissetti. 

HER fiEYE KAD‹R, HER fiEYE
MUKTED‹R OL‹GARfi‹K DEVLE-
T‹N VE ONUN POL‹S‹N‹N RUHU
DUYMADAN BOMBALARIMIZLA,
S‹LAHLARIMIZLA SAM‹
TÜRK’ÜN YANINA KADAR G‹T-
T‹K.

NNee aadd››mm bbaaflfl›› hheerr yyeerree kkoonnuullaann
““mmoobbeessee”” kkaammeerraallaarr››,, nnee ““oorrttaamm
ddiinnlleemmeelleerrii””,, nnee ddee aaddeettaa öörrttüüllüü bbiirr
ss››kk››yyöönneettiimm ddüüzzeenniinnee ddöönnüüflfleenn
““ggüüvveennlliikk”” öönnlleemmlleerrii,, hhiiççbbiirr flfleeyy

hhaallkk››nn yyaarraatt››cc››ll››¤¤››nn››nn,, ddeevvrriimmccii kkaa--
rraarrll››ll››kk vvee iirraaddeenniinn üüssttüünnddee oollaa--
mmaazz.. Eylemimiz, bunu bir kez daha
herkese göstermifltir. 

Halk düflman› katliamc›lar, ifl-
kenceciler, infazc›lar, sömürücü
asalaklar, gökdelenlerin 25. kat›na
da ç›ksalar, yerin yedi kat alt›na da
saklansalar, koruma ordular›n›n or-
tas›nda da dolaflsalar, halk›n adale-
ti onlar› bulup cezaland›racak. 

Sabanc›lar’›n gökdelenlerine
nas›l girdiysek, bugün Sami
Türk’ün burnunun dibine kadar na-
s›l girdiysek, yine girece¤iz. Onlar-
ca halk düflman›n›n karfl›s›na nas›l
ç›kt›ysak, yine ç›kaca¤›z. Halk›n
adalet özlemi karfl›l›ks›z kalamaz;
halk adaletsiz yaflayamaz. Devrimci
Halk Kurtulufl Cephesi savaflç›lar›,
onur namus adalet savaflç›lar›d›r
ayn› zamanda; bu söz onlar›n sözü-
dür: ADALET YER‹N‹ BULA-
CAK!”

KKiimmssee ““nneeddeenn,, nniiyyee”” 
ssoorrmmaadd››,, ttaarrtt››flflmmaadd››!!

Sami Türk’e yönelik eylem giri-
flimi, do¤al olarak an›nda televiz-
yonlarda “son dakika” duyurular›y-
la verilmeye baflland›. Belli bir kifli-
ye yönelik eylemlerde, ço¤unlukla
olan, habere bu eylemin neden niçin
yap›ld›¤› üzerine tart›flmalar›n efllik

✪1199--2222 AArraall››kk kkaattlliiaamm››nn››nn ssoorruummlluussuu
AAddaalleett BBaakkaann›› HHiikkmmeett SSaammii TTüürrkk’’ee kkaarrflfl››
ffeeddaa eeyylleemmii ggeerrççeekklleeflflttiirriillddii..

✪AAnnkkaarraa BBiillkkeenntt ÜÜnniivveerrssiitteessii’’nnddee
ggeerrççeekklleeflflttiirriilleenn eeyylleemmddee,, ffeeddaa ssaavvaaflflçç››ss››nn››nn
üüzzeerriinnddeekkii bboommbbaann››nn ppaattllaammaammaass››
nneeddeenniiyyllee SSaammii TTüürrkk kkuurrttuulldduu..

SSaammii TTüürrkk’’üünn EEnnsseessiinnddeekkii 
HHaallkk››nn AAddaalleettiinniinn KK››ll››cc››dd››rr‘‘

’’
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etmesidir. Ama bu eylemde
böyle bir soru yoktu adeta.
Çünkü bu, cevab› bafltan belli
bir soruydu. 

Sami Türk’ün Adalet Ba-
kanl›¤› döneminde çok aç›kça
görülmüfltü ki; onun iki özelli¤i
vard›, yyaallaanncc›› vvee kkaattlliiaammcc››. Bu iki
özellik, Sami Türk’te adeta bütün-
leflmifltir. O kadar ki, feda eylemin-
den k›l pay› kurtulan yalanc› ve kat-
liamc› bakan, ç›kar›ld›¤› televizyon
ekranlar›nda hala pervas›zca yalan-
lar›na ve katliam› savunmaya de-
vam ediyordu. Ve bu yan›yla da
aç›klamada söylenen flu cümleyi ka-
n›tl›yordu: “HHiikkmmeett SSaammii TTüürrkk,, bbuu
cceezzaayy›› ççookkttaann hhaakkeettmmiiflflttiirr!!”” Bu
bafll›¤›n alt›nda ise flunlar belirtili-
yor aç›klamada:

“Hikmet Sami Türk’ün en büyük
suçu, 19-22 Aral›k Katliam›’d›r. O
gün sabah, ölüm mangalar›, özel
timler, iflkenceciler, 20 hapishanede
birden devrimci tutsaklara karfl› sal-
d›r›ya geçtiler. 

8 jandarma komando taburu, 37
bölük olmak üzere 8 bin 335 subay,
astsubay ve asker, binlerce çevik
kuvvet, binlerce gardiyandan oluflu-
yordu zulüm güçleri. Üç gün süren
sald›r›da 2200 bbiinnii aflk›n gaz bombas›
kullan›ld› tutsaklara karfl›. Tutsakla-
ra s›k›lan kurflunlar›n say›s› bilinmi-
yor. Üzerinde “‹nsan bulunan yere
at›lmaz” yaz›l› kimyasal bombalar,
alev silahlar› kullan›ld›. Bu vahflet
sonucunda dört gün içinde 28 tutsak
katledildi. Yüzlercesi yaraland›. ‹s-
tisnas›z tüm tutsaklar iflkencelerden
geçirildi. 

Halka hesap vermekten “flimdi-
lik” kurtulan Hikmet Sami Türk,
eylemimizin hemen ard›ndan yapt›-
¤› bas›n toplant›s›nda, “ssuuççuunnuu bbii--
lleenn” bir katil portresi çiziyordu. 

“Beni neden öldürmek istedi-
ler?” diye sordu ve hemen ard›ndan
19-22 Aral›k 2000 katliam›n›, F Ti-
pi Hapishanelerin aç›lmas›n› anlat-
maya bafllad›. Suçunu bilen, kime
niye hizmet etti¤ini bilen bir burju-
va politikac›s› olarak, ““HHaayyaattaa DDöö--
nnüüflfl”” ad›n› verdi¤i ve hala ayn› ad›
kullanmakta ›srar etti¤i operasyonu

savundu. Bu operasyonla hapisha-
nelerde büyük bir “reform” yap›ld›-
¤›n› savunuyordu hala. Bak›n sa-
vundu¤u neydi: “... yang›n bomba-
lar› atarak, ko¤uflu bir anda yakma-
ya bafllad›lar. Yang›n aniden bütün
ko¤ufla yay›ld›. Ranzalar, bütün efl-
yalar birden yanmaya bafllad›. Ve
insanlar gaz bombalar› ve duman-
dan nefes alamaz hale geldiler. ‹çe-
risi f›r›n gibiydi. Saçlar›m›z tutufl-
maya bafllam›flt›. Kap› zorlanarak
aç›ld›. Ama alevler geçmemize izin
vermiyordu.”

Geçemediler. 

6 Kad›n, Bayrampafla Hapisha-
nesi’nde diri diri yak›ld›. 

6 kad›n›n kömüre dönüflen ceset-
leriydi Sami Türk’ün reformu. 

19-22 Aral›k günlerinde hapis-
hanelerden ç›kar›lan tam 28 tutsa-
¤›n cesediydi reform. 

Reform, binlerce tutsa¤›n iflken-
celerden geçirilmesiydi. Reform, F
Tiplerinin iflkencelerle, tecavüzlerle
aç›lmas›yla ve tecritle devam edi-
yordu. Ve Sami Türk, 28 tutsa¤›n
katledilmesinin ard›ndan ç›kt›¤› te-
levizyon ekranlar›nda “Benim tah-
minlerimin alt›nda bir zaiyatt›r. Çok
daha fazla, bunun birkaç kat› olabi-
lir diye öngörüyorduk” diyendi.

Sami Türk’ün bu sözlerini akta-
ran aç›klama, bu sözlerin alt›na flu
notu düflüyor: “Bu bir savafl ve el-
bette zulüm cephesi de “zaiyat” ve-
recek. Ve onlar›n bafl›nda da yuka-
r›daki sözlerin sahibi olacak.” 

‹‹flflttee eeyylleemm kkaann››tttt››rr::
FF TTiipplleerrii ddee mmüüccaaddeelleeyyii 
dduurrdduurraammaadd››!!

Bilindi¤i gibi, F Tipi hapishane-
ler, devrimci tutsaklar› teslim alma-
n›n ötesinde, devrimci mücadeleyi
ve devrimci örgütleri bitirme ama-
c›na ulaflmak için de önemli bir araç

olarak gündeme getirilmiflti
oligarfli taraf›ndan. Ama Dev-
rimci Hareket, bu sald›r›y› bü-
yük bir direniflle gö¤üsledi ve
püskürttü. Gelinen nokta, Ba-
s›n Bürosu aç›klamas›nda “‹flte
ensendeyiz Sami Türk! ‹flte

gördün ki, F Tipi Hapishaneleriniz
de devrim mücadelesini durdurma-
ya yetmemifltir!” sözleriyle ifade
ediliyordu. 

“19 Aral›k’ta teslim olmad›k, fe-
da savaflç›lar›m›zla ç›kt›k zulmün
karfl›s›na. F Tiplerinde teslim olma-
d›k; 112222 flfleehhiitt vererek afl›lmaz bir
barikat ördük tecrit zulmünün karfl›-
s›nda. 

Bu eylemimiz, ayn› zamanda
122 flehidimize karfl› borcumuzdu.
Borcumuzu tam ödemifl say›lmay›z
henüz; ööddeeyyeeccee¤¤iizz.. 

Hikmet Sami Türk, bas›n toplan-
t›s›nda 19-22 Aral›k ertesinde oli-
garflinin çeflitli sözcüleri taraf›ndan
yap›lan aç›klamalar› tekrarl›yordu
adeta. Hayata Dönüfl ve F Tipleriy-
le, “d›flar›daki terör”ün de engellen-
di¤ini söylüyordu. Hat›rlanaca¤› gi-
bi, 19-22 Aral›k katliam›n›n ard›n-
dan ‹çiflleri Bakanl›¤› ve Jandarma
Komutanl›¤› taraf›ndan verilen bri-
fingde de “F Tipi uygulamas›yla te-
rör ülke gündeminden ç›kar›lacak-
t›r.” denilmekteydi. Ama iflte yan›l-
d›lar. 

Yan›ld›klar›n›n en yak›n ve en
son kan›t›, Sami Türk’ün burnunun
dibine kadar sokulan Cephe savafl-
ç›lar›d›r. Sami Türk’ün ensesinde
hissetti¤i o nefes, 19-22 Aral›k kat-
liam›n›n da, F Tipi hapishanelerin
de halk›n devrimci mücadelesini
durdurmaya, devrim mücadelesini
““üüllkkee ggüünnddeemmiinnddeenn çç››kkaarrmmaayyaa””
yetmedi¤ini söylüyor.” 

Sami Türk, eylemin ard›ndan ka-
nal kanal dolafl›p ne kadar “korkma-
d›¤›n›” kan›tlamaya çal›fla dursun,
devrimcilerin flu sözleri flimdiden
tarihe not düflülmüfl durumda: “Sa-
mi Türkler ve tüm halk düflmanlar›
bilsin ki, nefesimizi ensenizde daha
fazla duyacaks›n›z! 

Ve o, duydu¤unuz son nefes ola-
cak.” 

Bilkent Bilkent 
ÜniversitesiÜniversitesi



Bir halk düflman›, bir katil olan
Hikmet Sami Türk, 29 Nisan Çar-
flamba günü Ankara Bilkent Üniver-
sitesi’nde kendisine yönelik feda
eyleminden kurtulduktan sonra, te-
levizyon televizyon dolaflt›r›ld›. Rö-
portajlar yap›ld›. 

Sami Türk suçunu biliyordu.
Çok iyi biliyordu. ‹lkin, “nas›l kur-
tuldu¤unu” anlat›yordu ço¤unlukla:
“Aram›zda 15 santim kadar bir me-
safe vard›, benimle konuflmak isti-
yordu... ‘Sonra gel’ dedim ve daha
bir metre kadar gittim ki arkamda
patlama oldu, döndüm korumala-
r›m üzerine atlam›flt›, yerde bir si-
lah vard›, bomba olmay›nca silahla
vurmak istemiflti...”

Kendisine daha önce de “sald›r›
giriflimleri” oldu¤unu, ama hiç biri-
nin bu kadar yak›n olmad›¤›n›, ara-
lar›nda 15 santim ancak kald›¤›n›
anlatt›ktan sonra ““BBeennii nneeddeenn ööll--
ddüürrmmeekk iisstteeddiilleerr??”” diye sorup ce-
vab›n› da kendisi veriyordu.

Sami Türk hala utanmadan o
gün ““HHaayyaattaa ddöönnüüflfl”” ad›n› verdi¤i
katliam› savunuyordu. “Baflka çare
yoktu yapmak zorundayd›k” diye-
rek hala kendisini ve devletini akla-
maya çal›fl›yordu. 

yyeennii yyaallaannllaarr,, 
yyeennii sseennaarryyoollaarr

Ç›kt›¤› ekranlar, uzat›lan mikro-
fonlar ço¤ald›kça, yalanlar, senar-
yolar birbirine kar›flt›. Daha önce de
“Bulgaristan’dan gelen gazeteci
kimli¤inde birinin kendisine benzer
bir eylem yapmak istedi¤i” senar-
yosu yaz›ld›. Yaland›... Kendisinin
1199--2222 AArraall››kk tteerröörrüünnüü örtbas et-
mek için terör demagojisi yapt› bol
bol; “e¤er bomba patlasayd›, binada
bulunan 200 ö¤rencinin hepsi öle-

cekti”, gibi mant›k s›n›rlar›n› zorla-
yan senaryolar üretti. Dervimci ha-
reketin eylem anlay›fl›n›, çizgisini
herkes biliyordu; hedef kimse, kufl-
ku yok ki, zarar› da o görecekti.
Ötesi senaryoydu. Ama belirtti¤i-
miz gibi, öyle büyük bir terörün
uygulay›c›s›yd› ki, en iflbirlikçi, en
faflist, gerici spikerler bile, ister is-
temez Hikmet Sami’yi karfl›lar›nda
görünce, 2288 ööllüüyyüü soruyorlard›.

Karfl›lar›ndaki, 28 ölümü az gö-
rüp, ““BBeenniimm ttaahhmmiinnlleerriimmiinn aalltt››nnddaa
bbiirr zzaaiiyyaatttt››rr..”” diyen biriydi. Bunu
diyen katil, kalkm›fl, “200 kifliyi öl-
düreceklerdi” diye uyduruyordu. 

19 Aral›k’› alk›fllayan, F Tipleri-
ne övgüler düzen gazeteciler karfl›-
s›nda gayet rahat konufluyordu Sa-
mi Türk. Baz›lar› ona neredeyse
‘kahraman’ muamelesi yap›yordu.
Ama ‘ucuz kahraman’›n gerçekler
karfl›s›nda ne kadar korkak oldu¤u
bir tek soruyla ortaya ç›k›vermiflti.
Gazeteci basit ve net bir soru sor-

mufltu: "‹‹ççiinniizz rraahhaatt mm››??" Hikmet
Sami, neye u¤rad›¤›n› flafl›rd›, cevap
veremedi kalk›p gitmenin çarelerine
bakt›. 

Çanak sorulara al›flm›flt›. Üste-
lik, “sald›r›ya u¤ram›fl ma¤dur” ha-
vas›nda dolafl›yordu ortal›kta. Ama
o, bbuu oollaayyddaa,, bbuu eeyylleemmddee mmaa¤¤dduurr
ddee¤¤iill,, mmaa¤¤dduurr eeddeennddii;; kkaattlliiaammcc››
oollaanndd››.. 

Suçu ortada ve sabitti asl›nda.
2000 y›l›ndan beri kkoorruummaallaarrllaa,,
kendi deyimiyle ““yeterince koru-
mayla” dolafl›yordu. Suçluydu,
onun için korunuyordu, korkuyor-
du, korkudan korumaya çal›fl›yor-
lard› onu. 

Sorulara “korkmad›m” diye ce-
vap verse de, O’nun psikolojisini en
iyi flu sözleri ortaya koyuyordu:
““NNeerreeyyee ggiittsseemm oonnllaarr ddaa bbeenniimmllee
ggeelliirrlleerr..””

Asl›nda onunla her yere gelen,
onun yakas›n› b›rakmayan, bizzat
kendi iflledi¤i suçlardan baflkas› de-
¤ildi. Halka karfl› iflledi¤i suçlar, 24
saat onu takip eden kabuslara dö-
nüflmüfltü anlafl›lan. Neler var o suç-
lar›n›n içinde; bir özet yapal›m en
az›ndan:

1199--2222 AArraall››kk 
HHaappiisshhaanneelleerr KKaattlliiaamm››

Hikmet Sami Türk, Bülent Ece-
vit’in Baflbakanl›¤›’nda DSP-MHP-
ANAP’›n kat›l›m›yla kurulan 57.
Koalisyon Hükümeti’inde 33..55 yy››ll
Adalet Bakanl›¤› yapt›. Bakanl›k
görevine bafllad›¤› tarih 28 May›s
1999’du.

Sami Türk’ün en büyük suçu 19-
22 Aral›k 2000 günlerinde gerçek-
lefltirilen hapishaneler katliam›d›r.
Bu tek suçu de¤il ama en büyük su-
çudur. Türkiye hapishaneler tarihi-
nin bu en büyük katliam›n›n birinci
dereceden sorumlular›ndan biridir. 

F Tipi tecrit hücrelerine karfl› si-
yasi tutsaklar›n bafllatt›¤› ölüm oru-
cu direnifli sürüyordu ve 60 gün ol-
mufltu. 19 Aral›k’ta sabaha karfl› ay-
n› anda 20 hapishaneye birden sal-
d›r›ld›. Binlerce iflkenceci katilin
kat›ld›¤›, onbinlerce bomban›n, kur-

NNee SSaammii TTüürrkk’’üü,, 
NNee ddee ‘‘HHaayyaattaa DDöönnüüflfl’’üü 
AKLAYAMAZSINIZ!

“Bu vahflet gerçeklefltirilirken,
Adalet Bakan› o’ydu.”
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flunun kullan›ld›¤› sald›r›da, dört
gün içinde 28 tutsak katledildi. Kat-
ledilmeyenler, yara bere içinde, ifl-
kenceler alt›nda F tiplerinin hücre-
lerine konuldular. 

Hikmet Sami Türk, 28 tutsa¤›n
katledildi¤i katliam›n ard›ndan ga-
zetecilere verdi¤i demeçte “Benim
tahminlerimin alt›nda bir zaiyatt›r.
Çok daha fazla, bunun bbiirrkkaaçç kkaatt››
oollaabbiilliirr diye öngörüyorduk” demifl-
ti.

Adalet mekanizmas›n›n bafl›nda-
ki ismin adaleti buydu iflte. 50, 100
tutsa¤›n ölüm karar›n› al›yordu otu-
rup. Sadece hemen üst paragrafta
aktard›¤›m›z bu söz, Hikmet Sa-
mi’nin yüzündeki maskeyi düflür-
mekteydi asl›nda. Maske düflüyor
ve 28 tutsa¤›n katledilmesini “az”
bulan GGeessttaappoo rruuhhuu ortaya ç›k›yor-
du. 

Sami Türk, ad›n› “hayata dönüfl”
koyduklar› bu katliam›, 29 Nisan
günü kendisine karfl› gerçeklefltiri-
len feda eyleminden sonra da perva-
s›zca savunuyordu. Bu katliamla
hapishaneler sorununun çözüldü¤ü-
nü, büyük reform yap›ld›¤›n› savu-
nurken, katliam› savunmak için,
2000’den beri tekrarlanagelen ya-
lanlara baflvuruyordu yine. 

“Ölüm orucunda olanlar› kurtar-
mak” için yapm›fllard› güya operas-
yonu. Katlederek kurtarm›fllard›.
Bunun “kurtarma” ile bir ilgisinin
bulunmad›¤› ortadayd›. Nitekim o
dönem ‹çiflleri Bakan› olan Sadettin
Tantan ““TTaabbiiii,, aass››ll aammaaçç ÖÖllüümm
OOrruuççllaarr››nn›› bbiittiirrmmeekk ddee¤¤iill,, oonnuunn
yyaann››nnddaa ddeevvlleettiinn oottoorriitteessiinnii ssaa¤¤llaa--
mmaakktt››......” demiflti. Tantan ve Hikmet

Sami, ayn› kabinenin
üyesiydiler. 

Yine Sadettin
Tantan bu operasyo-
na bir y›ldan beri ha-
z›rland›klar›n›, “ce-
zaevleri maketleri
üzerinde” çal›flt›kla-
r›n› da aç›klam›flt›.
‹flin özü buydu. Hik-

met Sami’nin 30 Ni-
san günü ekranlarda
tekrarlay›p durdu¤u

““ttoopplluummssaall mmuuttaabbaakkaatt””››nn içi de
bofltu. 

Katliamla ilgili ortaya ç›kan ggeerr--
ççeekklleerrii ddee hhiiççbbiirr zzaammaann kkaabbuull eett--
mmeekk iisstteemmeeddii HHiikkmmeett SSaammii.. 

O hala, içeriden tutsaklar›n atefl
açt›¤›n›, ellerinde kaleflnikof oldu¤u
hikayelerini anlat›yor. 

Oysa, gerçek tersidir ve kan›tl›,
belgelidir. Bayrampafla’da inceleme
yapan bir resmi heyet, dd››flflaarrddaann
iiççeerriiyyee yo¤un atefl edildi¤ini tesbit
eder. Günler sonra hapishaneye gi-
den heyet, ko¤ufllar›n temizlenip
boyanm›fl oldu¤unu görür. Ama bu-
na ra¤men dd››flflaarr››ddaann aatt››llmm››flfl 45
adet kurflun izi tespit ederler. 

Ne oldu¤u bilinmeyen kimyasal
bir gaz kullan›ld›¤›n›, tutsaklar›n
yan›s›ra o gün orda görevli bulunan
Binbafl› Zeki Bingöl de itiraf etmifl,
ç›kard›¤› kitapta yazm›flt›r. 

“Operasyona” getirilen katliam
birli¤i özel bir birlikti. Hapishane
çat›s›ndan ve de¤iflik yerlerden atefl
ederek çok say›da bomba atarak
katliam› gerçeklefltiren bu özel
ekiplerdi. 

Ama ne anlat›mlar, ne resmi ra-
porlar, Hikmet Sami’nin yalanc›l›-
¤›n› de¤ifltirmiyor. “Adli T›p” ra-
porlar›, bilirkifli raporlar› yalan söy-
lüyor; bir tek o do¤ru, o katletti, en
iyi o biliyor. Papa¤an gibi, hala
“Hayata Dönüfl” diyor, “terör edebi-
yat› yap›yor, ““CCeezzaaeevvii rreeffoorrmmuu””
yapt›m diyor. 

Ama hiçbir fley, durmaks›z›n an-
latt›klar›, 28 ölüm gerçe¤i ve 122
ölüme neden olan tecrit gerçe¤ini
unutturmuyor. 

Türk een bbüyük yyalanc› 
bakanlardan bbiridir

19 Aral›k katliam sald›r›s›n› he-
nüz ortada yokken, Sami Türk ken-
disinden öncekiler gibi yalan ve de-
magojilerle içerdeki tutsak devrim-
cileri karalamak, eylemlerini etkisiz
k›lmak, halk› yanl›fl yönlendirmek
için elinden geleni yapt›. “Örgüt
bask›s› var, örgüt zoruyla ölüm oru-
cu yap›yorlar”, “Ölüm orucundaki-
leri örgütün elinden kurtarmak ge-
rekir” gibi say›s›z yalana baflvuru-
yordu. Yalanc›l›k konusunda Sami
Türk HHiittlleerr’’iinn pprrooppaaggaannddaa bbaakkaa--
nn›› GGööbbeellss’’llee yar›fl›r durumdayd›. 

Direniflteki tutsaklar, bu her za-
man baflvurulan bir karalamad›r, if-
tirad›r dediler; çünkü, “Mutlak bir
gönüllülük, mutlak bir inanç olma-
dan kimse ölüme gitmez, ölmez, öle-
mez”di. 

Tutsaklar Adalet Bakan› Hikmet
Sami’ye ça¤r›da bulunarak bas›nla
birlikte gelmesini ve ölüm orucun-
dakilerle tteekk tteekk ggöörrüüflflmmeessiinnii iste-
diler. Ama Hikmet Sami, ifline gel-
medi¤i için tutsaklar›n bu ça¤r›s›n›
dinlemedi. 

Adalet Bakan› Türk o dönem ye-
ni yap›lmakta olan F tiplerinin çok
modern hapishaneler oldu¤unu an-
latmaktayd› sürekli. “Terör” edebi-
yat› da yaparak hakl›l›¤›n› inand›rc›
k›lmaya çal›fl›yordu. Gazetecileri
yeni yap›lan Sincan F Tipi hücre ha-
pishanesine götürüp gezdirdi. Ve
burjuva medyan›n ““55 yy››lldd››zzll›› ootteell
ggiibbii”” bafll›klar› atmalar›n›, bu yön-
de yaz›lar yaz›lmas›n› sa¤lad›. Aile-
leri de gezdirdiler. Ama aileler Sin-
can F Tipini dolaflarak bunun bir
tecrit hapishanesi oldu¤unu tesbit
ettiler, bunu teflhir ettiler. Sincan F
Tipini gezenlerden biri de millet-
vekli Prof. Mehmet Bekaro¤lu idi.
Gördüklerini flöyle anlatm›flt› Beka-
ro¤lu da: ““GGöörrddüükklleerriimmiizz,, aannllaatt››--
llaannllaarr ddee¤¤iill..””

“Biz Sincan’daki cezaevinin in-
flaat›n› gezdik, iki tip oda var. Bir
k›sm› tteekk kkiiflfliilliikk 3x4, 12 metrekare
civar›nda bir hücre, yine bir o ka-
dar havaland›rmas› olan mekanlar-

Bu zulüm gerçeklefltirilirken, 
Adalet Bakan› O’ydu
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dan olufluyor.

(...) Bakanl›k F tiplerini 7-8 tane
odan›n ortak alanlara aç›ld›¤› me-
kanlar fleklinde tan›tm›flt› ve bura-
dan hareketle de baz› kurulufllar,
örne¤in BBaarroollaarr BBiirrllii¤¤ii bunlar›n
çok ideal yerler oldu¤unu söylemifl-
ti... Ama bunlar öyle ortak mekanla-
ra falan de¤il darac›k koridorlara
aç›l›yor...”

Bekaro¤lu anlat›lanlardan sonra
gördüklerine flafl›rm›flt› çünkü bir ve
3 kiflilik hhüüccrree hapishanesiydi. 

F Tipi hücreler de Sami Türk’ün
19 Aral›k’la birlikte büyük suçlar›n-
dan biridir. 

19-22 Aral›k katliam› Sami
Türk’ün tek suçu de¤il demifltik da-
ha baflta. UUlluuccaannllaarr kkaattlliiaamm››,, Bur-
dur ve Bergama hapishanesine yö-
nelik katliam sald›r›lar› da Hikmet
Sami’nin bakanl›¤› döneminde oldu. 

UUlluuccaannllaarr KKaattlliiaamm››
Ankara Ulucanlar Hapishane-

si’nde 26 Eylül 1999’da tutsaklara
sald›r›ld› ve 10 devrimci tutsak, ifl-
kencelerle, büyük bir vahfletle kat-
ledildi. Herfley ortadayken Genel-
kurmay’la iflbirli¤i yaparak bu kat-
liam› gerçeklefltiren Hikmet Sami, o
zaman da katliam› yalanla örtbas et-
mek isteyenler aras›ndayd›. Bakan
ve savc›lar›, tam bir yyaallaann iiflflbbiirrllii¤¤ii
içinde, tutsaklar›n ranzadan düfltü-
¤ünü, birbirlerini vurduklar›n› ileri
sürerek katliam› örtbas etmeye çal›-
fl›yorlard›. 

Ama söyledikleri yalanlar
TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme Ko-
misyonu’nu bile ikna etmekten

uzakt›. Komisyon üye-
si milletvekili Sebge-
tullah Seydao¤lu, 12
fiubat 2000’de yapt›¤›
bas›n aç›klamas›nda,
“Tutuklular›n gaz bom-
balar› ve köpükle ba-
y›lt›ld›ktan sonra ha-
mamda öldürüldü¤ünü
düflünüyoruz, çal›flma-
m›z, sonuca ulaflmam›z

yetkililer taraf›ndan engellendi” di-
yordu.

Evet katliam›n sorumlusu “yet-
kililer”, kendi meclis komisyonlar›-
n›n çal›flmas›n› bile engellediler.
Çünkü aleyhlerinde bir rapor ortaya
ç›kmas›n› istemiyorlard›.

Sami Türk 5 Temmuz 2000’de
Burdur Hapishanesi’ne, 29 Temmuz
2000’de Bergama Hapishanesi’ne
operasyonlar yapt›rd›. Burdur’da
kepçeyle hapishane ko¤uflunun du-
var› y›k›ld› ve bir tutsa¤›n kolu ko-
part›ld›. 

Sami Türk, FF TTiipplleerriinnii aaççaarraakk
sadece hapishane yaflam›n› tecrit
etmekle yetinmedi. Tüm ülkeyi F ti-
pine çevirmek için elinden geleni
yapt›. En küçük bir elefltiriye bile
tahammülü olmayan bir Nazi kafa-
l›yd›. ‹çerde tutsaklara çektirirken
d›flarda da herkesi “terör örgütü
üyesi” olarak görüyordu. T›pk› 12
Eylül cuntac›lar› gibi, TAYAD,
‹HD, Tabipler Odas›, Yarg›-Sen gibi
kurumlara karfl› sürekli bask› uygu-
latarak pefl pefle davalar açt›r›yordu.
O dönem milletvekili olan Sema
Piflkinsüt, iflkenceleri, iflkencecileri
teflhir etti diye Sami Türk’ün hedefi
olmaktan kurtulamad›. 

Sami Türk devrimciler için ha-
pishaneleri tecrit hücreleri haline
getirirken, mafyac›lar, çeteciler
için hapishaneler her türlü ifllerini
halledebildikleri yerler olmaya
devam etti. Elbette Hikmet Sami
vard› yine iflbafl›nda. 

Sami Türk, kendi döneminde
yürürlükte olan DGM’lerin kapsa-
m›ndan mafyac›lar›, çetecileri,
hortumcular› ç›kard›. 

Sami Türk 3 Temmuz 2002’de
Bakanl›k görevinden ayr›l›rken

arkas›nda kal›n bir SSUUÇÇ
DDOOSSYYAASSII b›rak›yordu. 

OO ssuuçç ddoossyyaass››,, 
SSaammii TTüürrkk’’üünn ppeeflfliinnii 
hhiiçç bb››rraakkmmaayyaaccaakk

Gerçek fludur ki, 19-22 Aral›k
operasyonu, halk nezdinde, ayd›nlar
nezdinde esas olarak mahkum edil-
mifltir. Katliama iliflkin gerçekler
bir bir aç›¤a ç›km›flt›r ve o gün söy-
lediklerini hala savunabilen pek az
kimse vard›r. 

Sami Türk iflte 9 y›ld›r bunun al-
t›nda ezilmektedir. fiimdi devrimci
bir eylemden “sa¤ kurtulmufl” ol-
mas›n› kullanarak, durumunu 19-22
Aral›k operasyonunu aklama ve
meflrulaflt›rma arac› yapmaya çal›fl-
makta ve gerici, burjuva bas›n yay›-
n›n bir k›sm› da buna çanak tutmak-
tad›r. 

Ama nafile. 19 Aral›k’a dair an-
lataca¤› yeni bir fley yoktur ve onlar
da art›k tarih karfl›s›nda bir k›ymet
ifade etmiyorlar!

Sami Türk feda eyleminin ger-
çekleflti¤i günü akflam, ““yyaaflflaamm vvee
ttaannggoo”” balesine gitmifl! Burjuvazi-
nin yay›n organlar› da bunu “Sami
Türk’ün teröre karfl› direnifli” diye
verdiler. Sami Türk’ün “hayatta
kald›¤›na” sevinen M. Ali Birand,
29 Nisan’da Kanal D’de “Hepimizi
allah korudu” diyerek Türk’e yala-
kal›k yap›yordu. Oktay Ekfli, 30 Ni-
san’da Hürriyet’teki köflesinde;
“Hayata dönüfl operasyonunda güç
kullanma zorunlulu¤u vard›. O ara-
da belki baz› masumlar›n da can›
yand› ama sorun da çözüldü.” diye-
rek Hikmet Sami’ye deste¤ini sunu-
yordu. Ama fazlas› da yoktu pek. O
yüzden Hikmet Sami, hala ekranlar-
da katliam›n›n ne kadar zorunlu ol-
du¤unu, kendisinin burjuvaziye ne
büyük  hizmette bulundu¤unu ka-
n›tlamak için ç›rp›n›yor. 

Kimbilir, burjuvazi belki ona üç
befl koruma daha tahsis eder!

Ama o üç befl koruma, ad›n›
“reklam olur” diye anmad›¤› o ör-
gütün iradesi, kararl›l›¤› karfl›s›nda
ne ifade eder, oras› flüpheli...

“Bu vahflet gerçeklefltirilirken, 
Adalet Bakan› o’ydu.”
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‹stanbul geçen y›la oranla daha fazla kuflat›lm›flt›. Saba-
h›n erken saatlerinden itibaren Mecidiyeköy, fiiflli, Taksim,
fiiflli Camii’nden Pangalt› bölgesine kadar olan tüm ara so-
kaklar, Cevahir Otel önü, Hürriyet Tepesi, Dolapdere ve
Tarlabafl› istikameti polis kuflatmas› alt›ndayd›. Saat
8.00’den itibaren de Anadolu yakas›ndan Kad›köy’e ç›kan
yollar trafi¤e kapat›lm›flt›. 

Sabah saat 8.00 civar›nda ilk gruplar Pangalt› üzerinde
toplanmaya bafllad›. Toplanma yeri olan Agos Gazetesi
önüne do¤ru ilerlediler. Burada polis ile bir tart›flma yaflan-
d›. Polis Pangalt› üzerinde toplan›lmas›na izin vermeyece-
¤ini söyledi. Toplanma yeri olan Agos’un önüne ilerlemek
isteyenler polisle tart›fl›yordu. Tart›flma sonunda 8.30 civa-
r›nda polis tazyikli su ile müdahale etti ve D‹SK binas›na
kadar sürdü. Bu sald›r› sonras›nda yaralananlar da vard›.
Yaral›lara ilk müdahale D‹SK binas› önünde ayaküstü ya-
p›l›rken polis bir daha sald›rd› ve da¤›lanlar fiiflli Camii is-
tikametine yöneldi. 

Yönümüz TTaksim...
Saat 9.00 civar›nda baflka bir grup da Kurtulufl Caddesi

üzerinde toplanmaya bafllad›. Daha sonra ‹stanbul’un çeflit-
li semtlerinden 1 May›s’› kutlamak için gelen tüm gruplar
buraya do¤ru harekete geçti. Toplanma tam olarak gerçek-
lefltirilemeden yine 9.00 civar›nda buradakilere polis taz-
yikli su ile müdahale etti. Yaklafl›k 5 dakika sonra da gaz
bombas› kullanmaya bafllad›lar. Bu sald›r› "Yaflas›n 1 Ma-
y›s, Faflizme Karfl› Omuz Omuza, ‹nsanl›k Onuru iflkence-
yi Yenecek" sloganlar›yla karfl›land›.

Genel-‹fl, E¤itim-Sen ve KESK’lilerden oluflan bir grup
ise fiiflli’deki Ermeni Mezarl›¤› önünde toplanm›flt›. Saat
9.15 civar›nda buradakilere de müdahale edildi. Tazyikli su
ve gaz bombalar› ile yap›lan müdahale sonucu burada
toplananlar Abide-i Hürriyet Caddesi’nin arka sokaklar›na
da¤›ld›. 

Saat 9.30 civar›nda TÜRK-‹fi Taksim'e ç›kt› ve Kazan-
c› Yokuflu’na çelenk koydu. Ayn› saatlerde, D‹SK'li emek-
çiler sabah›n erken saatlerinden itibaren Genel Merkez bi-
nas› önünde topland› ve Taksim'e do¤ru yürümeye bafllad›.
Bu esnada ise fiiflli'de KESK'li ve Genel-‹fl'ten emekçilerin
bulundu¤u bir gruba polis tazyikli suyla müdahale etti. 

Saat 9.45'te Harbiye'de ortak bir aç›klama yapan D‹SK
ve KESK, di¤er gruplar›n korteje al›nmamas› durumunda
yürüyüflün bafllamayaca¤›n› belirttiler..

Bir süre bekleyen sendikalar saat 10.15’de yürümeye
devam ettiler.  Bu arada fiiflli Meydan›’nda toplanan E¤i-
tim-Sen ve SES üyeleri sald›r›ya u¤ruyordu. Tüm bunlar
olurken Mecidiyeköy Meydan›’nda toplanan çeflitli dev-
rimci yap›lar, D‹SK, KESK ve E¤itim-Sen üyesi gruba da
polis müdahale etti. Ermeni Mezarl›¤› civar›nda bulunan-
lara da polisin müdahalesi devam ediyordu. 

Türk-‹fl’den sonra Hak-‹fl de Taksim Meydan›’na ç›k›p
an›ta çelenk b›rakt›. 

Toplanma yerine ulaflmaya çal›flan kalabal›k bir grup
Fulya Ortaklar Caddesi taraf›nda polisin sald›r›s›na u¤rad›
ve direnifl bafllad›. Art›k Mecidiyeköy’den Cihangir’e ka-
dar olan alan Taksim’di. Her yerden emekçiler, devrimciler
yönünü Taksim’e dönmüfl engelleri afla afla ilerliyordu.

Çat›flma fifiiddetleniyor...
Ergenekon Caddesi ile Kurtulufl Caddesi’nin kesiflti¤i

noktada binlerce kifli bir araya gelip barikata yüklenerek
buluflma noktas›na ulaflmaya çal›flt›. Polis sald›rd›, yarala-
nanlar oldu. Büyük bir ço¤unlu¤unu Halk Cepheliler’in
oluflturdu¤u grup Kurtulufl Caddesi üzerinde  bir saati aflk›n
polisin sald›r›s›na direndi. Defalarca kez polis caddeden
püskürtüldü. Burada aç›lan” Halk Cephesi” pankart›n›n ar-
kas›nda Mehmet Akif Dalc›’n›n büyük boy resmi aç›ld› ve
“Mahir Hüseyin Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl” sloganlar›
ile tekrar caddeye yüklenildi. Polis geri çekilmek zorunda
kald›. Gaz maskesi takan Halk Cepheliler gelen gaz bom-
balar›n› al›p tekrar geri polise at›yorlard›.

Çat›flma Feriköy’e kadar yay›ld›. En fliddetli çat›flmalar-

DALCILAR’IN RUHUYLA DALCILAR’IN RUHUYLA 
TAKS‹M’DEYD‹K...TAKS‹M’DEYD‹K...

32 yy›l ssonra hhasret ssona eerdi. 

32 yy›l ssonra TTaksim mmeydan›ndaki aan›ta 

tekrar Dev-Genç bbayra¤› aas›ld›.....
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dan birisi de bu bölgede yafland›. Polisin gaz bomba-
s› tükendi, anons ederek gaz takviyesi istedi. Gaz
bombas› olunca aslan kesilen polis bombas› bitince
kalkanlar›n›, kasklar›n›, joplar›n› Halk Cepheliler’e
b›rakarak kaçmak zorunda kald›lar. Birçok kalkan,
kask ve jop ele geçirildi. Tüm bunlar› hazmedeme-
yen polis akrep diye tabir edilen araçla sald›rd›. Ara-
c›n anonsundan küfürler edilerek, araç insanlar›n
üzerine sürüldü. Burada Ecevit Piro¤lu’nun, akrebin
çarpmas› sonucu, aya¤› k›r›ld›. Çat›flma bu derece
yo¤un ve gö¤üs gö¤üse sürdü Feriköy’de.

