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Yaﬂ›yorlar
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9 May›s’ta
‹stanbul Y›ld›z
Teknik Üniversitesi’nde gece
bölümünde
okuldan ç›karken, faﬂistlerin
Renan ER‹ﬁ
Hasan OKUT
Müjdat ÇEL‹KYAY
kurdu¤u pusuda katledildiler. Müjdat 1957, Hasan 1956, Renan 1953 do¤umluydu.
1868’de do¤du. ‹rlanda ulusal
kurtuluﬂ mücadelesinin önderlerindendi. ‹rlanda Sosyalist Cumhuriyetçi Partisi’nin ve ‹rlanda
emekçilerinin ilk silahl› örgütlenmelerinden biri olan ‹rlanda Yur t t a ﬂ O rdusu'nun kuruluﬂuna önderlik etti.
1916 Nisan›nda Dublin’de baﬂlaJames CONNOLLY
t›lan ayaklanmada tutsak edilerek, 1 2 May›s 1916’da yaralar›
nedeniyle ayakta duramaz oldu¤u halde bir koltu¤a oturtularak kurﬂuna dizildi.

olmayarak bir kez daha bu sözü do¤rulam›ﬂlard›r. Açl›¤›n koynunda, ölüme yürümenin Mahiridirler onlar. Onlar devrim için sosyalizm için can›n› feda edenlerdir. Onlar kavgam›z›n en önlerindedirler. Onlar her süreçte Mahir olman›n,
Mahir gibi savaﬂman›n gerekliliklerini yerine getiren 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 Ayd›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›. Çaytaﬂ›’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 cüret gerektiriyorsa, onlar öyle cüretkard›rlar. Mahir olmak nas›l bir fedakarl›ksa, onlar o kadar
fedakard›rlar." sözleriyle onlar›n mücadelesi anlat›ld›.

Desen: Özgür Tutsaklar (Bolu F Tipi)

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

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 kurﬂunland›. 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 ulaﬂt›rmas› karﬂ›s›ndaki tahammülsüzlü¤ünün sonucuydu
‹rfan A⁄DAﬁ
‹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.

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

Hüseyin SOYUU⁄UR
12
May›s
1987’de
ﬂehit
düﬂtü.

Ali Haydar ﬁAH‹N

Murat ÇUHACI

Tokat
do¤umluydu.
13 May›s 1995’te
‹stanbul Okmeydan›’nda sivil faﬂistlerin b›çakl›
sald›r›s› sonucu
ﬂehit düﬂtü.

Erdo¤an Güler An›ld›
Manisa, Salihli'de 25 Nisan 2009, Cumartesi günü,
ölüm orucu ﬂehidi Erdo¤an GÜLER, ailesi ve dostlar› taraf›ndan mezar› baﬂ›nda an›ld›.
TKP ve EMEP Salihli ilçe örgütlerinin de kat›ld›¤› anmada "Devrim ﬁehitleri Ölümsüzdür, Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez" ve "Erdo¤an GÜLER ölümsüzdür" sloganlar› at›ld›.
Erdo¤an GÜLER'‹N sevdi¤i türküler ailesi ve dostlar› taraf›ndan söylenerek anma sona erdirildi..
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19 Aral›k’tan
1 May›s’a
nutmay›z, unutturmay›z, affetmeyiz, vazgeçmeyiz, ç›kt›¤›m›z yoldan geri dönmez, verdi¤imiz sözden caymay›z; bütün
bunlar, bizi biz yapan de¤erlerdir.
Bütün bunlar, iktidar yolunda bizi güçlü k›lan de¤erlerdir. Bireycilikle, yozlaﬂmayla, pragmatizmle, benmerkezcilikle, insan›n, örgütlerin ve toplumlar›n bozuldu¤u bir dünyada, bu de¤erlere sahip olman›n kendisi baﬂl›
baﬂ›na bir güçtür. Bu güce sahibiz. Ne dostlar›m›z›, ne düﬂmanlar›m›z› hiç yan›ltmad›k bugüne
kadar. Çünkü devrim yolunda
bozulmam›ﬂ bir devrimcilik tarz›
ve k›r›lmayan bir çizgide ilerliyoruz.

U

3
May›s
2009
Say›:
12

u bir irade ve kararl›l›k savaﬂ›d›r. S›n›flar mücadelesindeki her mevzi, çat›ﬂma, bir irade
ve kararl›l›k s›nav›na sokar savaﬂan güçleri. Fakat mevzi çat›ﬂmalar›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, ister halk savaﬂ› sürdürün, o iktidar savaﬂ›, her halükarda bir irade ve kararl›l›k savaﬂ›d›r. Bu savaﬂtan zaferle ç›kamayanlar, büyük savaﬂtan da zaferle ç›kamazlar.

B

›n›flar mücadelesinin geliﬂim
sürecinde çat›ﬂman›n keskinleﬂti¤i tüm dönüm noktalar›, s›n›flar›n temsilcisi olarak siyasi
arenada yer alan güçler aras›nda
bir irade savaﬂ›na tan›k olur. Mücadelenin somut, güncel seyrine
bak›ld›¤›nda bu irade savaﬂ› tüm

S

4

ç›plakl›¤›yla görülür.
9 Aral›k, emperyalizmin ve
oligarﬂinin bizi devrimden,
devrimci örgütten, devrimci yaﬂam tarz›ndan vazgeçirmek için
gündeme getirdi¤i bir sald›r›yd›.
19-22 Aral›k katliam›yla baﬂlayan sald›r› F Tipi Hapishanelerde
sürdürülerek sonuç al›nacakt›.
Bu kapsaml› ve uzun vadeli
program, emperyalizm ve oligarﬂi 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 iliﬂkin bir tak›m haklar› al›p almama
savaﬂ› de¤il, bütün halk güçlerinin kararl›l›k savaﬂ›yd›.

1

yn› ﬂey 1 May›s’ta da geçerliydi. 1977’de, oligarﬂi, Türkiye yak›n tarihinin en büyük
katliamlar›ndan birini gerçekleﬂtirirken, bir bütün olarak halk›n
ve devrimcilerin iradesini hedefliyordu. 1977 katliam›, oligarﬂi
cephesinden s›n›flar mücadelesinin yükseliﬂine dur deme müdahalesiydi. Ertesi sene, o meyda-

A

Israr›m›z›n,
kararl›l›¤›m›z›n,
asla unutmamam›z›n,
asla vazgeçmememizin
kayna¤›
‹KT‹DAR ‹DD‹AMIZDIR

na ç›kma iradesinde gösterilecek
en küçük bir tereddütün bedeli
çok a¤›r olacakt› kuﬂkusuz.
9 Aral›k’ta katledildik, ama
vazgeçmedik. Hücrelere at›ld›k, boyun e¤medik. 1977’de
katledildik, alanlara yeniden ç›kmaktan vazgeçmedik. Sosyalizmin k›z›l bayraklar›n› dalgaland›rmaktan vazgeçmedik... Evet,
s›n›flar mücadelesinin iﬂte o anlar›ndaki tav›r, kimilerinin hafife
alarak, ko¤uﬂ yerine küçük odalarda kalal›m, Taksim yerine baﬂka bir alana ç›kal›m dedi¤i gibi
ele al›namayacak kadar önemli
ve belirleyicidir.

1

›llarca “ h edefimiz Ta k s i m ”
dememizi
anlayamad›lar.
Tecrite karﬂ› direniﬂi, birkaç ay
de¤il, birkaç y›l de¤il, tam yedi
y›l sürdürmemizi anlayamad›lar.
6 Kas›mlar’da y›llarca gösterdi¤imiz ›srar› anlayamad›lar. Bir
davay› y›llarca ve y›llarca insanlar›m›z› seferber ederek izlememizi anlayamad›lar... Anlamak
elbette yapmakt›r. Anlayamad›klar› gibi yapamazlard› da. Çünkü
bütün bu politikalar›, taktikleri
gündeme getiren iktidar ufku ve
iddias›d›r. Bizim büyük bedeller
de gerektirse bu politikalar› uygulama kararl›l›¤› göstermemiz,
kayna¤›n› iddiam›zdan al›r.
“ A l a n fe t i ﬂi zm i ” edebiyat› yapanlar›n, “ ö l ü m s e v e r l i k ” gibi
burjuvaziden çal›nm›ﬂ kavramlarla büyük ölüm orucu direniﬂine kara çalanlar›n, hala yedi y›ll›k direniﬂe dil uzatanlar›n, onun
tarihsel rolünü görmemekte iflah
olmaz bir körlük sergileyenlerin
kavramad›klar› ve kavrayamayacaklar› budur. Bunu kavramak, esas olarak iktidar iddias›d›r. 19 Aral›k için adalet istemekten de, Taksim’i zapt etme hedefimizden de iﬂte bundan dolay›
vazgeçmeyece¤iz.

Y

alk›n adaletinden “ﬂimdilik”
kurtulan ve yar›m kalan feda
eyleminin ard›ndan televizyonlarda kanal kanal dolaﬂt›r›lan Sami Türk, 19 Aral›k ertesindeki
günlerini hat›rlat›rcas›na, defalarca cevap verilmiﬂ, defalarca çü-

H

rütülmüﬂ, sadece bizim de¤il,
devletin resmi kurumlar›n›n dahi
tersini kan›tlad›¤› yalanlar›n› söylemeye devam etti. Ama bütün
bunlar›n içinde Sami Türk’ün
söyledi¤i bir do¤r u vard›: “Bütün
bunlar benim k i ﬂ i s e l karar›m de¤ildi” diyordu Sami Türk. Do¤ruydu; 19 Aral›klar, F Tipleri,
emperyalizmin ve oligarﬂinin kararlar›yd›. Sami Türk’ün hayata
geçirdi¤i politikan›n s›n›fsal anlamda sahipleri onlard›. Ve zaten
devrimcilerin de Sami Türk’ten
hesap sormalar›, kiﬂisel de¤il, s › n›fsal bir hesap sormad›r. S›n›f sal bir adalet iste¤i söz konusudur. Bir intikam elbette söz konusudur, fakat bu da yine s›n›fsald›r.
ami Türk iﬂbirlikçi tekelci
burjuvazinin Adalet Bakan›’d›r. Ald›¤› kararlar, uygulad›¤›
politikalar, emperyalist ve iﬂbirlikçi tekellerin ç›karlar›n› korumak için geliﬂtirilmiﬂ politikalard›r. Emperyalist ve iﬂbirlikçi tekeller ad›na teslim almak istiyordu devrimi. Feda savaﬂç›lar›,
ölüme yatarken, bedenlerini tutuﬂtururken ve hesap sorarken,
devrimcilerin yenilmezli¤ini, devrimci iradenin teslim al›namazl›¤›n› gösteriyorlard›. Sami Türk’ü
hedef alm›ﬂt› devrimciler; burjuvazinin temsilcisi olarak, burjuvazinin politikalar›n› uygulayan
bir katliamc› olarak hedeftir Sami Türk. O devrimcileri hedef
al›rken, s›n›f› ad›na, s›n›f›n›n iktidar›n› koruma ad›na davranm›ﬂsa, devrim de onu hedef al›rken,
emekçiler ad›na, halk›n devrimci
iktidar mücadelesi ad›na hedef
al›yordu.

S

orunu “kiﬂisel bir hesap sor ma” gibi görenler zaten, burjuvazi de¤il, küçük burjuva reformist kesimlerdir. 1 May›s’ta meseleyi bir “alan meselesi” olarak
görenler de ayn› kesimler ve ayn› bak›ﬂ aç›s›d›r. Bu kesimler, iktidar mücadelesinin ﬂiddetini, bu
mücadelenin kesin bir irade savaﬂ›n› içerdi¤ini görmeyen ve
göze alamayan kesimlerdir.

S

9 Aral›k için adalet istemek
de, katlederek, iﬂgal ederek
bize yasaklad›klar› alan›m›z› istemek de, hakl› ve meﬂrudur. Geri
ad›m atmas› gereken devrimciler
de¤ildir. Tam tersine, kitlelere
güven vermek için, irademizin
gücünü göstermek için, kazanabilece¤imizi göstermek için, hiçbirinden vazgeçmemeliyiz.

1

Hedefimiz devrimdir.
Tart›ﬂ›rken de, hesap
sorarken de, adalet
isterken de, caddelerde
yüraürken, meydanlara
ç›karken de bize yol
gösteren budur.
Sorulmad›k hiçbir
hesap, aﬂ›lmad›k hiçbir
engel, kazan›lmam›ﬂ
hiçbir mevzi
kalmayacak; zafer
oradad›r iﬂte!

erek 1 May›s 1977 katliam›,
gerekse de 19-22 Aral›k katliam›, oligarﬂik devletin gücünü,
kudretini en üst düzeyde gösterdi¤i, halka karﬂ› adeta güç gösterisi yapt›¤› operasyonlard›r. Ama
ayn› zamanda bu iki olay, oligarﬂik devletin en zay›f yan›d›r da.
‹ki katliam da, ülkemizdeki siyasi iktidar›n kendi yasalar› içinde
yönetemedi¤inin, halk›n mücadelesi ve devrimin iradesi karﬂ›s›nda acz içinde oldu¤unun ifadesidir. Bu nedenledir ki, kitlelere karﬂ› gözda¤› ve teslim alma
politikas›n›n araçlar› olarak baﬂvurulan bu katliamlar, yap›ld›¤›
andan itibaren ayn› zamanda oligarﬂik devletin zay›f karn›n› oluﬂturmaktad›r. En baﬂta, her iki
katliam da oligarﬂik devletin
meﬂrulu¤unu tart›ﬂt›ran sonuçlar
yaratm›ﬂt›r.

G

ararl› olmal›y›z. Gereken yer de, gereken anda ve gereken
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biçimde kararl›l›¤›m›z› göstermek, irade savaﬂ›n› kazanmak
için ﬂartt›r. Bunun biçimi bazen
onlarca ölebilmeyi göze almakt›r,
bazen bir alanda, bazen bir sloganda, pankartta ›srar etmektir.
Bazen bir tavr› reddetmek, bazen
hesap sormakt›r. Bunun biçimini
o anki koﬂullar belirler, ama irade savaﬂ›n›n özü hemen her zaman ayn›d›r; bu savaﬂ› ancak
gereken cüreti, fedakarl›¤›, kararl›l›¤› gösterirseniz kazanabilirsiniz. Day›’n›n ﬂu sözlerini hat›rlayal›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›zla, vazgeçmeyiﬂimizle yerine getirmeye çal›ﬂt›¤›m›z görev de budur.
lkemiz, mücadelenin son derece dinamik oldu¤u bir ülkedir. Ulusal ve sosyal kurtuluﬂ
mücadelesinin böyle bir dinamizm 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›ﬂlar›n, sapmalarla devrimci çizginin
daha kolayl›kla ayr›ﬂt›r›labilmesini 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 kesimlerinin 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, caddelerde yürürken, meydanlara ç›karken de bize yol gösteren budur.
Sorulmad›k hiçbir hesap, aﬂ›lmad›k hiçbir engel, kazan›lmam›ﬂ
hiçbir mevzi kalmayacak; zafer
oradad›r iﬂte!
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✪ 19-22 Aral›k katliam›n›n sorumlusu
Adalet Bakan› Hikmet S am i Tü rk ’e k ar ﬂ›
f eda eyl emi ger çek leﬂ tiri ldi .

✪ Ankara Bilkent Üniversitesi’nde
gerçekleﬂtirilen eylemde, feda savaﬂç›s›n›n
üzerindeki bomban›n patlamamas›
nedeniyle Sami Türk kur tuldu.
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Sami Türk’ün Ensesindeki
Halk›n Adaletinin K›l›c›d›r

29 Nisan günü saat 10.45 s›ralar›nda Ankara Bilkent Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nde, eski Adalet
Bakan› Hikmet Sami Türk’e karﬂ›,
bir feda eylemi giriﬂiminde bulunuldu.
19-22 Aral›k 2000’de gerçekleﬂtirilen hapishaneler katliam›n›n birinci dereceden sorumlular›ndan biri olarak bilinen Sami Türk, suçlar›n›n hesab›n› vermekten son anda
kurtuldu.
Cephe taraf›ndan yap›lan aç›klamada “feda eyleminin, henüz netleﬂtiremedi¤imiz bir aksakl›k sonucu yar›m kalmas› nedeniyle, 19-22
Aral›k Katliam›’n›n birinci dereceden sorumlular›ndan eski Adalet
Bakan› Hikmet Sami Türk, halk›n
adaletine hesap vermekten kurtulmuﬂ oldu.” deniliyor ve ﬂu ek yap›l›yordu:
“ Ama ﬂi mdil ik!”
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 tarihinin en büyük hapishaneler katliam›n› gerçekleﬂtiren ve hala bu katliam› 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, sonuç anlam›nda hedefine ulaﬂamam›ﬂ olsa da, bunu hat›rlat›yor yine
tüm zalimlere. Üstelik bunu da, oligarﬂinin tüm önlemlerine, teknolojilerine ra¤men yap›yor... Bas›n Bürosu aç›klamas›nda bu yan ﬂöyle dile getiriliyordu:
“Hiçbir güv en lik ön lemi, h al k ›n ad al et ö zl em in d en g üç lü d e¤ il dir!”
Bu baﬂl›¤›n alt›nda ise ﬂu söylenmekteydi:
“Devletin en üst düzey koruma
önlemleriyle korudu¤u eski Adalet
Bakan› Hikmet Sami Türk’ün burnunun dibine kadar yaklaﬂt›k. O bugün 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 DEVLET‹N VE ONUN POL‹S‹N‹N RUHU
DUYMADAN BOMBALARIMIZLA,
S‹LAHLARIMIZLA
SAM‹
TÜRK’ÜN YANINA KADAR G‹TT‹K.
N e ad›m baﬂ› her ye re konul an
“mobese” kameralar›, ne “ortam
dinlemeleri”, ne de adeta örtülü bir
s›k›yönetim düzenine dönüﬂen
“güvenlik” önlemleri, hiçbir ﬂey

’

hal k› n ya ra t›c ›l› ¤›n›n, devr imci ka rarl›l›k ve iradenin üst ünde ola maz. Eylemimiz, bunu bir kez daha
herkese göstermiﬂtir.
Halk düﬂman› katliamc›lar, iﬂkenceciler, infazc›lar, sömürücü
asalaklar, gökdelenlerin 25. kat›na
da ç›ksalar, yerin yedi kat alt›na da
saklansalar, koruma ordular›n›n ortas›nda da dolaﬂsalar, halk›n adaleti onlar› bulup cezaland›racak.
Sabanc›lar’›n gökdelenlerine
nas›l girdiysek, bugün Sami
Türk’ün burnunun dibine kadar nas›l girdiysek, yine girece¤iz. Onlarca 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 sözüdür: ADALET YER‹N‹ BULACAK!”

Kimse “neden, niye”
s o r mad ›, tar t › ﬂ m a d › !
Sami Türk’e yönelik eylem giriﬂimi, do¤al olarak an›nda televizyonlarda “son dakika” duyurular›yla verilmeye baﬂland›. Belli bir kiﬂiye yönelik eylemlerde, ço¤unlukla
olan, habere bu eylemin neden niçin
yap›ld›¤› üzerine tart›ﬂmalar›n eﬂlik

Bilkent
Üniversitesi
etmesidir. Ama bu eylemde
böyle bir soru yoktu adeta.
Çünkü bu, cevab› baﬂtan belli
bir soruydu.
Sami Türk’ün Adalet Bakanl›¤› döneminde çok aç›kça
görülmüﬂtü ki; onun iki özelli¤i
vard›, yalanc› ve katliamc›. Bu iki
özellik, Sami Türk’te adeta bütünleﬂmiﬂtir. O kadar ki, feda eyleminden k›l pay› kurtulan yalanc› ve katliamc› bakan, ç›kar›ld›¤› televizyon
ekranlar›nda hala pervas›zca yalanlar›na ve katliam› savunmaya devam ediyordu. Ve bu yan›yla da
aç›klamada söylenen ﬂu cümleyi kan›tl›yordu: “Hikmet Sami Türk, bu
cezay › ço kta n hak etm iﬂ tir !” Bu
baﬂl›¤›n alt›nda ise ﬂunlar belirtiliyor 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› sald›r›ya geçtiler.
8 jandarma komando taburu, 37
bölük olmak üzere 8 bin 335 subay,
astsubay ve asker, binlerce çevik
kuvvet, binlerce gardiyandan oluﬂuyordu zulüm güçleri. Üç gün süren
sald›r›da 20 bini aﬂk›n gaz bombas›
kullan›ld› tutsaklara karﬂ›. Tutsaklara s›k›lan kurﬂunlar›n say›s› bilinmiyor. 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›. ‹stisnas›z tüm tutsaklar iﬂkencelerden
geçirildi.
Halka hesap vermekten “ﬂimdilik” kurtulan Hikmet Sami Türk,
eylemimizin hemen ard›ndan yapt›¤› bas›n toplant›s›nda, “ssuç un u bi len” bir katil portresi çiziyordu.
“Beni neden öldürmek istediler?” diye sordu ve hemen ard›ndan
19-22 Aral›k 2000 katliam›n›, F Tipi Hapishanelerin aç›lmas›n› anlatmaya baﬂlad›. Suçunu bilen, kime
niye hizmet etti¤ini bilen bir burjuva politikac›s› olarak, “ H a y a t a D ön ü ﬂ ” ad›n› verdi¤i ve hala ayn› ad›
kullanmakta ›srar etti¤i operasyonu

savundu. Bu operasyonla hapishanelerde büyük bir “reform” yap›ld›¤›n› savunuyordu hala. Bak›n savundu¤u neydi: “... yang›n bombalar› atarak, ko¤uﬂu bir anda yakmaya baﬂlad›lar. Yang›n aniden bütün
ko¤uﬂa yay›ld›. Ranzalar, bütün eﬂyalar birden yanmaya baﬂlad›. Ve
insanlar gaz bombalar› ve dumandan nefes alamaz hale geldiler. ‹çerisi f›r›n gibiydi. Saçlar›m›z tutuﬂmaya baﬂlam›ﬂt›. Kap› zorlanarak
aç›ld›. Ama alevler geçmemize izin
vermiyordu.”
Geçemediler.
6 Kad›n, Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde diri diri yak›ld›.
6 kad›n›n kömüre dönüﬂen cesetleriydi Sami Türk’ün reformu.
19-22 Aral›k günlerinde hapishanelerden ç›kar›lan tam 28 tutsa¤›n cesediydi reform.
Reform, binlerce tutsa¤›n iﬂkencelerden geçirilmesiydi. Reform, F
Tiplerinin iﬂkencelerle, tecavüzlerle
aç›lmas›yla ve tecritle devam ediyordu. Ve Sami Türk, 28 tutsa¤›n
katledilmesinin ard›ndan ç›kt›¤› televizyon ekranlar›nda “Benim tahminlerimin alt›nda bir zaiyatt›r. Çok
daha fazla, bunun birkaç kat› olabilir diye öngörüyorduk” diyendi.
Sami Türk’ün bu sözlerini aktaran aç›klama, bu sözlerin alt›na ﬂu
notu düﬂüyor: “Bu bir savaﬂ ve elbette zulüm cephesi de “zaiyat” verecek. Ve onlar›n baﬂ›nda da yukar›daki sözlerin sahibi olacak.”

‹ﬂte eylem kan›tt›r:
F T ipleri de mücadeleyi
durduramad›!
Bilindi¤i gibi, F Tipi hapishaneler, devrimci tutsaklar› teslim alman›n ötesinde, devrimci mücadeleyi
ve devrimci örgütleri bitirme amac›na ulaﬂmak için de önemli bir araç

olarak gündeme getirilmiﬂti
oligarﬂi taraf›ndan. Ama Devrimci Hareket, bu sald›r›y› büyük bir direniﬂle gö¤üsledi ve
püskürttü. Gelinen nokta, Bas›n Bürosu aç›klamas›nda “‹ﬂte
ensendeyiz Sami Türk! ‹ﬂte
gördün ki, F Tipi Hapishaneleriniz
de devrim mücadelesini durdurmaya yetmemiﬂtir!” sözleriyle ifade
ediliyordu.
“19 Aral›k’ta teslim olmad›k, feda savaﬂç›lar›m›zla ç›kt›k zulmün
karﬂ›s›na. F Tiplerinde teslim olmad›k; 122 ﬂehit 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; ödeyece¤iz.
Hikmet Sami Türk, bas›n toplant›s›nda 19-22 Aral›k ertesinde oligarﬂinin çeﬂitli sözcüleri taraf›ndan
yap›lan aç›klamalar› tekrarl›yordu
adeta. Hayata Dönüﬂ ve F Tipleriyle, “d›ﬂar›daki terör”ün de engellendi¤ini söylüyordu. Hat›rlanaca¤› gibi, 19-22 Aral›k katliam›n›n ard›ndan ‹çiﬂleri Bakanl›¤› ve Jandarma
Komutanl›¤› taraf›ndan verilen brifingde de “F Tipi uygulamas›yla terör ülke gündeminden ç›kar›lacakt›r.” denilmekteydi. Ama iﬂte yan›ld›lar.
Yan›ld›klar›n›n en yak›n ve en
son kan›t›, Sami Türk’ün burnunun
dibine kadar sokulan Cephe savaﬂç›lar›d›r. Sami Türk’ün ensesinde
hissetti¤i o nefes, 19-22 Aral›k katliam›n›n da, F Tipi hapishanelerin
de halk›n devrimci mücadelesini
durdurmaya, devrim mücadelesini
“ülke gündeminden ç›karmaya”
yetmedi¤ini söylüyor.”
Sami Türk, eylemin ard›ndan kanal kanal dolaﬂ›p ne kadar “korkmad›¤›n›” kan›tlamaya çal›ﬂa dursun,
devrimcilerin ﬂu sözleri ﬂimdiden
tarihe not düﬂülmüﬂ durumda: “Sami Türkler ve tüm halk düﬂmanlar›
bilsin ki, nefesimizi ensenizde daha
fazla duyacaks›n›z!
Ve o, duydu¤unuz son nefes olacak.”
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Ne Sami Türk’ü,
Ne de ‘Hayata Dönüﬂ’ü

AKLAYAMAZSINIZ!

3
May›s
2009
Say›:
12

Bir halk düﬂman›, bir katil olan
Hikmet Sami Türk, 29 Nisan Çarﬂamba günü Ankara Bilkent Üniversitesi’nde kendisine yönelik feda
eyleminden kurtulduktan sonra, televizyon televizyon dolaﬂt›r›ld›. Röportajlar yap›ld›.
Sami Türk suçunu biliyordu.
Çok iyi biliyordu. ‹lkin, “nas›l kurtuldu¤unu” anlat›yordu ço¤unlukla:
“Aram›zda 15 santim kadar bir mesafe vard›, benimle konuﬂmak istiyordu... ‘Sonra gel’ dedim ve daha
bir metre kadar gittim ki arkamda
patlama oldu, döndüm korumalar›m üzerine atlam›ﬂt›, yerde bir silah vard›, bomba olmay›nca silahla
vurmak istemiﬂti...”
Kendisine daha önce de “sald›r›
giriﬂimleri” oldu¤unu, ama hiç birinin bu kadar yak›n olmad›¤›n›, aralar›nda 15 santim ancak kald›¤›n›
anlatt›ktan sonra “Beni neden öl d ü r m e k i s t e d i l e r ? ” diye sorup cevab›n› da kendisi veriyordu.
Sami Türk hala utanmadan o
gün “ H a y a t a d ö n ü ﬂ ” ad›n› verdi¤i
katliam› savunuyordu. “Baﬂka çare
yoktu yapmak zorundayd›k” diyerek hala kendisini ve devletini aklamaya çal›ﬂ›yordu.

cekti”, gibi mant›k s›n›rlar›n› zorlayan senaryolar üretti. Dervimci hareketin eylem anlay›ﬂ›n›, çizgisini
herkes biliyordu; hedef kimse, kuﬂku yok ki, zarar› da o görecekti.
Ötesi senaryoydu. Ama belirtti¤imiz gibi, öyle büyük bir terörün
uygulay›c›s›yd› ki, en iﬂbirlikçi, en
faﬂist, gerici spikerler bile, ister istemez Hikmet Sami’yi karﬂ›lar›nda
görünce, 28 ölüyü soruyorlard›.
Karﬂ›lar›ndaki, 28 ölümü az görüp, “Benim tahminlerimin alt›nda
bir zaiyatt›r.” diyen biriydi. Bunu
diyen katil, kalkm›ﬂ, “200 kiﬂiyi öldüreceklerdi” diye uyduruyordu.
19 Aral›k’› alk›ﬂlayan, F Tiplerine övgüler düzen gazeteciler karﬂ›s›nda gayet rahat konuﬂuyordu Sami 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-

yeni yalanlar,
yeni senar yolar
Ç›kt›¤› ekranlar, uzat›lan mikrofonlar ço¤ald›kça, yalanlar, senaryolar birbirine kar›ﬂt›. Daha önce de
“Bulgaristan’dan gelen gazeteci
kimli¤inde birinin kendisine benzer
bir eylem yapmak istedi¤i” senaryosu yaz›ld›. Yaland›... Kendisinin
19-22 A r a l › k t e r ö r ü n ü örtbas etmek için terör demagojisi yapt› bol
bol; “e¤er bomba patlasayd›, binada
bulunan 200 ö¤rencinin hepsi öle-
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“Bu vahﬂet gerçekleﬂtirilirken,
Adalet Bakan› o’ydu.”

muﬂtu: "‹çiniz rahat m›?" Hikmet
Sami, neye u¤rad›¤›n› ﬂaﬂ›rd›, cevap
veremedi kalk›p gitmenin çarelerine
bakt›.
Çanak sorulara al›ﬂm›ﬂt›. Üstelik, “sald›r›ya u¤ram›ﬂ ma¤dur” havas›nda dolaﬂ›yordu ortal›kta. Ama
o, b u o la yd a, bu ey le md e ma ¤du r
de¤il, ma¤dur edendi; katliamc›
oland›.
Suçu ortada ve sabitti asl›nda.
2000 y›l›ndan beri k o r u m a l a r l a ,
kendi deyimiyle “ yeterince korumayla” dolaﬂ›yordu. Suçluydu,
onun için korunuyordu, korkuyordu, korkudan korumaya çal›ﬂ›yorlard› onu.
Sorulara “korkmad›m” diye cevap verse de, O’nun psikolojisini en
iyi ﬂu sözleri ortaya koyuyordu:
“ N e re y e g i t s e m o n l a r d a b e n i m l e
gelirler.”
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 dönüﬂmüﬂtü anlaﬂ›lan. Neler var o suçlar›n›n içinde; bir özet yapal›m en
az›ndan:

19-22 Aral›k
Ha pis hane le r Ka tlia m›
Hikmet Sami Türk, Bülent Ecevit’in Baﬂbakanl›¤›’nda DSP-MHPANAP’›n kat›l›m›yla kurulan 57.
Koalisyon Hükümeti’inde 3.5 y›l
Adalet Bakanl›¤› yapt›. Bakanl›k
görevine baﬂlad›¤› tarih 28 May›s
1999’du.
Sami Türk’ün en büyük suçu 1922 Aral›k 2000 günlerinde gerçekleﬂtirilen hapishaneler katliam›d›r.
Bu tek suçu de¤il ama en büyük suçudur. Türkiye hapishaneler tarihinin bu en büyük katliam›n›n birinci
dereceden sorumlular›ndan biridir.
F Tipi tecrit hücrelerine karﬂ› siyasi tutsaklar›n baﬂlatt›¤› ölüm orucu direniﬂi sürüyordu ve 60 gün olmuﬂtu. 19 Aral›k’ta sabaha karﬂ› ayn› anda 20 hapishaneye birden sald›r›ld›. Binlerce iﬂkenceci katilin
kat›ld›¤›, onbinlerce bomban›n, kur-