Feriköy’deki gruplar Kurtulufl’tan geçerek Harbi-
ye’deki yürüyüfl kortejiyle buluflmak istedi. Kurtu-
lufl’ta polis bu sefer sivil  faflistleri de yan›na alarak
sald›rd› . Polisin yan›nda rahatça döner b›ça¤› ve
pompal› tüfek kullanan faflist grup burada bir çok in-
san›n yaralanmas›na neden oldu. Kitle her fleye ra¤-
men yönünü Taksim’e dönmüfl, ›srarla  Taksim’i zor-
luyordu. Art›k çat›flmalar Taksim’e çok daha yak›n
bölgelerde Cihangir’de, S›raserviler’de, ‹stiklal’de
ve Kazanc› Yokuflu’nda sürüyordu.

Pangalt› toplananlar üç saatte Taksim’e yürüdü.
Polis korteje girmeye çal›flan gruplara sürekli gaz
bombas› at›yor ve birleflmeyi engellemeye çal›fl›yor-
du. Yürüyüfl boyunca eylem komitesi barikatlar›n ar-
kas›nda kalan gruplar›n korteje al›nmas› için ›srar›n›
sürdürdü. 

Dolapdere ve Tarlabafl› civar›ndaki sald›r›larda
ise  yaralananlar ve hastaneye kald›r›lanlar oldu. Bu-
rada çok say›da gözalt› da yafland›. 

Saat 11.30’dan sonra Halaskargazi Caddesi’ne ç›-
k›lamay›nca Taksim’e do¤ru küçük gruplar halinde
yürüyüfle geçildi. Buralarda da sürekli olarak çat›flma
sürdü. Feriköy civar›nda ve Harbiye taraf›nda ç›kan
çat›flmalarda faflist gruplar da polisle birlikte sald›r-
d›. Polisin sald›r›s› buralarda durmadan devam etti.
Bu s›rada  polis telsizlerinden Feriköy taraf›ndaki
araçlarda mühimmat›n bitti¤i ve acil takviye istendi-
¤i geçti! 

Saat 12.15 civar›nda D‹SK, KESK, Halk›n Kur-
tulufl Partisi ve TKP Taksim alan›na girdiler. Bu s›ra-
da aralar›nda Halk Cephesi’nin de bulundu¤u bir
grup ‹stiklal Caddesi üzerinden Taksim’e girmeye
çal›flt› ancak polis bu gruba da müdahale etti. Sendi-
kalar›n alana girmesinin ard›ndan polis Tarlabafl› ta-
raf›, Kazanc› Yokuflu ve ‹stiklal Caddesi girifline y›-
¤›nak yaparak devrimcilerin alana girmesini engelle-
meye çal›flt›. Tarlabafl› Caddesi üzerinden gelen gru-
ba sürekli olarak müdahale etti. Bu s›rada ‹stiklal
Caddesi üzerinden alana girmeye çal›flan gruplar ‹s-
tiklal’in ara sokaklar›ndan Kazanc› Yokuflu’na do¤ru
geçti ve burada toplanmaya bafllad›. Polisin müdaha-
lesinin ard›ndan da¤›lan grup tekrar toparland› ve
alana do¤ru pankartlarla yürüyüfle geçti. Bu s›rada
ise D‹SK ve KESK alandaki program› bitirmek üze-
reydi. ‹lk sald›r›n›n ard›ndan tekrar yürüyüfle geçil-
mesi üzerine polis Kazanc› Yokuflu’nun giriflini açt›
ve saat 13.20’de  alana do¤ru yürüyüfle geçildi. 
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Taksim...
32 y›l sonra hasret sona erdi. 32 y›l

sonra Taksim meydan›ndaki an›ta tek-
rar Dev-Genç bayra¤› as›ld›.....

30 Nisan gecesinden itibaren Tak-
sim Meydan›’na ç›kan bütün ara so-

kaklar› demir bariyerlerle kesen po-
lis yaya geçifline dahi izin vermedi.
‹stiklal Caddesi kafesler aras›na al›-
narak tutsak edilmiflti sanki. S›k s›k
arama noktalar›n›n oldu¤u ‹stiklal
Caddesi’nde öbek halinde bekleyen
polisler yanyana gelen üç kifliye da-
hi sald›rd›lar. 

Taksim’de çat›flmalar sabah›n er-
ken saatlerinde bafllad›... Sabah saat 9
civar›nda S›raselviler’de Taksim
Meydan›’na girmeye çal›flanlar polis-
le çat›flmaya bafllad›. Sabah›n ilerle-
yen saatlerinde ise Halkevleri flama-
lar› tafl›yan bir grup fiiflhane taraf›n-
dan ilerleyerek meydana do¤ru yürü-
yüfl yapmak istedi. K›sa bir süre yürü-
yen eylemcilerin önü yine polis tara-
f›ndan kesildi ve polis gaz atarak sal-
d›rd›. 

fi i fl l i
güzerga-
h›nda ya-
flanan ça-
t ›flmala-
r›n ard›n-
dan Tak-
sime ge-
l en l e r in
artmas›y-
la Dev-
rimci 1
M a y › s
P la t fo r -

mu’nun eylemi bafllat›ld›. Saat 12 .15
s›ralar›nda bafllayan eylem ‹stiklal
Caddesi  üzerinde A¤a Cami parale-
linde bafllat›ld›. Burada toplanan yak-
lafl›k 400 kifliye sald›ran polis gaz
bombalar›yla kitleyi da¤›tt›. Buradan
ara sokaklara yay›lan çat›flma uzun
süre devam etti. Ayn› saatlerde Mis
Sokak civar› ve Bal›k Pazar› Bölge-
si’nde de çat›flmalar devam ediyordu. 

Halk Cephesi pankartlar›n›n da
yer yer aç›ld›¤› çat›flmalar irili ufakl›
gruplar halinde  uzun süre devam etti.
Tek bir hedef vard›. Taksim alan›na
ç›kmak ve orada kavgan›n sloganlar›-
n› atmak. Mehmed Akif Dalc›’n›n res-
mini o alanda dalgaland›rmak. ‹flte o
an Kazanc› Yokuflu’nda toplanan kit-
lenin alana girifli zorlamas› ile geldi. 

Barikatlar Afl›l›yor...
Taksim Meydan›’nda D‹SK ve

KESK’in yapt›¤› miting s›ras›nda içe-
ri al›nmayarak d›flarda b›rak›lan Halk
Cepheliler ve di¤er devrimci kurum-
lar Kazanc› Yokuflu’nda polisin kur-
du¤u barikat› zorlayarak alana girdi-
ler. Barikat› zorlayanlara içeride top-
lananlar da eklenince karfl›l›kl› olarak
gösterilen direniflle barikat yar›larak
geçildi. Bu s›rada tekrar gruplar halin-
de gelen Halk Cepheliler’in Kazanc›
Yokuflu giriflinde toplanmas› ile bari-
kat tekrar zorland›. Burada uzun süre
yap›lan karfl›l›kl› tart›flmalar sonucun-
da kazanan yine Cepheliler ve dev-
rimciler oldu. 

Alana Halk Cephesi pankartlar› ve
sloganlar›m›zla girdik. “77 Katliam›-
n›n Sorumlular› Cezaland›r›ls›n Halk
Cephesi”, Taksim’deki 1 May›s an›t›-
na Dev-Genç pankart›n›n as›ld›¤› o ta-
rihi günün resminin oldu¤u pankart ve

Mehmet Akif Dalc›’n›n resminin ol-
du¤u pankart› açan Halk Cepheliler
Mahir, Hüseyin, Ulafl Kurtulufla Ka-
dar Savafl, Kurtulufl Kavgada Zafer
Cephede, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca-
¤›z, Mahir’den Day›’ya Sürüyor Bu
Kavga, ‹flte Taksim ‹flte 1 May›s” slo-
ganlar›yla alana girdiler. Ve o an›t 32
y›l sonra tekrar Dev-Genç pankart›na
kavufltu. 

Alanda D‹SK, KESK, HKP, EHP,
Mücadele Birli¤i, Devrimci Durufl,
Sosyalist Parti, Odak ve Tüm- ‹GD
pankartlar› aç›kt›. An›t üzerinde ise Par-
tizan’›n ve ESP’nin bayraklar› vard›.

Dev-Genç PPankart›na 
Tahammülsüzlük...

Dev-Genç pankart› ve Mehmet
Akif Dalc›’n›n resminin oldu¤u pan-
kartlar  an›ta as›ld›lar. Ve ard›ndan ise
toplu bir flekilde hep bir a¤›zdan Dev-
Genç marfl› söylendi. Halk Cephelile-
r’in alana girmesinin ard›ndan sendi-
kalar›n eylemi bitirmesi ile polisin ha-
rekete geçmesi de bir oldu. Pankartla-
r›n› alarak da¤›lan kitleye polis arka-
dan sald›rd›. Tüm sendikalara aç›lan
meydana devrimcilerin gelmesini
hazmedememifllerdi yine. 

Polisin sald›r›s›n›n ard›ndan ise
da¤›lmakta olan kitleye bir grup faflist
evlerin çat›lar›ndan kiremitler at›p su
döktü. Bu durum ise devrimciler tara-
f›ndan halka teflhir edildi. “Bunlar› iyi
tan›y›n, bunlar faflisttir, halka sald›r›-
yorlar” diyerek teflhir edildi. Eylemin
bitirilmesinin ard›ndan yap›lan sald›r›
bir süre daha devam etti. 

Yine ara sokaklara çekilen kitle ile
polis aras›nda yaflanan çat›flmalar gün
boyu ‹stiklal Caddesi’nde devam etti.
Taksim Meydan›’na devrimcilerin
girmesini hazmedemeyen polis ‹stik-
lal Caddesi’nde terör estirdi. Cadde
üzerinde bulunan kafelere girerek ora-
da oturan çok say›da insan› rastgele
gözalt›na ald›.

Var›lacak yere böyle ad›m ad›m
direnilerek var›lacakt›. Ve bu tarih
yaz›m›nda egemenlere zafer tatt›-
r›lmayacakt›. 1 May›s 2009‘da Tak-
sim’i kuflatanlar bir ders daha ald›. Ve
biz de bizim olan› ald›k. Ad›m ad›m.
Sokak sokak...
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AAddaannaa

AAnnkkaarraa

BBuurrssaa

AAnnttaallyyaa

KKooccaaeellii

Anadolu’nun bir çok ilinde 1 May›s
Alan›’n›n Taksim Meydan› oldu¤u yap›lan
eylemlerde dile getirildi. 

AAddaannaa:: 25 Nisan günü Beflocak
Meydan›’nda toplanan devrimci-demokrat
kurumlar ‹nönü Park›’na bir yürüyüfl
gerçeklefltirdi. Polisin yürüyüflü engelle-
mek istemesine ra¤men “Yaflas›n 1
May›s” pankart› tafl›n›rken s›k s›k “Direne
Direne Kazanaca¤›z, Zam Zulüm ‹flkence
‹flte AKP, Yaflas›n 1 May›s, Faflizme Karfl›
Omuz Omuza” sloganlar› at›ld›. Halk
Cepheliler’in “Taksim 1 May›s Alan›d›r-
Halk Cephesi” dövizleri ve k›z›l flamalar-
la  destek verdi¤i eylemde  yap›lan aç›kla-
mada “Mevcut siyasi iktidar›n Taksim
konusunda sicili bozuktur.” denilerek, tüm
dünyada 1 May›slar’la özdeflleflmifl mey-
danlar›n oldu¤u belirtildi. Daha sonra bir
grup “Taksim Emekçilere Yasaklanamaz-
Yaflas›n 1 May›s” yazan siyah çelengi
AKP il binas› önüne b›rakt›. Eyleme
yaklafl›k 200 kifli kat›ld›. 

AAnnkkaarraa:: KESK fiubeler Platformu
25 Nisan günü E¤itim-Sen 1 Nolu fiu-
be’nin önünde toplanarak, yasakl› olan
alanlar›n emekçilere aç›lmas› talebiyle K›-
z›lay Postanesi’ne yürüdü. Postaneden
“‹çiflleri Bakanl›¤›, ‹stanbul Emniyet Mü-
dürlü¤ü ve ‹stanbul Valili¤i”ne faks çekti-
ler. Yürüyüfl esnas›nda sloganlar at›l›rken,
okunan aç›klamada; “AKP Hükümetine
,‹çiflleri Bakanl›¤›’na ‹stanbul Valili¤ine
ve il emniyet müdürlü¤üne sesleniyoruz.
Üzerinde emekçilerin kan› olan bu mey-
danda, emekçilerin can› pahas›na kazand›-
¤› 1 May›s'ta yitirdiklerimizi anmak ve 1
May›s'› kutlamak hakk›m›zd›r.” denildi.
Halk Cephesi’nin de kat›lm›fl oldu¤u ey-
lemde 100 kifli kat›ld›.. 

BBuurrssaa:: 25 Nisan günü, sendikalar ve
DKÖ’ler, 1 May›s’ta Taksim’de olacakla-
r›n›, Bursa Fomara Meydan›’nda düzenle-
dikleri eylemle duyurdular. Eylem “Tak-
sim 1 May›s Alan›d›r, Yaflas›n 1 May›s,

Zam Zulüm ‹flkence ‹flte AKP, Halk›z Hakl›-
y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›yla bafllarken,
Halk Cephesi eyleme dövizleriyle kat›ld›.
Okunan aç›klamada; “1 May›s’ta çal›flmama
hakk›nda oldu¤u gibi, bayram›n› düflmana
inat, en merkezi yerde, en görkemli biçimde
kutlama hakk›n› da emekçiler söke söke ala-
cakt›r.” denildi. 

AAnnttaallyyaa:: KESK fiubeler Platformu,
25 Nisan günü K›fllahan Meydan›’nda Tak-
sim’in emekçilere yasak olmas›na karfl› ey-
lem yapt›. Halk Cephesi’nin de kat›ld›¤›  ey-
lemde “Yaflas›n 1 May›s” ve “Taksim Alan›
Emekçilere Aç›ls›n Yaflas›n 1 May›s” pan-
kartlar› aç›ld›. “Yaflas›n 1 May›s, Taksim 1
May›s Alan›d›r” sloganlar› at›l›rken, okunan
aç›klamada; ülkemizde 1 May›s’›n 30 y›ld›r
yasak oldu¤una, 1 May›s’›n tatil edilmesi-
nin bir lütuf olmad›¤›na de¤inildi. 1May›s
alan›n›n tarihsel önemi vurgulanarak
ülkemizde devletin halka karfl› yapt›¤›
katliamlar› aç›klad› .150 kiflinin kat›ld›¤›
eylem Taksim 1 May›s Alan›’n›n tarihsel
öneminin vurguland›¤› sloganlarla bitirildi. 

DDeerrssiimm:: 25 Nisan günü KESK bas›n
aç›klamas› yaparak Taksim’in 1 May›s ala-
n› olmas›n› istedi. Dersim Merkez Sanat
Soka¤›’nda yap›lan aç›klamaya Halk Cep-
hesi’ninde aralar›nda bulundu¤u DKÖ’ ler
destek verdi. Yap›lan aç›klamada, flunlara
de¤inildi; “1 May›s› Taksim de kutlama ta-
lebi de hakl› bir taleptir. Gerçekler vard›r.
Yasaklayanlar›n gerekçesi, gerçekçi olma-
d›¤› gibi gülünçtür” denilerek Taksim’in 1
May›s’a aç›lmas›n› istediler. 

KKooccaaeellii:: 28 Nisan günü Kocaeli Üni-
versitesi Umuttepe Kampüsü’nde   "Yafla-
s›n 1 May›s, 1 May›s'ta Taksimdeyiz-Dev-
rimci Demokrat Yurtsever Ö¤renciler” im-
zal› pankart›n aç›ld›¤› bir eylem düzenlen-
di. "Yaflas›n 1 May›s, 1 May›s'ta Tak-
sim'deyiz" sloganlar› at›ld› eylemde oku-
nan aç›klamada “sonras› ç›k›fl kap›sana
kadar pankart ve sloganlarla yürünmesi ile
son buldu. 

Taksim Alan› Bizimdir 
1 May›s’ta Taksim’de Olaca¤›z
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‹stanbul’da 29 Nisan günü; 77,
89, 96 1 May›s flehitleri, katledil-
dikleri yerlere karanfiller b›rak›la-
rak an›ld›. Taksim Tramvay Dura-
¤›nda toplan›larak ilk anman›n ya-
p›laca¤›, 77 1 May›s’›nda katliam›n
yafland›¤› yerlerden biri olan Ka-
zanc› Yokufluna sloganlar at›larak
yüründü. Yürüyüfl s›ras›nda  77 1
May›s’›nda flehit düflen 36 kiflinin
isimleri anons edilerek hep bir a¤›z-
dan yaflad›klar› hayk›r›ld›.

Anma yerinde ilk konuflmay›
D‹SK Genel Sekreteri Tayfun Gör-
gün yapt›. Konuflmas›nda 77, 89 ve
961May›s›nda  flehit düflenlerin mü-
cadelemizde yaflad›¤›n›, aram›zda
olduklar›n›, 1 may›sta Taksim’de
olman›n bu mücadelede flehit dü-
flenlere, yaflam›n› yitirenlere bir vic-
dan borcu oldu¤unu, Taksim’e ç›k-
ma konusunda kararl› olduklar›n›
vurgulad›. Sonra sözü D‹SK Genel
Baflkan›  Süleyman Çelebi’ye verdi.
Çelebi de; Taksim’e ç›kma konu-
sunda kararl› olduklar›n› birkez da-
ha vurgulad›. Ayr›ca, 1 May›s’›n ta-
til olmas›n› emek ve demokrasi
bayram› olmas›n› bu güne kadar ve-
rilen mücadelelerin sonucu oldu¤u-
nu belirterek, Taksim’in emekçilere
aç›lmas›n›n da bu mücadelenin so-
nucu olaca¤›n›, hükümet yetkilileri-
nin bu  yasa¤a son vermeleri gerek-
ti¤ini belirtti. 

Anmaya kat›lan Filistinli bir
sendikac› da; 77 1 May›s’›nda da bu
alanda oldu¤unu, 32 y›ld›r yaflanan-
lar› anlatt›¤›n›, yeniden Taksim ala-
n›nda olmaktan onur duydu¤unu,
Türkiye halk›n›n Filistine verdi¤i
deste¤i bildi¤ini kendilerininde
Türkiye halk›n›n yan›nda olduklar›-
n› belirtti.

Daha sonra Kazanc› yokuflunun
bafl›na katliamda flehit düflen 36 ki-
flinin isminin yer ald›¤› tabela çak›l-
d›. 

Kazanc› Yokuflunda yap›lan an-
madan sonra ‹stiklal Caddesi üze-
rinden sloganlar eflli¤inde yürüne-
rek 89 1 May›s’›nda flehit olan Meh-
met Akif Dalc›’n›n katledildi¤i yer

olan fiiflhane’ye geçildi. Buraya da
Mehmet Akif Dalc›’n›n isminin ya-
z›l› oldu¤u bir tabela çak›ld›. D‹SK
Örgütlenme Sekreteri Ali R›za Kü-
çükosmano¤lu burada yapt›¤› ko-
nuflmada 2009 1 May›s’ta Tak-
sim’de buluflacaklar›n› söyledi. 

Mehmet Akif Dalc›’n›n burada
katledildi¤ini belirten Küçükosma-
no¤lu; “‹nançl› bir iflçi arkadafl›m›z
olan Mehmet Akif Dalc› burada po-
lis kurflunuyla flehit edildi. Fakat
Dalc› ve flehitler iflçilerin kalbinde
yafl›yor” dedi. 

Anmalar›n son adresi 96 1 Ma-
y›s’›nda 3 kiflinin katledildi¤i Kad›-
köy Sö¤ütlüçeflme’ydi. Burada da
flehitler ad›na yap›lan bir tabela as›l-
d›ktan sonra yine Küçükosmano¤lu
bir aç›klama yapt›. 96 1 May›s’›n›n
genifl kat›l›ml› bir 1 May›s oldu¤u-
nu söyleyen Küçükosmano¤lu bura-
da sermaye taraf›ndan yarat›lan pro-
vokasyon sonucu 3 arkadafllar›n›n
flehit oldu¤unu söyledi. 

Anmalar›n hepsinde; “1 Ma-
y›s’ta Taksim Alan›nday›z, Yaflas›n
1 May›s” sloganlar› at›ld›.

1 May›s fiehitleri An›ld›

AAllmmaannyyaa:: Hamburg Halk Cep--
heliler 26 Nisan günü bir piknik dü--
zenleyerek “Eme¤imiz, onurumuz
ve gelece¤imiz için; hasretini çekti--
¤imiz o büyük güne ulaflmak için;
Dalc›’n›n öfkesini kuflanarak, 1 Ma--
y›s’ta alanlarda olaca¤›z” dedi. Al--
tona Volkspark’ta yap›lan 1 May›s
pikni¤inde,  yemek ve oyunlardan
sonra1May›s ve güncel konular
üzerine sohbetler yap›ld›. Avru--
pa’da yaflayan göçmenler olarak,
sömürülen eme¤imize, gasp edilen
haklar›m›za sahip ç›kmak için 1
May›s’a kat›lman›n önemi üzerine
durularak, 1 May›s’a kat›lma ça¤r›--
s› yap›ld›. Pikni¤e 50 kifli kat›ld›.
‹‹nnggiilltteerree:: 26 Nisan’da Londra
Thorndon Country Park'ta Halk
Cepheliler 1 May›s pikni¤i düzen--

lediler. "1 May›s, emekçiler olarak
birli¤imizi ve en önemlisi gücümü--
zü gösterdi¤imiz, iflçinin, emekçi--
lerin bir mücadele günüdür. Gücü--
müzü ifade edecek unsurlardan bi--
ri ise 1 May›s'ta alanlara ç›kan
emekçilerin say›s›d›r ve kitleselli--
¤imizdir." Aç›klmas›n›n yap›ld›¤›
piknikte, "Emperyalizm De¤il Di--
renen Halklar Kazanacak" yaz›l›
pankart piknik boyunca aç›k kald›.
Piknik yenen yemeklerin, yap›lan
k›r gezilerinin ve oynanan oyunla--
r›n ard›ndan  1 May›s'a kat›lma
ça¤r›s›ndan sonra, son olarak hep
bir a¤›zdan söylenen, 1 May›s ve
Gündo¤du marfllar›yla son buldu.

Avrupa’da 1 May›s
Piknikleri

fifiiiflflhhaannee

KKaadd››kkööyy
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Geleneksel 1 May›s piknikleri
ülkemizin her yan›nda coflkuyla
gerçeklefltirildi. Yükselen tek ses
"Taksim 1 May›s Alan›d›r" oldu ve
ortak bir ça¤r› yay›ld› "1 May›s'ta
Taksimdeyiz"...

‹‹ssttaannbbuull:: 1 May›s Pikni¤i, 26 Ni-
san günü, Sar›yer Mehmet Akif Er-
soy Piknik Alan›’nda yap›ld›. Yakla-
fl›k 3000 kifli, 1 May›s coflkusunu
yaflamak için piknik alan›ndayd›.
“Hoflgeldiniz” ve “77 1 May›s Kat-
liam›n›n Sorumlular› Cezaland›r›l-
s›n-Halk Cephesi” pankartlar›n›n
yan› s›ra  M. Akif Dalc›’n›n resmi-
nin bulundu¤u piknik alan›nda “Her
‹htilalin Bir meydan› Vard›r” ad›n›n
verildi¤i sergi herkesin ilgisini çekti.

Tüm masalar dolafl›larak, yap›-
lan sohbetlerde 1 May›s’›n önemi
ve kitlesel bir flekilde Taksim’de
kutlan›lmas› gerekti¤i konufluldu.

Piknik program›, baflta 1 May›s
flehitleri olmak üzere tüm flehitler
için durulan sayg› durufluyla
bafllad›. Umudun çocuklar›n›n sesi
‹dil Çocuk Korosu’nun sahneye
ç›kmas› ile devam eden program,
Grup S›lam Kürtçe ve Türkçe söy-
ledi¤i türkülerle devam etti. Halk
oyunlar› ekibi ve  Tiyatro Simurg,
oyunlar› ile 1 May›s coflkusuna cofl-
ku katt›lar. Halk oyunlar› ve tiyatro
gösteriminden sonra sahneyi Erdal
Bayrako¤lu ald›. Lazca, Hemflince
ve Türkçe türküleriyle horonlar, ha-
laylar çekilirken Tek Tip’ler 1 Ma-
y›s sloganlar›n› atarak alana girdil-
er. “1 May›s Taksimdir, Taksim’i
Zaptedece¤iz!” sloganlar›yla
yürüyen Tek Tip’lerin sloganlar›na
pikni¤e kat›lanlar da efllik ettiler.
Bayrako¤lu’ndan sonra Halk Cep-
hesi ad›na konuflan Eyüp Bafl,
1 May›s’la ilgili bilgi kirlili¤i oldu-
¤unu, ancak 1 May›s’›n Taksim
Alan›’ndan baflka bir yerde kutlan-
mas›n›n söz konusu olmad›¤›n› ve
Taksim’in art›k istisnalar hariç, tar-
t›fl›lmaz olarak herkes taraf›ndan

kabul edildi¤ini ve
Devrimci 1 May›s
Platformu olarak tek
bir yerden, fiiflli’den Taksim’e gidi-
lece¤ini söyledi. Konuflmas› slo-
ganlarla kesilen Bafl, 1 May›s’ta
herkesi Taksim’e ça¤›rarak konufl-
mas›n› bitirdi. Kemali Amed Kürtçe
türküleriyle sahnede yerini al›rken
“1 May›s’ta ben de sizinle birlikte
Taksim’de olaca¤›m” dedi.  Grup
Yorum yurtd›fl›nda konseri oldu¤u
için Grup Yorum Korosu sahne ald›.
Seslendirdi¤i flark›larla insanlar›
coflturan Yorum Korosu’nun
ard›ndan Taksim’de buluflma sö-
züyle piknik sona erdi.

‹‹zzmmiirr:: Yamanlar Piknik Alan›'nda
yap›lan pikni¤e 26 Nisan günü sa-
bah saatlerinde çeflitli mahalleler-
den kald›r›lan otobüslerle gelindi.
Piknik aç›l›fl konuflmas›n›n ard›n-
dan ‹zmir Özgürlükler Derne¤i Ko-
rosu haz›rlad›¤› türküleri söyledi.
Arkas›ndan Do¤ançay Yard›mlaflma
ve Dayan›flma Derne¤i'nin haz›rla-
d›¤› skeç oynand›. Gençlik de bir
skeç yaparak programa renk katt›.
‹kinci bölümde Halk Cephesi ad›na
yap›lan konuflmada "neden Taksim"
sorusu cevapland›. Grup Gün›fl›-
¤›'n›n söyledi¤i marfl ve türkülerle
program devam etti. fiair Ali fie-
ker'in sundu¤u k›sa fliir dinletisinin
ard›ndan Grup Rojin sahne ald›.
Pikni¤e 250 kifli kat›ld›.

AAnnkkaarraa:: Halk Cephesi taraf›ndan
düzenlenen geleneksel 1 May›s pik-
ni¤i 26 Nisan günü K›l›çlar Köyü
piknik alan›nda yap›ld›. Piknik prog-
ram›n›n ilk bölümü halkoyunu gös-
terisi ile bafllad›. ‹ç Anadolu ve Kara-
deniz yörelerinden oyunlar oynand›.
Yap›lan konuflmada; “Bugün, y›llar-
d›r ödedi¤imiz bedeller sayesindedir
ki, 1 May›s tatil ilan edilmifltir, Bu
zafer, biz devrimcilerindir,1 May›s’›
kazand›k; flimdi halk›n kan›yla tes-
cillenen, 1 May›s alan› Taksim’i ka-
zanmal›y›z, 1 May›s’ta Taksim’de

olal›m. Çünkü 1 May›s'ta Taksim'de
olmak, açl›¤a, yoksullu¤a, sömürü-
ye, katliamlara karfl› ç›kmakt›r” de-
nildi. 250 kiflinin kat›ld›¤› piknik ya-
r›flmalar ve oyunlardan sonra müzik
dinletisiyle  sona erdi. 

BBuurrssaa:: 26 Nisan günü, Yeniköy
Piknik Alan›’nda Bursa ve Gemlik
Halk Cephesi geleneksel 1 May›s
pikni¤i düzenlendi. 1 May›s’› Tak-
sim’de kutlama ça¤r›s› dolay›s›yla
haz›rlanan piknikte yap›lan konufl-
mada, 1 May›s’›n ezilen ve sömürü-
len dünya halklar›n›n mücadele gü-
nü oldu¤u, emekten ve hak almadan
yana olan insanlar›n 77 1 May›s’›n-
da yarat›lan de¤erlere sahip ç›karak
bugünlere getirdi¤ine vurgu yap›ld›.
Yap›lan konuflman›n ard›ndan oku-
nan fliir, oynanan tiyatro, skeç ve
Grup Yar›n ile program devam etti.
1 May›s’ta feda eylemi yapan Ölüm
Orucu Direniflçisi Selma Kubat’›n
‘as›l do¤um günümü bekleyin’ de-
di¤i ve ölümsüzlü¤e giderken yafla-
d›¤›, yaflatt›¤› anlar›n›n sahnelendi-
¤i bir oyun oynand›. Söylenen tür-
külerle ve çekilen coflkulu halaylar-
la piknik sona erdi.

Bursa'da, 25 Nisan Cumartesi
günü Semra Baflyi¤it Halk Sahne-
si'nde, Bursa Gençlik Derne¤i Giri-
flimi taraf›ndan 1 May›s Semineri
düzenlendi. Gençli¤in ilgiyle dinle-
di¤i ve sorular›yla kat›ld›¤› seminer,
söylenen türküler ve çekilen halay-
larla son buldu.

AAnnttaallyyaa:: Halk Cephesi, 26 Nisan
günü geleneksel 1 May›s Pikni¤ini
Mefle Kap›s› piknik alan›nda yapt›.
Piknikte halat çekme, voleybol, fut-
bol gibi oyunlar oynand›.  “‹flsizlik,
yoksulluk her gün artarken, zulüm
ve katliamlarla kan›m›z akarken
emekçilere alanlar yasaklan›rken,
demokratik haklar›m›z gasbedilir-
ken 1 May›s henüz bizim için bay-
ram de¤il. Mücadelenin yükseltildi-

1 May›s pikniklerinde
Taksim coflkusu...
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¤i bir gündür” denilek Taksim ça¤r›-
s› yap›ld›. Piknik söylenen türkü ve
halaylar›n ard›ndan son buldu. 

ÇÇaannaakkkkaallee:: Gençlik Derne¤i Gi-
riflimi taraf›ndan düzenlenen gele-
neksel 1 May›s pikni¤i Güzelyal›
dinlenme tesislerinde gerçeklefltiril-
di. Piknikte halaylar çekilip, oyun-
lar oynan›rken, atefl bafl›nda türküler
söylendi. Gerçeklefltirilen sohbet ile
devrimci mücadeleden bahsedildi. 1
May›s’›n nas›l kazan›ld›¤›na u¤runa
ne bedeller ödendi¤ine ve neden
Taksim Meydan›’nda ›srarl› olundu-
¤una dair konuflmalar›n yap›ld›¤›
piknik Taksim ça¤r›s› ile sona erdi. 

Gençlik Derne¤i Giriflimi tara-
f›ndan 23 Nisan günü Pir Sultan Ab-
dal Kültür Derne¤i’nde 1 May›s ta-
rihinin anlat›ld›¤› bir seminer dü-
zenlendi. Seminere gelenleri 1 Ma-
y›s foto¤raf sergisi karfl›lad›. 77 1
May›s’›n› ve halk›n 1 may›s direni-
flini anlatan sinevizyonun izlenme-
sinin ard›ndan yap›lan konuflmalar
ve hep bir a¤›zdan söylenen türkü-
lerle seminer sonland›r›ld›.

MMuu¤¤llaa:: Gençlik Derne¤i Giriflimi
25 Nisan günü Ula Göl Piknik Ala-
n›’nda 1 May›s pikni¤i gerçeklefltir-
di. Haz›rlanan yemeklerin yenilmesi-
nin ard›ndan, halat çekme yar›flmas›
ve voleybol turnuvas› düzenlendi.
Ard›ndan "Tarihten Bugüne 1 Ma-
y›s" adl› sokak tiyatrosu sahnelendi.
Tiyatro sonras›nda yap›lan konuflma-
da, 1 May›s'›n tatil edilmesi hakk›n›
2 y›ld›r Taksim’de mücadele eden
emekçilerin, devrimcilerin kazand›¤›
ve 1 May›s alan› Taksim’inde er ya
da geç kazan›laca¤› söylendi. O yüz-
den tüm olanaklar›m›zla 1 May›s'ta
Taksim'de olmam›z gerekti¤i vurgu-
land›. 25 Nisan günü ölüm orucunda
fiehit düflen Erdo¤an Güler'in müca-
delesi anlat›ld›. Ve 1 dakikal›k sayg›
duruflunda bulunulmas›n›n ard›ndan
sevdi¤i türkü söylendi. Ard›ndan

müzik grubu eflli¤inde türküler söy-
lenmesinden sonra gerçekleflen k›sa
gezi ile 35 kiflinin kat›ld›¤› piknik
son buldu. 

AAddaannaa:: Halk Cephesi taraf›ndan
her 1 May›s öncesi düzenlenen Halk
Sofras› pikni¤i 26 Nisan günü yap›l-
d›. fiakirpafla Özgürlükler Derne¤i,
Seyhan Sosyal Kültür ve Sanat Der-
ne¤i, Adana Özgürlükler Derne¤i
önlerinden ve Karfl›yaka devlet has-
tanesinden kalkan otobüsler Beya-
zevler Çaml›k alan›nda bulufltular.
Yar›flmalar yap›l›p türkülerin söy-
lendi¤i piknikte Halk Cephesi ola-
rak her y›l düzenlenen piknikte
devlet korku ortam› yaratmaya ça-
l›flsa da 1 May›s’da Taksim’de ola-
caklar› söylendi. 220 kiflinin kat›ld›-
¤› piknik, çekilen halaylar›n ard›n-
dan son buldu. 

HHaattaayy:: Halk Cephesi geleneksel 1
May›s pikni¤ini 26 Nisan’da ger-
çeklefltirdi. Piknikte 1 May›s’›n tari-
hi ve Taksim’e ç›kman›n önemi üze-
rine bir konuflma yap›ld›. Ard›ndan
son üç y›ll›k 1 May›s sürecini ve
Taksim alan›n iflçinin, emekçinin
birlikte mücadele etmesiyle kazan›-
labilece¤ini anlatan bir skeç oynan-
d›. Program çocuklar›n çeflitli oyun-
lar›, misafirlerin türkü söylemesi ile
devam etti. 80 kiflinin kat›ld›¤› pik-
nik çekilen halaylarla son buldu 

‹‹sskkeennddeerruunn:: Halk Cepheliler 26
Nisan günü, Nardüzü beldesinde
jandarma terörü alt›nda 1 May›s
pikni¤i yapt›. Jandarma adeta piknik
yap›lmas›n› engellemek için elinden
geleni yapsa da pikni¤in çoskuyla
geçmesinin önüne geçemedi. 1 Ma-
y›s birlik ve beraberli¤in önemi üze-
rine yap›lan sohbetlerin ard›ndan fli-
irler okundu, skeç oynand› ve yar›fl-
malar yap›ld›. Kürtçe ve Arapça flar-
k›lar›n da söylendi¤i piknikte z›lg›t-
larla halaylar çekildi. Son olarak
100 kifli hep bir a¤›zdan 1 May›s
marfl›n› söyledi. 
KKooccaaeellii:: Halk Cephesi 25 Nisan
günü kent orman›nda geleneksel "1
May›s Pikni¤i" düzenledi. Piknikte
halaylar çekilip, oyunlar oynan›r-
ken, yar›flmalar düzenlendi. 1 Ma-

“1 May›s’ta
Taksim’deyiz”

25 Nisan günü emekçiler 1
May›s’ta Taksim’de olduklar›n›
duyurmak için Taksim Tünel’de
biraraya geldi. Sendikalar, mes-
lek odalar› ve demokratik kitle
örgütleri “1 May›s’ta Taksim’de-
yiz” pankart› arkas›nda dururken,
direniflteki LC Waikiki-MEHA
iflçileri “Ücret, Fazla Mesai, Taz-
minat Haklar›m›z Gaspedile-
mez” yazan pankart arkas›nda
eylemdeki yerlerini alm›fllard›. 

Eylem program›na ba¤l› ola-
rak Tünel’den, Taksim Tramvay
Dura¤›’na yürümek isteyen
emekçiler polis engeline tak›ld›-
lar. Panzerleri, gaz bombal›lar›y-
la yüzlerce polis, emekçilerin
önüne barikat kurarak yürümele-
rine izin vermeyeceklerini söyle-
diler. AKP polisinin bu keyfi tu-
tumu ile iflçi ve emekçileri Tak-
sim’e sokmak istememesi üzeri-
ne barikat›n önünde oturma eyle-
mi bafllad›. S›k s›k “Emekçiye
De¤il Çetelere Barikat ve Bask›-
lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar›y-
la polisin bu tavr›n›n protesto
edildi¤i oturma eylemi s›ras›nda
yap›lan konuflmalarda “biz Tak-
sim’de bedeller ödedik, biz Tak-
sim’de canlar verdik, bizim Tak-
sim’de görülecek hesab›m›z var”
denilerek; emekçilerin Taksim
kararl›l›¤› vurguland›. 

Yaklafl›k 2500 kiflinin kat›ld›-
¤› eylem boyunca; “1 May›s’ta 1
May›s Alan›nday›z, Yaflas›n 1
May›s Biji  Yek Gulan” sloganla-
r› at›ld›.
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y›s’la ilgili bir söyleflinin yap›ld›-
¤› piknikte, neden Taksim’de
olunmas› gerekti¤i, Taksim’in 1
May›s alan› oldu¤u aç›kland› ve
Taksim ça¤r›s› yap›ld›. fiöylefliye
piknik alan›ndaki halk sorular so-
rarak ilgi gösterdi. Söyleflinin ar-
d›ndan oyunlara devam edildi. 80
kiflinin kat›ld›¤› piknik akflam sa-
atlerinde son buldu. 

EEsskkiiflfleehhiirr:: Gençlik Derne¤i 26
Nisan günü Orman Fidanl›¤›'nda
piknik düzenledi. Piknikte öncelik-
le 1 May›s'›n ve Taksim'in önemini
anlatan k›sa bir konuflma yap›ld›.
Konuflman›n ard›ndan "1 May›s'ta
Taksim'de olal›m" ça¤r›s› yap›ld›.
fiiir grubunun okudu¤u fieyh Bed-
rettin Destan› ile pro¤ram bafllad›.
Hep birlikte e¤lenildi¤i, yar›flmala-
r›n yap›ld›¤›, halaylar›n çekildi¤i 1
May›s pikni¤i akflam son buldu.
Pikni¤e 53 kifli kat›ld›.

KKüüttaahhyyaa:: Gençlik Derne¤i Gi-
riflimi 25 Nisan günü Kütahya En-
ne Baraj gölünde 1 May›s'a ça¤r›
pikni¤i düzenledi. Piknik alan›na
gidiflte otobüsü durduran polis
keyfi bir flekilde kimlik kontrolü
yapmas›na ra¤men umdu¤unu bu-
lamad›. Yaklafl›k 35 kiflinin kat›l-
d›¤› piknikte, 1 May›s'ta Tak-
sim'in anlam›na ve önemine ilifl-
kin konuflma yap›ld›. Piknik, bilgi
yar›flmas› ve çeflitli oyunlarla de-
vam etti. 'Anayasa' adl› skeç bü-
yük ilgi görürken, müzik dinletisi
ve halaylarla piknik son buldu.