Sami, ayn› kabinenin
üyesiydiler.
Yine
Sadettin
Tantan bu operasyona bir y›ldan beri haz›rland›klar›n›, “cezaevleri maketleri
üzerinde” çal›ﬂt›klar›n› da aç›klam›ﬂt›.
‹ﬂin özü buydu. HikBu zulüm gerçekleﬂtirilirken,
met Sami’nin 30 NiAdalet Bakan› O’ydu
san günü ekranlarda
tekrarlay›p durdu¤u
ﬂunun kullan›ld›¤› sald›r›da, dört
“ t o p l u m s a l m u t a b a k a t ” › n içi de
gün içinde 28 tutsak katledildi. Katboﬂtu.
ledilmeyenler, yara bere içinde, iﬂKatliamla ilgili ortaya ç›kan g e rkenceler alt›nda F tiplerinin hücreçekleri de hiçbir z a m a n k a b u l e tlerine konuldular.
mek istemedi Hikmet Sami.
Hikmet Sami Türk, 28 tutsa¤›n
O hala, içeriden tutsaklar›n ateﬂ
katledildi¤i katliam›n ard›ndan gaaçt›¤›n›, ellerinde kaleﬂnikof oldu¤u
zetecilere verdi¤i demeçte “Benim
hikayelerini anlat›yor.
tahminlerimin alt›nda bir zaiyatt›r.
Oysa, gerçek tersidir ve kan›tl›,
Çok daha fazla, bunun birkaç kat›
belgelidir. Bayrampaﬂa’da inceleme
olabilir diye öngörüyorduk” demiﬂyapan bir resmi heyet, d › ﬂ a r d a n
ti.
içeriye yo¤un ateﬂ edildi¤ini tesbit
Adalet mekanizmas›n›n baﬂ›ndaeder. Günler sonra hapishaneye giki ismin adaleti buydu iﬂte. 50, 100
den heyet, ko¤uﬂlar›n temizlenip
tutsa¤›n ölüm karar›n› al›yordu otuboyanm›ﬂ oldu¤unu görür. Ama burup. Sadece hemen üst paragrafta
na ra¤men d › ﬂ a r› da n a t › l m › ﬂ 45
aktard›¤›m›z bu söz, Hikmet Saadet kurﬂun izi tespit ederler.
mi’nin yüzündeki maskeyi düﬂürNe oldu¤u bilinmeyen kimyasal
mekteydi asl›nda. Maske düﬂüyor
bir gaz kullan›ld›¤›n›, tutsaklar›n
ve 28 tutsa¤›n katledilmesini “az”
yan›s›ra o gün orda görevli bulunan
bulan G e s t a p o r u h u ortaya ç›k›yorBinbaﬂ› Zeki Bingöl de itiraf etmiﬂ,
du.
ç›kard›¤› kitapta yazm›ﬂt›r.
Sami Türk, ad›n› “hayata dönüﬂ”
“Operasyona” getirilen katliam
koyduklar› bu katliam›, 29 Nisan
birli¤i
özel bir birlikti. Hapishane
günü kendisine karﬂ› gerçekleﬂtiriçat›s›ndan
ve de¤iﬂik yerlerden ateﬂ
len feda eyleminden sonra da pervaederek çok say›da bomba atarak
s›zca savunuyordu. Bu katliamla
katliam› gerçekleﬂtiren bu özel
hapishaneler sorununun çözüldü¤üekiplerdi.
nü, büyük reform yap›ld›¤›n› savuAma ne anlat›mlar, ne resmi ranurken, katliam› savunmak için,
porlar, Hikmet Sami’nin yalanc›l›2000’den beri tekrarlanagelen ya¤›n› de¤iﬂtirmiyor. “Adli T›p” ralanlara baﬂvuruyordu yine.
porlar›, bilirkiﬂi raporlar› yalan söy“Ölüm orucunda olanlar› kurtarlüyor; bir tek o do¤ru, o katletti, en
mak” için yapm›ﬂlard› güya operasiyi o biliyor. Papa¤an gibi, hala
yonu. Katlederek kurtarm›ﬂlard›.
“Hayata Dönüﬂ” diyor, “terör edebiBunun “kurtarma” ile bir ilgisinin
yat› yap›yor, “Cezaevi re f o r m u ”
bulunmad›¤› ortadayd›. Nitekim o
yapt›m diyor.
dönem ‹çiﬂleri Bakan› olan Sadettin
Ama hiçbir ﬂey, durmaks›z›n anTantan “ Tabii, as›l amaç Ölüm
latt›klar›, 28 ölüm gerçe¤i ve 122
Oruçlar›n› bitirmek de¤il, onun
yan›nda devletin otoritesini sa¤la- ölüme neden olan tecrit gerçe¤ini
makt›...” demiﬂti. Tantan ve Hikmet
unutturmuyor.

Türk en büyük yalanc›
bakanlardan biridir
19 Aral›k katliam sald›r›s›n› henüz ortada yokken, Sami Türk kendisinden öncekiler gibi yalan ve demagojilerle içerdeki tutsak devrimcileri karalamak, eylemlerini etkisiz
k›lmak, halk› yanl›ﬂ yönlendirmek
için elinden geleni yapt›. “Örgüt
bask›s› var, örgüt zoruyla ölüm orucu yap›yorlar”, “Ölüm orucundakileri örgütün elinden kurtarmak gerekir” gibi say›s›z yalana baﬂvuruyordu. Yalanc›l›k konusunda Sami
Türk H i t l e r ’ i n p ro p a g a n d a b a k a n› Göbels’le yar›ﬂ›r durumdayd›.
Direniﬂteki tutsaklar, bu her zaman baﬂvurulan bir karalamad›r, iftirad›r dediler; çünkü, “Mutlak bir
gönüllülük, mutlak bir inanç olmadan kimse ölüme gitmez, ölmez, ölemez”di.
Tutsaklar Adalet Bakan› Hikmet
Sami’ye ça¤r›da bulunarak bas›nla
birlikte gelmesini ve ölüm orucundakilerle tek tek görüﬂmesini istediler. Ama Hikmet Sami, iﬂine gelmedi¤i için tutsaklar›n bu ça¤r›s›n›
dinlemedi.
Adalet Bakan› Türk o dönem yeni yap›lmakta olan F tiplerinin çok
modern hapishaneler oldu¤unu anlatmaktayd› sürekli. “Terör” edebiyat› da yaparak hakl›l›¤›n› inand›rc›
k›lmaya çal›ﬂ›yordu. Gazetecileri
yeni yap›lan Sincan F Tipi hücre hapishanesine götürüp gezdirdi. Ve
burjuva medyan›n “5 y›ld›zl› otel
gibi” baﬂl›klar› atmalar›n›, bu yönde yaz›lar yaz›lmas›n› sa¤lad›. Aileleri de gezdirdiler. Ama aileler Sincan F Tipini dolaﬂarak bunun bir
tecrit hapishanesi oldu¤unu tesbit
ettiler, bunu teﬂhir ettiler. Sincan F
Tipini gezenlerden biri de milletvekli Prof. Mehmet Bekaro¤lu idi.
Gördüklerini ﬂöyle anlatm›ﬂt› Bekaro¤lu da: “ G ö r d ü k l e r i m i z , a n l a t › l a n l a r d e¤ il.”
“Biz Sincan’daki cezaevinin inﬂaat›n› gezdik, iki tip oda var. Bir
k›sm› tek kiﬂilik 3x4, 12 metrekare
civar›nda bir hücre, yine bir o kadar havaland›rmas› olan mekanlar-
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“Bu vahﬂet gerçekleﬂtirilirken,
Adalet Bakan› o’ydu.”
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dan oluﬂuyor.
(...) Bakanl›k F tiplerini 7-8 tane
odan›n ortak alanlara aç›ld›¤› mekanlar ﬂeklinde tan›tm›ﬂt› ve buradan hareketle de baz› kuruluﬂlar,
örne¤in Barolar Birli¤i bunlar›n
çok ideal yerler oldu¤unu söylemiﬂti... Ama bunlar öyle ortak mekanlara falan de¤il darac›k koridorlara
aç›l›yor...”
Bekaro¤lu anlat›lanlardan sonra
gördüklerine ﬂaﬂ›rm›ﬂt› çünkü bir ve
3 kiﬂilik h ü c re hapishanesiydi.
F Tipi hücreler de Sami Türk’ün
19 Aral›k’la birlikte büyük suçlar›ndan biridir.
19-22 Aral›k katliam› Sami
Türk’ün tek suçu de¤il demiﬂtik daha baﬂta. U l u c a n l a r katliam›, Burdur ve Bergama hapishanesine yönelik katliam sald›r›lar› da Hikmet
Sami’nin bakanl›¤› döneminde oldu.

U l uc a n l a r K a t l i a m›
Ankara Ulucanlar Hapishanesi’nde 26 Eylül 1999’da tutsaklara
sald›r›ld› ve 10 devrimci tutsak, iﬂkencelerle, büyük bir vahﬂetle katledildi. Herﬂey ortadayken Genelkurmay’la iﬂbirli¤i yaparak bu katliam› gerçekleﬂtiren Hikmet Sami, o
zaman da katliam› yalanla örtbas etmek isteyenler aras›ndayd›. Bakan
ve savc›lar›, tam bir yalan iﬂbirli¤i
içinde, tutsaklar›n ranzadan düﬂtü¤ünü, birbirlerini vurduklar›n› ileri
sürerek katliam› örtbas etmeye çal›ﬂ›yorlard›.
Ama söyledikleri yalanlar
TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu’nu bile ikna etmekten
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uzakt›. Komisyon üyesi milletvekili Sebgetullah Seydao¤lu, 12
ﬁubat 2000’de yapt›¤›
bas›n aç›klamas›nda,
“Tutuklular›n gaz bombalar› ve köpükle bay›lt›ld›ktan sonra hamamda öldürüldü¤ünü
düﬂünüyoruz, çal›ﬂmam›z, sonuca ulaﬂmam›z
yetkililer taraf›ndan engellendi” diyordu.
Evet katliam›n sorumlusu “yetkililer”, 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 duvar› y›k›ld› ve bir tutsa¤›n kolu kopart›ld›.
Sami Türk, F T i p l e r i n i a ç a r a k
sadece hapishane yaﬂam›n› tecrit
etmekle yetinmedi. Tüm ülkeyi F tipine çevirmek için elinden geleni
yapt›. En küçük bir eleﬂtiriye bile
tahammülü olmayan bir Nazi kafal›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› uygulatarak 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 hapishaneleri 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 kapsam›ndan mafyac›lar›, çetecileri,
hortumcular› ç›kard›.
Sami Türk 3 Temmuz 2002’de
Bakanl›k görevinden ayr›l›rken

arkas›nda
kal›n
bir
DOSYASI b›rak›yordu.

SUÇ

O suç dosyas›,
Sami Tür k’ün pe ﬂini
hiç b›rakmayacak
Gerçek ﬂudur ki, 19-22 Aral›k
operasyonu, halk nezdinde, ayd›nlar
nezdinde esas olarak mahkum edilmiﬂtir. Katliama iliﬂkin gerçekler
bir bir aç›¤a ç›km›ﬂt›r ve o gün söylediklerini hala savunabilen pek az
kimse vard›r.
Sami Türk iﬂte 9 y›ld›r bunun alt›nda ezilmektedir. ﬁimdi devrimci
bir eylemden “sa¤ kurtulmuﬂ” olmas›n› kullanarak, durumunu 19-22
Aral›k operasyonunu aklama ve
meﬂrulaﬂt›rma arac› yapmaya çal›ﬂmakta ve gerici, burjuva bas›n yay›n›n bir k›sm› da buna çanak tutmaktad›r.
Ama nafile. 19 Aral›k’a dair anlataca¤› yeni bir ﬂey yoktur ve onlar
da art›k tarih karﬂ›s›nda bir k›ymet
ifade etmiyorlar!
Sami Türk feda eyleminin gerçekleﬂti¤i günü akﬂam, “yaﬂam ve
t a n g o ” balesine gitmiﬂ! Burjuvazinin 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 yalakal›k yap›yordu. Oktay Ekﬂi, 30 Nisan’da Hürriyet’teki köﬂesinde;
“Hayata dönüﬂ operasyonunda güç
kullanma zorunlulu¤u vard›. O arada belki baz› masumlar›n da can›
yand› ama sorun da çözüldü.” diyerek Hikmet Sami’ye deste¤ini sunuyordu. Ama fazlas› da yoktu pek. O
yüzden Hikmet Sami, hala ekranlarda katliam›n›n ne kadar zorunlu oldu¤unu, kendisinin burjuvaziye ne
büyük hizmette bulundu¤unu kan›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 örgütün iradesi, kararl›l›¤› karﬂ›s›nda
ne ifade eder, oras› ﬂüpheli...

DALCILAR’IN RUHUYLA
TAKS‹M’DEYD‹K...
‹stanbul geçen y›la oranla daha fazla kuﬂat›lm›ﬂt›. Sabah›n erken saatlerinden itibaren Mecidiyeköy, ﬁiﬂli, Taksim,
ﬁiﬂli Camii’nden Pangalt› bölgesine kadar olan tüm ara sokaklar, 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 yaﬂand›. 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 civar›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 yap›l›rken polis bir daha sald›rd› ve da¤›lanlar ﬁiﬂli Camii istikametine yöneldi.

Yönümüz Taksim...
Saat 9.00 civar›nda baﬂka bir grup da Kurtuluﬂ Caddesi
üzerinde toplanmaya baﬂlad›. Daha sonra ‹stanbul’un çeﬂitli semtlerinden 1 May›s’› kutlamak için gelen tüm gruplar
buraya do¤ru harekete geçti. Toplanma tam olarak gerçekleﬂtirilemeden yine 9.00 civar›nda buradakilere polis tazyikli su ile müdahale etti. Yaklaﬂ›k 5 dakika sonra da gaz
bombas› kullanmaya baﬂlad›lar. Bu sald›r› "Yaﬂas›n 1 May›s, Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza, ‹nsanl›k Onuru iﬂkenceyi 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 Kazanc› Yokuﬂu’na çelenk koydu. Ayn› saatlerde, D‹SK'li emekçiler sabah›n erken saatlerinden itibaren Genel Merkez binas› 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..
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32 y›l sonra hasret sona erdi.
32 y›l sonra Taksim m eydan›ndaki a n›ta
tekrar Dev-Genç bayra¤› as›ld›.....
Bir süre bekleyen sendikalar saat 10.15’de yürümeye
devam ettiler. Bu arada ﬁiﬂli Meydan›’nda toplanan E¤itim-Sen ve SES üyeleri sald›r›ya u¤ruyordu. Tüm bunlar
olurken Mecidiyeköy Meydan›’nda toplanan çeﬂitli devrimci yap›lar, D‹SK, KESK ve E¤itim-Sen üyesi gruba da
polis müdahale etti. Ermeni Mezarl›¤› civar›nda bulunanlara 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 kadar olan alan Taksim’di. Her yerden emekçiler, devrimciler
yönünü Taksim’e dönmüﬂ engelleri aﬂa aﬂa ilerliyordu.
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Çat›ﬂma ﬁiddetleniyor...
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›, yaralananlar 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 arkas›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 bombalar›n› al›p tekrar geri polise at›yorlard›.
Çat›ﬂma Feriköy’e kadar yay›ld›. En ﬂiddetli çat›ﬂmalar-
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dan birisi de bu bölgede yaﬂand›. Polisin gaz bombas› 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› hazmedemeyen polis akrep diye tabir edilen araçla sald›rd›. Arac›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 Harbiye’deki yürüyüﬂ kortejiyle buluﬂmak istedi. Kurtuluﬂ’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 insan›n yaralanmas›na neden oldu. Kitle her ﬂeye ra¤men yönünü Taksim’e dönmüﬂ, ›srarla Taksim’i zorluyordu. 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›yordu. Yürüyüﬂ boyunca eylem komitesi barikatlar›n arkas›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. Burada 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›rd›. 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 Kurtuluﬂ Partisi ve TKP Taksim alan›na girdiler. Bu s›rada 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. Sendikalar›n alana girmesinin ard›ndan polis Tarlabaﬂ› taraf›, Kazanc› Yokuﬂu ve ‹stiklal Caddesi giriﬂine y›¤›nak yaparak devrimcilerin alana girmesini engellemeye çal›ﬂt›. Tarlabaﬂ› Caddesi üzerinden gelen gruba sürekli olarak müdahale etti. Bu s›rada ‹stiklal
Caddesi üzerinden alana girmeye çal›ﬂan gruplar ‹stiklal’in ara sokaklar›ndan Kazanc› Yokuﬂu’na do¤ru
geçti ve burada toplanmaya baﬂlad›. Polisin müdahalesinin 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 üzereydi. ‹lk sald›r›n›n ard›ndan tekrar yürüyüﬂe geçilmesi üzerine polis Kazanc› Yokuﬂu’nun giriﬂini açt›
ve saat 13.20’de alana do¤ru yürüyüﬂe geçildi.

Taksim...
32 y›l sonra hasret sona erdi. 32 y›l
sonra Taksim meydan›ndaki an›ta tekrar Dev-Genç bayra¤› as›ld›.....
30 Nisan gecesinden itibaren Taksim Meydan›’na ç›kan bütün ara so-

ﬁiﬂli
güzergah›nda yaﬂanan çat›ﬂmalar›n ard›ndan Taksime gelenlerin
artmas›yla Devrimci 1
May›s
Platformu’nun eylemi baﬂlat›ld›. Saat 12 .15
s›ralar›nda baﬂlayan eylem ‹stiklal
Caddesi üzerinde A¤a Cami paralelinde baﬂlat›ld›. Burada toplanan yaklaﬂ›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› Bölgesi’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 resmini o alanda dalgaland›rmak. ‹ﬂte o
an Kazanc› Yokuﬂu’nda toplanan kitlenin alana giriﬂi zorlamas› ile geldi.

Barikatlar Aﬂ›l›yor...
kaklar› demir bariyerlerle kesen polis 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 dahi sald›rd›lar.
Taksim’de çat›ﬂmalar sabah›n erken saatlerinde baﬂlad›... Sabah saat 9
civar›nda S›raselviler’de Taksim
Meydan›’na girmeye çal›ﬂanlar polisle çat›ﬂmaya baﬂlad›. Sabah›n ilerleyen saatlerinde ise Halkevleri flamalar› taﬂ›yan bir grup ﬁiﬂhane taraf›ndan ilerleyerek meydana do¤ru yürüyüﬂ yapmak istedi. K›sa bir süre yürüyen eylemcilerin önü yine polis taraf›ndan kesildi ve polis gaz atarak sald›rd›.