MMaallaattyyaa:: 26 Nisan günü Halk
Cephesi’nin düzenledi¤i 1 May›s
pikni¤i Horata’da 40 kiflinin kat›l›-
m›yla yap›ld›. Piknik alan›na do¤ru
yola ç›kan Halk Cephelileri önce
belde s›n›r›nda polis ekipleri dur-
durdu ve kimlik kontrolü yap›ld›.
Ard›ndan piknik alan›n›n giriflinde
bu sefer de jandarma ekiplerinin
keyfi kontrolüne maruz kal›nd›.

Tüm engellemelere ra¤men 1 Ma-
y›s coflkusuyla pikni¤e baflland›.”
Biz Bir Dost Sofras›nda Bir de
Harmandal›nda Diz K›rar›z” pan-
kart›n›n as›ld›¤› piknikte oyunlar
oynand›, türküler söylendi. ‹lk ola-
rak geleneksel 1 May›s pikni¤i ve
1 May›s üzerine sohbet edildi. Çe-
kilen halaylar›n ard›ndan, halat
çekme yar›flmas› yap›ld›. Söylenen
türkülerin çekilen halaylar›n ard›n-
dan 1 May›s’ta alanlara ç›kma flia-
r› ile piknik sona erdi. 

EEllaazz››¤¤:: Gençlik Derne¤i Girifli-
mi 23 Nisan günü Sivrice’nin Ha-
zar gölü k›y›s›nda 1 May›s pikni¤i
düzenledi. “1 May›s’ta Taksim’e”
pankart›n›n as›ld›¤› piknikte, dev-
rim flehitleri için sayg› duruflu ya-
p›ld›. 1 May›s tarihçesi Türkiye’
deki 1 May›s mücadelesi ve neden
Taksim’de kutlanmas› gerekti¤i-
nin anlat›ld›¤› konuflmalar›n ar-
d›ndan 1 May›s konulu skeç, oyun
ve halaylarla piknik son buldu. 

KKaarrss:: 25 Nisan günü E¤itim Sen
fiubesi’nde, Gençlik Derne¤i Giri-
flimi taraf›ndan "1 May›s söylefli-
si” yap›ld›. Yap›lan konuflmada 1
May›s'›n önemi, ödenen bedeller
ve tarihi hakk›nda dinleyicilere
bilgi verildi. Ve söylefli 1 May›s
1977 katliam›ndan günümüz süre-
cine kadar uzanan ve taksime ça¤-
r› niteli¤inde haz›rlanan belgesel
görüntünün izlenmesiyle devam
etti. Konuflmalar›n ard›ndan etkin-
lik Naz›m Hikmet'in "Türkiye ‹flçi
S›n›f›na Selam" adl› fliirin okun-
mas› ve Kars Gençlik Derne¤i Gi-
riflimi Müzik grubu K›z›l Karan-
fillerin söyledi¤i türkülerle ve çe-
kilen halaylarla son buldu. 

EErrzziinnccaann:: 26 Nisan günü  Genç-
lik Derne¤i, Ça¤layan Belediyesi
piknik alan›nda piknik yapt›. Pik-
nikte kahvalt› yap›ld›ktan sonra
voleybol, ip atlama ve futbol turnu-
valar› yap›l›rken bilgi yar›flmas›n-
da ilk üç s›ralamaya girenlere hedi-
yeler da¤›t›ld›. 1 May›s hakk›nda
söylefli yap›lan piknikte 1 May›s '
ta Taksim'de olunaca¤› ifade edildi.
Piknik türküler söylenip, halaylar
çekilerek bitirildi.

ÖNDERLER‹M‹ZLE
GURUR DUYUYORUZ 

30 Mart-17 Nisan Devrim fiehitlerini
Anma ve Umudun Kuruluflunu Kutlama
Günleri çerçevesinde 17 Nisan’da ‹ki-
telli Temel Haklar Derne¤i’nde bir an-
ma düzenlendi. Önderlerimiz ve tüm
devrim flehitleri için yap›lan sayg› duru-
fluyla bafllayan anmaya aç›klaman›n
okunmas› ile devam edildi. Aç›klamada
39 y›ld›r sürdürülen kesintisiz mücadele
anlat›ld›. Bu kesintisiz mücadelede onca
zorluklara, engellere ve ödenen bedelle-
re ra¤men hiç sapmadan yolunda devam
eden irade ve bu iradenin ustalar›n›n an-
lat›ld›¤› metinde, 30 Mart’›n anlam›na
ve 30 Mart - 17 Nisan günlerinin önemi-
ne vurgu yap›ld›. "Önderlerimizle gurur
duyuyoruz" denildi. Halk Cephesi tara-
f›ndan haz›rlanan, Day›’n›n anlat›ld›¤›
sinevizyon gösterimi sonras› anma sona
erdi. 

Ayr›ca 30 Mart-17 Nisan Devrim fie-
hitlerini Anma ve Umudun Kuruluflunu
Kutlama Günleri nedeniyle ‹kitelli Ata-
türk Mahallesi ve civar›nda 40.000 kufl-
lama yap›ld›.

"Devrimcileri çok
seviyoruz"

Bursa: 20–21–22 Nisan günleri, Te-
leferik, Panay›r ve Kestel ilçesine ba¤l›
Kale Mahallesi’nde, Emperyalizme ve
Oligarfliye karfl› Yürüyüfl Dergisi’nin
tan›t›m› ve sat›fl› yap›ld›. Megafon eflli-
¤inde yap›lan dergi sat›fl›nda Taksim’e
ça¤r› yap›ld›. ‹lk defa Kestel’de dergiye
ç›kan Yürüyüfl okurlar›na Kale Mahal-
lesi’nden bir abla; “Devrimcileri tan›-
yor ve çok seviyoruz.” diyerek bir der-
gi ald› ve devrimcilerle ilgili düflüncele-
rini dile getirdi. Teleferik’te 20, Pana-
y›r’da 10, Kestel-Kale mahallesinde ise
17 olmak üzere toplam 47 dergi halka
ulaflt›r›ld›. 

‹zmir: Menemen ilçesinde 25 Nisan
günü dergi da¤›t›m› yap›ld›. “ 1 May›s
Alan› Taksim`dir” vurgusunun yap›ld›-
¤› sat›flta halk 1 May›s`a davet edildi.
Halkla yap›lan sohbetlerle devam eden
sat›flta toplam 48 dergi halka ulaflt›r›ld›.
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Avrupa Birli¤i Polis Teflkilat›
EUROPOL, ""AABB''ddee TTeerröörriizzmm DDuu--
rruummuu vvee EE¤¤iilliimmii 22000099"" bafll›¤›yla
bir rapor yay›nlad›. Raporda, çeflitli
örgütler, "Etnik milliyetçi ve ayr›-
l›kç› terör", “sol kanat terör örgütle-
ri" gibi kategorilere ayr›larak, bu
örgütlerin Avrupa’n›n “güvenli¤i”
aç›s›ndan nas›l bir tehdit(!) olufltur-
duklar› kan›tlanmaya çal›fl›larak
bask›lar, yasaklamalar hakl› ve ma-
zur gösterilmeye çal›fl›l›yor. 

Bu raporlar, esas olarak Europol
içinde “anti-terör dairesi” olarak bi-
linen TTee--SSaatt isimli bölüm taraf›n-
dan haz›rlanmaktad›r. Dolay›s›yla,
pek çok devrimci, ilerici, demokrat,
islamc› örgüt, daha bafltan “terör”
kategorisi içine sokularak, mahkum
edilmektedir. 2009 Raporu da, her
zaman oldu¤u gibi, tüm muhalif ör-
gütleri hedeflemekle birlikte, em-
peryalizm için as›l hedefin, as›l teh-
likeli görülenin kimler oldu¤unu
gösteren son derece çarp›c› bir yan
içermektedir. 

Rapora göre, Avrupa Birli¤i ça-
p›nda, 2008 y›l›nda, “terör örgütle-
rine üye olduklar› flüphesiyle top-
lam 58 kifli tutuklanm›fl.

Raporda, ““5588 kkiiflfliiddeenn yyaarr››ss››nn››nn
DDHHKKPP--CC üüyyeessii oolldduu¤¤uu”” belirtiliyor. 

Avrupa eemperyalizmi 
neden ““öncelikli oolarak” 
DHKP-C’ye ssald›r›yor?

Hiç kuflku yok ki; Avrupa'da ile-
rici, devrimci, anti-emperyalist pek
çok örgüt var. Keza, çeflitli ülkeler-
de mücadele yürüten ve kendi ülke-
lerinin yan›s›ra Avrupa'da da örgüt-
lü olan, ilerici, demokrat, yurtsever
onlarca, hatta yüzlerce örgüt bulu-
nuyor. Buna ra¤men, bir y›l içinde
AB ülkelerinde tutuklananlar›n ya-
r›s›n›n DHKP-C'li olmas›n›n özel
bir anlam› olmal› kuflkusuz. 

Öncelikli vurgulanmal› ki, 58 tu-
tuklunun yar›s›n›n Cepheli olmas›,
Cepheliler'in ""AAvvrruuppaa yyaassaallaarr››nn››

ddaahhaa ççookk ççii¤¤nneemmeessii”” gibi bir nede-
nin sonucu de¤il. 

As›l neden, DHKP-C'nin devrim
ve sosyalizmdeki kararl›l›¤› ve tutar-
l›l›¤›d›r. Böyle bir örgütün varl›¤›
hem emperyalizm için s›n›fsal olarak
bir tehlike, hem tüm dünya için, özel
olarak da Avrupal› ilericiler, devrim-
ciler için ""kkööttüü öörrnneekk""tir. Bu yüz-
den de bu örne¤i, tecrit etmek, gide-
rek de yok etmek istiyorlar. 

11 Eylül sonras› ç›kart›lan “anti-
terör” yasalar›yla hemen tüm Avru-
pa çap›nda anti-emperyalistlere, an-
ti-faflistlere, sosyalistlere ve bu çer-
çevede Türkiye'li devrimcilere yö-
nelik bask› ve k›s›tlamalar artarken,
özel olarak da DHKP-C'liler hedef
al›nm›flt›r. Almanya baflta olmak
üzere Belçika, Hollanda, Fransa, ‹n-
giltere ve ‹talya'da y›llardan beri,
çok say›da Cepheli tutuklanm›flt›r.
DHKP-C, ne Avrupa'n›n ne de
ABD'nin ““tteerröörr lliisstteelleerrii””nden hiç
eksik olmam›flt›r. 

Demokrasinin befli¤i olmakla
övünen Avrupa, devrimcileri sindir-
mekte acizlefltikçe, her türlü hhuukkuukk
dd››flfl››ll››¤¤aa baflvurmaktan çekinme-
mektedir. Cephelileri tecrit etmek
için, insanlar s›n›rd›fl› ve oturum ip-
talleri ile tehdit edilmekte, muhbir-
lefltirilmeye çal›fl›lmaktad›r. Bunla-
r›n yetmedi¤i yerde, komplolar dü-
zenlenmifltir. Piknik, gece, tatil
kamp› gibi en s›radan sosyal, kültü-
rel faaliyetler yasaklanarak, dev-
rimciler halktan tecrit edilmek is-

tenmifltir. 

AB, kkendi hhukukunu rrafa
kald›r›yor

Almanya DHKP-C'lileri Alman-
ya'daki eylemlerinden de¤il, “örgü-
tün Türkiye'deki eylemlerinden do-
lay›” yarg›layarak, kendi burjuva
hukukunu bile çi¤nemifltir. S›rf dev-
rimcileri tutuklamak için mesnetsiz
suçlar icat edilmifltir. Avrupa'n›n
çok övündü¤ü burjuva demokrasisi-
de rafa kald›r›lm›flt›r. 

11 Eylül, bütün emperyalistler
taraf›ndan dünya halklar›na sald›r-
mak için bir vesile haline getirilmifl,
“teröre karfl› savafl” ad› alt›nda o
günden bu yana haklar ve özgürlük-
lerin gasb› yayg›nlaflm›flt›r. AB,
ABD'nin “terörle mücadele” politi-
kalar›na endekslenerek, ABD’nin
ç›kard›¤› ”terör örgütleri listesi”ni
kendi s›n›rlar› içinde yürürlü¤e koy-
mufltur.

AB’nin bu politikas›n› anlamak-
ta, özellikle Almanya'daki uygula-
malar önemlidir. 

Almanya, AB üyesi ülkeler için-
de en eski “anti-terör yasalar›”na
sahip ülkedir. Almanya'daki anti-te-
rör yasalar›n›n kökeni ikiyüzy›l ön-
cesine dayal›, ''DDeevvlleettii KKoorruummaa YYaa--
ssaass››'' çerçevesinde oluflmufl 112299 sa-
y›l› yasad›r. 

Geçmiflte sadece 112299aa olarak bi-
linen yasaya ilaveten, 112299bb yasas›
ile, emperyalizmin hukuku, Alman-
ya ve hatta AB d›fl›ndaki ülkelerde-
ki mücadeleleri yarg›layabilecek bir
“hukuk” oluflturulmufltur. 

Almanya ve Fransa'da Anadolu
Federasyonu üyelerine karfl› bafllat›-
lan davalarda devrimcilere yönelti-
len suçlama, öz olarak; 'Zanl›lar
Türkiye devletine karfl› silahl› mü-
cadele veren örgütü desteklemekte-
dirler. Dolay›s›yla silahl› örgütün
Türkiye'deki üyeleri taraf›ndan ya-
p›lan her eylemden bireysel olarak
da sorumlu tutulabilirler' fleklinde-
dir; bu suçlamalar, tamamen hhuu--

As›l neden, DHKP-C'nin
devrim ve sosyalizmdeki

kararl›l›¤› ve tutarl›l›¤›d›r. Böyle
bir örgütün varl›¤› hem

emperyalizm için s›n›fsal olarak
bir tehlike, hem tüm dünya için,

özel olarak da Avrupal›
ilericiler, devrimciler için "kötü

örnek"tir. Bu yüzden de bu
örne¤i, tecrit etmek, giderek de

yok  etmek istiyorlar. 

AB PPolisi’nin FFaflist RRejimle ‹‹flbirli¤i 

EMPERYAL‹ZM‹N ASIL KORKUSU DEVR‹MC‹L‹K!
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kkuukkdd››flfl›› ama varolan gerici yasalara
uuyygguunn’dur. 

AB üyesi ülkelerin, faflist rejim-
lerle iflbirli¤ini kolaylaflt›rmak için
AB yasalar›nda bir çok yeni düzen-
leme yap›lm›fl; bu düzenlemelerle
'suçlular›n takibi, iadesinin kolay-
laflt›r›lmas›, uluslararas› polis tefl-
kilatlar›n›n bilgi al›flverifllerinde
art›k 'hakim karar›'na ihtiyaç du-
yulmamas›' gibi hukuksuzluklar ya-
sallaflt›r›lm›flt›r.

‹flte AB’de klasik haklar› rafa
kald›ran bu yeni düzenmeler saye-
sinde, 1 Nisan 2004'de oldu¤u gibi,
Türkiyedeki faflist polisin talebiyle
dört emperyalist Avrupa ülkesinde
ayn› anda “DHKP-C operasyonu”
yap›labilmifl, insanlar kan›ts›z, ge-
rekçesiz gözalt›na al›nm›fl, ev, iflye-
ri, bürolar bas›lm›flt›r. 

Almanya'da flimdi de 112299cc isim-
li yeni bir madde yap›lmak isten-
mektedir. Bu yeni maddeye göre,
sadece ttaassaarr››mm aaflflaammaass››nnddaa oollaann
durumlarda de¤il, ttaassaarr››mm››nn ddüüflflüü--
nnüüllddüü¤¤üü süreçlerde de, anti-terör
yasalar›n› uygulanabilecektir. Yani
bu madde yasalaflt›¤›nda, insanlar›n
bbeeyynniinnddeenn ggeeççeennlleerrddeenn ddoollaayy››
yarg›lanmalar› da mümkün hale ge-
lecektir. 

Mesela, ‹ngiltere’de “anti-terör
yasas›” kapsam›nda ç›kar›lan flu ya-
saya bak›n:

'Ülkenin güvenli¤i için tehlikeli
oldu¤u düflünülen, ancak bu zanl›ya
yönelik somut deliller olmad›¤›nda
ve bu zanl›y› de¤iflik yasalardan do-
lay› gelmifl oldu¤u ülkeye de gön-
dermek mümkün olmad›¤›nda; ulu-
sal güvenlik ad›na bu kifliler s›n›rs›z
flekilde yarg›lanmadan tecritte tutu-
labilirler...'. 

Kim kimi, hangi gerekçeyle teh-
likeli bulacakt›r sorusunun cevab›
aç›kt›r! 

Bask›n›n bbir ddi¤er bboyutu:
Emperyalistlerin 
oligarfliyle ppazarl›klar›

Bask›lar›n on y›llard›r hiç de¤ifl-
meyen bir di¤er nedeni de elbette,
AB'nin Türkiye oligarflisiyle yapt›¤›

pazarl›klard›r. Türkiye, Avrupa em-
peryalizmi için önemli bir pazard›r.
Bu pazardaki tahakkümlerini pekifl-
tirmek, pazar› daha derinlemesine
sömürebilmek için faflizmle her tür-
lü iflbirli¤ine haz›rd›rlar. 

Türkiye polisi ve M‹T'iyle bir-
likte iddianameler haz›rlanarak, ya-
lan yanl›fl belgelerle devrimciler tu-
tuklanmaktad›r. DHKP-C'nin, Avru-
pa'da silahl› mücadele kapsam›na
girecek hiçbir faaliyeti olmamas›na
ra¤men, yarg›lananlara “anti-terör
yasalar›”n›n en üst s›n›r›ndan ceza-
lar verilebilmektedir. 

Tekeller, Türkiye'deki devrim
mücadelesinin yükselmesinden kor-
kuyorlar. Sorun yaln›zca Avrupa'da-
ki bir kaç devrimciyi tutuklamak,
dernekleri kapatmak, halka gözda¤›
vermek de¤ildir. Mesele, ayn› za-
manda Türkiye devrim mücadelesi-
ni engellemek, en az›ndan zay›flat-
makt›r. O nedenle de Türkiye devri-
mine hizmet edecek, güçlendirecek
her türlü deste¤i bo¤mak için sald›r-
makta, kendi hukuklar›n› bile çi¤-
nemektedirler. Bu anlamda, Cephe-
liler’in tutuklanmas›nda ve yarg›-
lanmas›nda önemli olan onlar›n flu
veya bu eylemleri, flu veya bu faali-
yetleri de¤ildir; Avrupa çap›nda
Cepheliler’e karfl› sürdürülen bu tu-
tuklamalar ve aç›lan davalar, tama-
men politiktir ve Türkiye faflizmiy-
le emperyalist tekellerin ortak ç›-
karlar›n› savunmak içindir. 

Yaz›m›zda sözünü etti¤imiz ra-
poru haz›rlayan EEuurrooppooll, emperya-
listlerle, yeni-sömürge oligarflileri-
nin iflbirli¤ini sa¤layan bir kurum-
dur. Avrupa düzeyinde ise, bu geri-
cileflmenin bafl›n› çeken Almanya
ve ‹ngiltere'deki uygulamalar›, tüm
AB üyesi (ve aday) ülkelere yayma-
ya çal›flman›n bir arac›d›r. Bu çerçe-
vede ““KKaarraa LLiisstteelleerr”” ç›kart›p, dev-
rimci, ilerici, muhalif örgütleri ya-
sal olarak k›skaç alt›na al›p, faaliyet

yürütemez hale getirmeye çal›fl-
maktad›rlar.

AB’nin kkorkusu, hhalâ 
‘komünizm hhayaleti’dir

Avrupa'n›n yarg›lad›¤› özünde
ssoossyyaalliizzmm ideolojisidir. DHKP-C,
emperyalizme ve faflizme karfl› mü-
cadele etti¤i, Marksizm-Leni-
nizm'den vazgeçmedi¤i için hedef-
tedir. DHKP-C, tüm dünyada karfl›-
devrim rüzgarlar› eserken o rüzgar-
lara teslim olmayarak, uzlaflmay›,
silah b›rakmay›, sosyalizmin simge-
lerini terketmeyi kabul etmedi¤i
için hedeftir. Emperyalist tekeller,
yok ettiklerini zannettikleri sosya-
lizm ideolojisinin Avrupa'da yafla-
mas›ndan rahats›zd›rlar. Kim sosya-
lizmi, Marksist-Leninist bir anlay›fl-
la savunuyorsa, emperyalistler, onu
hedef alacaklard›r. Bu aç›kt›r. 

Emperyalizmin korkusu, 160 y›l
önceki korkular›d›r. Onlar, Marks
ve Engels 150 y›l önce “Avrupa'da
bir hayalet dolafl›yor -Komünizm
hayaleti” dedi¤inde yaflamaya bafl-
lam›fllard› bu korkuyu. Sonra za-
man zaman bu korkudan kurtulduk-
lar›n› ilan ve iddia etseler de bu ger-
çek de¤ildi. 

Komünist Manifesto'da ““EEsskkii
AAvvrruuppaa''nn››nn bbüüttüünn ggüüççlleerrii bbuu hhaayyaa--
lleettii ddeeffeettmmeekk üüzzeerree kkuuttssaall bbiirr iittttii--
ffaakk iiççiinnee ggiirrddiilleerr”” deniliyordu. Bu
kutsal ittifak, Avrupa çap›ndaki tüm
burjuvazinin ittifak›yd›. Bu ittifak,
bugün de anti-terör yasalar›yla, ya-
saklamalarla, tutuklamalarla, ceza-
larla, AB bünyesinde oluflturduklar›
Europol’lar ve say›s›z anti-terör bi-

Almanya’da, FFransa’da
devrimcilere yyönelik

operasyonlarla oonlarca
devrimci ttutukland›. SSuç yyok,

keyfilik vvar; hukuk yyok,
terörizm eedebiyat› vvar!
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rimiyle sürüyor; bu ittifak, halen
kkoommüünniizzmm hhaayyaalleettiinnii AAvvrruuppaa’’ddaann
kkoovvaallaammaakk iiççiinn u¤rafl›yor. Bir y›l
içinde tutuklanan 58 kiflinin yar›s›-
n›n DHKP-C’li olmas›, iflte bunun
sonucudur.  

Avrupa'l› emperyalistler, kendi
ülkelerinde silahl› mücadeleyi savu-
nan ve esas olarak da iktidar iddias›
ve perspektifinden uzak devrimci
ilerici örgütleri da¤›tmakta çok zor-
lanmam›fllard›. Avrupa Komünist
Partileri'nin neredeyse tamam› ise
zaten sisteme entegre olmufltu...
Nas›l olsa sosyalizm ideolojisi bit-
mifl, duvarlar y›k›lm›fl, do¤u bloku
parçalanm›fl, kapitalizm “ilelebet!”
zaferini ilan etmiflti... 

Ama Marksist-Lenistler’in varl›-
¤›, bu “zafer” tablosunu bozmakta-
d›r. Sosyalist ülkelerde karfl›-dev-

rimler, darbeler gerçekleflirken sos-
yalizmin orak çekiçli bayra¤›n› dal-
galand›ran, say›s›z örgüt silah b›ra-
k›rken ülkesinde silahl› mücadeleyi
yükselten, Marksizm-Leninizmi te-
reddütsüz ve tavizsiz savunmaya
devam eden DHKP-C, iflte bu nok-
tada Avrupal› emperyalistlere ko-
münizm hayaletini hat›rlat›yor ol-
mal›. Ve iflte o hayaletten duydukla-
r› korkunun verdi¤i sald›rganl›kla
Cepheliler’in yasal, demokratik fa-
aliyetlerine bile tahammül edemi-
yorlar. 

AB, terörist ar›yorsa Türkiye'de
faflizm uygulayanlar›, Filistin'de,
Irak'ta, Afganistan'da halklar› katle-
delenleri yarg›lamal›d›r. AB, Türki-
ye faflizmi ile iflbirli¤i yapmaktan,
anti-emperyalist, anti-faflist ve dev-
rimci örgütlere karfl› bask› ve ya-
saklar uygulamaktan vazgeçmelidir.

Anti-demokratik uygulamalar
konusunda Amerikan gericili¤iyle
ve Türkiye gibi faflist rejimlerle
adeta yar›flan AB emperyalistleri,
bu listelerle, tutuklamalar ve dava-
larla, hiçbir fley elde edemeyecekle-
rini, s›n›flar mücadelesini, devrim
ve sosyalizmin savunulmas›n› en-
gelleyemeyeceklerini göreceklerdir.
Almanya'daki ikiyüzy›ll›k “anti-te-
rör yasas›” nas›l ki son ikiyüz y›ld›r
Almanya’daki s›n›flar mücadelesini
engelleyemediyse; bundan sonra da
bu amac›n› gerçeklefltiremeyecektir. 

As›l suç, as›l “terör” suçu, fa-
flizmle iflbirli¤i yapmak, ABD'nin
suçlar›na ortak olmakt›r. Dünya
halklar› faflizmi nas›l lanetlemiflse,
emperyalizmin “terörle mücadele”
ad› alt›nda halklara karfl› yürüttü¤ü
savafl da ayn› flekilde lanetlenecektir. 

“Tutsaklara Özgürlük!”
KKööllnn:: Almanya’da
Özgürlük Komitesi,
tutsak bulunan Ahmet
‹stanbullu, Ceng Oban
ve Nurhan  Erdem için
sürdürdü¤ü özgürlük
ça¤r›s›n›n 15.haftas›n-
da yine Dom kilisesi-
nin önündeydiler.  Her
Cumartesi oldu¤u gi-

bi, 25 Nisan günü faflizme karfl› mücadelenin
meflrulu¤unu hayk›ran Özgürlük Komiteliler,
resimli pankart ve stand açt›lar.

Açt›klar› stantda bildiriler, broflürler ve el
ilanlar› da¤›t›larak Alman devletinin hukuksuz-
lu¤unu  daha teflhir ettiler.

***

BBiiooss
Fransa’da tutsak bulunan ‹lker Alcan ve fie-

fik Sar›kaya için sürürülen Özgürlük Kampan-
yas› 3'üncü haftas›nda  devam etti.

Özgürlük Komitesi taraf›ndan 25 Nisan Cu-
martesi günü Blois flehrinde kurulan pazarda
bildiri da¤›t›ld›. Türkiye faflizmine karfl› olduk-
lar› için keyfi bir flekilde Fransa’da tutulan arka-
dafllar›n›n bir an önce özgürlüklerine kavuflma-
lar› için ça¤r›lar›n› geniflleterek sürdüreceklerini
duyurdular. 

Strasburg'da Umudun Türküsü
26 Nisan Pazar günü

Fransa'n›n Strasburg ken-
tinde Devrim fiehitlerini
Anma ve Umudun Kurulu-
flunu Kutlama Gecesi dü-
zenlendi. 800 kiflinin kat›l-
d›¤› geceye damgas›n› vu-
ran Day› oldu.

Sayg› durufluyla baflla-
yan program, Onur Ak›n'›n
seslendirdi¤i flark›larla de-
vam etti. Ard›ndan Halk
Cephesi ad›na yap›lan bir konuflma yap›ld›. Konuflmada Umu-
dun kuruluflu kutland› ve Day›'n›n Türkiye devrim tarihinde
önemi vurguland›. fiehitlerimizi anman›n soyut bir söz, nostal-
jik bir hat›rlamadan ibaret olmad›¤›, mücadeleyi gelifltirmek-
ten geçti¤i söylenerek Avrupa flehitleri de an›ld›.

Konuflman›n ard›ndan P›nar Sa¤ sahne alarak sevilen tür-
külerini kitleyle birlikte seslendirdi. Ayr›ca Day›'y› konu alan
bir sinevizyon gösterimi salonda duygulu anlar yaflatt›.

Program›n devam›nda, 129 maddesine karfl› mücadele ko-
mitesi ad›na Alman devrimciler taraf›ndan Avrupa mahkeme-
lerinde yarg›lanan Türkiye'li devrimcilerle dayan›flma metni
okundu.

Devrimci dayan›flman›n bu güzel örne¤inden sonra kavga
türküleriyle Grup Yorum sahne ald›. Yorumun seslendirdi¤i
türkülerle coflan kitle, gecekondu-gökdelen at›flmas›n› görsel-
li¤e büründüren mizanseni ilgiyle izledi. Program Aynur Do-
¤an'›n seslendirdi¤i ezgilerle son buldu.
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Halklar›n ac›lar› üzerinden in-
sanl›k ad›na utanç verici bir politika
y›llard›r sürdürülegeliyor. Erme-
ni’lerin 1915’de Osmanl› Devleti
taraf›ndan “tehcir”e tabi tutulup
katledilmesinin y›ldönümü olarak
kabul edilen 24 Nisanlar, her sene,
oligarfli cephesinden hep ayn› telafl-
la karfl›lan›yor  ve “soyk›r›m” tart›fl-
malar› daha da yo¤unlafl›yor. 

Çünkü y›llard›r inkar politikala-
r›yla yok say›lan tarihi bir gerçek-
lik, oligarfliyi her y›l daha fazla kö-
fleye s›k›flt›rmaktad›r. Emperyalist
devletler de, oligarflinin bu suçunu,
y›llard›r adeta bir   pazarl›k unsuru
haline getirmifller, “soyk›r›m” keli-
mesini kullanmama karfl›l›¤›nda her
sene oligarfliden yeni tavizler ko-
parmaktad›rlar. 

Özellikle ABD baflkanlar›n›n 24
Nisan’da “soyk›r›m” deyip demeye-
ce¤i üzerine spekülasyonlar, hemen
her y›l tekrarlan›r durur. Bu sene
oligarflinin bu telafl› çok önceden
bafllad›. Çünkü yeni seçilen ABD
Baflkan› Obama, baflkanl›¤a seçil-
meden önce yapt›¤› konuflmalarda
1915 tehcir ve katliam›n› “soyk›-
r›m” olarak nitelendirmiflti. 

OObbaammaa’’nn››nn 
OOPPOORRTTÜÜNN‹‹ZZMM‹‹

ABD Baflkan› Barack Obama,
ABD’nin teflhir ve deflifre olan em-
peryalist yüzünü, bir ölçüde de olsa,
yeniden bar›fl, demokrasi maskesiy-
le perdeleyebilmek için seçim süre-
ci boyunca “bar›fltan, özgürlükler-
den, haks›zl›klardan”  çok sözetti.
Ermeni meselesinde de bu tarihi
olay›, soyk›r›m› tan›yaca¤›n› vadet-
ti Ermenilere. 

Obama, 1915’le ilgili “bekle-
nen” aç›klamas›n› 24 Nisan günü
yapt›. Fakat Obama’n›n aç›klamas›
ne Türkiye oligarflisinin, ne de Er-
menilerin bekledi¤i aç›klamayd›.
Obama, Ermenilerin beklentisi olan
“soyk›r›m” kelimesini kullanmad›
aç›klamas›nda, ancak Türkiye oli-

garflisini memnun eden, daha
önceki ABD baflkanlar›n›n kul-
land›¤› kelimeleri de kullanma-
m›flt›. Türkçe’si ‘‘bbüüyyüükk ffeellaa--
kkeett’’’’ demek olan ‘‘MMeeddss YYeegg--
hheerrnn’’’’ sözünü kulland›. Bu söz
Ermeniler taraf›ndan soyk›r›m
anlam›nda da kullan›l›yordu. 

Yine oligarflinin sözcüleri-
nin yapt›¤› aç›klamalardan an-
lafl›l›yor ki, Obama, önceki
ABD baflkanlar›n›n kulland›¤›
‘Great Disaster’ (BBüüyyüükk FFeellaa--
kkeett) kavram› yerine de, ‘Great
atrocities’ (SSaavvaaflfl vvaahhflfleettii,, kk››yy››mm)
kelimesini kullanm›flt›... Bu kelime
de ““ssooyykk››rr››mmaa eenn yyaakk››nn”” kelime
olarak nitelendiriliyor..

Bu kavramlar› uzun uzun aktar-
d›k ki, halklar›n ac›lar› nas›l kelime
oyunlar›na kurban ediliyor, aç›kça
görülebilsin. 

Obama, aç›kça oportünist bir po-
litika izliyor; soyk›r›m oldu¤unu
düflündü¤ü halde, bunu söylemiyor;
hem Türkiye oligarflisini, hem Er-
meni milliyetçili¤ini ““iiddaarree”” edi-
yor. Ne için? Elbette sadece ve sa-
dece tekellerin ç›karlar› için. GER-
ÇEK umurunda de¤il ABD yöneti-
minin. Halklar›n ac›lar› umurunda
de¤il. 

TTüürrkkiiyyee oolliiggaarrflfliissiinniinn 
‹‹NNKKAARRCCIILLII⁄⁄II

1915’de Osmanl› yönetiminin
ç›kartt›¤› “Tehcir” kanunu ile Erme-
niler yurtlar›ndan sürülür ve bu sür-
gün s›ras›nda 1,5 milyona yak›n Er-
meni katledilir. Tarihe Ermeni soy-
k›r›m› olarak geçen bu olay, Türk
flovenizmi taraf›ndan reddedilse de
bir gerçektir.  Oligarfli, ony›llar bo-
yunca bu tarihsel gerçe¤in konuflul-
mas›na yasak koydu. Ermeni soyk›-
r›m› düzenin en kat› yasaklar›ndan
birinin sürdürüldü¤ü konulardan bi-
riydi. Bu konuda araflt›rma yapan,
konuflan, yazan kifliler flovenist sal-
d›r›lar›n hedefi oluyor, “vatan hai-
ni” ilan ediliyor, haklar›nda davalar

aç›l›yordu. 

Oligarflik devletin bu konudaki
temel politikas› esasen bugün de de-
¤iflmemifltir. Ancak onlarca ülkenin
parlamentosunda karar haline ge-
len, Avrupa Birli¤i baflta olmak üze-
re say›s›z uluslararas› platformda
sürekli gündeme gelen bir sorunu
örtbas etmeye devam etmeleri ala-
bildi¤ine zorlaflm›flt›r. Bu noktada
ise, sorunu geçifltirme, en hafif s›-
fatlarla tan›mlamaya çal›flma gibi
yöntemler ön plana ç›kt›.

Oligarflinin son zamanlarda s›k-
l›kla tekrarlad›¤› ““SSoorruunnuu ttaarriihhççii--
lleerree bb››rraakkaall››mm”” deyifli, geçifltirme
yöntemlerinden biridir.  

Kimi küçük-burjuva kesimler,
Ermeni soyk›r›m›n›n OOssmmaannll›› ddöö--
nneemmiinnee aaiitt oldu¤unu, Cumhuriyet
döneminin bu katliamdan sorumlu
tutulamayaca¤›n› ileri sürmektedir.
Bu do¤ru de¤ildir.  Çünkü birincisi,
Ermenilerin yurtlar›ndan sürülmesi
ve katliama u¤ramalar› Kurtulufl
Savafl› döneminde de sürdürülür-
ken, Ermeniler, Türkiye Cumhuri-
yeti’nde bir ulusal topluluk olma
özelliklerini kaybetmifller ve kalan-
lar yine ulusal bask›ya maruz kal-
m›fllard›r. Ermenilere karfl› sürekli
olarak düflmanl›k körüklenmifl, Er-
meni ad› küfürlü, hakaretle eflan-
laml› hale getirilmifltir. Oligarflinin
inkar ve asimilasyon politikas› sa-
dece Ermeni halk›na karfl› de¤il, ge-
nelde tüm az›nl›klara karfl› sürdürü-
len bir politikad›r. 

Halklar›n AAc›lar› ÜÜzerinde 
‹NKAR, OPORTÜN‹ZM VE ÇIKARLAR SAVAfiI

Say›:
12

3
May›s
2009

22

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş



Fakat, oligarfli inkar etti diye
“vvaarr” olan bir gerçeklik, “yyookk” ol-
muyor. Sorunun uluslararas› bir bo-
yut kazanmas›yla birlikte emperya-
listler de bunu her f›rsatta kendi ç›-
karlar› için kullan›yor. 

GGeerrççeekklleerriinn ddee¤¤iill,, 
ÇÇIIKKAARRLLAARRIINN SSAAVVAAfifiII

Bu konuda hhaallkkllaarr››nn aacc››ss›› üze-
rinde k›yas›ya bir çç››kkaarr ppaazzaarrll››¤¤››
sürüyor. Ve bu pazarl›k, o kadar ri-
yakarca, o kadar alçakça sürdürülü-
yor ki, art›k “kelime oyunlar›yla”
halklarla alay ediliyor.  

OObbaammaa’’nn››nn ttaavvrr››nn›› ddaa,, TTüürrkkii--
yyee oolliiggaarrflfliissiinniinn ttaavvrr››nn›› ddaa bbeelliirrllee--
yyeenn eemmppeerryyaalliisstt tteekkeelllleerriinn vvee iiflfl--
bbiirrlliikkççiilleerriinniinn çç››kkaarrllaarr››dd››rr.. Halk-
lar›n yaflad›¤› ac›lar, ne Obama’n›n
ne de di¤er emperyalistlerin umu-
rundad›r. Tarihleri benzer katliam-
larla, soyk›r›mlarla doludur. Dahas›,
sömürücü egemen s›n›flar›n ç›karla-
r› için yeni katliamlar, soyk›r›mlar
yapmaya haz›r beyinleri, halklara
karfl› ifllenmifl suçlar› zaten temelde
“suç” olarak saymamaktad›r. 

Yukar›da da belirtmifltik, Oba-
ma, daha önce 1915 olaylar›n› “soy-
k›r›m” olarak gördü¤ünü aç›klam›fl-
t›, ama flimdi bunu söylemek yerine
kelimelerle oynuyor. Oligarfli, tarih-
çilere b›rakal›m diye oyal›yor ve
Cumhurbaflkan› Ermenistan’da maç
izleyerek, soyk›r›m›n üstünü örtme-
ye çal›fl›yor. Ermenistan egemen s›-
n›flar› da kat›l›yor bu oyuna. Tarih-
sel ac›lar›n› kullanarak en büyük ç›-
karlar› elde etme peflinde koflarken,
bu sorunu kkuullllaannaann eemmppeerryyaalliizzmmee
kkaarrflfl›› en küçük bir tav›rlar› yok. 

Evet, bas›nda s›kça dile getirildi-
¤i gibi, Obama’n›n aç›klamas› ““iikkii
ttaarraaff››”” da tatmin etmedi, ama Oba-
ma’n›n tatmin etti¤i bir yer var el-
bette: Emperyalist tekeller!

ABD tekelleri hem Türkiye’de
hem Ermenistan’da ifllerini sürdüre-
cekler. Onun için seçim sürecinde
Ermeni’lere verdi¤i sözü yalat›yor-
lar Obama’ya. Türkiye oligarflisiyle
de bölge politikalar›n› sarsacak bir
tav›r içine girmiyorlar. Amerikan
yönetimi, iki ülkeyi de bölgedeki

politikalar›na tabi k›lmaya çal›fl›yor.
Y›llard›r birbirlerini düflman gören
iki ülke, ABD’nin bölgedeki politi-
kalar› do¤rultusunda, ABD dayat-
mas›yla ““nnoorrmmaalllleeflflmmee”” dedikleri
bir iliflki içine giriyorlar. Ne tarih,
ne halklar›n ac›s› onlar›n da umu-
runda de¤il... 

Di¤er taraftan Türkiye-Ermenis-
tan’la s›n›r kap›s›n› açacak diye,
Azerbaycan’›n gösterdi¤i tepki de
ç›karc›l›¤›n, oportünizmin bir baflka
yans›mas›d›r. Azerbaycan da ayn›
flekilde manevra yap›yor; Türkiye
oligarflisiyle ABD aras›ndaki bu
“anlaflmaya” karfl› “Rusya’ya ya-
k›nlaflma” manevralar›yla, do¤al
gaza zam söylentileriyle çeliflkiler-
den kazançl› ç›kmaya çal›fl›yor. Ya-
ni Azerbaycan’›n da ilkelerle, halk-
lar›n ac›lar›yla, tarihi gerçekle ifli
yok. Her fley bir pazarl›k, flantaj, ç›-
kar meselesi.. Tarih, sadece kullan›-
lacak bir malzeme bu sorunda. Ve
herkes onu kullanarak, ç›karlar elde
etme peflinde. 

SSooyykk››rr››mm yyaappmmaakk ssuuçç vvee
uuttaannçç vveerriiccii ddee,, ““BBüüyyüükk  FFee--
llaakkeett””ee  yyooll aaççmmaakk uuttaannçç
vveerriiccii ddee¤¤iill mmii?? 

Sömürücü egemenlerin tarihi
halklara karfl› uygulad›klar› vahflet-
lerden, katliamlardan oluflan utanç
verici sayfalarla doludur. Ne kadar
inkar edilirse edilsin, tarihi gerçek,
kendini dayat›yor. Buna ister “soy-
k›r›m” deyin, ister “Büyük Fela-
ket”! Oligarfli bu konuda tam bir
utanmazl›k içinde. “Obama soyk›-
r›m demedi” diye adeta bayram ya-
pacak kimi kesimler! Peki bir halka
“büyük felaket” yaflatmak, o halk›
“k›y›m”dan geçirmek, daha m› az

utanç verici?

Halklara karfl› gerçeklefltirilen
“k›y›m” da, vahflet de soyk›r›m gibi
büyük bir suçtur.  

Bu tarihle yüzleflilmedi¤i sürece,
bu utanç lanetlenmedi¤i sürece, ay-
n› “suç”, ayn› “utanç” ifllemeye de-
vam ediliyor demektir. Ki gerçek de
budur. Oligarfli, farkl› uluslara, din-
lere karfl› inkar, imha, asimilasyon
politikalar›n› sürdürdü¤ü için, soy-
k›r›m gerçe¤inden kaç›yor. 

Bir kesim “Obama soyk›r›m de-
medi”yi öne ç›kar›rken, bir di¤er
kesim de “bir soyk›r›m demedi¤i
kald›” diyor. Bu iki ayr› yorum ço-
¤unlukla, oligarfli içi iktidar çat›fl-
mas›na denk düflüyor; Amerikanc›
politikalar› sürdüren AKP ve yan-
dafllar›, ilk yorumu öne ç›kar›rken,
“ulusalc›, laikçi” kesimler, flove-
nizm bayra¤›n› dalgaland›r›p,
AKP’yi o noktadan s›k›flt›rmaya ça-
l›fl›yor. AKP’liler de bu noktada or-
tal›¤› tamamen flovenistlere b›rak-
mamak için “Obama’n›n aç›klama-
s›nda kat›lmad›¤›m›z yönler var’’
diyerek, güya Obama’y› elefltiriyor-
lar. Sonuçta her iikkii yyaakkllaaflfl››mm ddaa so-
runun özünü görmekten uzakt›r.
Böyle bir dertleri de yoktur zaten.
Her iki yaklafl›m da oligarflinin kla-
sik iinnkkaarrcc››,, flfloovveenniisstt zihniyetinin
devam›d›r. 

Oligarfli ttüümm kkeessiimmlleerriiyyllee iinnkkaa--
rr›› ssüürrddüürrüüyyoorr.. Bu noktada oligarfli-
nin bir önemli kayg›s› da, soyk›r›-
m›n resmen ve hukuksal olarak ka-
bul edilmesi durumunda bunun ge-
rek mülki anlamda, gerekse tazmi-
nat ve di¤er biçimlerdeki karfl›l›¤›-
d›r. Bu noktada oligarflinin “Obama
soyk›r›m demedi” diye sevinmesi,
“maddi ve siyasi bir yükümlülük ge-
tirmesin de, ne derseniz deyin”  tav-
r›na tekabül etmektedir. 

Ermeni halk›na karfl› bu toprak-
lar üzerinde bir suç ifllenmifltir, bu
suç, sömürücü egemen s›n›flar›n su-
çudur. Hiçbir kelime oyunu, hiçbir
pazarl›k, bu tarihi gerçe¤i de-
¤ifltirmez.  

BBuu kkoonnuuddaa hhaallkkllaarr››nn
aacc››ss›› üüzzeerriinnddee kk››yyaass››yyaa

bbiirr çç››kkaarr ppaazzaarrll››¤¤››
ssüürrüüyyoorr.. VVee bbuu

ppaazzaarrll››kk,, oo kkaaddaarr
rriiyyaakkaarrccaa,, oo kkaaddaarr

aallççaakkççaa ssüürrddüürrüüllüüyyoorr
kkii,, aarrtt››kk ““kkeelliimmee

ooyyuunnllaarr››yyllaa”” hhaallkkllaarrllaa
aallaayy eeddiilliiyyoorr.. 
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Milliyetçilik ve flovenizm, ege-
men s›n›flar›n kitleleri aldatmak,
yönetmek, yönlendirmek için kul-
land›klar› araçlar›n bafl›nda gelmek-
tedir. Yönetimlerin bunlara baflvur-
ma biçimleri ve s›kl›¤›, ülkelerin
kendi koflullar›na göre de¤iflse de,
bunun emperyalistler ve oligarfli
için de¤iflmez bir yöntem oldu¤u
aç›k. Bizim gibi “çok uluslu” ülke-
lerde, flfloovveenniizzmm,, kitlelerin belli bir
kesimini düzene yedeklemek aç›-
s›ndan çok daha yo¤un biçimde kul-
lan›l›rken, emperyalist ülkeler de
yoksullaflman›n artmas›yla birlikte,
halk›n tepkilerini farkl› yönlere ka-
nalize etmek için ››rrkkçç››ll››kk vvee yyaa--
bbaanncc›› ddüüflflmmaannll››¤¤››nnaa giderek daha
fazla baflvuruyorlar. Buna paralel
olarak da gerek ülkemizde gerekse
de Avrupa'da ›rkç› sald›r›lara ve ›rk-
ç›l›¤›n çok çeflitli yans›malar›na da-
ir haberler giderek artmaktad›r; hat-
ta denilebilir ki, bu tür haberler art›k
hemen hemen SÜREKL‹LEfiM‹fi-
tir. ‹flte bu art›fl›n yans›malar›ndan
baz›lar›: 

Avrupa’da ›rkç›l›¤›n
yayg›nlaflmas›

AAvvrruuppaa BBiirrllii¤¤ii TTeemmeell HHaakkllaarr
AAjjaannss››,, geçen hafta bir rapor yay›n-
lad›. Bu rapora göre, Avrupa'da her
10 yabanc›dan biri, kökeni nedeniy-
le sald›r›ya ya da afla¤›lanmaya ma-
ruz kal›yor. 

27 Avrupa Birli¤i ülkesinde göç-
menler ve etnik az›nl›klar üzerinde
yap›lan ankete kat›lanlar›n %% 5555''ii
ülkelerinde eettnniikk tteemmeellllii bbiirr aayy--
rr››mmcc››ll››¤¤››nn yayg›n oldu¤unu söylü-
yor. Bunlar›n % 37'si ayr›mc›l›¤a,
%12'si ›rkç›l›¤a maruz kald›¤›n› be-
lirtiyor. (Aktaran Star, 24 Nisan
2009) 

Rapor, Avrupa genelinde ›rkç›l›-
¤›n ne kadar yayg›nlaflt›¤›n› gözler
önüne seriyor. Bu yayg›nlaflman›n,
tekellerin ve emperyalist devletlerin

do¤rudan ve dolayl› himaye ve des-
teklerinden ba¤›ms›z olamayaca¤›
aç›kt›r. Irkç› sald›r›lar bafllang›çta
tekeller, polis ve di¤er istihbarat ör-
gütleri taraf›ndan örtülü veya aç›k
desteklenen sivil faflist gruplarca
gerçeklefltirilirken, ›rkç›l›k zamanla
hemen tüm Avrupa'da resmi politika
haline gelmifl ve buna paralel olarak
da yayg›nlaflmaya bafllam›flt›r. 

Emperyalizm, ekonomik politi-
kalar›nda sald›rganlaflt›kça, sosyal
ve ekonomik hak gasplar›na baflvur-
dukça, bu durum do¤al olarak Avru-
pa'l› emekçilerin tepkilerine neden
olmaktad›r. Tekelci burjuvazi iflte
bu noktada ›rkç›l›¤› yayg›nlaflt›ra-
rak, emekçilerin tepkilerini düzene
de¤il, yabanc›lara yöneltmesini sa¤-
lamaktad›r. Bu anlamda, ››rrkkçç››ll››kk,,
eemmppeerryyaalliisstt ssiisstteemmiinn kkeennddiinnii kkoo--
rruummaa mmeekkaanniizzmmaass›› oollaarraakk kkuullllaa--
nn››llmmaakkttaadd››rr.. 

Faflist iktidarlara yol açan geç-
mifliyle hesaplaflmayan Avrupa bur-
juvazisi, ›rkç›l›¤›, hemen her dönem
el alt›nda tutmufltur. Avrupa burju-
vazisi, tekelci kapitalizmin en geri-
ci, en floven, en sald›rgan sistemi
olan faflizmi yaratarak milyonlarca
insan› katletmifltir. Emperyalist te-
keller bu dönemin ard›ndan da ›rkç›
söylemlerden, yasalardan, ›rkç›-fa-
flist partileri desteklemekten vaz-
geçmemifllerdir. Avrupa'n›n burjuva
demokrasisi maskesinin arkas›nda
bunlar muhafaza edilmifltir. 

Emperyalist ülkeler, 2. Emper-
yalistler Aras› Paylafl›m Savafl› son-
ras›nda, y›k›ma u¤rayan ekonomile-
rini yeniden inflaa edebilmek için
yeni-sömürge ülkelerden yüzbinler-
ce yabanc› iflçi getirdiler. Göçmen
iflçiler, y›llarca Avrupa'n›n en kötü
ve en a¤›r ifllerinde çal›flt›r›ld›lar. 

Emperyalist ekonomiler düze
ç›kt›¤›nda da, krize girdi¤inde de
bundan en çok etkilenen yine ya-
banc› iflçiler oluyordu. 

Emperyalist devletler, 1990’lar-

da, sosyalist sistemle “rekabet”in
zorunluluklar›ndan kurtulup halkla-
ra karfl› daha sald›rgan politikalar
izlemeye bafllad›klar›nda, ilk yap-
t›klar› ifllerden biri, sosyal haklar›
gasbetmek oldu... Ayn› süreçte te-
keller, fabrikalar›n›n bir k›sm›n› da-
ha ucuz iflgücü bulabilecekleri ülke-
lere kayd›rd›lar. ‹flsizlik artt›. 2000
Mart'›nda 15 AB ülkesinin onay›yla
kabul edilen AAjjaannddaa 22001100 pprrooggrraa--
mm››,, çal›flma saatlerinin yükseltilme-
sini, ücretlerin düflürülmesini, iflten
ç›karmalar›, e¤itim ve sa¤l›k harca-
malar›n›n k›s›tlanmas›n›, emeklilik
ayl›klar›n›n düflürülmesini berabe-
rinde getiriyordu. 

‹flsiz b›rak, yoksullaflt›r, 
tepkiyi yabanc›lara yönelt!

Emperyalist devletler bu politi-
kalar›na paralel olarak, kendi emek-
çilerine mevcut iflsizli¤in, yoksul-
laflman›n afl›lmas› için, öncelikle
ggööççmmeennlleerrddeenn kkuurrttuullmmaakk ggeerreekkttii--
¤¤iinniinn propagandas›n› yapmaya bafl-
lad›lar. Böylece Avrupa'l› emekçile-
rin tepkileri ›rkç› yönlendirmelerle
yabanc›lar üzerine kanalize edili-
yordu. 

On y›llard›r Avrupa'da yaflayan
göçmenler, ""uuyyuumm ppoolliittiikkaallaarr››nnaa""
bir türlü ""uuyyuumm"" sa¤layamayan
"afla¤› ›rktan insanlar" olarak gös-
terilmeye baflland›lar. Potansiyel
suçlu ilan edilerek, ""tteerröörr yyaassaallaarr››--
nn››nn"" bafl hedefi haline getirildiler.
Yabanc›lar›n parmak izlerinin sak-
lanmas›ndan, DNA örneklerinin
al›nmas›na kadar pek çok yeni ›rkç›
uygulama bafllat›ld›. Bunlar da ›rk-

SÖMÜRÜCÜLER IRKÇILIKLA, 
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ç›l›¤›n rreessmmiilleeflflmmeessiinniinn,, yyaassaallllaaflfl--
mmaass››nn››nn örnekleriydi. 

Irkç›l›¤›n yayg›nlaflt›r›lmas› so-
nucunda, bütün AB ülkelerinde ›rk-
ç›, faflist partiler de oylar›n› artt›r-
maktad›rlar. Resmi bir devlet politi-
kas› olarak yükseltilen ›rç›l›k, ayn›

zamanda pek çok faflist örgütlenme-
nin de ortaya ç›kmas›na neden oldu.
Avrupa'da göçmenlerin hem çal›fl-
ma, hem de yaflam haklar› tehlike
alt›ndad›r. 

Emperyalist tekeller ›rkç›l›¤› ör-
gütlemekten, yabanc› düflmanl›¤›n›

körüklemekten vazgeçmeyecekler-

dir. Bu sald›r›lar›n karfl›s›nda dura-

bilmek, tüm göçmenlerin ortak bir

flekilde örgütlenmelerine, haklar ve

özgürlükler mücadelesini kararl›l›k-

la sürdürmelerine ba¤l›d›r. 

Torbal›'da IIRKÇI FFiflleme
‹zmir Torbal›’da Jandarma Ko-

mutanl›¤›'n›n ilçedeki Kürt halk›n›
fiflledi¤i ortaya ç›kt›. Jandarma'n›n
haz›rlad›¤› rapora göre, "Kürtlerin
ilçedeki nüfusunun art›fl› ve birlikte-
li¤i tehlikeli” görülüyor ve bu ne-
denle de ilçedeki Kürtler, “sürekli
takip alt›nda” tutulup fiflleniyorlar. 

‹lçeye yerleflen bütün Kürtler
jandarma taraf›ndan ""ppoottaannssiiyyeell
ssuuççlluu"" görülüyor. Raporda takip al-
t›nda tutulan yafll› bir Kürt kad›n›-
n›n takibinden ancak kad›n›n yata-
lak hasta hale gelmesinden sonra
vazgeçildi¤i anlafl›l›yor. 

*
Mersin'de IIRKÇI SSald›r›
Mersin'in Karaduvar Mahalle-

si’nde, Kürt ailelere karfl› bir linç
giriflimi yafland›. Mufl'lu Özmen ai-
lesinin bir çocu¤u, 23 Nisan kutla-
mas› sonras› evine dönerken, genç-
ler taraf›ndan tartakland›. Aile, ço-
cu¤unu gençlerin elinden almak
için müdahale etti. Bu grubun,
"bunlar terörist, Türkiye düflman›"
k›flk›rtmas›yla çevreden toplanan
bini aflk›n kifli, ailenin oturdu¤u evi
ttaaflflllaayy››pp,, yyaakkmmaakk istedi. Kürt aile-
nin daha önce de bask›lara maruz
kald›¤›, mahalleden kovulmaya ça-
l›fl›ld›¤› belirtiliyor.

*
Yukar›dakine benzer geliflmeler,

ülkemizde çok s›k yaflanmaktad›r.
Çünkü bizim gibi ülkelerde ›rkç›l›k
ve flovenizm çok daha köklü ve
uzun bir geçmifle sahiptir. fiove-
nizm, ddüüzzeenniinn kkiittllee ttaabbaann››nn›› ggüüçç--
lleennddiirriillmmeessii iiççiinn kullan›lmaktad›r.

Yani emperyalist ülkelerde de bizim
gibi ülkelerde de ›rkç›l›k, flovenizm,
ddüüzzeenniinn kkeennddiinnii kkoorruummaa mmeekkaa--
nniizzmmaass››dd››rr..

Ülkemizde flovenizm ve ›rç›l›k,
iç ve d›fl koflullara ba¤l› olarak kimi
zaman azalm›fl, kimi zaman da art-
m›fl, daha do¤ru bir deyimle artt›r›l-
m›flt›r. Mesela emperyalizm iflbir-
likçili¤inin en bariz hale geldi¤i dö-
nemlerde veya halk›n mücadelesi-
nin yükseldi¤i dönemlerde, ulusal
bir baflar›s›zl›k veya afla¤›lanmay›
örtbas etmek gerekti¤inde, milliyet-
çilik daha da yo¤un biçimde körük-
lenir. "Vatandafl tepkisi" olarak gös-
terilen linç sald›r›lar› hiçbir yerde,
hiçbir zaman kendili¤inden gelifl-
memektedir. 

‹çinde bulundu¤umuz dönemde
oldu¤u gibi, iflsizli¤in, yoksullu¤un
daha da büyük oranlarda artt›¤› dö-
nemlerde, egemenler iflsizli¤e, yok-
sullu¤a tepkiyi, Kürtler’e, Araplar’a
yöneltmeye çal›flmaktan geri kalm›-
yorlar. Bugün için çok etkili olmasa
da, yer yer bu k›flk›rtmalar›n sonucu
olan sald›r›lar görülebiliyor. Böyle-
ce yoksullaflmaya duyulan tepkinin,
düzene yönelmesi engelleniyor.

*
Torbal›'da, Mersin'de yaflanan

olaylar, oligarflinin iradi ve sistemli
olarak sürdürdü¤ü flovenist ve ›rkç›
politikalar›n sonucudur. “Kürtçe te-
levizyon bile” olsa da, sistem inkar
ve asimilasyon politikalar›ndan
vazgeçmemifltir. ‹nkar› ve asimilas-
yonu sürdürmek ise flovenizmi can-
l› tutmay› gerektirmektedir.  

Oligarfli flovenizmi, ayn› zaman-
da kitleleri kontrol etmek ve yön-

lendirmek
için kullan-
m a k t a d › r .
Sistemin ya-
ratt›¤› ekono-
mik, sosyal
sorunlar, sanki
ulusal ve s›n›fsal mücadele yüzün-
den ortaya ç›k›yormufl gibi, müca-
dele edenler (‘teröristler’) mevcut
sorunlar›n nedeni olarak gösteril-
mektedir.  

Bu politikalar› bofla ç›kartman›n
yolu, Kürt, Türk ve tüm milliyetler-
den halk›m›z›n anti-emperyalist,
anti-oligarflik savafl›n› birlikte yük-
seltmekten geçmektedir. Halka so-
runlar›n gerçek nedenlerini göstere-
bilmeli, halk›n memnuniyetsizli¤ini
düzene, oligarfliye karfl› yönlendire-
bilmeliyiz. Halk›m›z› faflizmin kitle
taban› haline gelmekten kurtarmak,
her alanda örgütlenmekten geçiyor.
Oligarflinin Kürt halk›na karfl› yü-
rüttü¤ü savafl, halk›n savafl› de¤il-
dir. Türk ve Kürt halklar›n›n ortak
ç›kar›, her iki halk›n birbirinin ulu-
sal haklar›na ve kimliklerine sayg›
duyarak ve eflit koflullar içinde ya-
flamas›ndan geçmektedir. Anado-
lu'daki bütün halklar›n birlikte yafla-
mas› mümkündür; Türk halk›, oli-
garflinin flovenist politikalar›n›n
“kitle taban›” olmay› reddetmelidir.
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Egemenlerin tarih ya-
z›m›, sebeplerin gizlenip
sonuçlar›n yaz›ld›¤› bir
olgular y›¤›n›d›r. Yalanlar,
çarp›tmalar, mu¤laklaflt›r-
malar ve kendi sistemleri-
ne hizmet eden sahte kah-
ramanl›k manzumelerin-
den ibarettir. Bütünlük, tutarl›l›k ve
bilimsellik yoktur o tarihte. 

Burjuvazi bu tarih yaz›m›yla,
halk›n tarihini, de¤erlerini unuttu-
rup çarp›tarak, ttaarriihh bbiilliinncciinnii yok
etmek ister. Tarihi çarp›tmak, tarihi
de¤erlerimize sald›r›p o de¤erlerin
içini boflaltmak, burjuvazinin halka,
devrimcilere karfl› yürüttü¤ü sava-
fl›n en önemli yanlar›ndan biridir. 

Bu yan›yla tarihimize, de¤erleri-
mize sahip ç›kmak önemlidir ve bu
konuda devrimcilere çok büyük gö-
rev ve sorumluluk düflmektedir. Fa-
kat flu da bir gerçektir ki, tarihe sa-
hip ç›kmak, “ben flunlara sahip ç›-
k›yorum” demekle yerine getirile-
meyecek bir görevdir. 

Tarihi gerçe¤e sadakat, 
sahip ç›kman›n ilk kofluludur

Tarihe sahip ç›kmak, sahip ç›k›-
lan tarihin öözzüünnee sadakat gerektirir.
Aksi durumda burjuvazinin çarp›t-
ma sald›r›lar›na soldan destek veril-
mifl olur. Ve maalesef, ülkemiz solu
bu konuda zaman zaman tarihimize
oligarflinin verece¤i zarardan daha
fazlas›n› vermifltir. Özellikle refor-
mist, revizyonist çizginin savunu-
cular›n›n devrimci önderlerin içini
boflaltan “sahiplenme” anlay›fllar›,
burjuvazinin tarihi çarp›tmas›na
nesnel olarak yap›lan bir katk›yd›.
Burada aktaraca¤›m›z birkaç örnek,
de¤erlerin iiççiinnii bbooflflaallttaann ““ssaahhiipp--
lleennmmee”” ttaarrzz››nn››nn nas›l bir sahiplen-
me oldu¤unu ve sonuçta, niyetleri
ne olursa olsun, nas›l tarihin çarp›-
t›lmas› gibi bir sonuç yaratt›¤›n› da-

ha somut olarak gösterecektir.  

Geçti¤imiz günlerde legal parti
çevrelerinden bir gençlik örgütü
(Dev-Lis), ““NNoossttaalljjii yyaappmm››yyoorruuzz,,
öönnddeerrlleerriimmiizziinn yyoolluunnddaann yyüürrüüyyoo--
rruuzz....”” yaz›l› bir afifl yapm›flt›. Afifl-
te ise MMaahhiirr,, CChhee vvee DDeenniizz’in re-
simleri var. 

Bir afifli yapan›n siyasi çizgisi-
ne, bir afiflteki resimlerde yeralanla-
r›n siyasi çizgilerine bak›yoruz; ara-
da bbiirr bbaa¤¤ kkuurrmmaakk mmüümmkküünn ggöö--
rrüünnmmüüyyoorr.. Ve bu noktada flu soru-
lar kaç›n›lmaz oluyor: Peki; “Nos-
talji yapm›yoruz” diyorsan›z, nnee
yap›yorsunuz?... NNaass››ll yürüyorsu-
nuz onlar›n yolundan? ‹deolojik
olarak, stratejik olarak, örgütlenme
ve mücadele anlay›fl› olarak, resim-
deki o önderlerin siyasi çizgilerinin
nneerreessiinnddeessiinniizz??

Bir gençlik örgütünün onlar›n
yolundan yürümesi, bizi ancak se-
vindirir; Türkiye devrimi ad›na bir
olumluluktur bu. Ne kadar çok ge-
nifl kesimler, dünyan›n ve ülkemizin
bu iihhttiillaallccii öönnddeerrlleerriinnii önderi ola-
rak kabul ederse, kuflku yok ki bu o
kadar güzel bir fleydir. Fakat bu, te-
melsiz ve istismarc› sahiplenmelere
göz yumulaca¤› anlam›na gelmez. 

Mahirler’in yolunda gitti¤ini bil-
di¤imiz gençlik örgütleri var elbet-
te. Ama bu afifli yapan gençlik örgü-
tü için bunu söylemek zor. 

Bu örgütlenmenin yak›n oldu¤u
KSD çizgisi, daha 1974 sonras›nda
siyasi arenaya Mahirler’in, Deniz-
ler’in silahl› mücadele çizgisini
rreeddddeeddeerreekk ç›kan bir siyasi hare-
kettir. O günden itibaren revizyo-

nist, reformist bir çiz-
gide yürümüfl ve 1980
sonlar›ndan itibaren de
legal particilik çizgi-
sinde düzeniçileflmifl-
tir. Uzun y›llard›r
ÖDP’den SDP’ye uza-
nan legalizm ç›kma-
z›nda siyaset yapmak-
tad›rlar.

Bu k›sa bilgiden
sonra, yeniden sözko-
nusu afifle dönersek;
hiç kuflku yok ki, genç-
li¤in dinamizmiyle

coflkusuyla o afifli yapanlar, yak›n
olduklar› siyasi hareketin çizgisinin
afiflte yer verdikleri o önderlerin
çizgileriyle nnee kkaaddaarr uuyyuumm iiççiinnddee
oldu¤unu sorgulamak durumunda-
d›rlar. 

Sormal›d›rlar; Mahirler, Deniz-
ler, 12 Mart cuntas›na karfl› ne yap-
m›flt›? Buna karfl›n yak›n olduklar›
siyasi hareketin önderleri, yönetici
kadrolar›, 12 Eylül sürecinde cunta-
ya karfl› ne yapt›lar?

Sormal›d›rlar; 80’li y›llardan
sonra hangi politikalar› savunarak
ç›kt›lar ortaya?.. O günden bu yana
yürüdükleri ppaarrllaammeennttaarriizzmm yyoo--
lluuyyllaa,, Mahirler’in, Denizler’in,
Cheler’in yyoolluunnuunn bir ilgisi, bir
benzerli¤i var m›?

Bu sorular›n cevaplar› gösterir
ki; Mahirler’in, Denizler’in, Che-
ler’in yyoolluuyyllaa,, sözkonusu siyasi ha-
reketlerin yolu aras›nda bir ayn›l›k,
bir paralellik ssöözz kkoonnuussuu ddee¤¤iillddiirr..
Tam tersine, birbirinden alabildi¤i-
ne farkl› kanallarda ve farkl› biçim-
lerde iki farkl› ak›fl söz konusudur. 

Daha 1974 sonras›nda siyaset
sahnesine ç›karken Mahirler’in tez-
lerini inkar eden, Mahirler’in, De-
nizler’in silahl› mücadelesini reviz-
yonist bir bak›fl aç›s›yla mahkum
eden, KSD çizgisi, flimdi nas›l olur
da Mahir’e, Deniz’e “önderleri-
miz” diyebilirler? 

Küba’y› bir “istisna” olarak gö-
renler, Küba devrimini zafere tafl›-
yan öncü savafl›, silahl› propaganda,
halk savafl› gibi stratejik ve taktik
tezleri reddedenler, Che’ye nas›l

Onlara sahip ç›kmak,
onlar gibi savaflmakt›r
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önderimiz diyebilir, nas›l “yolunda-
y›z”  iddias›nda bulunabilirler? 

Bu siyasi olarak tutarl› m›d›r, ve
bu siyasi ahlak aç›s›ndan do¤ru bir
tutum mudur? 

Hay›r, aç›k ki burada ne tutarl›-
l›k, ne bir samimiyet, ne de tarih
karfl›s›nda aç›kl›k söz konusudur.
Düzen içi bir çizginin Mahir, Deniz,
Che için “önderlerimiz... yollar›n-
day›z” demesi, her fleyden önce kit-
lelere ggeerrççee¤¤ii ssööyylleemmeemmeekkttiirr.. 

Dev-Genç’in kavgas›n› 
sürdüremeyenler, Dev-Genç 
ad› üzerine ‘kavga’ ediyorlar

Yine baflka bir örnek; Sosyalist
Parti (SP) ile Sosyalist Demokrasi
Partisi (SDP) gençlik örgütlenmele-
ri ““DDeevv--GGeennçç”” ç›kartmalar› yap-
m›fllar ve bu ismi kullanma konu-
sunda kendi aralar›nda adeta reka-
bet halindedirler. ÖDP gençli¤i de
geçti¤imiz günlerde bu kesimlere
yönelik olarak “Uyar› ve Hat›rlat-
ma: Dev-Genç Bir Etiket De¤ildir”
bafll›kl› bir aç›klama yapm›fl. Sahip-
lenme kavgas› o boyutta ki, büyü-
yen tart›flmalar çeflitli okullarda
kavgaya dönüflüyor. 

NNeeyyiinn kkaavvggaass››nn›› eeddiiyyoorrssuunnuuzz??
Evet, Dev-Genç bir “etiket” veya
sadece bir “isim”den ibaret de¤ildir.
O bir anlay›flt›r, o bir mücadele ge-
lene¤idir, o gençlik için bir k›lavuz-
dur. 

Ama legal partici ÖDP, SDP vb.
çizgisinde olanlar, bu isme nas›l sa-
hip ç›kabilir, nas›l bu isim üzerinde
hak iddia edebilirler?

Reformistler aras›ndaki bu
“Dev-Genç” kavgas›, içeriksiz, is-
tismarc› ve pragmatist bir kavgad›r.
Ve yukar›da belirtti¤imiz gibi, tarihi
çarp›tman›n, tarihi de¤erlerimizin
içini boflaltman›n bir ifadesidir. 

MMaahhiirrlleerr’’iinn yyoolluu bbeelllliiddiirr.. 

KSD çizgisinin yolu, onlar›n yo-
lundan daha bafl›ndan ayr›lm›flt›r ve
sonra da tarihlerinin hiçbir aflama-
s›nda kkeessiiflflmmeemmiiflflttiirr.. 

Mahirler, Denizler, ülkemiz dev-
rim tarihine çok büyük bir miras b›-

rakt›lar. Onlar›n çizgilerini inkar ve
mahkum edenlerin o mirasta bir
haklar›, o mirasla bir iliflkileri ola-
maz. 

E¤er, onlar›n siyasi çizgisini
rreeddddeettttiikklleerrii hhaallddee,, oonnllaarr›› ssaahhiipp--
lleenniiyyoorr vvee ssaavvuunnuuyyoorr ggöörrüünnüümmüü
vveerriiyyoorrllaarrssaa,, orada bir istismar, ri-
yakarca olan bir siyasi tutum var
demektir. 

TTaarriihhee ssaahhiipp çç››kkmmaakk ttuuttaarrll››ll››kk
iisstteerr. Tarihi önderlere sahip ç›kmak
da ayn› tutarl›l›¤› gerektirir. Bu tu-
tarl›l›¤›n ölçüsü; ssaahhiipplleenniilleennllee ssaa--
hhiipplleenneenn aarraass››nnddaakkii amaç, ideolo-
ji, stratejik hedef birli¤i, ilke ve ge-
leneklerin devaml›l›¤›d›r. 

Mahir, Deniz ve Che’ye “önder-
lerimiz” diyebilmenin ölçüsü de
bunlard›r. Üçü de ddeevvrriimm iiççiinn yola
ç›km›fllard›r, üçü de devrim için si-
laha sar›lm›fllard›r. Emperyalizmin
ve oligarflinin zoruna karfl› halk›n
silaha sar›lmas›n›n tek kurtulufl yo-
lu oldu¤u sonucuna varm›fl ve poli-
tik ve askeri olarak buna göre örgüt-
lenmifllerdir. Halk Savafl›’n› savu-
nan ve uygulayanlard›r üçü de. Dü-
zeniçileflmifl bir solla, onlar aras›n-
da nas›l bir ba¤ kurulabilir?

Bir tarihi mirasa sahip ç›kabil-
mek için olmas› gereken ba¤ budur.
Bu ba¤ kurulmuyorsa, kurulam›yor-
sa, orada bir tarihsel devaml›l›k ve
sahiplenme yoktur. 

DDeevv--GGeennçç’’iinn nniitteellii¤¤ii bbeelllliiddiirr..

Dev-Genç ad›, ülkemiz devrim
mücadelesi tarihine, yüzlerce dev-
rimcinin kan›yla, ödenen bedellerle
yaz›lm›flt›r. Bu tarihte, devrimci ge-
lenekler vard›r, do¤ru bir önderlik
vard›r. Bu tarih, ülkemiz devrimci
gençli¤inin onurlu tarihidir, miras›-
d›r. O belli bir mücadele anlay›fl›n›,
belli bir ddiirreenniiflfl ggeelleennee¤¤iinnii temsil
eden bir isimdir. 

E¤er Dev-Genç’in miras›na ssaa--
hhiipp çç››kk››llaaccaakkssaa,, ölçü bellidir; yu-
kar›da belirtildi¤i gibi, ssaahhiipplleennii--
lleennllee ssaahhiipplleenneenn aarraass››nnddaa bir tu-
tarl›l›k, devaml›l›k olmal›d›r. 

Dev-Genç sadece bir döneme
özgü bir örgütlenme de de¤ildir.
Dev-Genç, kesintisizliktir. Baflka

deyiflle, yyaaflflaayyaann bir tarihtir. Genç-
li¤in, do¤ru devrimci önderlik alt›n-
da 40 y›ld›r kesintisiz sürdürdü¤ü
mücadelesidir. Faflist iflgal alt›ndaki
okullarda iflgalin k›r›lmas›d›r. Faflist
terör karfl›s›nda silahl› silahs›z her
koflulda direnifltir. Hesap sormakt›r.
‹flkencehanelerde, zindanlarda, ku-
flatmalarda tteesslliimm oollmmaammaakktt››rr. Ya-
rat›lan geleneklerdir. Halk›n sevgisi
ve güvenidir. Gençli¤in onuru ve
gururudur. Bu tarihi yaratanlar ve
gelenekleri bugüne tafl›yanlar, bu-
günün ve gelece¤in de önderleri, sa-
hipleridir. 

fiimdi Dev-Genç ad› için “kav-
ga” veren yukar›da sözü edilen
gruplara soral›m; Siz, Dev-Genç’in
hangi tarihiyle, hangi anlay›fl›yla,
hangi prati¤i ve hangi gelene¤iyle
kendiniz aras›nda bir ba¤, bir ben-
zerlik kuruyorsunuz? Dev-Genç’in
hangi miras›na sahip ç›kt›n›z ve
hangi geleneklerini bugüne tafl›d›-
n›z? 

OO’’nnuu nnaass››ll yyaaflflaatt››yyoorrssuunnuuzz??

12 Eylül’den bu yana uzay›p ge-
len ve legalizm kulvar›nda sürüp gi-
den bir sürecin hangi aflamas›nda
Dev-Genç miras›na, geleneklerine
sahip ç›kabildiniz?

E¤er Dev-Genç’in onurlu miras›
örnek al›nacaksa, o miras sahipleni-
lecekse önce tarihe hesap verilmeli,
Dev-Genç gelene¤iyle hiç ilgisi ol-
mayan uzlaflmac›, reformist tarihle
yüzleflilmelidir. Aksi durumda yap›-
lan riyakarl›kt›r. Dev-Genç tarihine
sayg›s›zl›kt›r. 

KSD çizgisinin zaman zaman
“ad›n› kullanmak” d›fl›nda Dev-
Genç gelene¤iyle bir ilgisi olmad›¤›
aç›kt›r. Ama ÖDP çizgisi o noktada
daha m› farkl›?
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ÖDP-DY çizgisindeki  gençlik
için de ayn› sorular geçerlidir. Dev-
Genç’in onurlu tarihinin hangi kesi-
tiyle kendiniz aras›nda bir iliflki ku-
ruyorsunuz? 

ÖDP-DY, ülkemiz mücadele ta-
rihine ad› “tasfiyecilik”le özdefllefl-
mifl olarak geçen bir  siyasi çizgiyi
ifade etmektedir. THKP-C anlay›fl›-
n›n, çizgisinin ad›m ad›m tasfiye
edilmesiyle flekillenen DY ve ÖDP
süreci, do¤al olarak THKP-C anla-
y›fl›n›n bir parças› olan Dev-
Genç’in militan gelene¤inin de tas-
fiyesi anlam›na gelmifltir. Bugün
kendilerini ÖDP çizgisinde ifade
eden gençlik çizgisi, 1980’lerin
ikinci yar›s›ndan bu yana gençlik
içinde hangi militan direnifllerin,
hangi kitlesel eylemlerin yarat›c›s›
olmufltur acaba? Dev-Genç’in boy-
kotlardan iflgallere, anti-emperyalist
eylemlere uzanan gelene¤inin yan-
s›mas› olan bir prati¤i var m›d›r?

“Sisteme yerleflmifl kesimlerin
solculu¤unun teorisi ve örgütsel
ifadesi”nden baflka bir fley olma-
yan ÖDP çizgisinde Mahirler savu-
nulabilir, sahiplenilebilir mi?

Denizler’i Deniz olmaktan 
ç›karanlar

Denizler’in sahiplenilifli de, ta-
rihi de¤erlerimizin istismar›na bafl-
ka bir örnektir. Her y›l özellikle on-
lar›n idam edilifllerinin y›ldönüm-
lerinde bu istismara bir kez daha ta-
n›k oluruz. 

Denizler’le, onlar›n devrimci
mücadele anlay›fllar›yla, stratejile-
riyle, u¤runa canlar›n› verdikleri id-
dialar›yla hemen hiçbir ilgisi kal-
mam›fl kesimler, Denizler’i sahiple-
niyor görünürken, asl›nda onlar› öz-
lerinden uzaklaflt›r›p, oolldduukkllaarr››nn--
ddaann ffaarrkkll›› ggöösstteerriiyyoorrllaarr.. Böylelik-
le kendi reformist, uzlaflmac› çizgi-
lerini meflrulaflt›rmaya çal›fl›yorlar;
baflka bir ifadeyle, kendilerini ol-
duklar›ndan farkl› göstermek ister-
ken, buna Denizler’i alet ediyorlar. 

Sonuç; bu da iflte, tam da burju-
vazinin devrimci önderlerin içini
boflaltarak yapmak istedi¤ine para-

lel bir sahiplenmedir. Bu durum,
aç›k ki, “sahipleniyor” gözükerek
tarihimizi, flehitlerimizin yaratt›¤›
miras› büyütmez tam tersine onlara
zarar verir. 

Denizler’in dara¤açlar›nda flehit
düflmelerinin y›ldönümünde yine
nice istismara tan›k olaca¤›z. Neyin
gerçek bir sahiplenme, neyin istis-
mar oldu¤unu kestirmek için bafltan
beri s›ralad›¤›m›z ölçülere bakmak
yeterlidir. Kimdir Denizler? Onlar›n
siyasi miras› nelerden oluflmakta-
d›r? O tarihin özü, esas› nedir? O
miras› sahiplenmenin ve sürdürme-
nin asgari koflullar› nelerdir?.. 

Soraca¤›m›z sorular bunlard›r.
Aç›k, yal›n sorulard›r. 

Denizler’i anarken “ama hiç
kimseyi öldürmemifllerdi” demeden
yapamayanlar, Denizler’in miras›n›
sahiplenemezler. Denizler’i “kim-
seyi öldürmedikleri”yle bugüne ta-

fl›yanlar, utanmadan, onlar›n düflün-
celerini, u¤runda canlar›n› feda et-
tikleri inançlar›n› inkar etmektedir-
ler. Denizler için, Denizler’le ilgisi
olmayan bir tarih yazmaktad›rlar.
Bunun ad› ttaarriihhii ççaarrpp››ttmmaakktt››rr el-
bette. 

Yay›nlad›klar› bildirilerde “Tür-
kiye Halk Kurtulufl Ordusu, halk›-
m›z›n ba¤›ms›zl›¤›n›n silahl› müca-
deleyle kazan›laca¤›na ve bu yolun
tek yol oldu¤una inan›r” diyen bir
hareketin önderlerini, “ama onlar
kimseyi öldürmemifllerdi” diye bu-
güne tafl›mak, o önderlere de, tarihe

de sayg›s›zl›k de¤il midir? 

Denizler’in gelene¤ine, miras›na
sahip ç›kt›¤›n› iddia eden reformist-
ler, elbette yukar›da aktar›lan bildi-
ride yaz›lanlar› savunam›yorlar.
Onlar›n savundu¤u Deniz, ideoloji-
sinden, stratejisinden, örgütünden,
militan savaflç› kiflili¤inden ar›nd›-
r›lm›fl bir Deniz’dir. Yani Deniz’i
Deniz yapan hiçbir fley yoktur onla-
r›n sahiplendikleri Deniz’de. Tarih
karfl›s›ndaki riyakarl›k, istismar ve
çarp›tma buradad›r. 