Taksim Meydan›’nda D‹SK ve
KESK’in yapt›¤› miting s›ras›nda içeri al›nmayarak d›ﬂarda b›rak›lan Halk
Cepheliler ve di¤er devrimci kurumlar Kazanc› Yokuﬂu’nda polisin kurdu¤u barikat› zorlayarak alana girdiler. Barikat› zorlayanlara içeride toplananlar da eklenince karﬂ›l›kl› olarak
gösterilen direniﬂle barikat yar›larak
geçildi. Bu s›rada tekrar gruplar halinde gelen Halk Cepheliler’in Kazanc›
Yokuﬂu giriﬂinde toplanmas› ile barikat tekrar zorland›. Burada uzun süre
yap›lan karﬂ›l›kl› tart›ﬂmalar sonucunda kazanan yine Cepheliler ve devrimciler 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 tarihi günün resminin oldu¤u pankart ve

Mehmet Akif Dalc›’n›n resminin oldu¤u pankart› açan Halk Cepheliler
Mahir, Hüseyin, Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar 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” sloganlar›yla alana girdiler. Ve o an›t 32
y›l sonra tekrar Dev-Genç pankart›na
kavuﬂtu.
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Alanda D‹SK, KESK, HKP, EHP,
Mücadele Birli¤i, Devrimci Duruﬂ,
Sosyalist Parti, Odak ve Tüm- ‹GD
pankartlar› aç›kt›. An›t üzerinde ise Partizan’›n ve ESP’nin bayraklar› vard›.

Dev-Genç P ankart›na
Tahammülsüzlük...
Dev-Genç pankart› ve Mehmet
Akif Dalc›’n›n resminin oldu¤u pankartlar an›ta as›ld›lar. Ve ard›ndan ise
toplu bir ﬂekilde hep bir a¤›zdan DevGenç marﬂ› söylendi. Halk Cepheliler’in alana girmesinin ard›ndan sendikalar›n eylemi bitirmesi ile polisin harekete geçmesi de bir oldu. Pankartlar›n› alarak da¤›lan kitleye polis arkadan 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 taraf›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.
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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 ‹stiklal Caddesi’nde terör estirdi. Cadde
üzerinde bulunan kafelere girerek orada 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 Taksim’i kuﬂatanlar bir ders daha ald›. Ve
biz de bizim olan› ald›k. Ad›m ad›m.
Sokak sokak...
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Taksim Alan› Bizimdir
1 May›s’ta Taksim’de Olaca¤›z
Anadolu’nun bir çok ilinde 1 May›s
Alan›’n›n Taksim Meydan› oldu¤u yap›lan
eylemlerde dile getirildi.

Adana

Ankara

A d a n a : 25 Nisan günü Beﬂocak
Meydan›’nda toplanan devrimci-demokrat
kurumlar ‹nönü Park›’na bir yürüyüﬂ
gerçekleﬂtirdi. Polisin yürüyüﬂü engellemek 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›rHalk Cephesi” dövizleri ve k›z›l flamalarla destek verdi¤i eylemde yap›lan aç›klamada “Mevcut siyasi iktidar›n Taksim
konusunda sicili bozuktur.” denilerek, tüm
dünyada 1 May›slar’la özdeﬂleﬂmiﬂ meydanlar›n oldu¤u belirtildi. Daha sonra bir
grup “Taksim Emekçilere YasaklanamazYaﬂas›n 1 May›s” yazan siyah çelengi
AKP il binas› önüne b›rakt›. Eyleme
yaklaﬂ›k 200 kiﬂi kat›ld›.
A n k a r a : KESK ﬁubeler Platformu

Bursa

Antalya

25 Nisan günü E¤itim-Sen 1 Nolu ﬁube’nin önünde toplanarak, yasakl› olan
alanlar›n emekçilere aç›lmas› talebiyle K›z›lay Postanesi’ne yürüdü. Postaneden
“‹çiﬂleri Bakanl›¤›, ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü ve ‹stanbul Valili¤i”ne faks çektiler. 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 meydanda, 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 eylemde 100 kiﬂi kat›ld›..

B u r s a : 25 Nisan günü, sendikalar ve

Kocaeli
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DKÖ’ler, 1 May›s’ta Taksim’de olacaklar›n›, Bursa Fomara Meydan›’nda düzenledikleri eylemle duyurdular. Eylem “Taksim 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 alacakt›r.” denildi.

An t a ly a : KESK ﬁubeler Platformu,
25 Nisan günü K›ﬂlahan Meydan›’nda Taksim’in emekçilere yasak olmas›na karﬂ› eylem yapt›. Halk Cephesi’nin de kat›ld›¤› eylemde “Yaﬂas›n 1 May›s” ve “Taksim Alan›
Emekçilere Aç›ls›n Yaﬂas›n 1 May›s” pankartlar› 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 edilmesinin 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.
D e r s i m: 25 Nisan günü KESK bas›n
aç›klamas› yaparak Taksim’in 1 May›s alan› olmas›n› istedi. Dersim Merkez Sanat
Soka¤›’nda yap›lan aç›klamaya Halk Cephesi’ninde aralar›nda bulundu¤u DKÖ’ ler
destek verdi. Yap›lan aç›klamada, ﬂunlara
de¤inildi; “1 May›s› Taksim de kutlama talebi de hakl› bir taleptir. Gerçekler vard›r.
Yasaklayanlar›n gerekçesi, gerçekçi olmad›¤› gibi gülünçtür” denilerek Taksim’in 1
May›s’a aç›lmas›n› istediler.
Kocaeli: 28 Nisan günü Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nde "Yaﬂas›n 1 May›s, 1 May›s'ta Taksimdeyiz-Devrimci Demokrat Yurtsever Ö¤renciler” imzal› pankart›n aç›ld›¤› bir eylem düzenlendi. "Yaﬂas›n 1 May›s, 1 May›s'ta Taksim'deyiz" sloganlar› at›ld› eylemde okunan aç›klamada “sonras› ç›k›ﬂ kap›sana
kadar pankart ve sloganlarla yürünmesi ile
son buldu.
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1 May›s ﬁehitleri An›ld›
‹stanbul’da 29 Nisan günü; 77,
89, 96 1 May›s ﬂehitleri, katledildikleri yerlere karanfiller b›rak›larak an›ld›. Taksim Tramvay Dura¤›nda toplan›larak ilk anman›n yap›laca¤›, 77 1 May›s’›nda katliam›n
yaﬂand›¤› yerlerden biri olan Kazanc› Yokuﬂuna sloganlar at›larak
yüründü. Yürüyüﬂ s›ras›nda 77 1
May›s’›nda ﬂehit düﬂen 36 kiﬂinin
isimleri anons edilerek hep bir a¤›zdan yaﬂad›klar› hayk›r›ld›.
Anma yerinde ilk konuﬂmay›
D‹SK Genel Sekreteri Tayfun Görgün yapt›. Konuﬂmas›nda 77, 89 ve
961May›s›nda ﬂehit düﬂenlerin mücadelemizde yaﬂad›¤›n›, aram›zda
olduklar›n›, 1 may›sta Taksim’de
olman›n bu mücadelede ﬂehit düﬂenlere, yaﬂam›n› yitirenlere bir vicdan borcu oldu¤unu, Taksim’e ç›kma konusunda kararl› olduklar›n›
vurgulad›. Sonra sözü D‹SK Genel
Baﬂkan› Süleyman Çelebi’ye verdi.
Çelebi de; Taksim’e ç›kma konusunda kararl› olduklar›n› birkez daha vurgulad›. Ayr›ca, 1 May›s’›n tatil olmas›n› emek ve demokrasi
bayram› olmas›n› bu güne kadar verilen mücadelelerin sonucu oldu¤unu belirterek, Taksim’in emekçilere
aç›lmas›n›n da bu mücadelenin sonucu olaca¤›n›, hükümet yetkililerinin bu yasa¤a son vermeleri gerekti¤ini belirtti.
Anmaya kat›lan Filistinli bir
sendikac› da; 77 1 May›s’›nda da bu
alanda oldu¤unu, 32 y›ld›r yaﬂananlar› anlatt›¤›n›, yeniden Taksim alan›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 kiﬂinin isminin yer ald›¤› tabela çak›ld›.
Kazanc› Yokuﬂunda yap›lan anmadan sonra ‹stiklal Caddesi üzerinden sloganlar eﬂli¤inde yürünerek 89 1 May›s’›nda ﬂehit olan Mehmet Akif Dalc›’n›n katledildi¤i yer

olan ﬁiﬂhane’ye geçildi. Buraya da
Mehmet Akif Dalc›’n›n isminin yaz›l› oldu¤u bir tabela çak›ld›. D‹SK
Örgütlenme Sekreteri Ali R›za Küçükosmano¤lu burada yapt›¤› konuﬂmada 2009 1 May›s’ta Taksim’de buluﬂacaklar›n› söyledi.
Mehmet Akif Dalc›’n›n burada
katledildi¤ini belirten Küçükosmano¤lu; “‹nançl› bir iﬂçi arkadaﬂ›m›z
olan Mehmet Akif Dalc› burada polis kurﬂunuyla ﬂehit edildi. Fakat
Dalc› ve ﬂehitler iﬂçilerin kalbinde
yaﬂ›yor” dedi.
Anmalar›n son adresi 96 1 May›s’›nda 3 kiﬂinin katledildi¤i Kad›köy Sö¤ütlüçeﬂme’ydi. Burada da
ﬂehitler ad›na yap›lan bir tabela as›ld›ktan sonra yine Küçükosmano¤lu
bir aç›klama yapt›. 96 1 May›s’›n›n
geniﬂ kat›l›ml› bir 1 May›s oldu¤unu söyleyen Küçükosmano¤lu burada sermaye taraf›ndan yarat›lan provokasyon sonucu 3 arkadaﬂlar›n›n
ﬂehit oldu¤unu söyledi.
Anmalar›n hepsinde; “1 May›s’ta Taksim Alan›nday›z, Yaﬂas›n
1 May›s” sloganlar› at›ld›.

Avrupa’da 1 May›s
Piknikleri
A lm a n y a : Hamburg Halk Cepheliler 26 Nisan günü bir piknik düzenleyerek “Eme¤imiz, onurumuz
ve gelece¤imiz için; hasretini çekti¤imiz o büyük güne ulaﬂmak için;
Dalc›’n›n öfkesini kuﬂanarak, 1 May›s’ta alanlarda olaca¤›z” dedi. Altona 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›.
‹ n g i l t e re: 26 Nisan’da Londra
Thorndon Country Park'ta Halk
Cepheliler 1 May›s pikni¤i düzen-

ﬁiﬂhane

Kazanc› Yo k u ﬂ u
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lediler. "1 May›s, emekçiler olarak
birli¤imizi ve en önemlisi gücümüzü gösterdi¤imiz, iﬂçinin, emekçilerin bir mücadele günüdür. Gücümüzü ifade edecek unsurlardan biri 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 Direnen Halklar Kazanacak" yaz›l›
pankart piknik boyunca aç›k kald›.
Piknik yenen yemeklerin, yap›lan
k›r gezilerinin ve oynanan oyunlar›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.

LONDRA
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‹stanbul

1 May›s pikniklerinde
Taksim coﬂkusu...
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"...

‹ s t a n b u l : 1 May›s Pikni¤i, 26 Ni-
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san günü, Sar›yer Mehmet Akif Ersoy Piknik Alan›’nda yap›ld›. Yaklaﬂ›k 3000 kiﬂi, 1 May›s coﬂkusunu
yaﬂamak için piknik alan›ndayd›.
“Hoﬂgeldiniz” ve “77 1 May›s Katliam›n›n Sorumlular› Cezaland›r›ls›n-Halk Cephesi” pankartlar›n›n
yan› s›ra M. Akif Dalc›’n›n resminin 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 söyledi¤i türkülerle devam etti. Halk
oyunlar› ekibi ve Tiyatro Simurg,
oyunlar› ile 1 May›s coﬂkusuna coﬂku katt›lar. Halk oyunlar› ve tiyatro
gösteriminden sonra sahneyi Erdal
Bayrako¤lu ald›. Lazca, Hemﬂince
ve Türkçe türküleriyle horonlar, halaylar çekilirken Tek Tip’ler 1 May›s sloganlar›n› atarak alana girdiler. “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 Cephesi 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 kutlanmas›n›n söz konusu olmad›¤›n› ve
Taksim’in art›k istisnalar hariç, tart›ﬂ›lmaz olarak herkes taraf›ndan

kabul edildi¤ini ve
Devrimci 1 May›s
Platformu olarak tek
bir yerden, ﬁiﬂli’den Taksim’e gidilece¤ini söyledi. Konuﬂmas› sloganlarla kesilen Baﬂ, 1 May›s’ta
herkesi Taksim’e ça¤›rarak konuﬂmas›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 sözüyle piknik sona erdi.

‹ z m i r : Yamanlar Piknik Alan›'nda
yap›lan pikni¤e 26 Nisan günü sabah saatlerinde çeﬂitli mahallelerden kald›r›lan otobüslerle gelindi.
Piknik aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›n ard›ndan ‹zmir Özgürlükler Derne¤i Korosu haz›rlad›¤› türküleri söyledi.
Arkas›ndan Do¤ançay Yard›mlaﬂma
ve Dayan›ﬂma Derne¤i'nin haz›rlad›¤› 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 ﬁeker'in sundu¤u k›sa ﬂiir dinletisinin
ard›ndan Grup Rojin sahne ald›.
Pikni¤e 250 kiﬂi kat›ld›.
A n k a r a : Halk Cephesi taraf›ndan
düzenlenen geleneksel 1 May›s pikni¤i 26 Nisan günü K›l›çlar Köyü
piknik alan›nda yap›ld›. Piknik program›n›n ilk bölümü halkoyunu gösterisi ile baﬂlad›. ‹ç Anadolu ve Karadeniz yörelerinden oyunlar oynand›.
Yap›lan konuﬂmada; “Bugün, y›llard›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 tescillenen, 1 May›s alan› Taksim’i kazanmal›y›z, 1 May›s’ta Taksim’de

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

B u r s a : 26 Nisan günü, Yeniköy
Piknik Alan›’nda Bursa ve Gemlik
Halk Cephesi geleneksel 1 May›s
pikni¤i düzenlendi. 1 May›s’› Taksim’de kutlama ça¤r›s› dolay›s›yla
haz›rlanan piknikte yap›lan konuﬂmada, 1 May›s’›n ezilen ve sömürülen dünya halklar›n›n mücadele günü oldu¤u, emekten ve hak almadan
yana olan insanlar›n 77 1 May›s’›nda yarat›lan de¤erlere sahip ç›karak
bugünlere getirdi¤ine vurgu yap›ld›.
Yap›lan konuﬂman›n ard›ndan okunan 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’ dedi¤i ve ölümsüzlü¤e giderken yaﬂad›¤›, yaﬂatt›¤› anlar›n›n sahnelendi¤i bir oyun oynand›. Söylenen türkülerle ve çekilen coﬂkulu halaylarla piknik sona erdi.
Bursa'da, 25 Nisan Cumartesi
günü Semra Baﬂyi¤it Halk Sahnesi'nde, Bursa Gençlik Derne¤i Giriﬂimi taraf›ndan 1 May›s Semineri
düzenlendi. Gençli¤in ilgiyle dinledi¤i ve sorular›yla kat›ld›¤› seminer,
söylenen türküler ve çekilen halaylarla son buldu.

A n t a l y a : Halk Cephesi, 26 Nisan
günü geleneksel 1 May›s Pikni¤ini
Meﬂe Kap›s› piknik alan›nda yapt›.
Piknikte halat çekme, voleybol, futbol gibi oyunlar oynand›. “‹ﬂsizlik,
yoksulluk her gün artarken, zulüm
ve katliamlarla kan›m›z akarken
emekçilere alanlar yasaklan›rken,
demokratik haklar›m›z gasbedilirken 1 May›s henüz bizim için bayram de¤il. Mücadelenin yükseltildi-

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

Ç a n a k k a l e : Gençlik Derne¤i Giriﬂimi taraf›ndan düzenlenen geleneksel 1 May›s pikni¤i Güzelyal›
dinlenme tesislerinde gerçekleﬂtirildi. Piknikte halaylar çekilip, oyunlar 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 taraf›ndan 23 Nisan günü Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i’nde 1 May›s tarihinin anlat›ld›¤› bir seminer düzenlendi. Seminere gelenleri 1 May›s foto¤raf sergisi karﬂ›lad›. 77 1
May›s’›n› ve halk›n 1 may›s direniﬂini anlatan sinevizyonun izlenmesinin ard›ndan yap›lan konuﬂmalar
ve hep bir a¤›zdan söylenen türkülerle seminer sonland›r›ld›.