Denizler “adam öldürmemiflti,
suçsuz yere as›ld›lar, devlet onlar›
boflu bofluna ast›” diyorlar. Hay›r,
devlet ne yapt›¤›n› çok iyi biliyor-
du, onlar› “boflu bofluna” asmad›.
Denizler, flimdilerde yine kimileri-
nin karikatürize etti¤i gibi, “gençlik
hevesleri ve heyecanlar›yla” da ç›k-
mad›lar da¤lara. “Devrimciler; ba-
r›flç›l flartlar içinde mücadele me-
totlar›n› b›rak›n›z. Halk kitlelerini
kurtulufla götürecek olan fliddet po-
litikas›n› temel alan silahl› mücade-
leye... kat›l›n›z” diyorlard›. Oligar-
fli, silahl› devrim cephesinde, kendi
iktidar›na alternatif olan› görüyor-
du. 12 Mart terörü, as›l olarak bu
alternatifi yoketmek içindir. 

“.. flerefsiz yaflamaktansa flerefle
ölmek, yalvarmak yerine zora bafl-
vurmak, baflkas›na de¤il kendine ve
kendin gibi olanlara güvenmek, ne-
rede ve nas›l olursa olsun hainlere
boyun e¤memek parolam›zd›r” di-
yordu Deniz. Bu parolaya uygun
davranmayanlar, Denizler’i sahip-
lenemez ve savunamaz. 

Bu parola, Mahirler’in ve Che-
ler’in yani asl›nda tüm ihtilalci ön-
derlerin paralos›d›r. Onlar› sahip-
lenmek bu yüzden bu parolay› bir
yaflam tarz›, bir mücadele anlay›fl›
haline getirmekten geçer. Devrim
için SAVAfiMAYANLAR, devrim
için savaflta ÖLÜMÜ GÖZE ALA-
MAYANLAR, halk savafl› yerine
parlamenterist politikalar›, militan-
ca direnifl yerine uzlaflmac›l›¤› sta-
tükoculu¤u esas alanlar, en iyisi
Mahirler’i, Denizler’i ve Cheler’i
hiç a¤›zlar›na almas›nlar. Siyasi
olarak tutarl› ve ahlaki olan budur.

Tarihe sahip ç›kmak
tutarl›l›kt›r
sorumluluktur
samimiyettir
cürettir 
fedakarl›kt›r...
Çünkü
onlar› savunmak, 
onlar gibi olmakt›r! 
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Halk› ve vatan› sevmek onu tan›-
makla mümkündür. Gelece¤i ka-
zanmak ise geçmiflimize sahip ç›-
k›p, onu tan›makla... Bu topraklar›n
kültürüne, halk›n gelenek ve göre-
neklerine sahip ç›k›p yaflatmaya
DDeevvrriimmccii GGeennççlliikk her zaman önem
vermifltir. Bu haks›z, adaletsiz düze-
ne alternatif olmak, beraberinde
onun yoz-bireyci-bencil kültürüne
alternatif olmay› da gerektirir. Dev-
rimci Gençlik geçmiflten bugüne
bulundu¤u her okulda, lisede, üni-
versitede bu bak›fl aç›s›yla kültür
sanat faaliyetleri gerçeklefltirmifl,
bunu mücadelenin bir parças› ola-
rak görmüfl, gelenek haline dönüfl-
türmüfltür. 

May›s ay›nda ülkemizdeki üni-
versitelerin ço¤unda bahar flenlikle-
ri gerçeklefltirilir. Bu flenlikler as›l
olarak Devrimci Gençli¤in mücade-
lesi içerisinde oluflmufltur. Bu flen-
liklerden kimilerinin geçmifli 12
Eylül Cuntas› öncesine uzan›rken,
kimileri ise 12 Eylül sonras›nda
gençli¤in yükselen mücadelesiyle
bafllam›flt›r. 

Normal koflullarda, üniversite
idarelerinin, ö¤rencilerin kültür sa-
nat faaliyetlerine destek vermesi
beklenir. Ancak ülkemizde tam tersi
olmakta ve üniversite idareleri, ö¤-
rencilerin tüm hak aray›fllar›na nas›l
karfl› ç›k›yorsa, kültür-sanat faali-
yetlerine, düzenledikleri flenliklere
de karfl› ç›kmaktad›rlar. Bir yandan
bu flenlikleri engellemek için elle-
rinden geleni yaparken bir yandan
da kendileri tamamen yoz, apolitik
bir zeminde, “Bahar fienlikleri”
düzenlemeye bafllam›fllard›r. 

Peki ama üniversite idareleri ne-
den ö¤rencilerin yapt›klar› flenlikle-
ri engellemek için elinden ge-
leni yapar ve neden kendi flen-
liklerini örgütler? Nedir flen-
likleri bu kadar tehlikeli k›-
lan? 

1980’li y›llar, flenliklerin
ilk yap›ld›¤› dönemlerdir. 12
Eylül Cuntas› halktan, emek-
ten yana ne varsa, yasaklad›¤›
gibi, gençli¤in flenliklerini de

yasaklad›. Yapmaya çal›flt›klar› hal-
k›, gençli¤i sindirip teslim almakt›.
‹flte bu y›llarda, devrimci gençli¤in
kültürünü, tarihini sahiplenmesi da-
ha da büyük bir önem kazanm›flt› ve
YÖK yöneticilerinin flenliklerden
duydu¤u korku da, buradan geliyor-
du. 

Tüm çabalar›na ra¤men gençli-
¤in kendi kültürünü sahiplenmesini
ve bu alandaki çal›flmalar›n› engel-
leyemedikleri için de “kendi” flen-
liklerini örgütlemeye ve gençli¤e
alternatif olarak sunmaya çal›flt›lar. 

Tekellerin, hatta iiççkkii ffiirrmmaallaarr››--
nn››nn sponsorlu¤u ile yap›lan bu tür
flenliklerde kitap, dergi satmak tteehh--
lliikkeellii görülürken, ö¤rencilerin çek-
tikleri halaylar dahi bbööllüüccüüllüükkllee
suçlanabilirken, içki içmek sak›nca-
s›z ve s›n›rs›zd›. O ortamlardaki
yozluk, ““öözzggüürrllüükk”” olarak benim-
setilmeye çal›fl›l›yordu. 

Üretmeyen tüketen bir gençlik
modeline uygun bu ‘flenlik’lerde,
hem sponsor firmalar›n reklamlar›
yap›l›yor, hem de üniversite idarele-
ri buradan nemalan›yor. Gençlik
yozlaflt›r›l›rken ayn› anda sömürü-
lüyor... Bu flenliklerin organizasyo-
nunda gençli¤e ssöözz de verilmiyor. 

Üniversite idareleri istiyor ki;
gençlik kendi kültürünü ö¤renme-
sin, tarihinden, halk›ndan kopsun!
‹stedikleri gibi bir gençlik yaratabil-
dikleri ölçüde, üniversiteleri, hatta
ülkeyi de istedikleri gibi yönetebile-
ceklerdir. 

Üniversite idarelerinin bu yoz
flenliklerine karfl›l›k Devrimci

Gençlik, engellemelere ve k›s›tl›
imkanlara ra¤men, alternatif bahar
flenlikleri gerçeklefltirmeye devam
ediyor. Bunlardan en bilineni ise
““GGeelleenneekksseell BBeeddrrii KKaarraaffaakkiioo¤¤lluu
‹‹TTÜÜ ÖÖ¤¤rreennccii fifieennlliikklleerrii’’dir. 

Türkiye Üniversite-Akademi-
Yüksek Okullar Halk Oyunlar› fien-
li¤i, Dev-Genç Kültür Kollar› tara-
f›ndan ilk olarak 1980’de ‹TÜ’de
gerçeklefltirilen flenliklerden biridir.
fienlik kapsam›nda Devrimci Genç-
lik Anadolu’daki üniversitelere ça¤-
r› yapm›fl ve bu ça¤r›yla binlerce
ö¤renciyi bir araya getirmiflti. Ça¤r›
sadece ö¤rencilere de¤il, ayn› za-
manda gecekondulardaki yoksul
halka da yönelikti ve kondular›n
yoksullar› da flenli¤in kat›l›mc›la-
r›ndan olmufltu. 

12 Eylül Cuntas›n›n gelifliyle,
flenlikler bir dönem kesintiye u¤rasa
da, 1987’ye gelindi¤inde faflistler
taraf›ndan katledilen Prof. Dr. Bed-
ri Karafakio¤lu’nun ad› verilerek,
kampüse kurulan yüzlerce çad›rla,
binlerce ö¤renciyle ayn› gelenekle
yap›lmaya devam edildi. 

Bu sene 2233’’nnccüüssüü yap›lacak
olan Geleneksel Bedri Karafakio¤lu
‹TÜ Ö¤renci fienlikleri, 44--77 MMaayy››ss
tarihleri aras›nda yozlaflmaya, bi-
reycileflmeye ve bencilli¤e karfl›
halk›n kültürünün ve can pahas›na
yarat›lan geleneklerimizin sahiple-
nilmesi için yap›lacak. Bizler genç-
lik olarak bize dayat›lan yozlaflma-
ya karfl›, flenliklerimizi daha çok sa-
hiplenmeli ve yönetenlerin tüm en-
gellemelerine ra¤men onlar› her ge-

çen gün daha genifl gençlik kitle-
sini toplayan flenliklere dönüfl-
türmeliyiz. 

Ülkemize ve gelece¤imize
sahip ç›kmak için tüm gençli¤i,
44--77 MMaayy››ss ttaarriihhlleerrii aras›nda
‹TÜ Ayaza¤a Kampüsü’nde ya-
p›lacak olan Geleneksel Bedri
Karafakio¤lu ‹TÜ Ö¤renci fien-
likleri’ ne bekliyoruz.

GGeennççllii¤¤iinn SSeessii

Düzene Kültürümüzle de Alternatifiz 
GGEENNÇÇLL‹‹KK FFEEDDEERRAASSYYOONNUU

‹TÜ fienli¤i, 1980
Gençlik halay halay...
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Burjuvazinin e¤itim sisteminde,
bugün deyim yerindeyse ““ookkuummuuflfl
ccaahhiilllleerr”” yetifltirilmektedir. Olgula-
r› ve olaylar› kavratabilmekten, se-
beplerini gösterebilmekten uzak,
idealizmin kadercili¤iyle yo¤rul-
mufl, derme çatma, ço¤u gerçe¤in
d›fl›nda bir bilgiler y›¤›n›n›n ezber-
letilmesiyle e¤itim yap›lmaktad›r. 

Kendini gelifltirme araçlar›n› ve
olanaklar›n› sunmayan, dünyay› an-
lama ve ö¤renmenin bilimsel teme-
lini vermeyen bir e¤itim sisteminin
yetifltirdi¤i insanlar, dünyay› tüm
gerçekleri ile tan›yamaz ve kavra-
yamazlar. 

Kuflku yok ki, burjuvazi kapita-
list üretimin sürmesi, sistemin di¤er
askeri, sosyal, teknolojik ihtiyaçla-
r›na cevap vermesi için gerekli bil-
gilerle donanm›fl kadrolar› yetifltirir.
Buna uygun e¤itim kurumlar› olufl-
turur. Fakat “dünyan›n en geliflmifl
liseleri, üniversiteleri” diye nitele-
nen okullardaki e¤itim de yukar›da
söylediklerimizin d›fl›nda de¤ildir.

*

Tarihi, burjuva e¤itim sistemi ile
ö¤renen birinin ö¤renece¤i fley,
krallar›n, imparatorlar›n kahraman-
l›klar› veya korkakl›klar›d›r. O dö-
nemin tarihsel toplumsal koflullar›,
savafllar›n nedenleri, yenilgileri ve
zaferleri ortaya ç›karan etkenler,
dünyay› alt üst eden olaylarda top-
lumun çeflitli kesimlerinin (yani s›-
n›flar›n) rolleri ve buna benzer he-
men hiçbir fley anlat›lmaz. Özellik-
le halk kitlelerinin bu tarih içinde
hemen hiç yeri yoktur. Ne halk›n
yaratt›¤› kahramanl›klar›n, ne top-
lumsal baflkald›r›lar›n›n yeri yoktur
bu tarihte. Varsa da mutlaka çarp›-
t›lm›fl, tersyüz edilmifl flekildedir.

Marks’›n neredeyse 160 y›l önce
söyledikleri, kapitalist sistem tara-
f›ndan defalarca do¤rulanm›flt›r;
bugün kapitalizmin bir kez daha ya-
flad›¤› yo¤un kriz döneminde burju-
va ekonomistlerinin, ideologlar›n›n

““MMaarrkkss hhaakkll››yymm››flfl”” demek zorun-
da kalmalar›n›n kayna¤›, Marks’›n,
yani baflka deyiflle bilimsel sosya-
lizmin tarihsel, toplumsal olgu ve
olaylar› ele al›fllar›ndaki yöntemdir. 

Toplumsal, tarihsel olaylar› de-
¤erlendirme ve nesnelli¤i kavrama
konusunda, sosyalistler ile burjuva-
zinin bak›fl aç›lar› ve yöntemleri ta-
ban tabana z›tt›r. Burjuvazi iiddeeaalliisstt
bir bak›fl aç›s›yla ve mmeettaaffiizziikk bir
yöntemle olaylar› ele al›p de¤erlen-
dirirken, sosyalistler mmaatteerryyaalliisstt
bir bak›fl aç›s›yla ve ddiiyyaalleekkttiikk
yöntemle olaylar› ele al›r, de¤erlen-
dirirler. Dolay›s›yla tarihsel olayla-
r›n ele al›n›fl›ndan, ekonomiye, fel-
sefeye, psikolojiye, kimyaya, biyo-
lojiye kadar her konuda nesnel ger-
çeklerin ö¤renilmesinde ve ö¤retil-
mesinde yöntemler taban tabana z›t
olmaktad›r.

Burjuvazinin mevcut e¤itim sis-
teminde hiç mi ifle yarar bir fley yok
diye sorulabilir? Kuflku yok ki, yüz-
lerce y›ll›k bilimsel birikim, flu veya
bu ölçüde, bu e¤itim sisteminde de
vard›r. Ve onlardan da birçok fleyi
ö¤renmek, genel bir birikim elde et-
mek söz konusu olabilir. Ancak e¤i-
tim sistemi, eezzbbeerrccii,, ssooyyuutt,, ççaarrpp››--
tt››llmm››flfl,, hayat›n içindeki rolü itiba-
r›yla ifllevsizlefltirilmifl, tarihi tteerrssii--
nnee,, toplumsal geliflmeyi bbaaflflaaflflaa¤¤››
çevirmifl bir sistem oldu¤u için, bu
sistemden edindi¤iniz bilgiler, sizi
gerçek anlamda “donan›ml›” biri
yapmaz. Fizik bilimlerde bile, bir
çok fleyi ö¤renebilirsiniz fakat fizik
olaylar›n oluflundaki sebep ve so-
nuçlar›  tam olarak do¤ru bir biçim-

de aç›klayamazs›n›z. 

Bu nedenle burju-
vazinin e¤itim sistemi
ve orada ö¤retilenler

ile kendini s›n›rlamak, gerçekte öö¤¤--
rreennmmeemmiiflfl oollmmaakkllaa eflde¤erdir.
““OOkkuummuuflfl ccaahhiilllliikk”” iflte bu noktada
ortaya ç›kmaktad›r. Gerçe¤in bilgi-
sine eriflmek ancak bilimsel bir e¤i-
timle, sosyalist bir e¤itim ve sosya-
list bir bak›fl aç›s› ile mümkündür.
Okullar›n verdi¤i e¤itim ile kendini
s›n›rlamak, kkeennddii kkeennddiinnii ccaahhiilllleeflfl--
ttiirrmmeekktteenn baflka bir fley de¤ildir.

Bunun yerine gerçeklere, okulun
verdi¤i e¤itimin d›fl›nda, kkeennddii ççaa--
bbaamm››zz vvee eemmee¤¤iimmiizzllee ulaflmal›y›z.
Bunun için araflt›rmal›, okumal›,
tart›flmal›y›z. Kapitalizmin kendi
devaml›l›¤›n› sa¤lamak için genç-
likten gizledi¤i, e¤itim sistemi için-
de ö¤retmedi¤i gerçekleri, ezberci
ve gerici e¤itimin bbeeyynniimmiizzddee öörr--
ddüü¤¤üü bbaarriikkaattllaarr›› y›karak, kendi
eme¤imizi katarak, araflt›r›p incele-
yerek ö¤renebiliriz.

Marks’›n toplumlar tarihini aç›k-
lad›¤› temel teorisi olan tarihsel ma-
teryalizm, neden ö¤retilmemektedir
okullarda? Ö¤retilmemektedir, çün-
kü o teori, kapitalist düzenin mutlak
olmad›¤›, belli koflullar alt›nda, hal-
k›n mücadelesiyle y›k›laca¤› gerçe-
¤ini göstermektedir. O teori, tarihte
kahramanlar›n önemli bir rolü olsa
da toplumsal tarihin esas olarak
nesnel yasalar›n ürünü oldu¤unu or-
taya koymaktad›r. 

Toplumlar›n tarihsel geliflimi ve
de¤ifliminin nas›l gerçekleflece¤i,
bireylerin, örgütlenmenin ve öncü-
nün, nesnel ve iradi yanlar›n rolle-
rinin ne oldu¤u ancak diyalektir ve
tarihsel materyalizmin ›fl›¤›nda an-
lafl›labilir. Ama bunlar›n anlafl›lma-
s›, elbette burjuvazinin ifline gelme-
mektedir. Dolay›s›yla burjuvazi,
bunlar› bilinçli olarak e¤itim müfre-
datlar›n›n d›fl›nda b›rak›r. 

Bilginin temelini ö¤retmez. 

Bu temele sahip olamayan ö¤-
renci, bilimin gücüne ve ›fl›¤›na sa-
hip olamaz. 

NE Ö⁄RET‹YORLAR, 
NE Ö⁄RENMEL‹Y‹Z?

ÇÇüünnkküü ggeerrççeekk,, ddeevvrriimmcciiddiirr..
GGeerrççee¤¤iinn bbiillggiissiinnee uullaaflflaann

iinnssaann››nn tteerrcciihhii ddee ddeevvrriimm vvee
ssoossyyaalliizzmm oollaaccaakktt››rr.. BBuu nneeddeennllee

ggeennççlleerriimmiizzee ggeerrççeekklleerrii
kkaavvrraattmmaall››,, ggeerrççee¤¤ii

kkaavvrraammaallaarr››nn›› ssaa¤¤llaayyaaccaakk
yyöönntteemmii öö¤¤rreettmmeelliiyyiizz..
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Burjuvazi bu ›fl›¤› gençlikten
uzak tutmak ister. Bu onun s›n›fsal
ç›karlar›n›n gerektirdi¤idir. Burju-
vazinin s›n›fsal ç›karlar›. bilimden,
gerçekten yana de¤ildir. 

“Bu düzen bir gün y›k›lacak ve
proletarya bir gün iktidar olacak”
diyemez burjuvazi. “Kapitalizm ile-
lebet sürecek bir düzen de¤ildir, ta-
rihsel ömrünü doldurmufltur, yerini
sosyalizme b›rakacakt›r” da diye-
mez. O gerçekleri tersyüz ederek,
çarp›tarak kendi düzeninin asla y›-
k›lmayaca¤› demagojilerine sar›l›r
daima. 

‹flte bu gerçekleri ö¤renip kavra-
mak, kapitalizmin nas›l y›k›laca¤›n-
dan tarihin nas›l ele al›nmas› gerek-
ti¤ine, do¤ru düflünme ve ö¤renme
yöntemi olan diyalekti¤i kavramak-
tan, sosyalizmin nas›l bir sistem ol-
du¤una kadar birçok fleyi kendi ira-
demizle, eme¤imizle ö¤renebiliriz.
Buna iliflkin felsefesinden tarih ki-
taplar›na, ekonomiden sosyal bilgi-
lere kadar birçok kitap vard›r. Bun-
lar› anlatan teorik kitaplar, roman-
lar, makaleler, dergi yaz›lar›... Bun-

lar gerçekleri ö¤renmemiz ve ken-
dimizi gelifltirerek kapitalizmin e¤i-
tim sistemi ile kendimizi s›n›rlama-
mam›z› sa¤layabilecek araçlard›r.. 

Elbette kiflisel çabam›z, yap›l-
mas› gerekenin bir yan›d›r. Kiflinin
kendi kendini kapitalist, faflist e¤i-
tim sisteminin cahilli¤inden kurtar-
mas› önemlidir. Ama öte yandan,
kapitalizmin e¤itim sisteminin çark-
lar› aras›nda ö¤ütülen ve beyinleri
un ufak edilen gençlerimizi örgütlü
olarak buradan ç›karmay› hedefle-
mek gerekir. 

Bunun için burjuvazinin e¤itim
sisteminin karfl›s›na bilimsel bir
e¤itimle ç›kmak gerekir. Bilimsel
e¤itim, devrimci e¤itimdir. Hayat›
ve hayat›n asli unsuru olan kavgay›
ö¤reten bir e¤itimdir o. Bilimin te-
melini, do¤ru düflünme ve gerçekle-
ri aray›p bulma yöntemini ö¤retme-
lidir en baflta. Dünyaya ve olaylara
nnaass››ll bbaakkmmaakk gerekti¤ini ö¤retme-
lidir. 

EEnn yyaakk››nn››mm››zzddaann bafllayarak,
çocuklar›m›z›, gençlerimizi bu an-
lay›flla e¤itmek, dünyaya ve ülke-

mize bakarken sebep sonuç iliflkile-
riyle bakabilen, burjuvazinin önüne
çekti¤i tüm perdeleri y›rt›p atabilen
insanlar haline getirmek için çal›fl-
mal›y›z. Soyut ve ezbere dayal› bur-
juva e¤itim sisteminin karfl›s›na, so-
mut ve kavratmaya dönük bir e¤i-
tim program› ç›karmal› ve gençleri-
mizi somut gerçeklerle donatmal›-
y›z. Burjuvazinin i¤difl etti¤i genç
beyinleri ezbercili¤in körelticili¤in-
den kurtarmal›y›z. OOkkuuyyaann,, aarraaflfltt››--
rraann,, ssoorraann,, ssoorrgguullaayyaann insanlar ol-
mal› bizim gençlerimiz. Kapitaliz-
min soran, sorgulayan gençleri, ya
okullardan atarak ya da hapsederek
veya korkuyla susturmaya, apolitik-
lefltirerek, yozlaflt›rarak köreltmeye
çal›flt›¤› koflullarda, gençli¤i bu
cenderenin d›fl›na ç›karmal›, gerçe-
¤in bilgisine ulaflabilen insanlara
haline getirmeliyiz.

Çünkü gerçek, devrimcidir. Ger-
çe¤in bilgisine ulaflan insan›n terci-
hi de devrim ve sosyalizm olacakt›r.
Bu nedenle gençlerimize gerçekleri
kavratmal›, gerçe¤i kavramalar›n›
sa¤layacak yöntemi ö¤retmeliyiz.

Tekirda¤'da, polisin aylard›r
sürdürdü¤ü devrimci, demokrat,
yurtsever ö¤renciler üzerindeki
bask›, taciz, güpegündüz yap›lan ev
bask›nlar› gibi hukuksuzluklara bir
yenisi eklendi.

23 Nisan’da Tekirda¤ Nam›k
Kemal Üniversitesi Ziraat Fakülte-
si'nde okuyan ö¤rencilerinkald›¤›
bir eve Tekirda¤ polisi “arama izni-
miz var” gerekçesiyle girmifl, Murat
Ulusoy ve  Ahmet Hilali isimli Zira-
at Fakültesi ö¤rencileri gözalt›na
alm›flt›r.

Evdeki arama s›ras›nda, di¤er
ö¤renciler sloganlarla, alk›fllarla
polisin hukuksuzlu¤unu protesto
etmiflyen, polis bu protestolara “si-
zinle 1 May›s’ta ve Newroz’da gö-

rüflürüz” gibi tehditler savurmufltur.

Göz alt›na al›nan Murat Ulusoy
ve Ahmet Hilali’yi polisin göz alt›-
na alma gerekçesi tutanakta flöyle
geçiyordu: “1 adet çak›, 1 adet
Metris roman kitab› ve 2 adet Yü-
rüyüfl dergisi”

Ö¤rencilerin arkadafllar› bu hu-
kuksuzluk karfl›s›nda ertesi gün top-
lu bir flekilde arkadafllar›n› bekledi.
Adliyeye getirilen Murat Ulusoy ve
Ahmet Hilali savc›l›¤a sevk edilip
buradan da serbest b›rak›ld›lar.

Yaflanan bu keyfili¤i Trakya
Halk Cephesi yapt›¤› yaz›l› bir
aç›klamayla protesto etti. 

Aç›klamada; “Nam›k Kemal
Üniversitesi ö¤rencileri Bahar›
Karfl›lama Pikni¤i için 23 Nisan

günü bir araya geldiler. Fakat ha-
va muhalefeti nedeniyle d›flar›da
piknik olana¤› olmad›¤›ndan evde
toplanan 30 ö¤renci Tekirda¤ Em-
niyetinin keyfi tutumu sonras›
ummad›klar› bir arama ve gözalt›

terörüyle yüzleflmek zorunda kal-
d›” denildi .

“Benzer bir komplo sonucu
Aral›k ay›nda Tekirda¤ M.Y.O. ö¤-
rencisi E.D.’de gözalt›na al›n›p 1
ay tutuklu kalarak ö¤renim hakk›
elinden al›nm›fl ve yaflam hakk› hi-
çe say›lm›flt›r” diyen Trakya  Halk
Cephesi; Tekirda¤ Emniyeti’nin bu
uygulamalar› süreklilefltirmeye ça-
l›flt›¤›n› söyledi.

“Hiç bir sald›r› ve hiçbir güç
halk›n örgütlü gücü karfl›nda dura-
maz” diyen Halk Cepheliler aç›kla-
malar›n›, “Ba¤›ms›zl›k,demokrasi
ve sosyalizm yolunda bedeller öde-
yerek sürdürdü¤ümüz mücadele-
miz kesintisiz devam edecektir”
diyerek sonland›rd›lar.

‹flte suç:
““11 aaddeett ççaakk››,, 11 aaddeett MMeettrriiss rroommaann kkiittaabb›› vvee 22 aaddeett
YYüürrüüyyüüflfl ddeerrggiissii””
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Ankara Gençlik Derne¤i, çal›-
flanlar›n› kaç›rarak iflbirli¤i ve ajan-
l›k teklif eden Ankara polisini 24
Nisan günü K›z›lay Yüksel Cadde-
si’nde yapt›¤› eylemle protesto etti.
“Polis Yasad›fl› Yöntemlerle Hakl›
Mücadelemizi Engelleyemez” pan-
kart›n›n aç›ld›¤› eylemde “Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz, Ankara Polisi Bu
Oyundan Vazgeç, Kahrolsun Fa-
flizm Yaflas›n Mücadelemiz” döviz-
leri tafl›nd›. Eylemde yap›lan aç›k-

lamada; Bizler Ankara Genç-
lik Dernekliler olarak, derne-
¤imize sahip ç›k›yoruz. Ne
polisin gözalt›lar›, ne bask›la-
r›, ne hukuksuzca kaç›r›p ifl-
birli¤i teklif etmesi hakl› mü-
cadelemizi engelleyemeye-
cektir. Bizler, mücadelemizin
hakl›l›¤›ndan ald›¤›m›z güçle
daha çok örgütlenerek, genç-
li¤in akademik, demokratik
mücadelesini büyütece¤iz”
denildi. 

Daha sonra polis taraf›n-
dan kaç›r›lan Yasin Geyik ve
R›dvan Akbafl söz ald›. Geyik
“Ben akflam saatlerinde so-
kak ortas›nda polis taraf›ndan
durduruldum. Aranmam ol-

du¤unu söyleyip beni arabaya bin-
dirdiler. Daha sonra beni bofl bir
araziye götürdüler. Burada gidip
gelmekte oldu¤um derne¤in yasa-
d›fl› oldu¤unu söylediler. Ve kendi-
lerine bu dernek hakk›nda bilgi ge-
tirmemi istediler. E¤er tekliflerini
kabul edersem bana ifl ve para tek-
lifinde bulundular. Aksi takdirde
kabul etmedi¤imde, beni evden ve-
ya sokak ortas›ndan alacaklar›n› ve
tutuklatacaklar›n› söylediler. Yasal

hakk›m› kullanarak beni kaç›ran
polisler hakk›nda savc›l›¤a suç du-
yurusunda bulundum. Yapt›klar› ta-
mamen yasad›fl›d›r. Gençli¤i birlik-
te mücadele etmekten kopartmaya
çal›fl›yorlar. Fakat bununla baflar›l›
olamayacaklar” dedi.

Akbafl da yaflad›klar›n› flöyle
anlatt›:

“Yaklafl›k bir hafta önce polis
taraf›ndan aranmam oldu¤u söyle-
nerek al›konuldum. Iss›z bir yere
götürdüler. Burada gitti¤im dernek-
teki arkadafllar›m›n yasad›fl› oldu-
¤unu, derne¤e gitti¤im takdirde de
bafl›ma bir fleyler gelebilece¤ini
söyleyerek beni tehdit ettiler. Ve
bana para teklifinde bulundular” di-
ye konufltu. 

Sosyalist Parti, Tüm-‹GD, SGD,
SES ve ÇHD’nin destek verdi¤i ey-
lemde s›k s›k “Bask›lar Bizi Y›ld›-
ramaz, Kahrolsun Faflizm Yaflas›n
Mücadelemiz” sloganlar› at›ld›.

ÜCRETS‹Z ULAfiIM ‹ST‹YORLAR!
‹stiyorlar ve bu onlar›n hakk›. Anneleriyle birlikte, kar-
deflleriyle birlikte ç›k›p meydanlara, istiyorlar. ‹stiyorlar
ve alacaklar. 

Okmeydan›’n›n yoksul çocuklar›, yoksulluk-
lar›na meydan okuyarak istiyorlar haklar›n›. 
23 Nisan’da törenlere y›rt›k ayakkab›s›yla
kat›lan bu kardeflleri için de istiyorlar ücret-
siz ulafl›m hakk›n›. Tüm çocuklar, tüm
ö¤renciler, birlikte isteyin!

‹Ü'de "‹stiyoruz Alaca¤›z"
Ücretsiz ulafl›m hakk› için sürdürülen “‹stiyo-

ruz Alaca¤›z” kampanyas› ‹stanbul Üniversite-
si’nde de sürdürülüyor. 

Halk Cephesi'nin düzenledi¤i kampanyay›
üniversitelerde de Gençlik Federasyonlu ö¤renci-
ler yürütüyorlar.

As›lan afifller, da¤›t›lan bildiler, yap›lan kuflla-
malar ve toplanan imzalarla süren kampanyaya ö¤-
rencilerden olumlu tepki-
ler geliyor. Özellikle ula-
fl›m sorununa ö¤renciler
d›fl›nda okul personelinin
de ilgisi çok fazla. Kam-
panyan›n anlat›ld›¤› e-
mekçiler s›k s›k;  "b›kt›k
bu servis, otobüs parala-
r›ndan" diyerek rahats›z-
l›klar›n› belirtiyorlar.

Polis yyönetiyor:

“‹stersek tutuklat›r›z”
““BBeennii bbooflfl bbiirr aarraazziiyyee ggööttüürrddüülleerr..

EE¤¤eerr tteekklliifflleerriinnii kkaabbuull eettmmeezzsseemm......
hhaakkkk››mmddaa ddoossyyaa hhaazz››rrllaayy››pp

ttuuttuukkllaattaaccaakkllaarr››nn›› ssööyylleeddiilleerr..”” 
““IIssss››zz bbiirr yyeerree ggööttüürrddüülleerr.. BBuurraaddaa
ddeerrnnee¤¤ee ggiittmmeemmeemmii...... ggiittttii¤¤iimm

ttaakkddiirrddee bbaaflfl››mmaa bbiirr flfleeyylleerr
ggeelleebbiilleeccee¤¤iinnii ssööyylleeyyeerreekk tteehhddiitt

eettttiilleerr..””
Ortada hhaydutlar ggibi ddolafl›p tterör

estiren, ttehditler yya¤d›ran, yyasad›fl›
gözalt›lar ggerçeklefltiren bbu ““resmi

üniformal›lar”
AKP Hükümetine bba¤l› dde¤il mmi?

AKP, bbu hhaydutlu¤a nne ddiyor?
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O gün devletin iki yüzü vard›.
Bir yüzünde devlet 23 Nisan’› tüm
ülkede büyük bir “coflkuyla” kutlu-
yordu. Ankara’ya toplad›klar› ço-
cuklarla Mecliste “Çocuk bayram›”
flovu yap›yorlard›. Çocuklarla ilgili
at›p tuttular; nas›l çocuk sevgisiyle
dolup taflt›klar›na dair nutuklar att›-
lar. Baflbakan, bakanlar, Meclis
Baflkan›, koltuklar›n› o gün çocuk-
lara b›rakm›fllard›... 

Hakkari de baflka bir yüzü vard›
devletin. Orada da çocuklar vard›
ortada, orada da “devlet” görevlileri
vard›; ama aralar›nda Ankara’da
sergilenen o sahte sevgi gösterileri-
nin, o sahte gülücüklerin hiçbiri
yoktu... 

*

Yüzünde kar maskeli bir özel
harekat polisi, bir kurdun koyun sü-
rüsüne dal›p en körpe kuzuya sal-
d›rmas› gibi, sald›rm›flt› Seyfi’ye.
Pençelerini Seyfi’ye indiriyordu
durmaks›z›n. 

Fiziki olarak güçsüzdü Seyfi.
Yoksullu¤un c›l›z b›rakt›¤› bedeni,
semirmifl özel harekatç›ya direne-
mezdi zaten.... 

*

O gün 23 Nisan’d›; kkaann ddoolluu--
yyoorrdduu yüzüne Seyfi’nin. Özel hare-
katç› katilin indirdi¤i dipçiklerle
parçalanm›flt› bafl› ve yüzü. 

O gün 23 Nisan’d›; Baflbakan
Ankara’da çocuklar›n yanaklar›n›
okflarken, tüm riyakarl›¤›yla; Hak-
kari’de, “çocuk da olsa, kad›n da ol-
sa gereken yap›lacakt›r” diyen Bafl-
bakan’›n emrini yerine getiren bir
özel harekatç› katil, “gereken”i ya-
p›yordu Seyfi’ye. 

Ankara’daki “çocuk bayram›”
törenleri “bbiirr ggüünnllüükk”tü; Hakka-
ri’deki çocuk politikas› ise 336655
ggüünnllüükk!!

*

Hakkari’de DTP’ye yönelik sal-
d›r›lar› protesto etmek isteyen ço-

cuklara polis sald›rd› 23 Nisan’da.
Özel harekatç›lar›n sald›r›s›nda,
dipçiklerle beyni parçalanmak iste-
nen 14 yafl›ndaki Seyfi Turan a¤›r
yaralanarak hastaneye kald›r›ld›. 

*

14 yafl›ndaki Seyfi, iflkenceci ka-
tiller için çocuk de¤il, bir “terö-
rist”ti. Çocuk olsun, genç, yafll› ol-
sun, erkek veya kad›n olsun katiller
için hiç farketmez. Onlar ald›klar›
e¤itimin bir sonucu olarak düflman
gördüklerine öldüresiye sald›r›rlar,
öldürürler de hatta. Düflman gör-
düklerine “gere¤ini” yaparlar. Hak-
kari’deki iflkenceci polisin yapt›¤›
da buydu. 

Seyfi’yi öldürmeye tam teflebbüs
eden polis aç›¤a al›nm›fl, hakk›nda
soruflturma aç›lm›fl bir de. Ama onu
öyle e¤itenler ne olacak? Ona, “Ço-
cuk demeden, kad›n demeden gere-
ken yap›lacakt›r” talimat›n› veren
ne olacak?

Seyfi’yi öldüresiye iflkenceden
geçirdiler. Suçtu bu. Ama ortada bir
suç varsa, onu iflleyen tek bir özel
harekat polisi de¤ildi. Onu e¤iten-
lerle, ona bu emirleri verenlerle bir-
likte, çok say›da suç orta¤› vard›

onun. 

*

Televizyonlarda Seyfi’ye ya-
p›lanlar› izleyenler, Filistinli ço-
cuklar› yakalay›p öldüresiye dö-
ven, kollar›n› k›ran Siyonist ‹s-
rail’in askerlerini hat›rlad›lar. 

Gerçekten benzerdi herfley.
Filistin’in Gazzesi, Bat› fieri-
a’s›yla, Türkiye’nin Hakkarisi
aras›nda bir fark yoktu... Ve si-
yonist askerle, oligarflinin özel
harekatç›s›, ayn› zihniyetle ye-
tifltirilmifllerdi.

*

Bugüne kadar çok Seyfiler
katledildi bu ülkede, çok Seyfi-
ler’in kafalar› parçaland›. Hala
da devam ediyor. 

DTP Genel Baflkan› Ahmet
Türk, Seyfi’ye yap›lan zulmün ar-
kas›ndan diyordu ki; “Hakkari’de
dipçikle kafas› parçalanmak istenen
14 yafl›ndaki bir çocuk de¤il, Kürt
halk›n›n kafas› ve beynidir. ” Elbette
do¤rudur; Seyfi’ye vurulan her dip-
çik, halka vurulmufltur. Elbette do¤-
rudur; Seyfi’nin beynini de¤il, bi-
zim beynimizi da¤›tmak istiyorlar...

‹ki ‘‘Seyfi’ öldü oo ggünlerde
Seyfi’nin dipçik darbeleriyle

kanlar içinde b›rak›ld›¤› eylem s›ra-
s›nda, bir baflka çocuk da polisten
kaçarken dereye düflerek yaflam›n›
kaybetti. Onun ad›, Abdülsamet
Erip idi. Erip, Seyfi’nin ak›betine
u¤ramamak için katillerin önünden
kaç›yordu ama zulüm, ona bir çu-
kurda pusu kurmufltu. 

Erip’in katili de, çocuklara öldü-
resiye bir kinle sald›ran polistir.
Ama Abdülsamet Erip o gün o ey-
lemde ssaannkkii ööllmmeemmiiflfl ggiibbii, bir-iki
küçük haber d›fl›nda ismini anan bi-
le olmad›. Seyfi’ye yap›lan o iflken-
celer, o anda kameralar taraf›ndan
çekilmeseydi, onun haber olaca¤›
da flüpheliydi. Çünkü burjuva med-

Seyfi’nin beynine inen dipçik... ve
Seyfi’ye dökülen riyakar gözyafllar›
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ya için aslolan “görsellik” idi, ggöö--
rrüünnttüüssüü oollmmaayyaann››nn ggeerrççeekkllii¤¤ii ddee
yyookkttuu.. 

Van'›n Hac›bekir Mahallesi'nde
de polis panzerinin çarpt›¤› 77 yyaaflfl››nn--
ddaakkii MMaazziiyyee AAssllaann yaflam›n› kay-
betti.

Son sürat gidiyordu panzer; çün-
kü yollar onlar›nd›! Çünkü önlerine
ç›ksa ç›ksa bir Kürt yoksulu ç›kar-
d›!

‘Seyfi dduyarl›l›¤›’ndaki 
utanmaz rriyakarl›k

Seyfi’ye reva görülen vahfletin
görüntülenmesi ve televizyonlarda,
gazetelerde yay›nlanmas› üzerine,
ülkemizde iflkenceye karfl› ne büyük
bir duyarl›l›k(!!!) oldu¤una tan›k ol-
duk. Seyfi için gözyafl› dökmeyen
kalmad› adeta. Sanki ülkemizde ilk
kez iflkence yap›l›yordu bir çocu-
¤a... Sanki Enesler, Diyarbak›r’da
sokak ortas›nda vurulmam›flt›!

Sanki kendileri yüzlerce, binler-
ce Seyfi’ye zulüm yapmam›fl gibi,
Seyfi’nin ilk ziyaretçilerinden biri
VVaann JJaannddaarrmmaa AAssaayyiiflfl KKoolloorrdduu
KKoommuuttaann››’yd›. Asl›nda durum o
kadar abesti ki, burjuva bas›nda bi-
le, bu ziyaret ““SSeeyyffii aaçç››ll››mm››”” diye
alayc› bafll›klarla yans›t›l›yordu. 

Ama burjuva bas›n›n kendisinin
riyakarl›¤› Van Jandarma Asayifl
Kolordu Komutan›’n› da geride b›-
rak›rd›. Ve söz konusu olay, “Seyfi
aç›l›m›” diye alaya al›namayacak

kadar ciddiydi. 