M u ¤ l a : Gençlik Derne¤i Giriﬂimi
25 Nisan günü Ula Göl Piknik Alan›’nda 1 May›s pikni¤i gerçekleﬂtirdi. Haz›rlanan yemeklerin yenilmesinin ard›ndan, halat çekme yar›ﬂmas›
ve voleybol turnuvas› düzenlendi.
Ard›ndan "Tarihten Bugüne 1 May›s" adl› sokak tiyatrosu sahnelendi.
Tiyatro sonras›nda yap›lan konuﬂmada, 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 yüzden tüm olanaklar›m›zla 1 May›s'ta
Taksim'de olmam›z gerekti¤i vurguland›. 25 Nisan günü ölüm orucunda
ﬁehit düﬂen Erdo¤an Güler'in mücadelesi anlat›ld›. Ve 1 dakikal›k sayg›
duruﬂunda bulunulmas›n›n ard›ndan
sevdi¤i türkü söylendi. Ard›ndan
Elaz›¤

müzik grubu eﬂli¤inde türküler söylenmesinden sonra gerçekleﬂen k›sa
gezi ile 35 kiﬂinin kat›ld›¤› piknik
son buldu.
A d a n a : Halk Cephesi taraf›ndan
her 1 May›s öncesi düzenlenen Halk
Sofras› pikni¤i 26 Nisan günü yap›ld›. ﬁakirpaﬂa Özgürlükler Derne¤i,
Seyhan Sosyal Kültür ve Sanat Derne¤i, Adana Özgürlükler Derne¤i
önlerinden ve Karﬂ›yaka devlet hastanesinden kalkan otobüsler Beyazevler Çaml›k alan›nda buluﬂtular.
Yar›ﬂmalar yap›l›p türkülerin söylendi¤i piknikte Halk Cephesi olarak her y›l düzenlenen piknikte
devlet korku ortam› yaratmaya çal›ﬂsa da 1 May›s’da Taksim’de olacaklar› söylendi. 220 kiﬂinin kat›ld›¤› piknik, çekilen halaylar›n ard›ndan son buldu.
H a t a y : Halk Cephesi geleneksel 1
May›s pikni¤ini 26 Nisan’da gerçekleﬂtirdi. Piknikte 1 May›s’›n tarihi ve Taksim’e ç›kman›n önemi üzerine 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 oynand›. Program çocuklar›n çeﬂitli oyunlar›, misafirlerin türkü söylemesi ile
devam etti. 80 kiﬂinin kat›ld›¤› piknik çekilen halaylarla son buldu
‹ s k e n d e r u n : 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 May›s birlik ve beraberli¤in önemi üzerine yap›lan sohbetlerin ard›ndan ﬂiirler okundu, skeç oynand› ve yar›ﬂmalar yap›ld›. Kürtçe ve Arapça ﬂark›lar›n da söylendi¤i piknikte z›lg›tlarla halaylar çekildi. Son olarak
100 kiﬂi hep bir a¤›zdan 1 May›s
marﬂ›n› söyledi.
Kocaeli: Halk Cephesi 25 Nisan
günü kent orman›nda geleneksel "1
May›s Pikni¤i" düzenledi. Piknikte
halaylar çekilip, oyunlar oynan›rken, 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, meslek odalar› ve demokratik kitle
örgütleri “1 May›s’ta Taksim’deyiz” pankart› arkas›nda dururken,
direniﬂteki LC Waikiki-MEHA
iﬂçileri “Ücret, Fazla Mesai, Tazminat Haklar›m›z Gaspedilemez” yazan pankart arkas›nda
eylemdeki yerlerini alm›ﬂlard›.
Eylem program›na ba¤l› olarak Tünel’den, Taksim Tramvay
Dura¤›’na yürümek isteyen
emekçiler polis engeline tak›ld›lar. Panzerleri, gaz bombal›lar›yla yüzlerce polis, emekçilerin
önüne barikat kurarak yürümelerine izin vermeyeceklerini söylediler. AKP polisinin bu keyfi tutumu ile iﬂçi ve emekçileri Taksim’e sokmak istememesi üzerine barikat›n önünde oturma eylemi baﬂlad›. S›k s›k “Emekçiye
De¤il Çetelere Barikat ve Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar›yla polisin bu tavr›n›n protesto
edildi¤i oturma eylemi s›ras›nda
yap›lan konuﬂmalarda “biz Taksim’de bedeller ödedik, biz Taksim’de canlar verdik, bizim Taksim’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” sloganlar› at›ld›.

3
May›s
2009
Say›:
12
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Malatya

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 sorarak ilgi gösterdi. Söyleﬂinin ard›ndan oyunlara devam edildi. 80
kiﬂinin kat›ld›¤› piknik akﬂam saatlerinde son buldu.

3
May›s
2009
Say›:
12

E s k i ﬂ e h i r : Gençlik Derne¤i 26
Nisan günü Orman Fidanl›¤›'nda
piknik düzenledi. Piknikte öncelikle 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 Bedrettin Destan› ile pro¤ram baﬂlad›.
Hep birlikte e¤lenildi¤i, yar›ﬂmalar›n yap›ld›¤›, halaylar›n çekildi¤i 1
May›s pikni¤i akﬂam son buldu.
Pikni¤e 53 kiﬂi kat›ld›.
K ü t a h y a : Gençlik Derne¤i Giriﬂimi 25 Nisan günü Kütahya Enne 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 bulamad›. Yaklaﬂ›k 35 kiﬂinin kat›ld›¤› piknikte, 1 May›s'ta Taksim'in anlam›na ve önemine iliﬂkin konuﬂma yap›ld›. Piknik, bilgi
yar›ﬂmas› ve çeﬂitli oyunlarla devam etti. 'Anayasa' adl› skeç büyük ilgi görürken, müzik dinletisi
ve halaylarla piknik son buldu.

M a l a t y a : 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 durdurdu ve kimlik kontrolü yap›ld›.
Ard›ndan piknik alan›n›n giriﬂinde
bu sefer de jandarma ekiplerinin
keyfi kontrolüne maruz kal›nd›.
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Tüm engellemelere ra¤men 1 May›s coﬂkusuyla pikni¤e baﬂland›.”
Biz Bir Dost Sofras›nda Bir de
Harmandal›nda Diz K›rar›z” pankart›n›n as›ld›¤› piknikte oyunlar
oynand›, türküler söylendi. ‹lk olarak geleneksel 1 May›s pikni¤i ve
1 May›s üzerine sohbet edildi. Çekilen halaylar›n ard›ndan, halat
çekme yar›ﬂmas› yap›ld›. Söylenen
türkülerin çekilen halaylar›n ard›ndan 1 May›s’ta alanlara ç›kma ﬂiar› ile piknik sona erdi.

Elaz›¤: Gençlik Derne¤i Giriﬂimi 23 Nisan günü Sivrice’nin Hazar gölü k›y›s›nda 1 May›s pikni¤i
düzenledi. “1 May›s’ta Taksim’e”
pankart›n›n as›ld›¤› piknikte, devrim ﬂehitleri için sayg› duruﬂu yap›ld›. 1 May›s tarihçesi Türkiye’
deki 1 May›s mücadelesi ve neden
Taksim’de kutlanmas› gerekti¤inin anlat›ld›¤› konuﬂmalar›n ard›ndan 1 May›s konulu skeç, oyun
ve halaylarla piknik son buldu.
K a r s : 25 Nisan günü E¤itim Sen
ﬁubesi’nde, Gençlik Derne¤i Giriﬂimi taraf›ndan "1 May›s söyleﬂisi” 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 sürecine kadar uzanan ve taksime ça¤r› niteli¤inde haz›rlanan belgesel
görüntünün izlenmesiyle devam
etti. Konuﬂmalar›n ard›ndan etkinlik Naz›m Hikmet'in "Türkiye ‹ﬂçi
S›n›f›na Selam" adl› ﬂiirin okunmas› ve Kars Gençlik Derne¤i Giriﬂimi Müzik grubu K›z›l Karanfillerin söyledi¤i türkülerle ve çekilen halaylarla son buldu.
E r z i n c a n : 26 Nisan günü Gençlik Derne¤i, Ça¤layan Belediyesi
piknik alan›nda piknik yapt›. Piknikte kahvalt› yap›ld›ktan sonra
voleybol, ip atlama ve futbol turnuvalar› yap›l›rken bilgi yar›ﬂmas›nda ilk üç s›ralamaya girenlere hediyeler 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.

"Devrimcileri çok
seviyoruz"
Bursa: 20–21–22 Nisan günleri, Teleferik, 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 Mahallesi’nden bir abla; “Devrimcileri tan›yor ve çok seviyoruz.” diyerek bir dergi ald› ve devrimcilerle ilgili düﬂüncelerini dile getirdi. Teleferik’te 20, Panay›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›.

ÖNDERLER‹M‹ZLE
GURUR DUYUYORUZ
30 Mart-17 Nisan Devrim ﬁehitlerini
Anma ve Umudun Kuruluﬂunu Kutlama
Günleri çerçevesinde 17 Nisan’da ‹kitelli Temel Haklar Derne¤i’nde bir anma düzenlendi. Önderlerimiz ve tüm
devrim ﬂehitleri için yap›lan sayg› duruﬂuyla 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 bedellere ra¤men hiç sapmadan yolunda devam
eden irade ve bu iradenin ustalar›n›n anlat›ld›¤› metinde, 30 Mart’›n anlam›na
ve 30 Mart - 17 Nisan günlerinin önemine vurgu yap›ld›. "Önderlerimizle gurur
duyuyoruz" denildi. Halk Cephesi taraf›ndan haz›rlanan, Day›’n›n anlat›ld›¤›
sinevizyon gösterimi sonras› anma sona
erdi.
Ayr›ca 30 Mart-17 Nisan Devrim ﬁehitlerini Anma ve Umudun Kuruluﬂunu
Kutlama Günleri nedeniyle ‹kitelli Atatürk Mahallesi ve civar›nda 40.000 kuﬂlama yap›ld›.

AB Polisi’nin Faﬂist Rejimle ‹ﬂbirli¤i

EMPERYAL‹ZM‹N ASIL KORKUSU DEVR‹MC‹L‹K!
Avrupa Birli¤i Polis Teﬂkilat›
EUROPOL, " A B ' d e Te r ö r i z m D urumu ve E¤ilimi 2009" baﬂl›¤›yla
bir rapor yay›nlad›. Raporda, çeﬂitli
örgütler, "Etnik milliyetçi ve ayr›l›kç› terör", “sol kanat terör örgütleri" gibi kategorilere ayr›larak, bu
örgütlerin Avrupa’n›n “güvenli¤i”
aç›s›ndan nas›l bir tehdit(!) oluﬂturduklar› kan›tlanmaya çal›ﬂ›larak
bask›lar, yasaklamalar hakl› ve mazur gösterilmeye çal›ﬂ›l›yor.
Bu raporlar, esas olarak Europol
içinde “anti-terör dairesi” olarak bilinen Te-Sat isimli bölüm taraf›ndan 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 örgütleri hedeflemekle birlikte, emperyalizm için as›l hedefin, as›l tehlikeli görülenin kimler oldu¤unu
gösteren son derece çarp›c› bir yan
içermektedir.
Rapora göre, Avrupa Birli¤i çap›nda, 2008 y›l›nda, “terör örgütlerine üye olduklar› ﬂüphesiyle toplam 58 kiﬂi tutuklanm›ﬂ.
Raporda, “58 kiﬂiden yar›s›n›n
DHKP-C üyesi oldu¤u” belirtiliyor.

Avrupa emperyalizmi
neden “öncelikli olarak”
DHKP-C’ye sald›r›yor?
Hiç kuﬂku yok ki; Avrupa'da ilerici, devrimci, anti-emperyalist pek
çok örgüt var. Keza, çeﬂitli ülkelerde mücadele yürüten ve kendi ülkelerinin yan›s›ra Avrupa'da da örgütlü olan, ilerici, demokrat, yurtsever
onlarca, hatta yüzlerce örgüt bulunuyor. Buna ra¤men, bir y›l içinde
AB ülkelerinde tutuklananlar›n yar›s›n›n DHKP-C'li olmas›n›n özel
bir anlam› olmal› kuﬂkusuz.
Öncelikli vurgulanmal› ki, 58 tutuklunun yar›s›n›n Cepheli olmas›,
Cepheliler'in " Av r u p a y a s a l a r › n ›

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.
daha çok çi¤nemesi” gibi bir nedenin sonucu de¤il.
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 " k ö t ü ö r n e k "tir. Bu yüzden de bu örne¤i, tecrit etmek, giderek de yok etmek istiyorlar.
11 Eylül sonras› ç›kart›lan “antiterör” yasalar›yla hemen tüm Avrupa çap›nda anti-emperyalistlere, anti-faﬂistlere, sosyalistlere ve bu çerçevede Türkiye'li devrimcilere yönelik bask› ve k›s›tlamalar artarken,
özel olarak da DHKP-C'liler hedef
al›nm›ﬂt›r. Almanya baﬂta olmak
üzere Belçika, Hollanda, Fransa, ‹ngiltere ve ‹talya'da y›llardan beri,
çok say›da Cepheli tutuklanm›ﬂt›r.
DHKP-C, ne Avrupa'n›n ne de
ABD'nin “ t e r ö r listeleri”nden hiç
eksik olmam›ﬂt›r.
Demokrasinin beﬂi¤i olmakla
övünen Avrupa, devrimcileri sindirmekte acizleﬂtikçe, her türlü h u k u k
d › ﬂ› l › ¤ a baﬂvurmaktan çekinmemektedir. Cephelileri tecrit etmek
için, insanlar s›n›rd›ﬂ› ve oturum iptalleri ile tehdit edilmekte, muhbirleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Bunlar›n yetmedi¤i yerde, komplolar düzenlenmiﬂtir. Piknik, gece, tatil
kamp› gibi en s›radan sosyal, kültürel faaliyetler yasaklanarak, devrimciler halktan tecrit edilmek is-
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tenmiﬂtir.

AB, kendi hukukunu rafa
kald›r›yor
Almanya DHKP-C'lileri Almanya'daki eylemlerinden de¤il, “örgütün Türkiye'deki eylemlerinden dolay›” yarg›layarak, kendi burjuva
hukukunu bile çi¤nemiﬂtir. S›rf devrimcileri tutuklamak için mesnetsiz
suçlar icat edilmiﬂtir. Avrupa'n›n
çok övündü¤ü burjuva demokrasiside rafa kald›r›lm›ﬂt›r.
11 Eylül, bütün emperyalistler
taraf›ndan dünya halklar›na sald›rmak için bir vesile haline getirilmiﬂ,
“teröre karﬂ› savaﬂ” ad› alt›nda o
günden bu yana haklar ve özgürlüklerin gasb› yayg›nlaﬂm›ﬂt›r. AB,
ABD'nin “terörle mücadele” politikalar›na endekslenerek, ABD’nin
ç›kard›¤› ”terör örgütleri listesi”ni
kendi s›n›rlar› içinde yürürlü¤e koymuﬂtur.
AB’nin bu politikas›n› anlamakta, özellikle Almanya'daki uygulamalar önemlidir.
Almanya, AB üyesi ülkeler içinde en eski “anti-terör yasalar›”na
sahip ülkedir. Almanya'daki anti-terör yasalar›n›n kökeni ikiyüzy›l öncesine dayal›, 'D e v l e t i K or uma Ya sas›' çerçevesinde oluﬂmuﬂ 129 say›l› yasad›r.
Geçmiﬂte sadece 129a olarak bilinen yasaya ilaveten, 129b yasas›
ile, emperyalizmin hukuku, Almanya ve hatta AB d›ﬂ›ndaki ülkelerdeki mücadeleleri yarg›layabilecek bir
“hukuk” oluﬂturulmuﬂtur.
Almanya ve Fransa'da Anadolu
Federasyonu üyelerine karﬂ› baﬂlat›lan davalarda devrimcilere yöneltilen suçlama, öz olarak; 'Zanl›lar
Türkiye devletine karﬂ› silahl› mücadele veren örgütü desteklemektedirler. Dolay›s›yla silahl› örgütün
Türkiye'deki üyeleri taraf›ndan yap›lan her eylemden bireysel olarak
da sorumlu tutulabilirler' ﬂeklindedir; bu suçlamalar, tamamen h u -
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kukd›ﬂ› ama varolan gerici yasalara
u y g u n’dur.
AB üyesi ülkelerin, faﬂist rejimlerle iﬂbirli¤ini kolaylaﬂt›rmak için
AB yasalar›nda bir çok yeni düzenleme yap›lm›ﬂ; bu düzenlemelerle
'suçlular›n takibi, iadesinin kolaylaﬂt›r›lmas›, uluslararas› polis teﬂkilatlar›n›n bilgi al›ﬂveriﬂlerinde
art›k 'hakim karar›'na ihtiyaç duyulmamas›' gibi hukuksuzluklar yasallaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
‹ﬂte AB’de klasik haklar› rafa
kald›ran bu yeni düzenmeler sayesinde, 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, gerekçesiz gözalt›na al›nm›ﬂ, ev, iﬂyeri, bürolar bas›lm›ﬂt›r.
Almanya'da ﬂimdi de 129c isimli yeni bir madde yap›lmak istenmektedir. Bu yeni maddeye göre,
sadece t a s a r › m a ﬂ a m a s › n d a o l a n
durumlarda de¤il, t a s a r › m › n d ü ﬂ ü n ü l d ü ¤ ü süreçlerde de, anti-terör
yasalar›n› uygulanabilecektir. Yani
bu madde yasalaﬂt›¤›nda, insanlar›n
beyninden geçenlerden dolay›
yarg›lanmalar› da mümkün hale gelecektir.
Mesela, ‹ngiltere’de “anti-terör
yasas›” kapsam›nda ç›kar›lan ﬂu yasaya 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 dolay› gelmiﬂ oldu¤u ülkeye de göndermek mümkün olmad›¤›nda; ulusal güvenlik ad›na bu kiﬂiler s›n›rs›z
ﬂekilde yarg›lanmadan tecritte tutulabilirler...'.
Kim kimi, hangi gerekçeyle tehlikeli bulacakt›r sorusunun cevab›
aç›kt›r!

Bask›n›n bir di¤er boyutu:
Emperyalistlerin
oligarﬂiyle pazarl›klar›
Bask›lar›n on y›llard›r hiç de¤iﬂmeyen bir di¤er nedeni de elbette,
AB'nin Türkiye oligarﬂisiyle yapt›¤›
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pazarl›klard›r. Türkiye, Avrupa emperyalizmi için önemli bir pazard›r.
Bu pazardaki tahakkümlerini pekiﬂtirmek, pazar› daha derinlemesine
sömürebilmek için faﬂizmle her türlü iﬂbirli¤ine haz›rd›rlar.
Türkiye polisi ve M‹T'iyle birlikte iddianameler haz›rlanarak, yalan yanl›ﬂ belgelerle devrimciler tutuklanmaktad›r. DHKP-C'nin, Avrupa'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 cezalar verilebilmektedir.
Tekeller, Türkiye'deki devrim
mücadelesinin yükselmesinden korkuyorlar. Sorun yaln›zca Avrupa'daki bir kaç devrimciyi tutuklamak,
dernekleri kapatmak, halka gözda¤›
vermek de¤ildir. Mesele, ayn› zamanda Türkiye devrim mücadelesini engellemek, en az›ndan zay›flatmakt›r. O nedenle de Türkiye devrimine hizmet edecek, güçlendirecek
her türlü deste¤i bo¤mak için sald›rmakta, kendi hukuklar›n› bile çi¤nemektedirler. Bu anlamda, Cepheliler’in tutuklanmas›nda ve yarg›lanmas›nda önemli olan onlar›n ﬂu
veya bu eylemleri, ﬂu veya bu faaliyetleri de¤ildir; Avrupa çap›nda
Cepheliler’e karﬂ› sürdürülen bu tutuklamalar ve aç›lan davalar, tamamen politiktir ve Türkiye faﬂizmiyle emperyalist tekellerin ortak ç›karlar›n› savunmak içindir.
Yaz›m›zda sözünü etti¤imiz raporu haz›rlayan E u ropol, emperyalistlerle, yeni-sömürge oligarﬂilerinin iﬂbirli¤ini sa¤layan bir kurumdur. Avrupa düzeyinde ise, bu gericileﬂmenin baﬂ›n› çeken Almanya
ve ‹ngiltere'deki uygulamalar›, tüm
AB üyesi (ve aday) ülkelere yaymaya çal›ﬂman›n bir arac›d›r. Bu çerçevede “ K a r a L i s t e l e r ” ç›kart›p, devrimci, ilerici, muhalif örgütleri yasal olarak k›skaç alt›na al›p, faaliyet

Almanya’da, F ransa’da
devrimcilere yönelik
operasyonlarla o nlarca
devrimci tutukland›. Suç yok,
keyfilik var; hukuk y ok,
terörizm e debiyat› v ar!
yürütemez hale getirmeye çal›ﬂmaktad›rlar.

AB’nin korkusu, halâ
‘komünizm hayaleti’dir
Avrupa'n›n yarg›lad›¤› özünde
sosyalizm ideolojisidir. DHKP-C,
emperyalizme ve faﬂizme karﬂ› mücadele etti¤i, Marksizm-Leninizm'den vazgeçmedi¤i için hedeftedir. DHKP-C, tüm dünyada karﬂ›devrim rüzgarlar› eserken o rüzgarlara teslim olmayarak, uzlaﬂmay›,
silah b›rakmay›, sosyalizmin simgelerini terketmeyi kabul etmedi¤i
için hedeftir. Emperyalist tekeller,
yok ettiklerini zannettikleri sosyalizm ideolojisinin Avrupa'da yaﬂamas›ndan rahats›zd›rlar. Kim sosyalizmi, Marksist-Leninist bir anlay›ﬂla 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 baﬂlam›ﬂlard› bu korkuyu. Sonra zaman zaman bu korkudan kurtulduklar›n› ilan ve iddia etseler de bu gerçek de¤ildi.
Komünist Manifesto'da “ E s k i
Avrupa'n›n bütün güçleri bu hayal et i d ef et m e k ü z e r e k u t s a l b i r i t t i fak içine girdiler” deniliyordu. Bu
kutsal ittifak, Avrupa çap›ndaki tüm
burjuvazinin ittifak›yd›. Bu ittifak,
bugün de anti-terör yasalar›yla, yasaklamalarla, tutuklamalarla, cezalarla, AB bünyesinde oluﬂturduklar›
Europol’lar ve say›s›z anti-terör bi-

rimiyle sürüyor; bu ittifak, halen
komünizm hayaletini Av r u p a ’ d a n
kovalamak için 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 savunan ve esas olarak da iktidar iddias›
ve perspektifinden uzak devrimci
ilerici örgütleri da¤›tmakta çok zorlanmam›ﬂlard›. Avrupa Komünist
Partileri'nin neredeyse tamam› ise
zaten sisteme entegre olmuﬂtu...
Nas›l olsa sosyalizm ideolojisi bitmiﬂ, duvarlar y›k›lm›ﬂ, do¤u bloku
parçalanm›ﬂ, kapitalizm “ilelebet!”
zaferini ilan etmiﬂti...
Ama Marksist-Lenistler’in varl›¤›, bu “zafer” tablosunu bozmaktad›r. Sosyalist ülkelerde karﬂ›-dev-

rimler, darbeler gerçekleﬂirken sosyalizmin orak çekiçli bayra¤›n› dalgaland›ran, say›s›z örgüt silah b›rak›rken ülkesinde silahl› mücadeleyi
yükselten, Marksizm-Leninizmi tereddütsüz ve tavizsiz savunmaya
devam eden DHKP-C, iﬂte bu noktada Avrupal› emperyalistlere komünizm hayaletini hat›rlat›yor olmal›. Ve iﬂte o hayaletten duyduklar› korkunun verdi¤i sald›rganl›kla
Cepheliler’in yasal, demokratik faaliyetlerine bile tahammül edemiyorlar.
AB, terörist ar›yorsa Türkiye'de
faﬂizm uygulayanlar›, Filistin'de,
Irak'ta, Afganistan'da halklar› katledelenleri yarg›lamal›d›r. AB, Türkiye faﬂizmi ile iﬂbirli¤i yapmaktan,
anti-emperyalist, anti-faﬂist ve devrimci örgütlere karﬂ› bask› ve yasaklar uygulamaktan vazgeçmelidir.

“Tutsaklara Özgürlük!”
K ö l n : Almanya’da
Özgürlük Komitesi,
tutsak bulunan Ahmet
‹stanbullu, Ceng Oban
ve Nurhan Erdem için
sürdürdü¤ü özgürlük
ça¤r›s›n›n 15.haftas›nda yine Dom kilisesinin önündeydiler. Her
Cumartesi oldu¤u gibi, 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 hukuksuzlu¤unu daha teﬂhir ettiler.
***

Bios
Fransa’da tutsak bulunan ‹lker Alcan ve ﬁefik Sar›kaya için sürürülen Özgürlük Kampanyas› 3'üncü haftas›nda devam etti.
Özgürlük Komitesi taraf›ndan 25 Nisan Cumartesi günü Blois ﬂehrinde kurulan pazarda
bildiri da¤›t›ld›. Türkiye faﬂizmine karﬂ› olduklar› için keyfi bir ﬂekilde Fransa’da tutulan arkadaﬂlar›n›n bir an önce özgürlüklerine kavuﬂmalar› için ça¤r›lar›n› geniﬂleterek sürdüreceklerini
duyurdular.

Anti-demokratik uygulamalar
konusunda Amerikan gericili¤iyle
ve Türkiye gibi faﬂist rejimlerle
adeta yar›ﬂan AB emperyalistleri,
bu listelerle, tutuklamalar ve davalarla, hiçbir ﬂey elde edemeyeceklerini, s›n›flar mücadelesini, devrim
ve sosyalizmin savunulmas›n› engelleyemeyeceklerini göreceklerdir.
Almanya'daki ikiyüzy›ll›k “anti-terör yasas›” nas›l ki son ikiyüz y›ld›r
Almanya’daki s›n›flar mücadelesini
engelleyemediyse; bundan sonra da
bu amac›n› gerçekleﬂtiremeyecektir.
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As›l suç, as›l “terör” suçu, faﬂizmle 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.

Strasburg'da Umudun Türküsü
26 Nisan Pazar günü
Fransa'n›n Strasburg kentinde Devrim ﬁehitlerini
Anma ve Umudun Kuruluﬂunu Kutlama Gecesi düzenlendi. 800 kiﬂinin kat›ld›¤› geceye damgas›n› vuran Day› oldu.
Sayg› duruﬂuyla baﬂlayan program, Onur Ak›n'›n
seslendirdi¤i ﬂark›larla devam etti. Ard›ndan Halk
Cephesi ad›na yap›lan bir konuﬂma yap›ld›. Konuﬂmada Umudun kuruluﬂu kutland› ve Day›'n›n Türkiye devrim tarihinde
önemi vurguland›. ﬁehitlerimizi anman›n soyut bir söz, nostaljik bir hat›rlamadan ibaret olmad›¤›, mücadeleyi geliﬂtirmekten geçti¤i söylenerek Avrupa ﬂehitleri de an›ld›.
Konuﬂman›n ard›ndan P›nar Sa¤ sahne alarak sevilen türkülerini kitleyle birlikte seslendirdi. Ayr›ca Day›'y› konu alan
bir sinevizyon gösterimi salonda duygulu anlar yaﬂatt›.
Program›n devam›nda, 129 maddesine karﬂ› mücadele komitesi ad›na Alman devrimciler taraf›ndan Avrupa mahkemelerinde 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› görselli¤e büründüren mizanseni ilgiyle izledi. Program Aynur Do¤an'›n seslendirdi¤i ezgilerle son buldu.
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Halklar›n Ac›lar› Üzerinde

‹NKAR, OPORTÜN‹ZM VE ÇIKARLAR SAVAﬁI
Halklar›n ac›lar› üzerinden insanl›k ad›na utanç verici bir politika
y›llard›r sürdürülegeliyor. Ermeni’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› telaﬂla karﬂ›lan›yor ve “soyk›r›m” tart›ﬂmalar› daha da yo¤unlaﬂ›yor.
Çünkü y›llard›r inkar politikalar›yla yok say›lan tarihi bir gerçeklik, oligarﬂiyi her y›l daha fazla köﬂeye s›k›ﬂt›rmaktad›r. Emperyalist
devletler de, oligarﬂinin bu suçunu,
y›llard›r adeta bir pazarl›k unsuru
haline getirmiﬂler, “soyk›r›m” kelimesini kullanmama karﬂ›l›¤›nda her
sene oligarﬂiden yeni tavizler koparmaktad›rlar.
Özellikle ABD baﬂkanlar›n›n 24
Nisan’da “soyk›r›m” deyip demeyece¤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 seçilmeden önce yapt›¤› konuﬂmalarda
1915 tehcir ve katliam›n› “soyk›r›m” olarak nitelendirmiﬂti.

Obama’n›n
O P O RT Ü N ‹ Z M ‹
ABD Baﬂkan› Barack Obama,
ABD’nin teﬂhir ve deﬂifre olan emperyalist yüzünü, bir ölçüde de olsa,
yeniden bar›ﬂ, demokrasi maskesiyle perdeleyebilmek için seçim süreci boyunca “bar›ﬂtan, özgürlüklerden, haks›zl›klardan” çok sözetti.
Ermeni meselesinde de bu tarihi
olay›, soyk›r›m› tan›yaca¤›n› vadetti Ermenilere.
Obama, 1915’le ilgili “beklenen” aç›klamas›n› 24 Nisan günü
yapt›. Fakat Obama’n›n aç›klamas›
ne Türkiye oligarﬂisinin, ne de Ermenilerin bekledi¤i aç›klamayd›.
Obama, Ermenilerin beklentisi olan
“soyk›r›m” kelimesini kullanmad›
aç›klamas›nda, ancak Türkiye oli-
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garﬂisini memnun eden, daha
önceki ABD baﬂkanlar›n›n kulland›¤› kelimeleri de kullanmam›ﬂt›. Türkçe’si ‘büyük fela ket’’ demek olan ‘Meds Yeg h e r n ’’ sözünü kulland›. Bu söz
Ermeniler taraf›ndan soyk›r›m
anlam›nda da kullan›l›yordu.
Yine oligarﬂinin sözcülerinin yapt›¤› aç›klamalardan anlaﬂ›l›yor ki, Obama, önceki
ABD baﬂkanlar›n›n kulland›¤›
Büyük Fela‘Great Disaster’ (B
k e t) kavram› yerine de, ‘Great
Savaﬂ vahﬂeti, k›y›m)
atrocities’ (S
kelimesini kullanm›ﬂt›... Bu kelime
de “ so y k› r › ma e n y a k› n” kelime
olarak nitelendiriliyor..
Bu kavramlar› uzun uzun aktard›k ki, halklar›n ac›lar› nas›l kelime
oyunlar›na kurban ediliyor, aç›kça
görülebilsin.
Obama, aç›kça oportünist bir politika izliyor; soyk›r›m oldu¤unu
düﬂündü¤ü halde, bunu söylemiyor;
hem Türkiye oligarﬂisini, hem Ermeni milliyetçili¤ini “ i d a re” ediyor. Ne için? Elbette sadece ve sadece tekellerin ç›karlar› için. GERÇEK umurunda de¤il ABD yönetiminin. Halklar›n ac›lar› umurunda
de¤il.

Türkiye oligarﬂisinin
‹NKARCILI⁄I
1915’de Osmanl› yönetiminin
ç›kartt›¤› “Tehcir” kanunu ile Ermeniler yurtlar›ndan sürülür ve bu sürgün s›ras›nda 1,5 milyona yak›n Ermeni katledilir. Tarihe Ermeni soyk›r›m› olarak geçen bu olay, Türk
ﬂovenizmi taraf›ndan reddedilse de
bir gerçektir. Oligarﬂi, ony›llar boyunca bu tarihsel gerçe¤in konuﬂulmas›na yasak koydu. Ermeni soyk›r›m› düzenin en kat› yasaklar›ndan
birinin sürdürüldü¤ü konulardan biriydi. Bu konuda araﬂt›rma yapan,
konuﬂan, yazan kiﬂiler ﬂovenist sald›r›lar›n hedefi oluyor, “vatan haini” 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 gelen, Avrupa Birli¤i baﬂta olmak üzere say›s›z uluslararas› platformda
sürekli gündeme gelen bir sorunu
örtbas etmeye devam etmeleri alabildi¤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›kl›kla tekrarlad›¤› “ S orunu t a ri hç i lere b›rakal›m” deyiﬂi, geçiﬂtirme
yöntemlerinden biridir.
Kimi küçük-burjuva kesimler,
Ermeni soyk›r›m›n›n Osmanl› dö nemine ait 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 sürdürülürken, Ermeniler, Türkiye Cumhuriyeti’nde bir ulusal topluluk olma
özelliklerini kaybetmiﬂler ve kalanlar yine ulusal bask›ya maruz kalm›ﬂlard›r. Ermenilere karﬂ› sürekli
olarak düﬂmanl›k körüklenmiﬂ, Ermeni ad› küfürlü, hakaretle eﬂanlaml› hale getirilmiﬂtir. Oligarﬂinin
inkar ve asimilasyon politikas› sadece Ermeni halk›na karﬂ› de¤il, genelde tüm az›nl›klara karﬂ› sürdürülen bir politikad›r.