Ama tüm düzen, “çocuk sevgisi”
flovu peflindeydi.

TBMM Baflkan› Köksal Toptan,
Meclis Çocuk Haklar› Komite-
si’nden bir hheeyyeettii Hakkari’ye gön-
dereceklerini aç›klad›. 

Emniyet Genel Müdürü O¤uz
Ka¤an Köksal, Seyfi Turan’a yöne-
lik fliddetin “tüm teflkilata mal edil-
memesi gerekti¤ini” söyleyerek,
mmüüffeettttiiflfl gönderdiklerini belirtti.
Hakkari Valisi ““ççookk üüzzggüünn”” oldu-
¤unu aç›klay›p, polisin aç›¤a al›nd›-
¤›n› bildirdi... 

Gazetelerin köfle yaz›lar›nda da
k›nayan, elefltiren çoktu. 

Duyarl›l›ksa, demokratl›ksa, el-
bette söylenecek bir fley yoktur.
Ama ço¤u, Seyfi’ye uygulanan vah-
fleti münferit sayarak, göstererek,
düzeni akl›yordu bilerek veya bil-
meyerek. 

Daha önemlisi fluydu ki;
AKP’nin, oligarflinin politikalar›n›
savunanlar›n, Seyfi için söyleyecek
bbiirr tteekk kkeelliimmeessii yyookkttuurr...... Hele ki
TBMM, ‹çiflleri baflta olmak üzere
resmi kurumlar›n gösterdi¤i “duyar-
l›l›k”, yaln›z ve yaln›z iflkenceci

devlet gerçe¤ini gözler-
den gizlemek isteyen al-
çakça manevralard›r.

Bundand›r ki, “flid-
detin teflkilata mal edil-
memesi gerekti¤ini”
söyleyen Ankara’daki
polis müdürü, yalan söy-

lüyor. 

Gerçek, herkes biliyor ki, tam
tersidir. Ortada, ttüümm ppoolliiss tteeflflkkiillaatt››--
nnaa mmaalleeddiilleecceekk bir tutum vard›r. Bu
vahflet, bir polisin “münferit” tavr›
de¤ildir. Bir polisin sinirlerine ha-
kim olup olmamas› sorunu hiç de-
¤ildir. Polis kendisine verilen e¤i-
tim ve oligarflinin politikalar› do¤-
rultusunda hareket ediyor. 

Devletin halk›m›za reva gördü¤ü
uygulamalardan biridir bu sald›r›.
Yani ortada bir yanl›fll›k, bir kaza
yoktur. 

Seyfi’ye öldüresiye vuran iflken-
ceci özel harekatç›n›n görevden
al›nmas› da, s›kça rastlanan bir ge-
çifltirme manevras›d›r. Vahfletin bu
kadar aleni olarak halka yans›d›¤›
ve vicdanlar› harekete geçirdi¤i yer-
de, iflkenceciler, katiller ya görev-
den al›n›r hatta k›sa süreli¤ine tu-
tuklan›r. Bir süre geçtikten sonra da
hiçbir fley olmam›fl gibi görevine ia-
de edilir.. 

Sormak gerekir, Mardin K›z›lte-
pe’de babas›yla birlikte polis kurflu-
nuyla katledilen 12 yafl›ndaki U¤ur
Kaymaz’›n katilleri ne oldu?.. Ge-
çen y›l Hakkari’de yap›lan Newroz
gösterilerinde 15 yafl›ndaki C.E’ye
herkesin gözü önünde iflkence yap-
t›¤› için tutuklanan polis flimdi nere-
de? Ferhat Gerçek’i vuran polisler
nerede?.. 

TBMM Baflkan›, Hakkari’ye he-
yet  göndermeden önce, kendi arfli-
vini kontrol ederse, bu türden olay-
lar için gönderdikleri heyetlerin,
oluflturduklar› komisyonlar›n haz›r-
lad›klar› raporlar›n hepsi meclisin
tozlu raflar›nda bekletilmekte oldu-
¤unu görecektir. Bu heyetin raporu-
nun ve oligarflinin kurum ve temsil-
cilerinin gösterdi¤i tüm “duyarl›-
l›k”lar›n ak›beti de ayn› olacak.
Çünkü ayn› zihniyet iflbafl›nda. 

Tepkiler
** DTP Hakkari Milletvekili Ha-

mit Geylani, Seyfi Turan’›n vahflice
dövülmesi konusunda Meclise bir
soru önergesi verdi. 

** 25 Nisan’da Taksim Tramvay
Dura¤›’nda yap›lan eylemle çocuk-
lara yönelik bask›lar protesto edildi.
ÇÇooccuukkllaarr ‹‹ççiinn AAddaalleett ÇÇaa¤¤rr››cc››llaarr››
üyeleri, “tafl att›klar› gerekçesiyle
tutuklanan, iflkencelerden geçirilen,
öldüresiye dövülen çocuklar›n oldu-
¤u bir Türkiye'de yaflamaktan utanç
duyduklar›n›” belirttiler. 

TAYAD Baflkan› Behiç Aflç›, Ye-
fliller Partisi sözcüsü Bilge Contepe,
ÖDP Milletvekili Ufuk Uras ve bir
grup sanatç› ve gazetecinin de kat›l-
d›¤› eylemde, Seyfi Turan’a iflkence
yapanlar›n yarg›lanmas› istendi. 

** Hakkari Barosu suç duyurusun-
da bulundu. 

** Hakkari’de de sald›r›  bir yürü-
yüflle protesto edildi. Belediyenin
önünde aç›klama yapan kitleye polis
yine sald›rd›; kitle polise tafllarla,
sloganlarla cevap vererek eylemi
sürdürdü. 

Riyakarl›¤›n 
Ziyareti
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D‹SK'in avukatlar›ndan RRaassiimm
ÖÖzz, 1 May›s 1977 katliam›n›n arafl-
t›r›lmas› için geçen hafta Ergenekon
Davas› Savc›s› Zekeriya Öz'e bir
baflvuru yapt›. Zekeriya Öz baflvu-
ruya flu cevab› verdi:

""BBuu kkaaddaarr ççookk flfleeyyiinn aalltt››nnddaann
kkaallkkmmaamm››zz mmüümmkküünn ddee¤¤iill.. BBiizzddeenn
ççookk flfleeyy bbeekklliiyyoorrssuunnuuzz"".... diyor ve
ekliyordu: ""YYüükküümmüüzz aa¤¤››rr!!””

1 May›s 1977 katliam›, Gladi-
o'nun, Susurluk’un, Ergenekon’un
k›sacas› ad›na ne derseniz deyin,
kkoonnttrrggeerriillllaa örgütlenmesinin ve
politikalar›n›n oda¤›nda durmakta-
d›r. Ülkemizdeki adaletin ve adalet-
sizli¤in en önemli göstergelerinden
biridir. Bu katliam›n bir kontrgerilla
eylemi oldu¤u herfleyiyle –deliller-
le, belgelerle, görgü tan›klar›yla,
olay›n olufl biçimi ve geliflimiyle–
çok net bir flekilde ortadad›r. Dola-
y›s›yla, 1 May›s 1977 katliam› kar-
fl›s›ndaki tav›r, ayn› zamanda herke-
sin kontrgerilla karfl›s›ndaki tavr›-
n›n da flaflmaz göstergesidir.

* 

O gün katliam, Kemal Türkler'in
konuflmas›n›n sonuna do¤ru duyu-
lan bir kaç el silah sesiyle bafllad›.
Ard›ndan ‹nter Continental Otel'in-
den (bugünkü ismiyle Marmara
Oteli) silah sesleri duyuldu. Bunu
otelin yan›ndaki inflaat ve çiçekci
dükkan›n›n içinden, PTT binas›n›n,
Pamuk Eczanesi'nin ve Sular ‹dare-
si’nin üzerinden aç›lan yayl›m atefli
izledi. 35 kifli polis kurflunu ve ezil-
me sonucunda katledildi; 126 kifli
yaraland›... Zekeriya Öz, iflte içinde

katledilmifl 35 kiflinin oldu¤u bu
dosyan›n kapa¤›n› açamamaktad›r.  

*

O zaman bir dosya aç›lm›flt› kat-
liam için. 

Aç›lan davada Savc› Yard›mc›s›,
“Inter Continental Oteli'nin önünün
yüzden fazla toplum polisi memuru
taraf›ndan korundu¤unu” belirt-
mifltir. Otele 3 gün boyunca rezer-
vasyon kabul edilmemifltir. O y›llar-
da Günayd›n gazetesinde muhabir-
lik yapan gazeteci Necati Do¤ru, fo-
to¤raf çekmek için otelin üst kat›n-
da bir odaya girdi¤inde, ellerinde
dürbünlü tüfekler olan polisler gör-
dü¤ünü söylemiflti... 1 May›s günü
Yeflilköy'den gelip otele yerleflen ve
olaydan sonraki sal› akflam› ‹stan-
bul'u terkeden AAmmeerriikkaall››llaarr''ddaann
ddaa söz edilmekteydi. 

Dönemin ‹stanbul Mali fiube
Müdürü Recep Ordulu, kitleye atefl
açan “beyaz reno” otomobilin polis
otosu ve içindekilerden birinin de
bir eemmnniiyyeett mmüüddüürrüü oldu¤una dair
ifade vermifltir. Sözü edilen Emni-
yet Müdürü, MMeettee AAllttaann'd›r. Çevre-
de ekip otolar› bulunmas›na ra¤men
hiçbiri bu otoya müdahale etmemifl-
tir. 

Bunlar hep karanl›kta kalm›flt›r;
savc›lar o zaman da alt›ndan kalka-
mam›fllard› bu dosyan›n. 

*

Baflbakan SSüülleeyymmaann DDeemmiirreell,, 1
May›s gecesi ola¤anüstü Bakanlar
Kurulu toplant›s›na girerken yapt›¤›
aç›klamada flöyle söyler; “Kemal

Türkler'in bu caninin meydana ge-
tirdi¤i bu olaylar, 15 Haziran olay-
lar›n›n bir devam›d›r... Maoist
gruplar taraf›ndan yarat›lm›flt›r...
‹flte komünizmi tehlikeli olarak gör-
mezlerse olaylar buraya kadar va-
r›r. ”

Katliam, halka “sol gruplar ara-
s›nda ç›kan bir çat›flma” sonucu
meydana gelmifl gibi sunulmufltur.
Asl›nda Demirel'in bu sözleri, ddeevv--
lleettiinn kkaattlliiaamm›› üüssttlleennddii¤¤iinniinn ddee ka-
n›t›d›r bir bak›ma. E¤er komünistle-
rin pefline tak›l›rsan›z, bafl›n›za bun-
lar gelir denilerek halk tehdit edil-
mifltir. Ve daha o günden bafllam›fl-
t›r 1 May›s katliam›n›n üstünün ör-
tülmesi. 

1 May›s 1977 katliam›, CIA,
M‹T, polis k›sacas› tüm devlet bi-
rimlerinin iflbirli¤iyle örgütlenmifl-
tir. A¤›rd›r 1 May›s 77 katliam›n›n
sorumlulu¤u. Bu ülkede hiçbir ikti-
dar o sorumlulu¤u üstlenemez. Bu
nedenle devletin, oligarflinin tüm
kesimleri, 32 y›ld›r 1 May›s katli-
am›n› örtbas etmekte, ggöörrüüllmmeemmiiflfl
bbiirr mmuuttaabbaakkaatt içindedir. AAKKPP ddee
bu mutabakat içindedir. Ve flimdi
Savc› Öz, verdi¤i cevapla Ergene-
kon'un nneerreeyyee kkaaddaarr ggiiddiipp ggiiddee--
mmeeyyeeccee¤¤iinnii de bir kez daha göster-
mifltir. 

1 May›s katliam› karfl›s›ndaki ta-
v›r gösteriyor ki; EErrggeenneekkoonn,, ddeevv--
lleettiinn bbaaflflllaadd››¤¤›› yyeerrddee bbiittiiyyoorr..

*

AKP kontrgerilladan hesap sora-
maz. Ergenekon iddianamesinde,
ülkemizde kontrgerillan›n bizzat

Bu Yükü Hiç Biriniz Kald›ramazs›n›z!
Ergenekon Savc›s› Zekeriya 
Öz, 1 May›s 1977 katliam›n›n
soruflturulmas› için yap›lan
baflvuruya, “alt›ndan 
kalkamay›z” diye cevap verdi. 
Kalkamazlar, çünkü 
DEVLET var orada. 
Ve Öz ilan ediyor ki:
Ergenekon, devletin bafllad›¤›
yerde bitiyor.  
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NNAATTOO ve CCIIAA arac›l›¤›yla örgüt-
lendi¤ine dair hhiiççbbiirr iiffaaddee yyookkttuurr..
Kontrgerillaya 60 y›ld›r dokunula-
m›yorsa, icraatlar›n› kesintisiz sür-
dürebiliyorsa ve yap›lanlar›n hesa-
b›n› kimse soram›yorsa, bu kontrge-
rilan›n devletle ve iktidarlarla bü-
tünleflti¤inin tart›fl›lmaz kan›t›d›r. 

*

Avukat Rasim Öz, 32 y›l önce de
7 Temmuz 1977'de ““tteerrttiippççiilleerriinn
ssaappttaannmmaass›› iiççiinn”” savc›l›¤a baflvu-
ruda bulunmufltu. Ama hiçbir fley
yap›lmad›. Aksine D‹SK hakk›nda,
katliama sebebiyet vermekten dava
aç›ld›. Davaya bakan 5 kifliden olu-
flan TToopplluumm SSuuççllaarr›› SSaavvcc››llaarr›› ha-
z›rlad›klar› iddianamede, olay› ““kkaa--
rraannll››kk ggüüççlleerr””in iflledi¤ini belirti-
yordu ama onlar kimdi? 

Mahkeme, mitingde görevli po-
lislerin isimlerinin bildirilmesini is-
ter. 1144 yy››ll bbooyyuunnccaa,, Emniyet Mü-
dürlü¤ü'ne polislerin isimlerinin bil-

dirilmesi için yaz› yaz›lmas›na ra¤-
men hiçbir cevap al›namaz. Mahke-
meye delil olarak, deflifre edilmifl
polis telsiz konuflmalar› verilir. Bu
konuflmalarda kkaattlliiaamm››nn aannbbee aann
nnaass››ll öörrggüüttlleennddii¤¤ii aaçç››kkççaa ggöörrüüll--
mmeekktteeddiirr.. Ancak mahkeme bunu da
dikkate almaz. 

Davan›n savc›lardan Çetin Yet-
kin; “‹stanbul Valisi ve Emniyet
Müdürü hakk›nda olayda a¤›r hiz-
met kusurlar› oldu¤u için dava aç›l-
mas›n›” ister ama talebi kkaabbuull eeddiill--
mmeezz.. Davan›n nas›l örtbas edildi¤i-
ni ise flöyle anlat›r, “Bir sürü foto¤-
raf ve film toplad›m, duruflmada
mahkemeye teslim ettim. Oteldeki
kiflilerin mümkünse yüzlerinin gö-
rünür hale getirilmesi, mümkün de-
¤ilse ellerinde ne oldu¤unun tesbiti-
nin Adli T›p'tan istenmesini iste-
dim. YYaann››tt ggeellmmeeddii...... Bu, olay›n
Cumhuriyet Savc›l›¤›'nca öörrttbbaass
eeddiillmmeessii demektir. Üzerine gidince

de beni duruflmadan att›lar.” (Radi-
kal, 7 May›s 2007) 

Çetin Yetkin baflka bir aç›klama-
s›nda da flunlar› anlat›yordu: “Olay
çok kesin bir tertiptir. Zaten örtbas
edildi... Taksim'de Kazanc› Yokuflu
bafl›nda bulunan baz› patlay›c›
maddeler vard›. Bunlar›n emanet
makbuzlar› vard›. Soruflturmay› yü-
rüten savc› bunlar› gördü¤ünü ken-
disi anlatt›. ... Bunlar kayboldu git-
ti... Olay›n üzerine gidilmedi ve ka-
pat›ld›.”

Katliam›n örgütlenifli de, mah-
keme boyunca katliam›n üzerinin
nas›l örtülmeye çal›fl›ld›¤› da bu ka-
dar aç›kt›r. 1 May›s 1977 katliam›n›
ayd›nlatmayan hiç kimse, kkaarraann--
ll››kkllaarr›› aayydd››nnllaatttt››¤¤›› iddias›nda bulu-
namaz. 1 May›s 1977'nin sorumlu-
lar›n› aç›¤a ç›karmayan hiç kimse,
kontrgerillay› tasfiye etti¤i, suçlu-
lardan hesap sordu¤u iddias›nda bu-
lunamaz.

Türkiye Barolar
Birli¤i (TBB), 53 Baro baflkan› ve
bir grup hukukçu ö¤retim üyesi, 24
Nisan’da baz› gazetelere ““HHuukkuukk
DDeevvlleettii ‹‹ççiinn KKaammuuooyyuunnaa DDuuyyuu--
rruu”” bafll›¤›n› tafl›yan bir ilan verdi-
ler. 

‹landa son dönemdeki operas-
yonlarda (yani Ergenekon operas-
yonlar›ndaki) hukuksuzluklar elefl-
tiriliyordu. TBB ve Barolar, “gö-
zalt›na al›nmalar”, “ev aramalar›”,
“susma hakk›” “adil yarg›lanma
hakk›”  gibi bafll›klar içeren 50 hu-
kuk kural›n› alt alta s›ral›yar ve hu-
kuk aç›s›ndan olanla, olmas› gere-
keni hat›rlat›yorlard›. 

Bir ülkede bu kadar hukuksuz-
luk varken, barolar›n sesini ç›kar-
mas›ndan daha do¤al bir fley ola-
maz elbette. 

Fakat, ayn› haks›zl›klara, hu-
kuksuzluklara u¤rayan baflka top-
lumsal kesimlerin hakk›n› hukuku-

nu savunma-
y›p, sadece bel-
li bir dönemde
ve belli bir ke-
sime yönelik
savunma söz

konusu oldu¤unda, bu tav›rlar›n›n
ne kadar AADDAALLEETTLL‹‹ oldu¤u tart›-
fl›l›r... 

Tart›fl›l›r, çünkü, bu ülkede en
a¤›r gözalt› süreçlerini yaflayanlar,
devrimcilerdir. ‹flkencede ölenler
devrimcilerdir. 

“Savuma hakk›,” “adil yarg›lan-
ma hakk›” gibi haklar›n devrimci-
ler sözkonusu oldu¤unda alenen
gasbedildi¤i bir gerçektir. 

TBB’nin mesela, F Tipi hapis-
hanelerdeki tecrit iflkencesinden,
hukuksuzluklardan bihaber olmala-
r› sözkonusu de¤il.  Ama F Tiple-
rindeki hak ihlalleri, keyfi uygula-
malar, “Ergenekon operasyo-
nu”ndaki hukuksuzluklar kadar il-
gilendirmemifltir TBB’yi. 

Neden diye sormak hakk›m›z-
d›r. 

Hukukçular›n aya¤a kalkmas›n›

gerektiren say›s›z olayda, hukukçu-
lar›n mesleki, demokratik örgütle-
rinin sessizli¤e bürünmelerinin ne-
denini sormak, hakk›m›zd›r. 

TBB ve barolar, söz konusu
elefltiri ve uyar›lar›, ““hhuukkuukk ddeevvllee--
ttii’’nniinn ggüüççlleennddiirriillmmeessiinnee yyaarrdd››mmcc››
oollmmaakk aammaacc››yyllaa”” yapt›klar›n› be-
lirtiyorlar. Sormak gerekiyor, hangi
hukuk devleti? 

Bu ülkede burjuva anlamda  da-
hi bir hukuk  devleti yoktur. Baro-
lar, en baflka bu noktada bir yan›lg›
içindedirler. K›smi de¤ifliklikler
yap›lm›fl olsa da, as›l olarak ülke-
miz 12 Eylül Anayasas›’yla yani
faflist bir anayasayla yönetilmekte-
dir. Ülkemiz, oligarflik diktatörlü-
¤ün faflizmiyle yönetilmektedir.
Dolay›s›yla ülkemizde, hukuk için
mücadele, faflizme karfl› demokrasi
mücadelesidir ve bu mücadelenin
görmezden gelinemeyecek temel
güçlerinden biri de devrimcilerdir.
Kendiniz için hukukun uygulanma-
s›n› isteyip, baflkalar›na faflizmi re-
va gördü¤ünüz noktada ise, zaten
siz kendiniz adaletsizsiniz demek-
tir. 
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Siz Ne Kadar
Adaletlisiniz?



"Demek ki kendi gerçe¤imize
denk düflen kararlar almad›k", s›k
baflvurulan bir mazerettir.

Bu mazeretçiler, "gerçekçilik"
derken; geri, en geri kararlar› kas-
tederler. 

Olabildi¤ince geriye çekmek
isterler her fleyi.

Bunun arkas›nda, iflah olmaz
bir kendili¤indencilik vard›r as-
l›nda. 

Bunun ard›nda,
iflah olmaz bir tem-
bellik vard›r. 

Hemen her fley
bize ba¤l›d›r.

Hemen her fley
bizim çal›flmam›za
ba¤l›d›r. 

KARAR AL-
MAK YETMEZ. 

GERÇEKÇ‹ KARAR AL-
MAK DA YETMEZ! 

Bunlar›n ikisi oldu¤unda da
sonuç al›namayabilir.

Sonuç ve baflar› sökülüp al›na-
cakt›r.

T›rnakla kaz›narak al›nacakt›r. 

Y›llar›n deneyine sahibiz.

Bu deneyler, bize bir ifli örgüt-
lemek için gerekli ve yeterli iki
fleyin oldu¤unu gösteriyor:

a- BBiirr öörrggüütt yyaarraattmmaakk;; komi-
te, komisyon veya iki kifliyi bir
araya getirmek ve örgüt kurmak...
‹ki kifli de olsa, hatta bazen tek ki-
fli olur. Ama hedefi iki kifli olmak-
t›r onun da. 

bb-- YYöönneettiiccii.. Bunlar›n ikisi
yoksa örgüt yoktur. 

As›l sorumluluk da yöneticiye
düfler. 

Yönetici canl›, diri, somut ol-

mal›d›r.

Anlatmal›, nas›l
yap›laca¤›n› ayr›nt›l›
somutlamal›d›r. 

Kendisi yapacak
gibi anlatmal›d›r.

Ve tekrar ettirmelidir. Evet,
evet tekrar ettirmelidir. 

Bunu yapmal›d›r ki, komite-
nin-komisyonun anlad›¤›ndan ve
yapabilece¤inden emin olsun. 

Cevab› bilinen basit sorular
sormak, asla yöneticilik de¤ildir. 

"Gittiniz mi?", "Geldiniz mi?",
"Yapt›n›z m›?”, “Eee ne oldu, an-
lat"... Bu tarz sorular çok yayg›n-

d›r, fakat bu tarz devrimci de¤il-
dir. 

Veya sert olmak, k›zmak, ba-
¤›rmak; en s›k baflvurulan müthifl
yöntemlerden birisi de budur. Bu
asl›nda yöneticinin zavall›l›¤›d›r.
Yönetemedi¤inin en aç›k kan›t›-
d›r.

Veya genel geçer flekilde bir ifli
anlatan yöneticiler vard›r. Hem
örgüte, hem yönetti¤i kiflilere kar-
fl› böyledirler. Elinden bir ifli dü-
zenlemek ve yönetmek gelmeyen
insan tipidir asl›nda bu. Genel ge-
çer HER SÖYLEM‹N ARKA-
SINDA bu vard›r. Bu türler asl›n-
da her ifli bitmez tükenmez do-
lambaçl› anlat›mlarla bo¤arlar ve
sonuç ç›kmaz. Hiçbir iflten sonuç
ç›kmaz bu kiflilerde. 

Bu tür kifliler genellikle kkiiflfliisseell
ssoorruummlluulluukkttaann yoksundur. Böy-
le bir sorumluluk duygular› asla
yoktur. Çünkü hep baflkalar› ya-

pam›yordur. Kendilerinde asla bir
kusur, bir eksik yoktur. Özelefltiri
nedir asla bilmezler ve hep yapa-
mayanlar özelefltiri vermelidir. 

Evet, HEMEN HER fiEY B‹-
ZE BA⁄LIDIR. 

Bu tür yöneticilerde de, pratik
faaliyeti yürüten tek tek insanlar-
da da HER fiEY B‹ZE BA⁄LI-
DIR. 

Bunu aflman›n tek yolu vard›r: 

YYoo¤¤uunnllaaflflmmaakk..

Hem ddüüflflüünncceeddee,, hem eemmeekkttee
yo¤unlaflmak. 

Zaten düflüncede yo¤unlaflma-
yanlar bir ifle emek veremezler. 

"Nas›l olacak?"
"Nas›l yapaca-
¤›z?" konusunda
ayr›nt›l› düflünme-
nin, en s›radan ifli
bile devrimci bir
heyecanla yapma-
n›n tek yolu budur;
yo¤unlaflmak. 

"Nas›l" sorusu bile ciddi bir
yo¤unlaflman›n, ciddi bir eme¤in
ürünü olan cevaplar› do¤uracak-
t›r. 

Bu yo¤unlaflma; hem fiziki
olarak, hem düflünce olarak emek
vermektir.

Emek vermek, düflünmek ve
yo¤unlaflmak, büyük bir istekle
beslenir. 

Bu iste¤i besleyen ise umuttur,
inançt›r. 

Hemen bütün sorunlar›m›z çö-
zülecek mi? Elbette, hemen çö-
zülmez. Ama büyük oranda çö-
züm yoluna girer. Bu yolda elbet-
teki; yine çukurlar, tepeler çamur-
lar, zorluklar vard›r. Ama aflma-
n›n tek yolu budur. Emek d›fl›nda,
eenn yyoo¤¤uunn eemmeekk d›fl›nda baflka da
bir yolu yoktur. Her çukurda, her
çamurda, yeniden kalkarak yine
ayn› yo¤unlukla devam etmek;
tek yol budur.

ÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizzÖÖğğrreennddiikklleerriimmiizz

HEMEN HEMEN HER
fiEY B‹ZE BA⁄LIDIR
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Adaletsizlik halka halka büyü-
yor. Halka karfl› ifllenen suçlarla il-
gili her dava, hatta her duruflma,
adaletsizlik zincirine eklenen yeni
bir halka oluyor. 

Son örnek, 19 Aral›k Bayrampa-
fla hapishanesi katliam›na iliflkin da-
va oldu. Bir kez daha “zaman aflt›!”.
Zamanafl›m› gerekçesiyle katliama
iliflkin gerçeklerin araflt›r›lmas› ve
suçlular›n cezaland›r›lmas› eennggeell--
lleennddii.. 

Adaletin “zamana” kurban edil-
di¤i bir hukuk düzeninde halk›n
kendi adalet aray›fl›ndan daha hakl›
ve meflru bir fley olabilir mi? 19
Aral›k katliam›n›n üzerinden 9 y›l
geçti. Bugün Hikmet Sami Türk ad›
geçti¤inde, o süreci bilen hemen
herkesin akl›na iillkk gelen  28 dev-
rimci tutsa¤›n katledildi¤i “Hayata
Dönüfl” operasyonudur. Çünkü, Sa-
mi Türk, o katliam›n emrini veren
Adalet Bakan›’yd›. Adaletsizlik hal-
ka halka yay›ld›kça, adaletsizlik
zinciri halk› bo¤an bir zincire dönü-
flüyor; ve adaletsizli¤in, hukuksuz-
lu¤un sürdü¤ü bu düzende, halk›n
adaletsizli¤e olan öfkesi do¤al ola-
rak bu zulmün sorumlular›na yöne-
liyor. Böyle bir ülkede kimse o öf-
keye flafl›rmas›n. 

Devrimci tutsaklar›n 
yarg›lanmas› gayr›-meflrudur

19 Aral›k katliam›nda Bayram-
pafla Hapishanesi’nde sa¤ kurtulan
116677 tutsak hakk›nda Eyüp 3. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde aç›lan, “ce-
zaevi idaresine karfl› silahl› isyan”
davas›, 28 Nisan 2009 tarihinde gö-
rülen duruflmada ““zzaammaann aaflfl››mm››nn--
ddaann”” düflürüldü. 

Mahkeme karar›nda; “suçta kul-
lan›ld›¤› iddia edilen silahlar›n kul-
lan›l›p kullan›lmad›¤›n›n aç›k ve ke-
sin flekilde anlafl›lmamas› ... Cezae-
vi idaresine karfl› toplu isyan suçu-
na mümas bulunan suçlar için

öngörülen 7 y›l 6 ayl›k ola¤anüstü
zamanafl›m› süresinin dolmufl olma-
s› nedeniyle davan›n düflürülmesine
karar verilmifltir. ”

Zaman afl›m› Bayrampafla 
katliam›n›n üstünü örtme 
politikas›n›n devam›d›r 

Bu karar, ilk bak›flta yarg›lanan
tutsaklar›n lehineymifl gibi görünü-
yor, fakat öyle de¤ildir. Tersine, bu
karar da Bayrampafla katliam›n›n
üstünü örtme politikas›n›n bir deva-
m›d›r... Çünkü, bbiirriinncciissii; tutsakla-
r›n yarg›lanmas› zaten gayr›-meflru-
dur. Yarg›lanmas› gerekenler belli-
dir. YYaarrgg››llaannmmaass›› ggeerreekkeennlleerr,, tüm
dünyan›n gözleri önünde vahflet bo-
yutundaki sald›r›larla 28 tutsa¤› kat-
ledenlerdir.  Bayrampafla hapisha-
nesinde 12 devrimci tutsak katledil-
di.  Bunlardan 6 kad›n tutsak, diri
diri kimyasal gazlarla yak›l›rken,
di¤erleri kurflunlarla katledildi. Sa¤
kalan tutsaklar›n hemen hepsi de
kurflunlarla, darp edilerek, kimyasal
gazlarla yak›larak a¤›r flekilde yara-
lanm›fllard›r. Bunlar›n hepsi otopsi
ve doktor raporlar›yla kan›tlanm›fl-
t›r. Suçlu olan ddeevvrriimmccii ttuuttssaakkllaarr
ddee¤¤iill,, ddeevvlleettttiirr.. Yarg›lanmas› gere-
ken, devletin karar mekanizmala-
r›nda yer alan Cumhurbaflka-
n›’ndan, Baflbakan›’na, Adalet Ba-
kan›’ndan, ‹çiflleri Bakan›’na, ope-
rasyonu planlayan, yöneten üst dü-
zey askeri komutanlara kadar tüm
devlet yetkilileridir. 

Aç›lan davada iddia edildi¤i gibi
bir “silahl› isyan” söz konusu de¤il-
dir zaten. Bunu davay› açanlar da,
mahkeme de bilmektedir, fakat tut-
saklar›n ssuuççssuuzzlluu¤¤uunnuunn tescil edil-
mesi, yani bbeerraaaatt etmesi, birincisi,
19-22 Aral›k’ta direnmenin meflru-
lu¤unun kabul edilmesi anlam›na
gelecek, iikkiinncciissii, katliam›n›n as›l
suçlular›n› tekrar gündeme getire-
cekti. 

Bu nedenle, oligarflinin yarg›s›,
tutsaklar hakk›nda açt›¤› bu gayr›-
meflru davay›, beraatle de¤il, “za-
manafl›m›yla” sonuçland›rd›; bunun
için tüm hukuk oyunlar›na baflvur-
dular. Dosyaya iliflkin hiçbir araflt›r-
ma yap›lmad›. Tutsaklar›n hakl›l›¤›-
n›, meflrulu¤unu ortaya koyacak de-
liller toplanmad›, yarg›çl›k görevini
yapmaya çal›flanlar iktidar›n bask›-
lar›na maruz kald›. Ve flimdi zaman
afl›m› karar›yla 19 Aral›k katliam›-
n›n üstüne bbiirr ppeerrddee ddaahhaa çekil-
mek isteniyor.

Zaten gayr›-meflru olarak aç›lan
bu dava, “zaman afl›m›”yla de¤li,
direnme hakk›n› kulland›klar› için
BBEERRAAAATT kkaarraarr››yyllaa ssoonnuuççllaanndd››--
rr››llmmaall››yydd››.. Direnmek suç de¤ildir.
Direnmek insan›n en meflru hakk›-
d›r. 19-22 Aral›k’ta devrimci tutsak-
lar en meflru haklar›n› kulland›lar.
Devlet, direnme hakk›n› yok etmek
için katletti. Ama yok edemedi,
devrimciler ölümüne sahip ç›kt›lar
direnme hakk›na. Onun için katliam
sald›r›lar› 19-22 Aral›k’la s›n›rl›
kalmad›, F tiplerinde de sürdü. Bu
sald›r›lara karfl› 122 devrimci can›n›
vererek direnme hakk›na sahip ç›k-
t›. Bu gerçekler, zaman afl›m›yla
unutturulamaz!

Siz zaman afl›m›n› 
iflkencecilerinizi kurtarmak 
için kullan›n!

Her yapt›klar› hakl› ve meflru
olan devrimci tutsaklar›n oligarfli-
nin mahkemelerinin zamanafl›m›na
ihtiyac› yoktur. Esas›nda oligarflinin
mahkemeleri, tepkilerden çekinme-
se zamanafl›m› yerine tutsaklara
““cceezzaa”” vermek isterdi. Ayn› durum-
da olan Malatya’daki tutsaklara aç›-
lan davada, birçok tutsa¤›n son sa-
vunmalar› bile yapt›r›lmadan “gö-
revli memura mukavemet, kamu
mal›na zarar vermek”ten ceza ve-
rildi¤ini biliyoruz. Mahkeme ceza

Adaletin ‘ZAMANA’ Kurban
Edildi¤i Hukuksuzluk Düzeni!
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vermekte o kadar istekliydi
ki, ölüm orucunda yaflam›n›
yitiren tutsaklara dahi ceza
vermekten çekinmedi.

Bayrampafla Hapishane-
sindeki devrimci tutsaklar hakk›n-
daki davada, ceza vermemifllerse
bu, daha fazla teflhir olacaklar›ndan-
d›r. 

Bu davada, san›k sandalyesinde
oturmas› gerekenler bellidir; mah-
keme, tutsaklar›n beraat›na karar
verip, o sandalyelere de as›l suçlula-
r› oturtmal›yd›. Bunu yapmam›flt›r.
Bu nedenle verilen karar, 19 Aral›k
gerçe¤ini bulan›klaflt›rmaya hizmet
etmifltir, hukuka ve adalete de¤il.

Zaman  afl›m›, 
zulmün hizmetinde

19 Aral›k katliam› bütün dünya-
n›n gözleri önünde gerçeklefltirildi.
Aradan geçen dokuz sene içinde
katliam›n as›l sorumlular› olan hhiiçç--
bbiirr yyöönneettiiccii,, katliam› planlayan,
bizzat yöneten hhiiççbbiirr kkoommuu--
ttaann hakk›nda dava dahi aç›la-
mad›. Kamuoyunun bask›s›
karfl›s›nda ancak operasyon
tarihinde hapishanede görevli
gardiyanlar ile, devrimci tut-

saklar› F tipi hapishanelere sevk
eden askerler hakk›nda “görevi kö-
tüye kullanma ve kötü muamelede
bulunma” suçundan dava aç›ld›.
Aç›lan bu davalarda yarg›lamak gi-
bi bir amaç yoktu zaten. Onun için
göstermelik bir yarg›lama dahi ya-
p›lmad›.  

12 kiflinin katledildi¤i, 6 kad›n
tutsa¤›n diri diri yak›ld›¤› katliam
için ‹stanbul Eyüp 3. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görülen davada,
mahkemenin istemleri dahi adli ve
idari makamlarca yyeerriinnee ggeettiirriillmmee--
ddii.. Mahkeme heyetinde sürekli de-
¤ifliklikler oldu. Davada kaç kiflinin
san›k oldu¤u bile belirlenemedi.
ZZaammaann aaflfl››mm››nn›› doldurmak için
mahkeme heyeti elinden geleni yap-
t›. Zamanafl›m› dolunca da baz› sa-
n›klar›n ifadesi bile al›nmadan 23
Haziran 2008’de  ““zzaammaann aaflfl››mm››nn--

ddaann”” dava düflürüldü.

Yine 4 devrimci tutsa¤›n
katledildi¤i Çanakkale ha-
pishanesinde sald›r›da gö-
rev alan 563 asker hakk›nda

aç›lan dava da, 16 Eylül 2008’de
“san›klar›n bu suçlar› iflledi¤ine
dair mahkumiyetlerine yeter, kesin
ve inand›r›c› deliller elde edileme-
di¤inden” gerekçesiyle iflkencecile-
rin, katliamc›lar›n beraat ettirilme-
siyle sonuçland›r›ld›. 

Oysa katiller hakk›nda her türlü
delil mevcuttu. Ancak as›l katiller
hakk›nda dava bile aç›lamam›flt›.

Zamanafl›m›, oligarflinin huku-
kunun, sömürü ve zulmü korumak,
sömürücü ve zalimleri aklamak için
kulland›¤› bir unsura dönüflmüfltür.
‹flkencelerin, katliamlar›n faillerinin
“zamanafl›m›”yla kurtar›lmas›, hu-
kukun hiçbir ölçüsüyle ba¤daflt›r›la-
maz; burada aç›k bir hukuksuzluk
veya kontrgerilla hukuku vard›r. Za-
manafl›m›, bir düzenin “ben adaleti
yerine getirmeyece¤im” demesinin

bir biçimidir.  Halka karfl› ifl-
lenmifl suçlar›n zamanafl›m›
olmaz. Ve düzen, ben adaleti
yerine getirmeyece¤im diyor-
sa, elbette halk adaletsiz kal-
maz! 

Bayrampafla operasyonu
sonras›nda sa¤ kurtulan tutuklu
ve hükümlülere aç›lan davan›n
görülmesine 28 Nisan günü
Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkeme-
sinde devam edildi.

Davan›n duruflmas›na tutuk-
lu san›klar Ercan Kartal, Bekir
fiimflek, Mehmet Kulaks›z, R›-
za Y›ld›r›m, Mehmet Ali Ay-
han, Mehmet Çiftçi ve tutuksuz
yarg›lanan san›klar Mesude
Pehlivan, Ali Yalç›n, R›dvan Kodak
kat›ld›. 9 y›ld›r devam eden davan›n
duruflmas›na ilk kez kat›lan san›kla-
r›n dahi bulundu¤u mahkemede za-
manafl›m› karar› verildi.

Adalet Bakanl›¤› ve ‹çiflleri Ba-
kanl›¤›'n›n operasyon s›ras›nda ce-
zaevleri zarar gördü¤ü gerekçesiyle
davaya müdahil olma talebi üzerine
san›klardan Ercan Kartal; yakan, y›-

kan, katledenlerin hapishane duvar›-
n›n, ranzas›n›n hesab›n› sordu¤unu
ifade etti.  Duruflmada Adalet ve
‹çiflleri Bakanl›¤›'n›n davaya kat›l-
mas›n›n reddine karar verildi.

Savc›, davan›n zaman afl›m›ndan
düflmesini talep ederken, hakimin
savc›yla olan gizli konuflmalar› ne-
deniyle san›k avukatlar› itirazlarda
bulundular.

Mütaalan›n okunmas›n›n ard›n-

dan söz alan Mehmet Kulaks›z;
davan›n nas›l bitirilece¤inin
belli oldu¤unu belirtip katledi-
lenlerin asla unutulmayaca¤›n›,
orada kurflun s›kanlardan bir
gün mutlaka hesab› sorulaca¤›-
n› belirtti. 

Hakim silah kullan›m› iddis›-
na kan›t bulunmad›¤›n› ama ha-
pishane idaresine toplu isyan ol-
du¤u! yönündeki karar› aç›klad›.

Duruflman›n ard›ndan ring
arac›na götürülürken "Yaflas›n 19
Aral›k Direniflimiz" fleklinde slogan
atan tutsaklara TAYAD'l›lar da des-
tek verdi.

Mahkemenin ard›ndan bir eylem
gerçeklefltiren TAYAD ad›na aç›kla-
may› okuyan Lerzan Caner “19 Ara-
l›k operasyonu, katliam› zamanafl›-
m› karar›yla unutturulmak isteniyor.
‹zin vermeyece¤iz." dedi.