Fakat, oligarﬂi inkar etti diye
“vv a r” olan bir gerçeklik, “yyok” olmuyor. Sorunun uluslararas› bir boyut kazanmas›yla birlikte emperyalistler de bunu her f›rsatta kendi ç›karlar› için kullan›yor.

Gerçeklerin de¤il,
ÇIK A RL ARI N S AVAﬁI
Bu konuda halklar›n ac›s› üzerinde k›yas›ya bir ç › k a r pazarl›¤›
sürüyor. Ve bu pazarl›k, o kadar riyakarca, o kadar alçakça sürdürülüyor ki, art›k “kelime oyunlar›yla”
halklarla alay ediliyor.
Obama’n›n tavr›n› da, T ü r k iye oligarﬂisinin tavr›n› da belirle yen emperyalist tekellerin ve iﬂ b i r l i k ç i l e r i n i n ç › k a r l a r › d › r. Halklar›n yaﬂad›¤› ac›lar, ne Obama’n›n
ne de di¤er emperyalistlerin umurundad›r. Tarihleri benzer katliamlarla, soyk›r›mlarla doludur. Dahas›,
sömürücü egemen s›n›flar›n ç›karlar› için yeni katliamlar, soyk›r›mlar
yapmaya haz›r beyinleri, halklara
karﬂ› iﬂlenmiﬂ suçlar› zaten temelde
“suç” olarak saymamaktad›r.
Yukar›da da belirtmiﬂtik, Obama, daha önce 1915 olaylar›n› “soyk›r›m” olarak gördü¤ünü aç›klam›ﬂt›, ama ﬂimdi bunu söylemek yerine
kelimelerle oynuyor. Oligarﬂi, tarihçilere b›rakal›m diye oyal›yor ve
Cumhurbaﬂkan› Ermenistan’da maç
izleyerek, soyk›r›m›n üstünü örtmeye çal›ﬂ›yor. Ermenistan egemen s›n›flar› da kat›l›yor bu oyuna. Tarihsel ac›lar›n› kullanarak en büyük ç›karlar› elde etme peﬂinde koﬂarken,
bu sorunu k u l l a n a n emperyalizme
k a r ﬂ › en küçük bir tav›rlar› yok.
Evet, bas›nda s›kça dile getirildi¤i gibi, Obama’n›n aç›klamas› “iki
t a r a f › ” da tatmin etmedi, ama Obama’n›n tatmin etti¤i bir yer var elbette: Emperyalist tekeller!
ABD tekelleri hem Türkiye’de
hem Ermenistan’da iﬂlerini sürdürecekler. Onun için seçim sürecinde
Ermeni’lere verdi¤i sözü yalat›yorlar 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 politikalar› do¤rultusunda, ABD dayatmas›yla “normalleﬂme” dedikleri
bir iliﬂki içine giriyorlar. Ne tarih,
ne halklar›n ac›s› onlar›n da umurunda de¤il...
Di¤er taraftan Türkiye-Ermenistan’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 yak›nlaﬂma” manevralar›yla, do¤al
gaza zam söylentileriyle çeliﬂkilerden kazançl› ç›kmaya çal›ﬂ›yor. Yani Azerbaycan’›n da ilkelerle, halklar›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.

Soyk›r›m yapmak suç ve
utanç verici de, “Büyük Felaket”e yol açmak utanç
verici de¤il mi?
Sömürücü egemenlerin tarihi
halklara karﬂ› uygulad›klar› vahﬂetlerden, katliamlardan oluﬂan utanç
verici sayfalarla doludur. Ne kadar
inkar edilirse edilsin, tarihi gerçek,
kendini dayat›yor. Buna ister “soyk›r›m” deyin, ister “Büyük Felaket”! Oligarﬂi bu konuda tam bir
utanmazl›k içinde. “Obama soyk›r›m demedi” diye adeta bayram yapacak kimi kesimler! Peki bir halka
“büyük felaket” yaﬂatmak, o halk›
“k›y›m”dan geçirmek, daha m› az

Bu konuda halklar›n
ac›s› üzerinde k›yas›ya
b i r ç › k a r pazarl›¤›
s ü r ü y o r. Ve bu
pazarl›k, o kadar
r i y a k a rc a , o k a d a r
alçakça sürdürülüyor
k i , a r t › k “kelime
oyunlar›yla” h a l k l a r l a
alay ediliyor.

utanç verici?
Halklara karﬂ› gerçekleﬂtirilen
“k›y›m” da, vahﬂet de soyk›r›m gibi
büyük bir suçtur.
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Bu tarihle yüzleﬂilmedi¤i sürece,
bu utanç lanetlenmedi¤i sürece, ayn› “suç”, ayn› “utanç” iﬂlemeye devam ediliyor demektir. Ki gerçek de
budur. Oligarﬂi, farkl› uluslara, dinlere karﬂ› inkar, imha, asimilasyon
politikalar›n› sürdürdü¤ü için, soyk›r›m gerçe¤inden kaç›yor.
Bir kesim “Obama soyk›r›m demedi”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›ﬂmas›na denk düﬂüyor; Amerikanc›
politikalar› sürdüren AKP ve yandaﬂlar›, ilk yorumu öne ç›kar›rken,
“ulusalc›, laikçi” kesimler, ﬂovenizm bayra¤›n› dalgaland›r›p,
AKP’yi o noktadan s›k›ﬂt›rmaya çal›ﬂ›yor. AKP’liler de bu noktada ortal›¤› tamamen ﬂovenistlere b›rakmamak için “Obama’n›n aç›klamas›nda kat›lmad›¤›m›z yönler var’’
diyerek, güya Obama’y› eleﬂtiriyorlar. Sonuçta her iki yaklaﬂ›m da sorunun özünü görmekten uzakt›r.
Böyle bir dertleri de yoktur zaten.
Her iki yaklaﬂ›m da oligarﬂinin klasik i n k a rc›, ﬂovenist zihniyetinin
devam›d›r.

3
May›s
2009
Say›:
12

Oligarﬂi tüm kesimleriyle inka r › s ü r d ü r ü y o r. Bu noktada oligarﬂinin bir önemli kayg›s› da, soyk›r›m›n resmen ve hukuksal olarak kabul edilmesi durumunda bunun gerek mülki anlamda, gerekse tazminat ve di¤er biçimlerdeki karﬂ›l›¤›d›r. Bu noktada oligarﬂinin “Obama
soyk›r›m demedi” diye sevinmesi,
“maddi ve siyasi bir yükümlülük getirmesin de, ne derseniz deyin” tavr›na tekabül etmektedir.
Ermeni halk›na karﬂ› bu topraklar üzerinde bir suç iﬂlenmiﬂtir, bu
suç, sömürücü egemen s›n›flar›n suçudur. Hiçbir kelime oyunu, hiçbir
pazarl›k, bu tarihi gerçe¤i de¤iﬂtirmez.
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SÖMÜRÜCÜLER IRKÇILIKLA,
ﬁOVEN‹ZMLE BESLEN‹YOR
Milliyetçilik ve ﬂovenizm, egemen s›n›flar›n kitleleri aldatmak,
yönetmek, yönlendirmek için kulland›klar› araçlar›n baﬂ›nda gelmektedir. Yönetimlerin bunlara baﬂvurma 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” ülkelerde, ﬂovenizm, kitlelerin belli bir
kesimini düzene yedeklemek aç›s›ndan çok daha yo¤un biçimde kullan›l›rken, emperyalist ülkeler de
yoksullaﬂman›n artmas›yla birlikte,
halk›n tepkilerini farkl› yönlere kanalize etmek için ›rkç›l›k ve ya banc › düﬂma nl ›¤› na giderek daha
fazla baﬂvuruyorlar. Buna paralel
olarak da gerek ülkemizde gerekse
de Avrupa'da ›rkç› sald›r›lara ve ›rkç›l›¤›n çok çeﬂitli yans›malar›na dair haberler giderek artmaktad›r; hatta denilebilir ki, bu tür haberler art›k
hemen hemen SÜREKL‹LEﬁM‹ﬁtir. ‹ﬂte bu art›ﬂ›n yans›malar›ndan
baz›lar›:

Avrupa’da ›rkç›l›¤›n
yayg›nlaﬂmas›
Avrupa Birli¤i Te m e l H a k l a r
Ajans›, geçen hafta bir rapor yay›nlad›. Bu rapora göre, Avrupa'da her
10 yabanc›dan biri, kökeni nedeniyle sald›r›ya ya da aﬂa¤›lanmaya maruz kal›yor.
27 Avrupa Birli¤i ülkesinde göçmenler ve etnik az›nl›klar üzerinde
yap›lan ankete kat›lanlar›n % 5 5 ' i
ülkelerinde etnik temelli bir ay r›mc›l›¤›n yayg›n oldu¤unu söylüyor. Bunlar›n % 37'si ayr›mc›l›¤a,
%12'si ›rkç›l›¤a maruz kald›¤›n› belirtiyor. (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
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do¤rudan ve dolayl› himaye ve desteklerinden ba¤›ms›z olamayaca¤›
aç›kt›r. Irkç› sald›r›lar baﬂlang›çta
tekeller, polis ve di¤er istihbarat örgütleri 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 politikalar›nda sald›rganlaﬂt›kça, sosyal
ve ekonomik hak gasplar›na baﬂvurdukça, bu durum do¤al olarak Avrupa'l› emekçilerin tepkilerine neden
olmaktad›r. Tekelci burjuvazi iﬂte
bu noktada ›rkç›l›¤› yayg›nlaﬂt›rarak, emekçilerin tepkilerini düzene
de¤il, yabanc›lara yöneltmesini sa¤lamaktad›r. Bu anlamda, ›rkç›l›k,
emperyalist sistemin kendini ko ruma mekanizmas› olarak kullan › l m a k t a d › r.
Faﬂist iktidarlara yol açan geçmiﬂiyle hesaplaﬂmayan Avrupa burjuvazisi, ›rkç›l›¤›, hemen her dönem
el alt›nda tutmuﬂtur. Avrupa burjuvazisi, tekelci kapitalizmin en gerici, en ﬂoven, en sald›rgan sistemi
olan faﬂizmi yaratarak milyonlarca
insan› katletmiﬂtir. Emperyalist tekeller bu dönemin ard›ndan da ›rkç›
söylemlerden, yasalardan, ›rkç›-faﬂist partileri desteklemekten vazgeçmemiﬂlerdir. Avrupa'n›n burjuva
demokrasisi maskesinin arkas›nda
bunlar muhafaza edilmiﬂtir.
Emperyalist ülkeler, 2. Emperyalistler Aras› Paylaﬂ›m Savaﬂ› sonras›nda, y›k›ma u¤rayan ekonomilerini yeniden inﬂaa edebilmek için
yeni-sömürge ülkelerden yüzbinlerce 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 yabanc› iﬂçiler oluyordu.
Emperyalist devletler, 1990’lar-

da, sosyalist sistemle “rekabet”in
zorunluluklar›ndan kurtulup halklara karﬂ› daha sald›rgan politikalar
izlemeye baﬂlad›klar›nda, ilk yapt›klar› iﬂlerden biri, sosyal haklar›
gasbetmek oldu... Ayn› süreçte tekeller, fabrikalar›n›n bir k›sm›n› daha ucuz iﬂgücü bulabilecekleri ülkelere kayd›rd›lar. ‹ﬂsizlik artt›. 2000
Mart'›nda 15 AB ülkesinin onay›yla
kabul edilen A j a n d a 2 0 1 0 p ro g r a m›, çal›ﬂma saatlerinin yükseltilmesini, ücretlerin düﬂürülmesini, iﬂten
ç›karmalar›, e¤itim ve sa¤l›k harcamalar›n›n k›s›tlanmas›n›, emeklilik
ayl›klar›n›n düﬂürülmesini beraberinde getiriyordu.

‹ﬂsiz b›rak, yoksullaﬂt›r,
tepkiyi yabanc›lara yönelt!
Emperyalist devletler bu politikalar›na paralel olarak, kendi emekçilerine mevcut iﬂsizli¤in, yoksullaﬂman›n aﬂ›lmas› için, öncelikle
g ö ç m e n l e r d e n k u r t u l m a k g e re k t i ¤inin propagandas›n› yapmaya baﬂlad›lar. Böylece Avrupa'l› emekçilerin tepkileri ›rkç› yönlendirmelerle
yabanc›lar üzerine kanalize ediliyordu.
On y›llard›r Avrupa'da yaﬂayan
göçmenler, " u y u m p o l i t i k a l a r › n a "
bir türlü " u y u m " sa¤layamayan
"aﬂa¤› ›rktan insanlar" olarak gösterilmeye baﬂland›lar. Potansiyel
suçlu ilan edilerek, " t e r ö r y a s a l a r › n › n " baﬂ hedefi haline getirildiler.
Yabanc›lar›n parmak izlerinin saklanmas›ndan, DNA örneklerinin
al›nmas›na kadar pek çok yeni ›rkç›
uygulama baﬂlat›ld›. Bunlar da ›rk-

ç›l›¤›n r esmileﬂmesinin, yasallaﬂmas›n›n örnekleriydi.
Irkç›l›¤›n yayg›nlaﬂt›r›lmas› sonucunda, bütün AB ülkelerinde ›rkç›, faﬂist partiler de oylar›n› artt›rmaktad›rlar. Resmi bir devlet politikas› olarak yükseltilen ›rç›l›k, ayn›

zamanda pek çok faﬂist örgütlenmenin de ortaya ç›kmas›na neden oldu.
Avrupa'da göçmenlerin hem çal›ﬂma, hem de yaﬂam haklar› tehlike
alt›ndad›r.
Emperyalist tekeller ›rkç›l›¤› örgütlemekten, yabanc› düﬂmanl›¤›n›

körüklemekten vazgeçmeyeceklerdir. Bu sald›r›lar›n karﬂ›s›nda durabilmek, tüm göçmenlerin ortak bir
ﬂekilde örgütlenmelerine, haklar ve
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özgürlükler mücadelesini kararl›l›kla sürdürmelerine ba¤l›d›r.

Resmi ve Sivil IRKÇILIK!
Torbal›'da IRKÇI F iﬂleme
‹zmir Torbal›’da Jandarma Komutanl›¤›'n›n ilçedeki Kürt halk›n›
fiﬂledi¤i ortaya ç›kt›. Jandarma'n›n
haz›rlad›¤› rapora göre, "Kürtlerin
ilçedeki nüfusunun art›ﬂ› ve birlikteli¤i tehlikeli” görülüyor ve bu nedenle de ilçedeki Kürtler, “sürekli
takip alt›nda” tutulup fiﬂleniyorlar.
‹lçeye yerleﬂen bütün Kürtler
jandarma taraf›ndan " p o t a n s i y e l
s u ç l u " görülüyor. Raporda takip alt›nda tutulan yaﬂl› bir Kürt kad›n›n›n takibinden ancak kad›n›n yatalak hasta hale gelmesinden sonra
vazgeçildi¤i anlaﬂ›l›yor.

*
Mersin'de IRKÇI Sald›r›
Mersin'in Karaduvar Mahallesi’nde, Kürt ailelere karﬂ› bir linç
giriﬂimi yaﬂand›. Muﬂ'lu Özmen ailesinin bir çocu¤u, 23 Nisan kutlamas› sonras› evine dönerken, gençler taraf›ndan tartakland›. Aile, çocu¤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
t a ﬂl ay› p, ya kma k istedi. Kürt ailenin daha önce de bask›lara maruz
kald›¤›, mahalleden kovulmaya çal›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. ﬁovenizm, düzenin ki tle taban›n› güçlendirilmesi için kullan›lmaktad›r.