BBiirr ZZaammaann AAflfl››mm››
KKaarraarr›› DDaahhaa
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Türk-‹fl, ard›ndan Hak-‹fl, yüz-
lerce kiflilik gruplar halinde Tak-
sim’e ç›k›yorlar. 

Taksim için baflvuru bile yap-
t›lar. “Vermezseniz Kad›köy’de
de yapar›z” diyerek daha bafltan
niyetlerinin olmad›¤›n› gösterdi-
ler, ama burada önemli olan Tak-
sim’in onlar›n gündemine girme-
sidir. Hem de öyle ki, kendilerini
Taksim için baflvuru yapmak,
üçyüz-beflyüz kifliyle de olsa,
Taksim’e ç›kmak zorunda hisse-
diyorlar. 

BBuu,, bbiizziimm ggüüccüümmüüzzddüürr!! 

Türk-‹fller, Hak-‹fller –aassll››nnddaa
11 MMaayy››ss’’››nn kkeennddiissiinnee bbiillee kkaarrflfl››
çç››kk››yyoorrllaarrkkeenn– Taksim’i telaffuz
etmek zorunda kal›yorsa, Tak-
sim için baflvuru yapmak zorun-
da kal›yorlarsa, bu bizim gücü-
müzdür. Bu, bizim politikalar›m›-
z›n yaratt›¤› sonuçtur. 

1 May›slar’›n ülkemizdeki tari-
hini hat›rlay›n. ‹flçi bayram›, ba-
har bayram› diye 1 May›s’› unut-
turma manevralar›n›n bafl›n› çe-
kenler bunlard›r. Salonlarda ya-
pal›m diyenler bunlard›r. Birkaç
yüz kiflilik sendika temsilcileriyle
1 May›slar’dan iiflflççiilleerrii dd››flflttaallaa--
mmaakk isteyenler bunlard›r. Polisle
anlafl›p ddeevvrriimmcciilleerrii dd››flflttaallaammaakk
isteyenler bunlard›r. 

Gerçek flu ki, 1 May›s’a karfl›,
bir nebze olsun sempatileri yok-
tur; ço¤unun gözünde, unutturul-
mas›, yokedilmesi gereken bir
“kkoommüünniisstt bbaayyrraamm››”d›r 1 May›s.
Ama iflte mücadelenin gücü,
devrimci iradenin gücü, onlar›
bugün Taksim için baflvuru yap-
ma, Taksim’e ç›k›p 1 May›s kut-
lama noktas›na getirmifltir. 

BBuu bbiizziimm ggüüccüümmüüzzddüürr.. 

Bu gücün fark›na varan

emekçi, bu iflbirlikçi,
sar› sendikalara
mahkum olmad›¤›-
n›n da fark›na var›r. 

Ne yaz›k ki, ülke-
mizdeki sendikal
mücadeleye, uzun
y›llard›r uzlaflmac›,
sar› sendikac›l›k

damgas›n› vurmaktad›r. 
‹lerici, devrimci yönetimlere

sahip sendikalar›n bile, önemli
k›sm›, daha devrimci, militan bir
çizgi gelifltirmek yerine, onlara
benzemektedir. D‹SK’in “Türk-‹fl-
leflmesi”, bu durumun bir ifadesi
olarak yap›lm›fl tan›mlardan biri-
dir. 

Emekçiler, gücünün fark›na
vard›¤›nda, sendikal mücadele
ve örgütlenmeler aç›s›ndan süreç
tersine çevrilebilir. 

*
A¤al›k, esas olarak feodaliz-

me özgü bir olgudur. A¤a zengin-
li¤i ölçüsünde topra¤a sahiptir.
A¤an›n köyleri vard›r. Köydeki
hheerrflfleeyy de a¤an›n mal›d›r; iiççiinnddee--
kkii kkööyyllüülleerrllee bbiirrlliikkttee.. A¤a köylü-
yü ili¤ine kadar sömürür. Herfle-
yin en do¤rusunu a¤a bilir. A¤a-
n›n dedi¤i olur. Ve a¤al›k baba-
dan o¤ula devam eder. 

Bu düzeni, sendikalar içinde
düflünün. Sendikalar› kendi mal›
gibi gören sendika yöneticileri...
Sendika koltu¤una oturdu¤unda
bir daha kolay kolay b›rakmayan
sendika patronlar›... Bu tip sen-
dikac›, iflçiyi de kulu kölesi ola-
rak görür, iflçi güdülecek sürü-
dür. Bu yüzden, al›nan kararlarda
a¤an›n köylüsüne dan›flt›¤› kadar
dan›fl›r sendika üyesi iflçilere.
Onlar karar almal›, iflçiler uyma-
l›d›r. ‹flçinin hangi haklar›na sa-
hip olup hangilerine olamayaca-

¤›n› belirleme hakk› da sendika
a¤as›n›nd›r. Üyelerin söz karar
hakk› yoktur. Üyeleri e¤itmeye
yönelik herhangi bir faaliyet yok-
tur. Üyeleri politiklefltirmek yok-
tur.. 

Hangi sendikac› e¤er, sendi-
kas›nda bir a¤a gibi davran›yor-
sa, iflçiyi ‘maraba’ yerine koyu-
yorsa, o sendikac› ilerici, sosya-
list oldu¤unu iddia etse de, o bir
sendika a¤as›d›r ve yapt›¤› sen-
dikac›l›¤›n ad› da politik olarak,
tarz olarak, sar› sendikac›l›kt›r. 

Burjuvazinin iradi olarak yara-
t›p gelifltirdi¤i sar› sendikac›l›k ve
o tür sendikac›l›¤›n a¤alar›, iflçi
s›n›f›n›n mücadelesi önünde en
önemli engellerden biridir. Bu
anlamda da, iflçi s›n›f›n› sar› sen-
dikac›l›ktan koparmak, iflçi ala-
n›ndaki mücadelenin en önemli
hedeflerinden, u¤rafllar›ndan biri
olmak durumundad›r.  

1 May›slar’da sar› sendikac›l›-
¤›n peflinden gitmek, kuflku yok
ki, do¤ru bir politika olamaz. Bu
politika, 1 May›s’› “lütfen” ve
“kerhen” kutlayan sar› sendika-
c›l›¤a ve onun a¤alar›na güç ve-
rir.

Sar› sendikac›l›k kendi sendi-
kac› tipini de yaratm›flt›r: Sendi-
ka a¤alar›. Sendika a¤al›¤›n› bes-
leyen bu sendikac›l›kt›r. Kendile-
rine düzen içi ekonomik, siyasi,
sosyal statüler sa¤lamak için
emekçileri satan sendika a¤alar›-
n›n varl›k koflulu sar› sendikac›l›k
düzeni ve bütün olarak bu düzen-
dir. Baflka deyiflle, sar› sendikac›-
l›k, sendika a¤al›¤› ve sömürü
düzeni, birbirleriyle etle t›rnak gi-
bidirler, ç›karlar› birdir ve emek-
çinin ç›kar› da hheeppssiinnddeenn ffaarrkkll››--
dd››rr.. 

‹flçiler, emekçiler s›n›f düfl-
manlar›n› iyi tan›mal›d›r. 1 May›s
mücadelelerini, 1 May›s ayr›flma-
lar›n› anlamak, dostunu düflma-
n›n› tan›makt›r. ‹flçilerin sar› sen-
dikac›l›¤a, sendika a¤al›¤›na kar-
fl› mücadelesi, bu düzene karfl›
mücadeleyle bir bütün halinde
geliflmek zorundad›r. Kurtuluflu-
muz bundad›r.  

1 MAYIS VE
SINIF B‹L‹NC‹ - 4

Devrimci ‹flçi
Hareketi
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27 Ekim 2008'de motosikleti ile
giderken 'Dur ‹htar›na' uymad›¤›
gerekçesi ile 18 yafl›nda öldürülen
Ça¤dafl Gemik'in 28 Nisan 2009 Sa-
l› günü Antalya yeni adliyede mah-
kemesi yap›ld›. Sabah saat 09.30'da
mahkeme bahçesine gelen ailesi,
Antalya Özgürlükler Derne¤i, Hac›
Bektafli Veli Kültür Derne¤i, Alevi
Kültür Derne¤i, Pir Sultan Derne¤i
KESK, Emek Partisi, DTP, Sosya-
list Partisi’den oluflan 200 kiflilik
kitle "Adalet istiyoruz" tiflörtlerini
giyerek, sloganlarla bir araya geldi.

Eylemden önceki günlerde An-
talya Özgürlükler Derne¤i, Alt›no-
va’n›n Sinan, Menderes, Küme ev-
leri mahalleleri, ayr›ca Gebizli ve
K›z›lar›k mahallelerinde, Ça¤dafl
Gemik’in  mahkemesine halk› ça-
¤›rmak için bildiri da¤›t›larak afifl-
ler ast›. Sinan Mahallesi’nde mahal-
leliler polisin söktükleri afiflleri tek-
rar asarak Ça¤dafl’› sahiplendikleri-
ni gösterdiler. Bildiriler merkezde
K›fllahan Meydan›’nda ve Hac›

Bektafli Veli Derne¤i’nin düzenledi-
¤i piknikte de da¤›t›ld›.

Antalya Özgürlükler Derne¤i
yapt›¤› bas›n aç›klamas› ile Ça¤-
dafl'la birlikte yaln›z 2008 y›l›nda
"dur ihtar›na uymad›¤› için öldürü-
len 37 insan›n oldu¤unu vurgulaya-
rak "S›ra Hangimizde" diye sorul-
du.

Aç›klaman›n devam›nda; "Ça¤-
dafl ve onlarca insan›m›z›n katili ha-
la hak etti¤i cezay› almad›, adalet
yerini bulmad›. Çünkü bu ifl silah›
tutan o ellerde bitmiyor. Sorun o si-
lahlar› tutturup, "polisin elini so¤ut-
mayal›m" diyenlerde… Bugün
Ça¤dafl'›n mahkemesi görülüyor.
Bu mahkeme adaleti isteyenlerin
mahkemesi…

Bu mahkeme Ça¤dafl gibi öldü-
rülen onlarca can›m›z›n mahkeme-
si… Bugün sahiplenirken yar›n bir
insan›m›z›n daha ölmesine izin ver-
memek için buraday›z. Adalet yeri-
ni buluncaya kadar da Ça¤dafllar'›,
Baranlar'›, Haliller'i sahiplenmeye
devam edece¤iz. Çünkü yar›n s›ra
hangimizde bilmiyoruz." denildi.

Bas›n aç›klamas›ndan sonra kitle
mahkemeye girmek için adliyenin
girifline geldi¤inde savc›n›n yaln›z
soyad› tutan akrabalar› içeri al›ns›n
talimat› gerekçe gösterilerek Ça¤-
dafl'›n day›s›, teyzesi dahi içeri al›n-
mak istenmedi. Mahkemeyi izle-
mek herkesin hakk›d›r, diyerek ya-
p›lan tart›flma sonunda çevik kuvvet
insanlar› iterek sald›rd›. Bu s›rada
kitle "Adalet istiyoruz, Katiller Hal-
ka Hesap Verecek, Yaflas›n Halk›n
Adaleti" sloganlar› atarken, polis
kitleyi adliyenin bahçesine ç›kard›.

Mahkeme salonuna ise aileden
birkaç kifli d›fl›nda kimse al›n-
mazken polis amiri dahil, polisler
salona doluflarak katillerine sahip
ç›kt›lar. Ça¤dafl Gemik'i öldüren
polis Mehmet Ergin ifadesinde
“Önce merhumun ailesine baflsa¤l›-
¤› diliyorum” deyince ailesi "Ne
baflsa¤l›¤› diliyorsun? Katil!" diye
ba¤›rd›. Mahkeme 26 Haziran'a er-
telenerek bitirildi.

Mahkeme ç›k›fl›nda avukatlar›n
geliflme hakk›nda bilgi vermesi ile
de eylem sona erdi.

Bugün Ça¤dafl Gemik
Yar›n S›ra Hangimizde?

18 Nisan’da Anadolu Haklar
Derne¤i çal›flan› bir ailenin, evinin
balkonunda silahl› sald›r›ya u¤ra-
mas› üzerine ‹stanbul 1 May›s Ma-
hallesi’nde Karakol Dura¤›’nda
toplanan 25 Halk Cepheli; “Biz
Devrimciyiz Sinmeyiz,1 May›s’ta
Çetelere Geçit Vermeyece¤iz!” di-
yerek bir eylem gerçeklefltirdiler.

Halk Cephesi ad›na Murat Ne-
dim ‹lker; “Düzen tüm araçlar› ile
yozlaflt›rma politikalar›n› yayarak,
köfle dönmecili¤i, haraçc›l›¤›, tah-
silatç›l›¤›, emeksiz para kazanmay›
ve h›rs›zl›¤› teflvik etmektedir.
Mafyac›l›k ve çeteleflme, bunun

do¤al bir sonucudur.

Devrimcilerin yozlaflmaya, çe-
teleflmeye karfl› sürdürdü¤ü müca-
delenin ne kadar gerekli, zorunlu
ve hakl› oldu¤u, her geçen gün da-
ha iyi anlafl›lmaktad›r.

Çetelere karfl›, düzenin yoz poli-
tikalar›na karfl› halk olarak birlik
olmal›y›z; sokak sokak, ev ev ör-
gütlenmeli, çeteleri mahalleleri-
mizde bar›nd›rmamal›, delikanl›la-
r›m›z› ve genç k›zlar›m›z› a¤lar›na
düflürmelerine izin vermemeliyiz.
Düzen mahallelerimizde,sokaklar›-
m›zda ve köflebafllar›nda bofl bofl
duran gençlerimizden pislik yarat-

maya çal›fl›yor” dedi. 

‹lker; “Bizler buradan tekrar
ilan ediyoruz,bu sald›r›lar› bofla ç›-
karaca¤›z ve bu çeteleri devrime
asla ve asla havale etmeyece-
¤iz.Çünkü biz devrimceyiz ve asla
sinmeyiz ! Ve biliyoruz ki düzenin
bu pisli¤ini ancak devrim temiz-
ler!” sözleriyle aç›klamas›n› bitirdi. 

1 May›s’ta Çetelere Geçit
Vermeyece¤iz!
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Dünya Bankas› ve IMF'nin "Acil
Kalk›nma Gereksinimi" bafll›¤›yla
yeni bir raporu yay›mland›. Rapor-
da halklar› bugünkünden çok daha
boyutlu bir yoksullu¤un, açl›¤›n
bekledi¤i belirtiliyor: "55-90 mil-
yon aras›nda kiflinin 2009'da afl›r›
yoksulluk tuza¤›na kap›laca¤› tah-
min edilmektedir. Dünyada kkrroonniikk
aaçç iinnssaann ssaayy››ss››nn››nn 11 mmiillyyaarr››nn üüzzeerrii--
nnee tt››rrmmaannmmaass››,, yetersiz beslenmey-
le mücadelede elde edilen kazan›-
m›n tersine çevrilmesi beklenmekte-
dir." (25 Nisan Sabah)

IMF Raporu, açl›¤›n öönnlleenneemmee--
yyeeccee¤¤iinnii ve k›sa sürede açlar›n say›-
s›n›n 11 mmiillyyaarr›› ggeeççeeccee¤¤iinnii söylü-
yor. Krizin büyük tekelleri vurmas›
üzerine, befl on tekel batmas›n diye
seferberlik ilan eden emperyalizm,
"aç say›s› 1 milyar› geçecek" gerçe-
¤i karfl›s›nda ise kk››ll››nn›› kk››pp››rrddaattmm››--
yyoorr.. Belki birkaç göstermelik "yok-
sulluk zirvesi" yaparlar ama bu ge-
liflim böyle sürecektir; bu öngörü,
e¤er halklar taraf›ndan bozulmazsa,
ggeerrççeekklleeflfleecceekkttiirr.. Çünkü emperya-
list politikalar›n halklar› her geçen
gün daha da yoksullaflt›r›p genifl kit-
leleri açl›¤a mahkum etti¤i kesin bir
gerçektir. Mevcut emperyalist poli-
tikalar bu sonucu do¤uruyor.  

Bu politikalar yüzünden dünya
nüfusunun yar›s› günde 2 dolardan,
1.5 milyar insan ise  günde 1 dolar-
dan daha az gelirle geçinmek zorun-
da b›rak›lm›flt›r. 

Dünya genelinde açl›k çekenle-
rin 330000 mmiillyyoonnuunnuu ççooccuukkllaarr oolluuflfl--
ttuurruuyyoorr.. Dünyada hheerr yy››ll 1111 mmiill--
yyoonn iinnssaann,, aaççll››kk vvee yyeetteerrssiizz bbeess--
lleennmmee yyüüzzüünnddeenn ööllüüyyoorr.. 

Dünya Bankas› Baflkan› Robert
Zoellick, “mali krize karfl› acilen
önlem al›nmamas› halinde insani
bir felaketle karfl› karfl›ya kal›r›z”
diyor. Sanki bu tabloyu yaratan ken-
dileri de¤ilmifl gibi! 

Dünya Bankas› ve IMF, insanl›k
için böyle bir gelece¤in haz›rlanma-
s›n›n bafl sorumlular›d›r. 

Emperyalizm bir avuç tekelci
burjuvay› zenginlefltirirken, milyar-
larca insana da açl›k ve yoksulluk
içinde yaflay›n diyor. BM G›da ve
Tar›m Örgütü (FAO) 2015'e kadar
dünyada açl›k çeken kifli say›s›n›
yyaarr››yyaa iinnddiirrmmeekk için 2244 mmiillyyaarr
ddoollaarraa ihtiyaç oldu¤unu belirtiyor.
Yaln›zca ABD'nin 2001'den beri
Irak ve Afganistan iflgali için yapt›-
¤› harcama miktar› ise, 668855..77 mmiill--
yyaarr ddoollaarr.. AAççll››¤¤›› yyaarr››yyaa iinnddiirrmmeekk
iiççiinn ggeerreekkllii oollaann››nn kkaaçç kkaatt›› ddee¤¤iill
mmii??

Emperyalist devletlerin banka
kurtarmak için ay›rd›klar› miktar ise
33..55 ttrriillyyoonn ddoollaarr.. Peki bu açlar için
gerekli olan›n kaç kat›?

Ama böyle sorular›n ve böyle
hesaplar›n emperyalizmin dünya-
s›nda yeri yoktur. Çünkü sistem, bu
çarp›c› “çeliflkiler” üzerinde varola-
bilmektedir. 

Kapitalizm iflte böyle eflitsiz,
adaletsiz, dünya halklar›n› açl›¤a,
yoksullu¤a sürükleyen bir sistem-
dir. Kapitalizmi ilgilendiren yaln›z-
ca daha çok sömürebilmek ve kar-
d›r. Bu sistem devam etti¤i sürece,

dünya halklar› ddaahhaa ddaa bbüüyyüükk ffee--
llaakkeettlleerrllee karfl› karfl›ya kalacakt›r. 

Açl›¤›n yafland›¤› ülkelerin he-
men hepsi emperyalizmin sömür-
gesi durumundad›r. Çünkü bu ülke-
lerin bütün yeralt› ve yerüstü zen-
ginlikleri emperyalistler taraf›ndan
talan edilmifltir. Emperyalizm, baflta
Afrika ve Asya ülkeleri olmak üze-
re, açl›¤›n kol gezdi¤i tüm ülkeler-
deki açl›¤›n ddoo¤¤rruuddaann sorumlusu-
dur. 

Emperyalistler, sistemi devam
ettirebilmek için  sömürüden, sa-
vafllardan vazgeçmeyecektir. Tek-
noloji bu kadar geliflmiflken, yeryü-
zünde herkese yetecek kadar maddi
kaynak varken, açl›k ve yoksulluk
sorununun hiç yaflanmamas› gere-
kir. Ancak açl›k ve yoksulluk, em-
peryalizm taraf›ndan yarat›lan so-
runlar oldu¤u için, sömürü ve sö-
mürgecilik devam etti¤i sürece, bu
sorun varolmaya devam edecektir. 

Emperyalizmin halklar için çiz-
di¤i gelecek, böyle bir gelecektir.
Bu gelecekte, halklar›n yarar›na
hiçbir fley yoktur. Halklar bu gele-
ce¤i kabul edemez. Dünyada açl›k
sorunu emperyalist kurumlar›n gös-
termelik “yard›mlar›yla” de¤il, em-
peryalizmin ve sömürgecili¤in oorr--
ttaaddaann kkaallkkmmaass››yyllaa çözülecektir. 

Emperyalizmin ççizdi¤i ggelecek:
""AAçç ssaayy››ss›› 11 mmiillyyaarr›› ggeeççeecceekk""

16 MMilyon ''Yeflilkart'l›
Sa¤l›k Bakan› Akda¤'›n aç›klad›-

¤› verilere göre Türkiye'de 16 mil-
yon kifli Yeflilkart tafl›yor! 

85 Y›ll›k cumhuriyetinizle, 6 y›l-
l›k "islami, muhafazakar" iktidar›-
n›zla övünün. ÖÖvvüünnüünn;; 70 milyon-
luk bir ülkenin beflte birinden fazla-
s›n› mmuuhhttaaçç hale getirdiniz. ÖÖvvüü--
nnüünn;; bu kadar y›l geçmifl, ama hal-
k›n sa¤l›k sorununu çözemediniz;

Bir insan›n YYeeflfliill kkaarrtt aallaabbiillmmeessii
iiççiinn,, gelirinin AASSGGAARR‹‹ ÜÜCCRREETT‹‹NN
ÜÜÇÇTTEE BB‹‹RR‹‹ kadar olmas› gereki-
yor. DEMEK K‹ ülkemizde 16 mil-
yon kifli, zaten bir sefalet ücreti olan
asgari ücretin de ancak üçte birini
alabiliyor. Hiçbir sosyal sigortas› ol-
madan, yoksulluk içinde yaflamak

zorunda b›rak›lm›fl 16 milyon insan!
Bu tablodan ancak utan›l›r. Ama

sömürücü egemenler utanm›yor. Sa-
banc›lar, krizden etkilenmeden kar-
lar›n› nas›l art›rd›klar›yla övünür-
ken, milyonlar sadakaya muhtaç ha-
le geliyorlar. 

‹ktidar ve burjuvalar, halktan çal-
d›klar›n›, yard›m görüntüsü alt›nda
halka verirken, da¤›tt›klar› ulufeler
karfl›l›¤›nda bir de flükür edilmesini
bekliyorlar.

16 Milyon insan›n yeflil karta
muhtaç hale getirilmesi AKP'nin
sa¤l›k politikalar›n›n, ekonomi poli-
tikalar›n›n iflas›n› gösterir. Halk›
hastanesiz, okulsuz, kömürsüz, iflsiz,
afls›z b›rakm›fllard›r. Övünecekleri
hiçbir fley yok, ama utanacaklar› iflte
böyle bir tablo var.
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Bizim efsanevi ulusal direniflimiz
ve tavr›m›z karfl›s›nda, yaflanan kat-
liamlara ve haks›zl›klara karfl› olan,
uluslararas› sessizlik k›r›l›yor. Ulu-
sal birlik ve ayr›l›klar›n bitmesi, or-
tak paydalar üzerine yap›lan anlafl-
malar, politik ve propaganda dili-
mizdeki kimi zaman çeliflkiye ulaflan
ayr›l›klar›n bir daha yaflanmamak
üzere bitmesi bizi onurland›racakt›r.
Ayn› zamanda yaflanan zulüm ve
uluslararas› zorunlu adaletsizli¤in
boyutunu ortaya ç›karacakt›r. Her-
gün yaflanan bütün haks›zl›klar›, si-
yonist asker ve komutanlar›n her-
hangi bir hukuka dayanmadan yap-
t›klar› katliamlar›n, kkaattlleeddiilleenniinn vvee
kkaattiilliinn kkiimm oldu¤unun ortaya ç›k-
mas›n› h›zland›racakt›r. Bütün bu
yaflananlar ve yük, halk›m›z›n sabr›,
direnifli ve haklar›na tutunmas›na
ba¤l›d›r. Bu haliyle halk›m›z, yöneti-
cilerine ve karar alma mercilerine
flunu söylüyor: ‹‹bbrreett aall››nn hhaallkk››nn››zz--
ddaann,, aassiillllii¤¤iinnddeenn,, uulluussaall bbiirrllii¤¤iinnee,,
ttoopprraakkllaarr››nn››nn bbüüttüünnllüü¤¤üünnee vvee vvaattaa--
nn››nnaa oollaann bbaa¤¤ll››ll››¤¤››nnddaann iibbrreett aall››nn..

FFiilliissttiinn iiççiinn HHaallkk KKuurrttuulluuflfl
CCeepphheessii olarak sorumluluk duygu-
lar›m›zla hareket ederek mücadele-
mize ve ulusal gelece¤imize kötü
bir gölge düflüren ve hala aflamad›-
¤›m›z ayr›l›klar hakk›ndaki görüfl
ve tavr›m›z› net olarak ortaya koy-
mam›z gerekti¤ini düflünüyoruz. ...
Süreç... ayr›l›klar›n bitmesini uzak
bir hayalmifl gibi gösteren dü¤ümle-
ri çözmek için, bütün gücümüzü,
kullanmam›z› gerektiriyor. Sözünü
etti¤imiz ayr›l›klar afla¤›daki mad-
delerde s›ralanm›flt›r.

BBiirriinncciissii;; Oslo kamp›n›n hükü-
met program›na, FKÖ ve siyonist
oluflum aras›nda imzalanan anlafl-

malardan bir bölüm yerlefltirmek
konusundaki ›srar›.

Hamas ve birkaç grup daha bu
duruma sayg› duyarak karfl› ç›km›-
yor. Filistin hükümetinin FKÖ ve
siyonist oluflum aras›nda yap›lan
anlaflmalarla ilgili bir tav›r belirle-
mesi ggeerreekkmmeeddii¤¤iinnii düflünüyoruz.

Bizim düflüncemize göre; Filis-
tin hükümeti program›nda böylesi
bir bölüm olmas›, ‹srail’in ve ulus-
lararas› talepler k›l›c›n›n sürekli en-
semizde olmas› ve her yeni hükü-
met oluflturaca¤›m›zda ‹srail hükü-
metinden zaman›nda imzalad›¤› ...
Anlaflmalar› yeniden teyid etmesi-
ni... talep ediyor olaca¤›z. 

‹‹kkiinnccii oollaarraakk;; biz geçici bir uulluu--
ssaall mmeerrccii oluflturulmas›ndan yana-
y›z. Ve bir süre sonra 2005 y›l›nda
yap›lan Kahire Konferans›’nda al›-
nan kararlar do¤rultusunda bir mec-
lis seçimi yap›larak, ... ulusal meclis
baflkan›, yürütme komitesi üyeleri,
direnifl gruplar›n›n genel sekreterleri
ve yürütme komitesi yetkilileri ile
muhalif olmayan ba¤›ms›z kifliler-
den bir kkoommiittee oluflturulmas›n› isti-
yoruz.

ÜÜççüünnccüü oollaarraakk;; bizim düflünce-
mize göre güven-
lik organlar›n› ye-
niden flekillendirip
güvenlik kavram›-
n› ... halk›m›z›n ve
vatan›m›z›n gü-
venlik ihtiyaçlar›-
na cevap verecek

flekilde netlefltirmemiz gerekiyor.
HAMAS ve El Fetih’in, emrivaki
yaparak, insanlar›n hayatlar›n›, hak-
lar›n› ve mülklerini güvene alaca¤›z
gerekçesiyle güvenlik birimlerini
boflalt›p yeniden kendi aralar›nda
paylafl›p kurma, tek bafllar›na hare-
ket etme hhaakkllaarr›› yyookkttuurr.. Çünkü
kkaannuunnllaarr,, halk›m›za yap›lan sald›-
r›lar›n izlerini silebilecek güçte olan
ahlak ve mücadele de¤erlerini, dire-
nifl kültürü ve deneyimlerini kapsa-

yacak flekilde uygulanmal›d›r.

DDöörrddüünnccüü oollaarraakk;; seçim yasa-
s›, meclis baflkanl›¤› ve yürütme
meclisinin nispi temsil esas›na göre
yap›lmas› gerekti¤ini düflünüyoruz.
Böylece vatan›m›z›n her alan›nda
etkin olan ve belli bir kitle gücüne
sahip olan bütün gruplar meclise
kat›lm›fl ve temsil edilmifl olurlar. ... 

Bununla birlikte ulusal çal›flma-
lara kat›lma f›rsat›, siyasi gruplar›n,
halk içinde mücadele araçlar›n› ge-
lifltirerek halk birlikleri ve örgütlü-
lükleri oluflturup kurumlaflmalar›n›
sa¤lar. Ki halk›m›z›n meflru hedef
ve tercihlerini belirleme tart›flmala-
r›na ulusal olarak kat›lmas› anlam›-
na gelen bu birlik ve örgütlerin ye-
niden hayat bulmas› ve gelifltirilme-
si gerekiyor. 

BBeeflfliinnccii oollaarraakk;; hükümet konu-
sunda; biz ulusal anlaflmalar çerçe-
vesinde uluslararas› topluluk ile gö-
rüflme yürütecek güçte ve kabiliyet-
te bir hükümet oluflturulmas›ndan
yanay›z. UUlluussllaarraarraass›› ggöörrüüflflmmeelleerrii
ddüüflflmmaann vvee iiflflbbiirrlliikkççiilleerriinn kkooflfluullllaa--
rr››nnaa cceevvaapp vveerrmmeekk aammaacc››yyllaa
yyaappmmaayyaaccaakk,, ambargonun sona er-
mesi, s›n›r kap›lar›n›n aç›lmas›, ye-
niden imar hedeflerini ggeerrççeekklleeflflttii--
rreecceekk,, demokratik, dürüst ve fleffaf
bir flekilde bir baflkanl›k ve yürütme
konseyi seçimi yapmak için haz›rl›k
ve düzenlemeleri yapacak bir hükü-
met olmal›. Ayn› zamanda ülkeyi
yönetecek karar ve yönlendirmeler
yapma gücüne sahip olmal›d›r. 

‹srailli sa¤ görüfllü gruplar›n
“bar›fl hareketi” ad› alt›nda yapt›¤›
ve Filistin topraklar›nda yaflayan in-
sanlara topraks›z ama sadece kkiiflfliisseell
bbaa¤¤››mmss››zzll››kk ttaann››yyaann,, siyonist olu-
flumun nihai hedeflerine ulaflmas›n›
sa¤layacak, zorla göç ettirilen halk›-
m›z›n ttoopprraakkllaarr››nnaa ddöönnmmee hhaakkkk››--
nn›› ttaann››mmaayyaann plan ve projeleriyle
ülkemiz için tehlike oluflturmas›n›
önlemek için, topraklar›m›zda ulu-
sal uyumu sa¤lamal›.

FHKC: Uluslararas› Ayr›l›klar 
ve Görüflmelerle ‹lgili Tavr›m›z

Afla¤›daki yaz›, FHKC’nin yay›n
organ› AALL HHAADDAAFF ddeerrggiissiinniinn

NNiissaann 22000099 ttaarriihhllii 1412.
Say›s›’ndan çevrilmifltir. 



Cem Vakf› Genel Baflkan› ‹zzet-
tin Do¤an’la, “Cemevi cümbüfl evi”
diyen anlay›fl›n baflbakan› Erdo¤an,
29 Mart’›n hemen arifesinde Dol-
mabahçe saray›nda bir araya gel-
mifller. 

Peki ne konufltular? 

Tam cevab›n› bilmiyoruz; ama
bilinenler, görüflmenin bir iiflflbbiirrlliikk--
ççiiyyllee,, bir iissttiissmmaarrcc››nn››nn kirli pazar-
l›klar›na sahne oldu¤unu gösterme-
ye yetiyor. 

‹zzettin Do¤an’›n Sabah Gazete-
si’nde yay›nlanan röportaj›ndan ö¤-
reniyoruz ki, AKP hükümeti, okul-
larda okutulacak kitaplarda Alevi-
likle ilgili bölümlerin yaz›lmas›n›
Cem Vakf›’na vermifl. (25 Nisan
2009)

Karfl›l›¤›?

Karfl›l›¤› belli: ‹zzettin Do¤an’›n
iflbirlikçili¤i. 

Dahas› da var; Cem Vakf›, ilk
kez bir seçim öncesi Alevilere her-
hangi bir partiye oy vermeleri için
ça¤r› yapmam›fl. Röportaj› yapan
Sevilay Yükselir soruyor Do¤an’a:

- “Yani Baflbakanla söz kesti¤i-
niz için mi?”

- DDoo¤¤aann:: “Aynen öyle. Diyalog
içine girmiflken, karfl›l›kl› güveni
sarsacak ... hareketlerden kaç›nmak
istedim.”

*

AKP iktidar›n›n Alevilik hakk›n-
daki düflünceleri, politikalar› belli-
dir. Bir taraftan çeflitli “aç›l›m”lar-
dan bahsediyorlar, di¤er taraftan
Alevili¤i inkar etmeye, asimilas-
yonu dayatmaya, çeflitli biçimler-
de afla¤›lamaya devam ediyorlar.
Cemevlerini bir “düflman” ku-
rumu olarak görüyor, ellerinden
gelen her zorlu¤u ç›kar›yorlar. 

Bütün bu nedenlerle “Alevi
aç›l›m›” diye pazarlad›klar› ma-
nevralar, Alevi halk› etkilemedi.
Alevi iflbirlikçileri üzerinden po-

litikalar›n› devam ettiriyorlar. 

*

Alevi bezirganlar›, ç›karlar› kar-
fl›l›¤›nda  Aleviliklerini masaya
koymaya dünden haz›rlar zaten. 

AKP’nin “hadi Alevilik bölümü-
nü de siz yaz›n” manevras›na gö-
nüllü alet olan ‹zzettin Do¤an gibi-
ler, nas›l yazacak Alevili¤i?

Röportajda diyor ki: “Alevi ve
Sünni din adamlar›ndan oluflan bir
komisyon kurdum. O tarihten beri
çal›fl›yorduk. fiimdi kitaplar haz›r…
Say›n Baflbakan’a... sunaca¤›m.” 

Baflbakan kim, niye ona sunu-
yorsun? Alevili¤in de “otoritesi”
onlar m›?.. Ama ‹zzettin Do¤an,
tteesscciillllii bir iflbirlikçidir. Baflka bir
deyiflle rruuhhuunnuu,, iinnaannççllaarr››nn››,, ddee--
¤¤eerrlleerriinnii kendi ç›karlar› için ikti-
dardakilere satan tescilli bir AAlleevvii
bbeezziirrggaann››!! Alevi halk, ne zaman
mücadeleyle taleplerini gündeme
getirse, hemen iktidardakiler “Alevi
temsilcisi” olarak bu iflbirlikçileri
öne ç›kart›p Alevilerin hakl› taleple-
rini, bo¤maya, karartmaya çal›fl-
maktad›rlar. ‹zzettin Do¤an, ““AAlleevvii
tteemmssiillcciissii”” de¤il, AAlleevvii ddüüflflmmaa--
nn››’’d›r.

*

Bir iflbirlikçi, Alevili¤i, tarihsel
özüne uygun olarak tan›mlayamaz.
Bir iflbirlikçi, Alevili¤in tarihini
egemen s›n›flar›n icazet s›n›rlar›n›n
d›fl›nda anlatamaz. AKP’nin amac›
zaten Alevili¤i, tarihsel özünden
kopart›p, içini boflaltmakt›r. Ege-
menler “din” ile halk› nas›l uyutma-

ya çal›fl›yorlarsa, tarihsel özünden
kopart›lm›fl bir Alevilikle de, ayn›
fleyi yapmay› hedeflemektedirler.
‹zzettin Do¤an gibi Alevi bezirgan-
lar›na yapt›rd›klar› “Alevi siyaseti”
de, yazd›rd›klar› kitaplar da bunun
bir parças›d›r.

‹‹zzzzeettttiinn DDoo¤¤aann AAlleevvii hhaallkk››nn››nn
tteemmssiillcciissii oollaammaazz,, oo iikkttiiddaarrddaakkiillee--
rriinn tteemmssiillcciissiiddiirr.. ‹zzettin Do¤an,
ayn› sömürücü egemenler gibi, esas
olarak Alevi halk›n ddüüzzeennee kkaarrflfl››
mmüüccaaddeelleessiinnddeenn korkmaktad›r. Bu
yüzden de oligarfliye, Alevileri nas›l
denetim alt›nda tutabilecekleri ko-
nusunda ak›l veriyorlar (ki kendile-
ri de zaten bizzat bu denetimin bir
parças›d›rlar.) Dolmabahçe’deki
görüflmede Erdo¤an’a flöyle diyor
bezirgan Do¤an: “[Baflbakana] Bu
sorun dolay›s›yla Türkiye'nin çok
zorluklarla karfl› karfl›ya kalabile-
ce¤ini, Türkiye aç›s›ndan bir gü-
venlik sorununa dönebilece¤ini,
çünkü böylesine k›rg›n ve k›zg›n ze-
minin yabanc› güçler taraf›ndan
çok kolayca kullan›labilece¤ini...
söyledim.”

Alevilere biraz hak k›r›nt›lar› ve-
rin, bizim gibi Alevi iflbirlikçilerine
de ayr›cal›klar tan›y›n, karfl›l›¤›nda
Alevileri devlete yedekleyelim pa-
zarl›¤›n›n gayet aç›k bir halidir kar-
fl›m›zdaki. 

fiimdi bu kafa yap›s›, Alevilikle
ilgili neyi nas›l yazar?

Ders kitaplar›ndaki Alevilikle il-
gili bölümlerin Cem Vakf›’na yaz-
d›r›lmas›, aç›k ki, Alevi halk için

kesinlikle demokratik bir geliflme
anlam›na gelmemektedir. Tam
tersine, yeni bir aldatmaca, yeni
bir oyalamacad›r. 

**

‹‹zzzzeettttiinn DDoo¤¤aann,, kkiittaapp yyaazz--
mmaann››nn yyaann››ss››rraa,, AAlleevvii hhaallkk›› ddüüflfl--
mmaannllaarr››yyllaa uuzzllaaflfltt››rrmmaa ggöörreevviinnii
ddee üüssttlleennmmiiflfl.. 

‹zzettin Do¤an ve Cem Vakf›,

ALEV‹L‹⁄‹N TAR‹H‹N‹ 
‹fiB‹RL‹KÇ‹LER YAZAMAZ!

Alevi hhalk›m›z,
bu   bbezirganlar›
iyi ttan›mal›. TTek
bir AAlevi’nin
bile, ‹‹zzettin
Do¤an ggibilere
inanmas›, hhalk›n
kayb›d›r.
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düzenle iflbirli¤i yapmayan Alevi de-
mokratik kurumlar›n› “gerçek

Alevilikle ilgilerinin olmamas›y-
la”, yasa d›fl›l›kla, hatta sistemin a¤-
z›yla “teröristlerin aleti olmak”la
suçlamaktad›r. Devrimcilere “terö-
rist” diyerek Alevi halk› devrimciler-
den uzaklaflt›rmaya çal›flmak da iflbir-
likçi Alevilerin bafl görevlerinden bi-
ridir. Bu bezirganlar, Alevileri dev-
rimcilerden uzaklaflt›rmaya çal›fl›rken
di¤er taraftan da Alevi halk›n›, Alevi
düflmanl›¤› tescilli MHP’li faflist ka-
tillerle, BBaahhççeelliilleerr’’llee,, FFeetthhuull--
llaahhllaarr’’llaa uuzzllaaflfltt››rrmmaayyaa çal›fl›yorlar.

‹zzettin Do¤an, geçti¤imiz günler-
de Ankara’da düzenledikleri bir sem-
pozyuma MHP Genel Baflkan› Devlet
Bahçeli’yi ça¤›rmalar›n›, röportajda
““MMHHPP''yyee kkiinn vvee nneeffrreett oollmmaass››nn”” di-
ye savunuyor. Me¤erse, MHP’li fa-
flistlerin katliamlar›, “baz› militanla-
r›n bir tak›m tasarruflarda bulunma-
s›ndan ibaret”mifl; “bundan dolay›
tüm MHP’lileri suçlamak gerek-
mez”mifl. Üstelik, o günler geçmiflte
kalm›fl. Unutun diyor katliamlar› ‹z-
zettin Do¤an. Marafllar’›, Çorumlar’›
gerçeklefltirenlere karfl› Alevi halktaki
öfkeyi törpülemeye, yok etmeye so-
yunuyor düzen ad›na. 

Ayn› röportajda, güya haklar ve
özgürlüklerin savunulmas› ad›na Fet-
hullah Gülen’in “haklar›n›n” tan›n-
mas›ndan bahsediyor Do¤an. Bugüne
kadar, yan›bafl›nda insanlar›n haklar›-
n›n, özgürlüklerinin çi¤nenmesine se-
sini ç›karmayan Do¤an, konu Fethul-
lah Gülen olunca ne hikmetse, hak ve
özgürlüklerin savunucusu kesiliyor. 

Tüm Alevi halk›m›z, bu bezirgan-
lar› iyi tan›mal›. Tek bir Alevi’nin bi-
le, ‹zzettin Do¤an gibilere inanmas›,
halk›n kayb›d›r. ‹zzettin Do¤an ve
onun gibilerin, ne Alevilerin hak ve
özgürlükleriyle ne de en genel anlam-
da hak ve özgürlüklerle bir ilgisi yok-
tur. Amac› bellidir. Karfl›m›zda ‹zzet-
tin Do¤an ve Cem Vakf› flahs›nda,
Alevi halk›, ddüüflflmmaannllaarr››yyllaa uuzzllaaflfltt››rr--
mmaayyaa,, AAlleevviillii¤¤iinn öözzüünnüü uunnuuttttuurrmmaa--
yyaa soyunmufl bir ““iiflflbbiirrlliikkççii AAlleevviilliikk
ssiiyyaasseettii”” var. Alevi halk› düflmanla-
r›yla uzlaflt›rmaya çal›flan hiç kimse,
Alevi halk›n ç›karlar›n› savunamaz...

K›z›l Meydan'da Lenin'in 139. yafl› kutland›     
Rus halk›, Lenin’in 139’uncu do¤um gününü K›z›l Meydan’da kutla-

d›lar ve Lenin’in mozolesinin meydandan kald›r›lmas› yönündeki her gi-
riflime karfl› direneceklerini aç›klad›lar.

Rusya Komünist Partisi lideri Gennadiy Züganov, beraberinde yüzler-
ce kifliyle birlikte geldi¤i K›z›l Meydan’daki Lenin’in mozolesine çiçek
b›rak›p sayg› duruflunda bulundu.

Lenin’in "insano¤lunun tarihini" de¤ifltirmedeki rolünü öven Züga-
nov, Lenin’in siyaset ilkelerinin uygulanmas› halinde ekonominin mevcut
küresel krizden kurtar›laca¤›n› savundu. Züganov, Lenin’in mozolesinin
K›z›l Meydan’dan kald›r›lmas›yla ilgili tart›flmalara da de¤inerek, naafl›
mozoleden ç›karmaya niyetlenecek herkese "uygun bir karfl›l›k" verilece-
¤ini söyledi. 

Paris'te onbinlerce Tamil
'soyk›r›m›' protesto etti

Sri Lanka devletinin Tamillere karfl› soy-
k›r›m hareketini protesto etmek için Fran-
sa'n›n baflkenti Paris'te onbinlerce Tamil gös-
teri yapt›. Eyfel Kulesi'nin karfl›s›ndaki Tro-
cadero meydan›nda toplanan onbinlerce kifli
Sri Lanka devletinin Tamillere karfl› yürüttü¤ü sald›r›lar›n› protesto etti.
Üzerlerinde 'Tamil halk›na karfl› soyk›r›ma dur'  yaz›l› beyaz tiflörtler gi-
yen eylemciler, 'Biz, Tamiller, terörist de¤iliz. Kendi vatan›m›z› istiyoruz'
yaz›l› bir büyük bir pankart tafl›d›.

Eylemin yap›ld›¤› yerde 18 Nisan'dan bu yana kurulan bir çad›rda 3
kifli ölüm orucu yap›yor. Tamil Eelam Özgürlük Kaplanlar› (LTTE) bay-
raklar›n› tafl›yan eylemciler LTTE'nin 'terörist örgütler' listesinden ç›kar›l-
mas›n› istedi. Eylemciler s›k s›k  'Sri Lanka devleti, terörist devlet', 'Sri
Lanka Devlet Baflkan›, terörist baflkan' fleklinde sloganlar att›.

Fransa'daki Tamil Koordinasyon Komitesi imzal› bildirilerde de Avru-
pal›lar’›n sessizli¤ini bozmas› ve BM Güvenlik Konseyi'nin acil bir top-
lant› yapmas› ça¤r›s› yer ald›. Sri Lanka devleti özellikle son aylarda Ta-
mil halk›na karfl› sald›r›lar›nda binlerce sivili katletti. fiu ana kadar çat›fl-
ma alan›ndan 95 bin sivilin kaçt›¤› öne sürülürken, gerillan›n denetimin-
de 10 metrekarelik bir alan kald›¤› iddia ediliyor. BM'ye göre çat›flma ala-
n›nda halen 50 bin dolay›nda sivil mahsur kalm›fl durumda.

Gerillalara ba¤l› TamilNet internet sitesine göre, ordu, ülkenin kuzey-
do¤usunda gerillalar›n elinde kalan son bölgeye yönelik a¤›r sald›r›
bafllatt›. TamilNet, bölgede yo¤un olarak sivillerin yaflad›¤›n› belirtti.

Tamiller, “tek tarafl› ateflkes” kararlar›n›n Sri Lanka hükümeti
taraf›ndan muhatap kabul edilmemesi üzerine “asla teslim olmayaca¤›z,
meflru haklar›m›z› alana kadar savaflca¤›z” aç›klamas›n› yapt›lar. 

Göçmenler 
‹çinde 110 göçmenin bulundu¤u tekne, geçen hafta Yemen aç›klar›nda

batt›. 35 Afrikal› göçmen bo¤ulurken, 13 kiflinin de kay›p oldu¤u aç›klan-
d›. 

Tekne hem eski, hem alabilec¤inin çok üzerinde insanla yüklüydü. 



‹lyas AArgun’un 118 NNisan
2009 ttarihli MMektubu’ndan:

Merhaba,

Har zamanki gibi yeni kart yap-
t›k (30 Mart) burda. Ali Kanat, Ser-
dar Aç›kel, Hakan Kanat, Nadir Ç›-
nar, Sad›k Çelik, Öcal Do¤an, Hü-
seyin Karao¤lan, Yüksel Do¤an ve
U¤ur Deve’nin yollad›¤› toplam 54
karta “...kifliler ad›na göndermek is-
tedi¤i mektuplar içerisindeki el ya-
p›m› kartlarda çizdikleri terör örgü-
tü lideri Dursun KARATAfi’› övücü
ve yüceltici kelimeler nedeniyle ör-
gütsel faaliyetini sürdürmek ve ör-
güt içi iletiflimi devam ettirmek
amac›n› gütmesi nedeniyle...” imha
karar› verildi.

Yine tutsaklar taraf›ndan yap›lan
ayl›k Kültür Sanat Dergisi “Nail-
‹bo”nun 54. say›s› U¤ur Deve tara-
f›ndan Mart ay› bafl›nda d›flar›ya
yollan›r ve sorunsuz ç›kar. Ayn› der-
ginin di¤er bir nüshas›n› M. Ali Bo-
zok, Mart ay› bafl›nda d›flar› yolla-
mak istiyor, bu sefer sak›ncal› kara-
r› al›n›r.

Cem Koyup›nar’a ziyaretçisi
arac›l›¤›yla yat›r›lan “Tutsak Dergi-
leri” kitab› sak›ncal› bulunarak ve-
rilmemifltir.

Sohbet genelgesinin (45/1) 10
saat uygulanmamas› ve adli mah-
kumlara 2009 y›l›n›n ilk aylar›nda
10 saat sohbet uygulanmas› nede-
niyle yapt›¤›m›z suç duyurusu her
zamanki gibi rreeddddeeddiillddii..

Hakan ve Ali Kanat’a hücrele-

rinden zorla al›nan kuruboya ka-
lemlerinin al›nmas›na karfl› ç›kt›kla-
r› için verilen 55 vvee 1100 ggüünnllüükk hhüücc--
rree cceezzaallaarr››nnaa yapt›klar› itiraz red-
dedildi. 

*

Uzun süreden sonra idare hhüüccrree
cceezzaallaarr››nn›› tekrar tekli hücrelerde
çektirmeye bafllad›. Mart ay›nda Ul-
vi Yalç›n’a hücre cezas› uyguland›.
Bunu protesto etmek amaçl› tüm
tutsaklar kap›lara vurdu¤u halde
idare sadece bana kap› dövdü¤üm
için ““33 aayy zziiyyaarreett mmeenn”” cezas› ver-
di.

Hapishane idaresi taraf›ndan 13
Mart 2009 tarihinde zorla tutuklu-
hükümlü ayr›m› statüsü hayata ge-
çirildi. Hükümlü tutsaklar›n yeri
zorla de¤ifltirildi. 18 Mart 2009 tari-
hinde Kemal Ayhan “A¤›rlaflt›r›lm›fl
müebbet hapis cezas›” nedeni ile
tek kiflilik hücreye götürüldü. 2 No-
lu F Tipinde Serdar Karaçelik de
zorla tek kiflilik hücreye al›nm›flt›r.
Ayr›ca 2 Nolu F Tipinde 18-21 yafl
aras› statüsüne geçilmifltir, bu yafl
grubunda olan tutsaklar zzoorrllaa aayyrr››
hhüüccrreelleerree al›nm›flt›r. 

*

‹‹zzmmiirr KK››rr››kkllaarr FF TTiippii::
‹‹flflkkeenncceecciilleerree KKoorruummaa 
Bizim maruz kald›¤›m›z jandar-

ma sald›r›lar› ve iflkenceler bilgin
dahilindedir. Bunlarla ilgili hiçbir
sorumlunun yarg›lanm›yor oluflu da
öyle. 

Yaflam yo¤unlu¤umuzun bir
aya¤› da buradaki sald›r›lar, iflken-
celi sevkler sonras› aç›lan davalar-
d›r. S›k s›k mahkemelere gidiyoruz.
Adalet mekanizmas›, ait oldu¤u sis-
temin tabiat› gere¤i, iflkencecileri
koruyarak, onun ma¤durlar›n› yar-
g›l›yor. ...

Umut yüklü, Anadolu kokulu se-
lamlar›m›z› gönderiyoruz. Kal›n
sa¤l›cakla.   

(19 Nisan 2009, ‹‹lleerrii KK››zz››llaall--
ttuunn,, ‹‹zzmmiirr KK››rr››kkllaarr FF TTiippii HHaappiiss--
hhaanneessii))

*

Yurtd›fl›nda dda TTecrit:

Nurhan EErdem’in 88.4.2009
tarihli mmektubu’ndan:

“Bofl bir zarf geçti elime. Mek-
tubun kendisi nerede tak›ld› bunu
bilmiyorum. Sana bildireyim de-
dim. ‹lginç olan, madem mektup ta-
k›ld› zarf niye geldi? Hakkaten ba-
zen komik durumlar oluyor... 

Bu arada bana gönderdi¤in
Marksizm ile ile ilgili yaz› aall››kkoo--
nnuulldduu.. Ara yerden bana uullaaflflaammaadd››
anlayaca¤›n. Gerekçe ise  “yay›n
evi” taraf›ndan gönderilmemifl ol-
mas›, tercüme için de yeterli zaman
olmad›¤›, içinde flifreli mesajlar
olabilece¤i için!!!” 

TTeekkiirrddaa¤¤ FF TTiippii’’nnddeenn::

TTeeccrriittii kkooyyuullaaflfltt››rraann yyeennii ssttaattüülleerr

Siirt EE TTipi’inde ‹‹flkence vve TTecrit ‹‹syan›
Siirt E Tipi Hapishanesi’nde bulunan adli tutuklu ve hü-

kümlüler bask›lara, iflkencelere karfl› isyan ettiler. ‹syan› ç›ka-
ran tutuklulardan 15’i hapishane çat›s›na ç›karak slogan at›p
çat›n›n bir k›sm›n› atefle verdiler. ‹syan ç›karan tutuklu ve hü-
kümlüler “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”, “Kahrolsun ‹flkence,
Tecrite Hay›r!”, “‹flkenceye Son” gibi sloganlar att›lar. 600 tu-
tuklunun kald›¤› Siirt Hapishanesi’ndeki isyan üzerine Cum-
huriyet Baflsavc›s› Adem Kul hapishaneye gelerek tutuklularla
görüfltü Yap›lan görüflmeden sonra sorunlar›n çözülece¤ine da-
ir söz verilmesi üzerine isyan sona erdi. 

Batman Hapishanesi’nde 
‹flkence 

PKK davas›ndan müebbet hapis tutuklusu
Resul Çak›r’a, Siirt’ten Batman Hapishanesi’ne
getirildi¤i ilk gün 10 saat boyunca iflkence ya-
p›ld›. Çak›r’›n ziyaretine giden yak›n› Ahmet
Çak›r, görüflte Resul’un kendisine yap›lan ifl-
kenceyi anlatt›¤›n› ve ziyarete gelifli s›ras›nda
duvarlara tutunarak yürüyebildi¤ini ve konufl-
makta zorland›¤›n› belirtti. 
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E n g i n
Çeber’i ifl-
k e n c e d e

katletmekten tutuklanan 5 gardiyan
ve bir 2. Müdür, tutukland›klar›nda
‹stanbul Üsküdar Paflakap›s› Kapal›
Hapishanesi’ne konulmufllard›. ‹fl-
kenceciler, aylard›r ayn› hapishane-
de tutuluyorlar.

Çeber’in avukatlar›, Üsküdar
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›’na baflvu-
rarak bu kiflilerin “Yüksek güvenlik-
li bir hapishanede tutulmalar› gere-
kirken, 5275 Say›l› Ceza ve Güven-
lik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›ndaki
Kanuna ayk›r› olarak neden Pafla-
kap›s› Hapishanesi’nde tutulmaya
devam edildi¤ini” sordular. 

Üsküdar Cumhuriyet Baflsavc›l›-
¤› ise, avukatlara, mevcut durumun
''””kkaannuunnuunn eemmrriinnee aayykk››rr››ll››kk tteeflflkkiill
eettmmeeddii¤¤ii”” cevab›n› verdi. Oysa ka-
nun aç›kt›. 

6 iflkenceci, yarg›n›n ve bürokra-
sinin kanuna ayk›r› himayesinin so-
nucu olarak Paflakap›s›’nda tutul-
maktayd›lar. Yap›lan aleni bir koru-
mad›r: ‹‹flflkkeenncceecciilleerrii kkoorruummaa.. 

‹‹flflkkeenncceecciilleerree bbiirr ddee ppaarraa
yyaarrdd››mm››:: ‹flkencecilerin korunma-
s› sadece bununla da s›n›rl› kalma-
m›fl. Avukatlar›n edindi¤i bilgilere
göre, Metris Hapishanesi’nde idare
ve gardiyanlardan iflkenceci gardi-
yanlar için her ay 50’fler TL toplan›-
yordu ve bu “zorunlu” k›l›nm›flt›. 

HHeerr aaflflaammaaddaa kkoorruummaa!!
Oligarflik devlet mekanizmas›

içinde iflkencecilere dava aç›lmas›
da, birkaç iflkencecinin tutuklanma-
s› da genel olarak “istisnai”dir ve
devlet aç›s›ndan ancak zorunluluk
halinde baflvurulur. Engin Çeber da-
vas›nda da böyle oldu. Ve o andan
itibaren de tüm bürokrasi iflkenceci-
leri korumak için adeta seferberlik
bafllatt›. San›k durumundaki iflken-
ceci gardiyanlara ssaahhttee iizziinn bbeellggeessii
düzenlediler, kkaammeerraa ggöörrüünnttüülleerrii--
nnii ssiillmmeeyyee çal›flt›lar. fiimdi de ifl-
kencecileri, onlara “ayr›cal›k” sa¤-
layabilecekleri uygun bir hapisha-
nede olarak Paflakap›s›’nda tutuyor
ve onlara para topluyorlar. 

‹flkencecilere bu himayeyi sa¤la-
yan kkiimm??...... Kim yasalara ra¤men
onlar› Paflakap›s›’nda tutuyor?.. ‹s-
tanbul valisi mi, Baflsavc›s› m›,
Adalet Bakan› m›, müsteflar› m›...
kkiimm?? 

Kuflku yok ki, Metris iflkenceci-
leriyle ilgili tüm geliflmelerden
AAKKPP iikkttiiddaarr›› do¤rudan sorumlu-
dur. AKP iktidar›n›n himayesinde
oluyor tüm bunlar. Engin Çeber’i ifl-
kence ile katletmekten, yani aa¤¤››rr ccee--
zzaall››kk bbiirr ssuuççttaann yarg›lanmalar›na
ra¤men, k›smen daha az hapis, daha
hafif cezay› gerektirenlerin konul-
du¤u bir hapishaneye konularak
öözzeell mmuuaammeellee görüyorlar. AKP’li
Adalet Bakanl›¤› kuflku yok ki, bu
geliflmeleri bilmesine ra¤men bu du-
rumun devam etmesini sa¤l›yor.

Ama ayn› AKP, devrimcileri F
Tipi hapishanelerde en koyu tecrit
koflullar›nda tutuyor. ‹flkencecilere
himaye, devrimcilere iflkence...
Çünkü bu alçak sömürü ve ya¤ma
sistemleri, iflkence olmadan, bask›
olmadan yürümüyor ve bunun için
de iflkencecilere ihtiyaçlar› var!

As›l ‹flkenceciler Yok! 
Askerden firar ettikten sonra h›rs›zl›k yapt›¤› id-

dias›yla tutuklanan, asker firarisi oldu¤u için Adana
6’nc› Kolordu Komutanl›¤› Askeri Hapishanesi’ne
konulan Murat Polat, hapishanede mahkum elbisesi-
ni giymeyi reddetti¤i için 27 Temmuz 2005’te iflken-
ceyle katledildi. Polat’›n iflkencede katledildi¤i otop-
si raporuyla da tespit edildi. Adana 5’inci A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde 1 yarbay, 5 baflçavufl ve 5 asker hak-
k›nda Murat Polat ve 6 askere daha iflkence yapmak,
iflkence ile adam öldürmek suçundan dolay›, dava
aç›ld›. Ama halen süren iflkence davas›nda ttuuttuukklluu
hhiiççbbiirr iiflflkkeenncceeccii yyookk..

Geçen hafta devam edilen iflkence davas›nda, iflken-
cenin as›l sorumlular›n›n tutuksuz olmas›na karfl›n, sa-
dece er Hüseyin G’nin tutuklu olmas›na Murat Polat’›n
yak›nlar› itiraz ettiler; Polat’›n anne ve babas› as›l suçlu-

lar›n, eemmiirr vveerreenn kkoommuu--
ttaannllaarr››nn tutuklu olmas›
gerekirken, d›flarda olma-
s›na tepki göstererek, ço-
cuklar›n›n sadece tutuklu
bulunan bbiirr eerr ttaarraaff››nnddaann
öldürülmüfl olamayaca¤›n›
belirterek, davan›n tek tu-
tuklusu er Hüseyin G.’nin
tahliyesini istediler. Bunun
üzerine tahliye edilen Hü-
seyin G., tahliyeden sonra
Murat Polat’›n ailesinden
özür dileyerek iflkence em-

rini komutanlar›n verdi¤ini belirtti. 

Murat Polat davas›ndaki tablo, iflkence davalar›n›n
hemen tümünün karakteristik özelli¤idir: ‹flkence emrini
veren sorumlular o davalarda yoktur genellikle. Onun
yerine bir iki alt rütbeliyle zevahir kurtar›lmaya çal›fl›l›r. 

Engin’i Katleden ‹flkencecilerin 
‘Rahat›n›’ Sa¤layan Kim?
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“Taksim’i 1 May›s
kutlamalar›na kapat-
mak, 12 Eylül mira-
s›ndan bir türlü vazge-

çemeyenlerin iflidir.

Gerisi, durumu kurtarmak için uy-
durulmufl palavralardan ibarettir.”
(Mehmet Y. Y›lmaz, Milliyet, 30 Ni-
san 2009) 

B›çakç›lar, kitapç›lar dikkat!
Tekirda¤’da iki ö¤renci gözalt›na

al›nm›fl; polis tutana¤›nda gözalt›na al-
ma gerekçesi aynen flöyle geçiyor: “1
adet çak›, 1 adet Metris roman kitab› ve
2 adet Yürüyüfl dergisi.”

B›çakç›lar ve kitapç›lar, dikkat! ‹fl-
yerleriniz her an, “örgüt merkezi”, “ör-
güt cephaneli¤i” gibi suçlamalarla bas›-
labilir, sahipleri olarak “derdest” edile-
bilirsiniz. 

Dünyam›zdan, Ülkemizden

NOTLAR Genç-
Sen’li ö¤ren-
ciler ‹stanbul
Galatasaray

Meydan›’nda
yapt›klar› ey-
lemle, binlerce
çocu¤un 23 Ni-
san’› hapishane-
lerde geçirmesi-
ni protesto et-
mifller. Demokratik bir tepki, fakat
pankarta bak›n. 

Bilemiyoruz, acaba böyle “es-
prili”, “sloganc› olmayan” slogan-
larla kitlelerin kendilerine yönele-
ce¤ini mi san›yorlar. Halbuki
anarflistinden Memur-Sen’ine ka-
dar bunu yapan yeterince var..
Halk›n mücadelesini, öfkesini  su-

land›ranlar yeterince var. 
Bu muhalefet biçimini Memur-

Sen’e b›rak›n siz... Gençlik müca-
delesi için bu ülkede bak›lacak,
örnek al›nacak çok zengin bir ta-
rih var. Yeni fleyler yaratacaksan›z
da o tarihin tecrübeleri ›fl›¤›nda
yarat›n; yarat›c›l›¤›, burjuvazinin
övdü¤ü davran›fl kal›plar›nda ara-
may›n!

E¤riye
Do¤ru:

fiahin’in
Mumu

Adalet Ba-
kan› fiahin,
halka aç›kla-
ma yap›yor: Tarih 26 Mart 2009: 

““DDeenniizz FFeenneerrii ddiiyyee nniitteelleenneenn......
ssoorruuflflttuurrmmaa iillee iillggiillii TTüürrkkiiyyee’’nniinn
AAllmmaannyyaa BBüüyyüükkeellççiillii¤¤ii’’nnddeenn bbiizzee
bbiirr eevvrraakk ggeellddii.. BBaakkaannll››¤¤››mm››zz,, iillggii--
llii ggeenneell mmüüddüürrllüü¤¤üümmüüzz eevvrraakkllaarr››
iinncceelliiyyoorr.. TTaabbiiii TTEERRCCÜÜMMEE eeddee--
cceekk..””

FAKAT gelin görün ki, fiahin’in
mumu fazla yanmad›, Frankfurt Sav-
c›l›¤› söz konusu dosyan›n ikili an-
laflmalar gere¤i TTüürrkkççee’’yyee ççeevvrriillee--
rreekk yolland›¤›n› aç›klad›.

SSöözzüünn ÖÖzzüü::

HHaakkss››zz yyeerree ddöökküülleenn kkaann
kkuurruummaazz.. 

‹ran Atasözü

Memur-Senleflmek!

GGuuaannttaannaammoo’’ddaa vvee ddii¤¤eerr CCIIAA iiflflkkeennccee--
hhaanneelleerriinnddee yyaapp››llaann iiflflkkeenncceelleerrii bbiizzzzaatt
AABBDD DD››flfliiflfllleerrii BBaakkaann›› RRiiccee oonnaayyllaamm››flfl..

EEmmppeerryyaalliisstt mmeeddyyaaddaann bbaaflflllaayy››pp oollii--
ggaarrflfliinniinn mmeeddyyaass››nnaa kkaaddaarr hheeppssii ddee bbuunnuu
hhaabbeerr yyaappmm››flflllaarr..

OOnnllaarr iiflflkkeenncceeyyii ““kkööttüünniiyyeettllii,, ee¤¤iittiimmssiizz
ppoolliisslleerriinn yyaapptt››¤¤››nnaa”” ççookk iinnaannmm››flflllaarr
aannllaaflfl››llaann.. 

notlar
7700 mmiillyyoonn ddee¤¤iill,, 7700 bbiinn kkiiflflii
ddiinnlleenniiyyoorrmmuuflfl;;

mmeesseellee yyookkmmuuflfl yyaannii!! 

**

CCeemm VVaakkff›› GGeenneell BBaaflflkkaann››
‹‹zzzzeettttiinn DDoo¤¤aann::

“Mücadelem Alevilik için”
HHiiçç bbeellllii oollmmuuyyoorr!!
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Ülkemizde de g›da ürünlerine
"hheellaall" sertifikas› verilmeye bafllan-
d›. Bu yetkiyi alan G‹MDES (G›da
ve ‹htiyaç Maddeleri Denetleme
Derne¤i) taraf›ndan geçen hafta ‹s-
tanbul'da ""22.. UUlluussllaarraarraass›› HHeellaall
GG››ddaa KKoonnffeerraannss››"" düzenlendi. Bu
konferansta ortaya konulan bilgiler-
den anlafl›ld›¤› gibi, “helal ürünler”,
büyük bir pazara hitap ediyordu ve
bu pazar›n hacmi, dünya çap›nda 22
ttrriillyyoonn ddoollaarraa ulaflm›flt›. 

Ülkemizdeki “islamc›” burjuva-
lar, bu pazardan bugüne kadar yete-
rince pay alamamaktan yak›narak,
AKP iktidar›n›n deste¤iyle bu do¤-
rultuda yeni at›l›mlar yapmay› he-
defliyorlar. ‹lk ad›mda da amaçlar›,
kozmetikten ilaca, g›dadan temizlik
ürünlerine kadar bütün ihtiyaç mad-
delerini “helal” ad› alt›nda sertifika-
land›rmak. ‹slamc› sermaye, insan-
lar› haramla korkutarak, kendi
ürünlerini pazarlayacak koflullar›
yaratmaya çal›fl›yor. Dini kullana-
rak kârlar›n› art›rman›n hesab›nda-
lar.   

AKP iktidar›nda palazlanan “is-
lamc›” sermaye, iktidar gücünü kul-
lanarak, birçok kesimi helal ürün
pazar›n› büyütmek için de seferber
etmeyi amaçl›yor. G‹MDES, flunla-
r› söylüyor mesela: “Derne¤imizin
baflar›l› olabilmesi için toplumun
bilinçlendirilmesinde yükümlü olan
kurumlar›n, ccaammii cceemmaaaattllaarr››nnaa hiz-
met eden din görevlilerimizin, yaz›l›
ve görsel yay›n organlar›m›z›n...
yazarlar›m›z›n... meslek kurumlar›-
m›z›n, okul aile birliklerimizin...
toplumu bilinçlendirme konusunu
gündemde tutmalar› önem tafl›mak-
tad›r. ” (fiebnem Dergisi)

Bu yeni pazar› büyütmek için
imamlardan tarikat iliflkilerine, is-
lamc› örgütlenme a¤lar›na kadar her
arac› kullanacaklar. Kapitalizm,
ürünlerini pazarlamak için nas›l her
yöntemle reklam yap›yor, tüketiciyi
o ürünün zorunlulu¤una inand›rma-

ya çal›fl›yorsa, islamc› sermaye de
ayn›s›n› yap›yor. Tek fark, reklam-
larda din unsurunun yo¤un kullan›-
m›. 

Din istismar› ile halktan topd›k-
lar› paralarla, kapitalizmin soygun
ve sömürü çarklar›na dahil olan “is-
lamc›” holdingler, büyümek için yi-
ne dini kullan›yorlar. Fakat, islam-
c›l›¤›n kendine özgü bir ekonomik
politikas› yyookkttuurr.. Kapitalizme karfl›
bir sistem oluflturuyorlarm›fl gibi
görünmelerine ra¤men savundukla-
r› yine kapitalizmdir. 

“Müslüman” burjuvazi, aynen
di¤er burjuvalar gibi, emek sömürü-
sünü, kâr›n› azami düzeyde art›rma-
ya bakmaktad›r. ‹slam sosuna bu-
land›r›lm›fl kapitalizm, “islamda fa-
iz yasak, ticaret serbesttir”, “kâr
sermayenin rizikosuna karfl› veril-
mifl hheellaall bir kazançt›r” gibi teori-
lerle meflrulaflt›r›lmaktad›r. (Vakit,
29.03.2009) 

Bu nedenle de bütün söylemleri
riyakarcad›r. Halk›n inançlar›n› kul-
lanan islamc› sermayenin neredeyse
el atmad›¤› sektör kalmad›. Tesettür
giyim piyasas›n› da böyle yaratt›lar.
Sürekli bir tüketim kültürü pompa-
lan›yor. ‹slama uygun ddeeffiilleelleerr,, ggüü--
zzeelllliikk ssaalloonnllaarr››,, ttaattiill kkööyylleerrii,, ssiittee--
lleerr,, kkrreeflfllleerr,, llüükkss ttüükkeettiimm mmaallllaarr››yy--
llaa “helal” pazar› yayg›nlaflt›r›l›yor.
Onlar için her fley din maskesi alt›n-

da al›n›p sat›labilen bir meta. 

Bugün 22 ttrriillyyoonn ddoollaarrll››kk hheellaall
üürrüünn ppaazzaarr››,, tüm "müslüman pat-
ronlar›n" a¤z›n› suland›r›yor. 

Üstelik de, dünya çap›nda “müs-
lüman” patronlar›n bu pazar›n yal-
n›zca oonnddaa bbiirriinnee sahip oldu¤u be-
lirtiliyor. Çünkü “helal” sertifikal›
ürünlerin önemli bir bölümü de em-
peryalist ülkelerdeki flirketlerin, te-
kellerin denetimi alt›nda. 

Yaz›m›z›n bafl›nda sözetti¤imiz
konferansta, "islamc›" burjuvalar,
özet olarak diyorlar ki: ““DDüünnyyaa hhee--
llaall gg››ddaa ppaazzaarr››nn››nn kkâârr››nn›› hhrriissttiiyyaann
bbuurrjjuuvvaallaarr yyiiyyoorr,, bbuu ppaazzaarr›› bbiizz eellee
ggeeççiirrmmeelliiyyiizz!!””

Olay, müslümanlara “helal” ye-
dirmek, müslüman› haramdan koru-
mak de¤il, bir ppaazzaarr kkaavvggaass››dd››rr..
"‹slamc›" sermaye, hhrriissttiiyyaann--mmüüss--
llüümmaann mücadelesi görünümünde,
kapitalistler aras› rekabeti sürdürü-
yor. “Din kardeflli¤i” istismar›yla da
bu rekabette mmüüssllüümmaann ttüükkeettiicciiyyii
kendi müflterisi haline getirmeye ça-
l›fl›yor.

Karfl›m›zdaki olgu dini inanc›n
ttiiccaarriilleeflflttiirriillmmeessii,, müslümanl›k
inanc›n›n ttiiccaarrii bbiirr mmeettaa haline ge-
tirilmesidir. Bu olgu, bugün, dünya
çap›nda hemen tüm islami çevreler-
de kan›ksanm›fl, hakim bir olgu du-
rumundad›r. 

Ülkemizde de aç›k biçimde gör-
dü¤ümüz tarikatlar›n hhoollddiinngglleeflfl--
mmeessii,, müslümanl›¤›n ticarilefltiril-
mesinin çarp›c› örneklerinden biri-
dir. Tarikat liderleri, fleyhler, "mü-
ritlerinin" paras› baflka yere gitme-
sin diyerek yöntemler gelifltirdiler.
Y‹MPAfi, JetPa, Kombassan, En-
düstri gibi holdingler, “faizsiz ka-
zanç”, “kar ortakl›¤›” gibi söylem-
lerle, halk›n dini inançlar›n› istis-
mar ederek toplad›klar› paralarla
holdinglefltiler. ‹slamc› holdinglerin
yurtd›fl›ndaki emekçilerden topla-
d›klar› miktar›n 55 mmiillyyaarr euroyu
buldu¤u tahmin edilmektedir. Halk-

DDiinn kkaarrddeeflflllii¤¤ii aammbbaallaajj››nnddaa sseerrmmaayyee kkaarrddeeflflllii¤¤ii 

HHAARRAAMMLLAA KKOORRKKUUTTAARRAAKK SSÖÖMMÜÜRRÜÜ 
MÜSLÜMANLI⁄IN 

T‹CAR‹LEfiT‹R‹LMES‹

Müslümanlar, 
Sizi sömürmek için islam› 

kullan›yorlar, sizin sömürüye
karfl› isyan›n›z› yat›flt›rmak için

de yine islam› kullan›yorlar. 
‹slamc› tekellerin zenginleflmesi,
sizin daha da yoksullaflman›z

demektir. Sömürücü 
burjuvazininin  dini iman› 
yoktur. Bu yüzdendir ki, 

burjuvaziden “din kardefli” 
olmaz, bunu unutmay›n. 
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Umudu da¤lara tafl›yanlar.
Yokluklar içinde mücadele bayra-
¤›n› yükseltenler. Da¤larda des-
tanlar ve direniflleri büyüten kah-
ramanlar›m›z. Onlar her zaman
Mahirce savaflmay› bilenler, her
dönemde devrim ve sosyalizm
mücadelesini yükseltenlerdir.

Onlar; Toroslar’da, Karade-
niz’de, Ege’de destanlar›, direnifl-
leri yazanlard›r.

Onlar; Dersim Da¤lar›’nda hal-
k› u¤runa can›n› feda eden 12 ge-
rillayd›lar. 23 Nisan 1993 y›l›nda
Dersim’in Ard›ç köyünün Çalaxa-
ne mezras›nda girdikleri çat›flma
sonucu katledilen 12’ler Der-
sim’de mezarlar› bafl›nda an›ld›lar.

23 Nisan günü Dersim merkez
Asri mezarl›kta; Cihan Taçy›ld›z,
Haydar Ayd›n mezarlar› bafl›nda
an›ld›lar. Ailelerinin de bulundu¤u
anma, 12 lerin nezdinde tüm dev-
rim flehitleri ad›na bir dakikal›k
sayg› durufluyla bafllad›.

Yap›lan sayg› duruflunun ar-
d›nda flehitlerin bafl›nda Halk
Cephesi ad›na konuflma yap›ld›.
Yap›lan konuflmada; "Onlar kav-
gam›z›n Mahirleridirler. fiehitleri-
miz, gelenekleri sürdürerek yeni
gelenekler ekleyerek verdiler son
nefeslerini. Mahirce, Hüseyince,
Ulaflca savaflarakK›z›ldere de
Mahirler Biz Buraya Dönmeye
De¤il Ölmeye Geldik Mahirin sö-
züyle Dersim da¤lar›nda da fia-
hanlar›m›z düflmana teslim

Onlar
Da¤lar›n
Mahiridirler

tan ““ggüünnaahhss››zz vvee kkâârrll››”” denilerek
toplanan paralar›n kayd› bile tutul-
mam›flt›r. Emekçilerden çal›nan pa-
ralar tarikat holdinglerinin, fleyhle-
rinin ve islamc› partilerin kasalar›-
na akm›flt›r. 

Ülkemizde helal g›da pazar›n›n
yarat›lmas›, “müslüman” burjuva-
lar›n ne dini inançlara olan “hassa-
siyetleri”, ne de müslüman halka
hizmet verme istekleriyle ilgilidir.
‹slamc› sermaye, pazar alan›n› ge-
niflletme peflindedir. Bu kâr h›rs›,
yaln›zca ülke iç pazar›yla da s›n›rl›
de¤ildir. Bu piyasada dönen parala-
r› gördükçe kar h›rslar› kamç›lan›-
yor. Baflta Avrupa olmak üzere,
müslüman halk›n yaflad›¤› di¤er ül-
kelerin pazarlar›na kadar uzanabil-
menin hesaplar›n› yap›yorlar. 

‹slamc› sermaye as›l vurgununu
AKP'nin iktidara gelmesiyle yap-
maya bafllad›. Devlet olanaklar›n›
kullanarak kârlar›n› büyük miktar-
larda katlad›lar. AKP yöneticileri-
nin o¤ullar›n›n gelinlerinin “fabri-
katör, armatör, ifladam›” haline ge-
tirilmesi, AKP’yi destekleyen flir-
ketlerin desteklenip tekellefltirilme-
si, baflta bas›n yay›n alan› olmak
üzere bir ço sektörde islamc› burju-
vazinin güçlendirilmesi, halk›n gö-
zü önünde aleni bir flekilde yafland›.
DDiinn--ssiiyyaasseett--sseerrmmaayyee iç içedir ar-
t›k. Bunun Türkçesi ise fludur ki;

hepsi ddiinn ttüüccccaarr››dd››rr..

Bu çark›n içindeki bütün islam-
c› kesimler, k›sa süreler içinde iihhaa--
lleelleerr,, yyoollssuuzzlluukkllaarr,, kkaarraa ppaarraa,,
vveerrggii kkaaççaakkcc››ll››¤¤››,, ddoollaanndd››rr››cc››ll››kk
vvee yyoo¤¤uunn eemmeekk ssöömmüürrüüssüüyyllee h›zla
büyük sermaye birikimleri sa¤lad›-
lar. fiimdi yeni yat›r›m alanlar› ar›-
yorlar ve helal ürün pazar› da is-
lamc› sermaye için bu ihtiyaca ce-
vap verecek bir kâr kap›s›d›r. Ha-
kim k›lmaya çal›flt›klar› yaflam tar-
z›yla da bu pazar›n süreklili¤ini
sa¤layacaklard›r. 

Müslümanlar, bu din sömürücü-
lerinin yalanlar›na kanmay›n. Onla-
r›n gözü sizin paran›zdad›r. Dini
duygular›n›z›, inançlar›n›z› müslü-
man görünümü alt›ndaki kapitalist-
lere sömürtmeyin. Onlar kendi ka-
salar›n› doldururken, lüks içinde
yaflarken, çocuklar›n› Amerika'da,
Avrupa'da okuturken sizin bu sö-
mürü düzenine sürekli ba¤›ml› ka-
larak, yoksulluk içinde bir yaflam
sürmenizi dayat›yorlar. Sizi sömür-
mek için islam› kullan›yorlar, sizin
sömürüye karfl› isyan›n›z› yat›flt›r-
mak için de yine islam› kullan›yor-
lar. ‹slamc› tekellerin zenginleflme-
si, sizin daha da yoksullaflman›z de-
mektir. Sömürücü burjuvazinin dini
iman› yoktur. Bu yüzdendir ki, bur-
juvaziden ““ddiinn kkaarrddeeflflii”” olmaz,
bunu unutmay›n. 

TKM’de ÇÇocuk
Tiyatrosu

25 Nisan günü Trakya Kül-
tür Merkezi derne¤i’ nde
“TKM Çocuk Tiyatrosu Toplu-
lu¤u’’ sahneledi¤i “’Da¤ Deni-
ze Kavufltu’’ isimli oyunla
TKM dostlar›na ve ailelere gü-
zel bir gece yaflatt›. 

“TKM Çocuk Tiyatro Top-
lulu¤u” iki bölümden oluflan
“Da¤ Denize Kavufltu” isimli
oyunu, ailelerin yo¤un alk›flla-
r›yla, yaklafl›k 1 saat süreyle
sahnelediler. Tiyatroyu yakla-
fl›k 90 kifli izledi. 

Kocaeli’de Keyfi Gözalt›
Kocaeli'de, 28 Nisan günü, Ko-

caeli Gençlik Dernekli Elif Sultan
Kalsen ve Meral Dönmez, evlerine
giderken, keyfi bir flekilde polisler
taraf›ndan darp edilerek gözalt›na
al›nd›lar.

Kocaeli Gençlik Derne¤i Kocae-
li Adliyesi önünde gerçeklefltirdi¤i
eylemde bu sald›r›lar› n demokratik
haklar mücadelesine yap›lan bir
sald›r› oldu¤unu söyledi ve
bask›larla y›lmayacaklar›n› belirtti.
15 kiflinin kat›ld›¤› eylemde "Bask›-
lar Bizi Y›ld›ramaz" ve "Faflizme
Karfl› Omuz Omuza" sloganlar› at›l-
d›.
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