Yani emperyalist ülkelerde de bizim
gibi ülkelerde de ›rkç›l›k, ﬂovenizm,
d üzenin kendini k oruma m ek an i z m a s › d › r.
Ülkemizde ﬂovenizm ve ›rç›l›k,
iç ve d›ﬂ koﬂullara ba¤l› olarak kimi
zaman azalm›ﬂ, kimi zaman da artm›ﬂ, daha do¤ru bir deyimle artt›r›lm›ﬂt›r. Mesela emperyalizm iﬂbirlikçili¤inin en bariz hale geldi¤i dönemlerde veya halk›n mücadelesinin yükseldi¤i dönemlerde, ulusal
bir baﬂar›s›zl›k veya aﬂa¤›lanmay›
örtbas etmek gerekti¤inde, milliyetçilik daha da yo¤un biçimde körüklenir. "Vatandaﬂ tepkisi" olarak gösterilen linç sald›r›lar› hiçbir yerde,
hiçbir zaman kendili¤inden geliﬂmemektedir.
‹çinde bulundu¤umuz dönemde
oldu¤u gibi, iﬂsizli¤in, yoksullu¤un
daha da büyük oranlarda artt›¤› dönemlerde, egemenler iﬂsizli¤e, yoksullu¤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. Böylece 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 televizyon bile” olsa da, sistem inkar
ve asimilasyon politikalar›ndan
vazgeçmemiﬂtir. ‹nkar› ve asimilasyonu sürdürmek ise ﬂovenizmi canl› tutmay› gerektirmektedir.
Oligarﬂi ﬂovenizmi, ayn› zamanda kitleleri kontrol etmek ve yön-

lendirmek
için kullanm a k t a d › r.
Sistemin yaratt›¤› ekonomik, sosyal
sorunlar, sanki
ulusal ve s›n›fsal mücadele yüzünden ortaya ç›k›yormuﬂ gibi, mücadele edenler (‘teröristler’) mevcut
sorunlar›n nedeni olarak gösterilmektedir.
Bu politikalar› boﬂa ç›kartman›n
yolu, Kürt, Türk ve tüm milliyetlerden halk›m›z›n anti-emperyalist,
anti-oligarﬂik savaﬂ›n› birlikte yükseltmekten geçmektedir. Halka sorunlar›n gerçek nedenlerini gösterebilmeli, halk›n memnuniyetsizli¤ini
düzene, oligarﬂiye karﬂ› yönlendirebilmeliyiz. Halk›m›z› faﬂizmin kitle
taban› haline gelmekten kurtarmak,
her alanda örgütlenmekten geçiyor.
Oligarﬂinin Kürt halk›na karﬂ› yürüttü¤ü savaﬂ, halk›n savaﬂ› de¤ildir. Türk ve Kürt halklar›n›n ortak
ç›kar›, her iki halk›n birbirinin ulusal haklar›na ve kimliklerine sayg›
duyarak ve eﬂit koﬂullar içinde yaﬂamas›ndan geçmektedir. Anadolu'daki bütün halklar›n birlikte yaﬂamas› mümkündür; Türk halk›, oligarﬂinin ﬂovenist politikalar›n›n
“kitle taban›” olmay› reddetmelidir.
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Onlara sahip ç›kmak,
onlar gibi savaﬂmakt›r
Egemenlerin tarih yaz›m›, sebeplerin gizlenip
sonuçlar›n yaz›ld›¤› bir
olgular y›¤›n›d›r. Yalanlar,
çarp›tmalar, mu¤laklaﬂt›rmalar ve kendi sistemlerine hizmet eden sahte kahramanl›k manzumelerinden ibarettir. Bütünlük, tutarl›l›k ve
bilimsellik yoktur o tarihte.
Burjuvazi bu tarih yaz›m›yla,
halk›n tarihini, de¤erlerini unutturup çarp›tarak, tari h bilincini yok
etmek ister. Tarihi çarp›tmak, tarihi
de¤erlerimize sald›r›p o de¤erlerin
içini boﬂaltmak, burjuvazinin halka,
devrimcilere karﬂ› yürüttü¤ü savaﬂ›n en önemli yanlar›ndan biridir.
Bu yan›yla tarihimize, de¤erlerimize sahip ç›kmak önemlidir ve bu
konuda devrimcilere çok büyük görev ve sorumluluk düﬂmektedir. Fakat ﬂu da bir gerçektir ki, tarihe sahip ç›kmak, “ben ﬂunlara sahip ç›k›yorum” demekle yerine getirilemeyecek bir görevdir.

Tarihi gerçe¤e sadakat,
sahip ç›kman›n ilk koﬂuludur
Tarihe sahip ç›kmak, sahip ç›k›lan tarihin özüne sadakat gerektirir.
Aksi durumda burjuvazinin çarp›tma sald›r›lar›na soldan destek verilmiﬂ olur. Ve maalesef, ülkemiz solu
bu konuda zaman zaman tarihimize
oligarﬂinin verece¤i zarardan daha
fazlas›n› vermiﬂtir. Özellikle reformist, revizyonist çizginin savunucular›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 içini boﬂaltan “sahip l e n m e ” t a r z › n› n nas›l bir sahiplenme oldu¤unu ve sonuçta, niyetleri
ne olursa olsun, nas›l tarihin çarp›t›lmas› gibi bir sonuç yaratt›¤›n› da-
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ha somut olarak gösterecektir.
Geçti¤imiz günlerde legal parti
çevrelerinden bir gençlik örgütü
(Dev-Lis), “Nostalji yapm›yoruz,
önde rl er imi zin yol undan yür üyo ruz..” yaz›l› bir afiﬂ yapm›ﬂt›. Afiﬂte ise M a h i r, Che ve Deniz’in resimleri var.
Bir afiﬂi yapan›n siyasi çizgisine, bir afiﬂteki resimlerde yeralanlar›n siyasi çizgilerine bak›yoruz; arada b i r b a ¤ k u r m a k m ü m k ü n g ö r ü n m ü y o r. Ve bu noktada ﬂu sorular kaç›n›lmaz oluyor: Peki; “Nostalji yapm›yoruz” diyorsan›z, n e
yap›yorsunuz?... Nas›l yürüyorsunuz onlar›n yolundan? ‹deolojik
olarak, stratejik olarak, örgütlenme
ve mücadele anlay›ﬂ› olarak, resimdeki o önderlerin siyasi çizgilerinin
n e re s i n d e s i n i z ?
Bir gençlik örgütünün onlar›n
yolundan yürümesi, bizi ancak sevindirir; Türkiye devrimi ad›na bir
olumluluktur bu. Ne kadar çok geniﬂ kesimler, dünyan›n ve ülkemizin
bu ihtilalci önderlerini önderi olarak kabul ederse, kuﬂku yok ki bu o
kadar güzel bir ﬂeydir. Fakat bu, temelsiz ve istismarc› sahiplenmelere
göz yumulaca¤› anlam›na gelmez.
Mahirler’in yolunda gitti¤ini bildi¤imiz gençlik örgütleri var elbette. Ama bu afiﬂi yapan gençlik örgütü için bunu söylemek zor.
Bu örgütlenmenin yak›n oldu¤u
KSD çizgisi, daha 1974 sonras›nda
siyasi arenaya Mahirler’in, Denizler’in silahl› mücadele çizgisini
r e d d e d e rek ç›kan bir siyasi harekettir. O günden itibaren revizyo-

nist, reformist bir çizgide yürümüﬂ ve 1980
sonlar›ndan itibaren de
legal particilik çizgisinde düzeniçileﬂmiﬂtir. Uzun y›llard›r
ÖDP’den SDP’ye uzanan legalizm ç›kmaz›nda siyaset yapmaktad›rlar.
Bu k›sa bilgiden
sonra, yeniden sözkonusu afiﬂe dönersek;
hiç kuﬂku yok ki, gençli¤in
dinamizmiyle
coﬂkusuyla o afiﬂi yapanlar, yak›n
olduklar› siyasi hareketin çizgisinin
afiﬂte yer verdikleri o önderlerin
çizgileriyle n e k a d a r uyum içinde
oldu¤unu sorgulamak durumundad›rlar.
Sormal›d›rlar; Mahirler, Denizler, 12 Mart cuntas›na karﬂ› ne yapm›ﬂt›? Buna karﬂ›n yak›n olduklar›
siyasi hareketin önderleri, yönetici
kadrolar›, 12 Eylül sürecinde cuntaya karﬂ› ne yapt›lar?
Sormal›d›rlar; 80’li y›llardan
sonra hangi politikalar› savunarak
ç›kt›lar ortaya?.. O günden bu yana
yürüdükleri p a r l a m e n t a r i z m y o l u y l a , Mahirler’in, Denizler’in,
Cheler’in yo l u nu n bir ilgisi, bir
benzerli¤i var m›?
Bu sorular›n cevaplar› gösterir
ki; Mahirler’in, Denizler’in, Cheler’in yoluyla, sözkonusu siyasi hareketlerin yolu aras›nda bir ayn›l›k,
bir paralellik söz konusu de¤ildir.
Tam tersine, birbirinden alabildi¤ine farkl› kanallarda ve farkl› biçimlerde iki farkl› ak›ﬂ söz konusudur.
Daha 1974 sonras›nda siyaset
sahnesine ç›karken Mahirler’in tezlerini inkar eden, Mahirler’in, Denizler’in silahl› mücadelesini revizyonist bir bak›ﬂ aç›s›yla mahkum
eden, KSD çizgisi, ﬂimdi nas›l olur
da Mahir’e, Deniz’e “önderlerimiz” diyebilirler?
Küba’y› bir “istisna” olarak görenler, Küba devrimini zafere taﬂ›yan öncü savaﬂ›, silahl› propaganda,
halk savaﬂ› gibi stratejik ve taktik
tezleri reddedenler, Che’ye nas›l

önderimiz diyebilir, nas›l “yolunday›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›nday›z” demesi, her ﬂeyden önce kitlelere gerçe¤i söylememektir.

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 örgütlenmeleri “Dev-Genç” ç›kartmalar› yapm›ﬂlar ve bu ismi kullanma konusunda kendi aralar›nda adeta rekabet halindedirler. ÖDP gençli¤i de
geçti¤imiz günlerde bu kesimlere
yönelik olarak “Uyar› ve Hat›rlatma: Dev-Genç Bir Etiket De¤ildir”
baﬂl›kl› bir aç›klama yapm›ﬂ. Sahiplenme kavgas› o boyutta ki, büyüyen tart›ﬂmalar çeﬂitli okullarda
kavgaya dönüﬂüyor.
Neyin kavgas›n› ediyorsunuz?
Evet, Dev-Genç bir “etiket” veya
sadece bir “isim”den ibaret de¤ildir.
O bir anlay›ﬂt›r, o bir mücadele gelene¤idir, o gençlik için bir k›lavuzdur.
Ama legal partici ÖDP, SDP vb.
çizgisinde olanlar, bu isme nas›l sahip ç›kabilir, nas›l bu isim üzerinde
hak iddia edebilirler?
Reformistler aras›ndaki bu
“Dev-Genç” kavgas›, içeriksiz, istismarc› ve pragmatist bir kavgad›r.
Ve yukar›da belirtti¤imiz gibi, tarihi
çarp›tman›n, tarihi de¤erlerimizin
içini boﬂaltman›n bir ifadesidir.
M a h i r l e r ’in yolu bellidir.
KSD çizgisinin yolu, onlar›n yolundan daha baﬂ›ndan ayr›lm›ﬂt›r ve
sonra da tarihlerinin hiçbir aﬂamas›nda kesiﬂmemiﬂtir.
Mahirler, Denizler, ülkemiz devrim tarihine çok büyük bir miras b›-

rakt›lar. Onlar›n çizgilerini inkar ve
mahkum edenlerin o mirasta bir
haklar›, o mirasla bir iliﬂkileri olamaz.
E¤er, onlar›n siyasi çizgisini
r eddettikleri halde, onlar› sahipleniyor ve s a v unu yo r g ö r ü n ü m ü
v e ri y o r l a r s a , orada bir istismar, riyakarca olan bir siyasi tutum var
demektir.
Ta r i h e s a h i p ç › k m a k t u t a r l › l › k
i s t e r. Tarihi önderlere sahip ç›kmak
da ayn› tutarl›l›¤› gerektirir. Bu tutarl›l›¤›n ölçüsü; sahiplenilenle sa h i p l e n e n a r a s › n d a k i amaç, ideoloji, stratejik hedef birli¤i, ilke ve geleneklerin devaml›l›¤›d›r.
Mahir, Deniz ve Che’ye “önderlerimiz” diyebilmenin ölçüsü de
bunlard›r. Üçü de devrim için yola
ç›km›ﬂlard›r, üçü de devrim için silaha sar›lm›ﬂlard›r. Emperyalizmin
ve oligarﬂinin zoruna karﬂ› halk›n
silaha sar›lmas›n›n tek kurtuluﬂ yolu oldu¤u sonucuna varm›ﬂ ve politik ve askeri olarak buna göre örgütlenmiﬂlerdir. Halk Savaﬂ›’n› savunan ve uygulayanlard›r üçü de. Düzeniçileﬂmiﬂ bir solla, onlar aras›nda nas›l bir ba¤ kurulabilir?
Bir tarihi mirasa sahip ç›kabilmek için olmas› gereken ba¤ budur.
Bu ba¤ kurulmuyorsa, kurulam›yorsa, orada bir tarihsel devaml›l›k ve
sahiplenme yoktur.
Dev-Genç’in niteli¤i bellidir.
Dev-Genç ad›, ülkemiz devrim
mücadelesi tarihine, yüzlerce devrimcinin kan›yla, ödenen bedellerle
yaz›lm›ﬂt›r. Bu tarihte, devrimci gelenekler 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 d i reniﬂ gelene¤ini temsil
eden bir isimdir.
E¤er Dev-Genç’in miras›na sa hip ç›k›lacaksa, ölçü bellidir; yukar›da belirtildi¤i gibi, sahipleni lenle sahiplenen aras›nda bir tutarl›l›k, devaml›l›k olmal›d›r.
Dev-Genç sadece bir döneme
özgü bir örgütlenme de de¤ildir.
Dev-Genç, kesintisizliktir. Baﬂka

deyiﬂle, yaﬂayan bir tarihtir. Gençli¤in, do¤ru devrimci önderlik alt›nda 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, kuﬂatmalarda t e s l i m o l m a m a k t › r. Yarat›lan geleneklerdir. Halk›n sevgisi
ve güvenidir. Gençli¤in onuru ve
gururudur. Bu tarihi yaratanlar ve
gelenekleri bugüne taﬂ›yanlar, bugünün ve gelece¤in de önderleri, sahipleridir.
ﬁimdi Dev-Genç ad› için “kavga” 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 benzerlik kuruyorsunuz? Dev-Genç’in
hangi miras›na sahip ç›kt›n›z ve
hangi geleneklerini bugüne taﬂ›d›n›z?
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O’nu nas›l yaﬂat›yorsunuz?
12 Eylül’den bu yana uzay›p gelen ve legalizm kulvar›nda sürüp giden 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 sahiplenilecekse önce tarihe hesap verilmeli,
Dev-Genç gelene¤iyle hiç ilgisi olmayan 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 DevGenç 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. DevGenç’in onurlu tarihinin hangi kesitiyle kendiniz aras›nda bir iliﬂki kuruyorsunuz?
ÖDP-DY, ülkemiz mücadele tarihine ad› “tasfiyecilik”le özdeﬂleﬂmiﬂ 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 anlay›ﬂ›n›n bir parças› olan DevGenç’in militan gelene¤inin de tasfiyesi 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 boykotlardan iﬂgallere, anti-emperyalist
eylemlere uzanan gelene¤inin yans›mas› olan bir prati¤i var m›d›r?
“Sisteme yerleﬂmiﬂ kesimlerin
solculu¤unun teorisi ve örgütsel
ifadesi”nden baﬂka bir ﬂey olmayan ÖDP çizgisinde Mahirler savunulabilir, sahiplenilebilir mi?

Denizler’i Deniz olmaktan
ç›karanlar
Denizler’in sahipleniliﬂi de, tarihi de¤erlerimizin istismar›na baﬂka bir örnektir. Her y›l özellikle onlar›n idam ediliﬂlerinin y›ldönümlerinde bu istismara bir kez daha tan›k oluruz.
Denizler’le, onlar›n devrimci
mücadele anlay›ﬂlar›yla, stratejileriyle, u¤runa canlar›n› verdikleri iddialar›yla hemen hiçbir ilgisi kalmam›ﬂ kesimler, Denizler’i sahipleniyor görünürken, asl›nda onlar› özlerinden uzaklaﬂt›r›p, o l d u k l a r › n d a n f a r k l › g ö s t e r i y o r l a r. Böylelikle kendi reformist, uzlaﬂmac› çizgilerini meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›yorlar;
baﬂka bir ifadeyle, kendilerini olduklar›ndan farkl› göstermek isterken, buna Denizler’i alet ediyorlar.
Sonuç; bu da iﬂte, tam da burjuvazinin devrimci önderlerin içini
boﬂaltarak yapmak istedi¤ine para-
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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 istismar oldu¤unu kestirmek için baﬂtan
beri s›ralad›¤›m›z ölçülere bakmak
yeterlidir. Kimdir Denizler? Onlar›n
siyasi miras› nelerden oluﬂmaktad›r? O tarihin özü, esas› nedir? O
miras› sahiplenmenin ve sürdürmenin 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 “kimseyi öldürmedikleri”yle bugüne ta-

Tarihe sahip ç›kmak
tutarl›l›kt›r
sorumluluktur
samimiyettir
cürettir
fedakarl›kt›r...
Çünkü
onlar› savunmak,
onlar gibi olmakt›r!

ﬂ›yanlar, utanmadan, onlar›n düﬂüncelerini, u¤runda canlar›n› feda ettikleri inançlar›n› inkar etmektedirler. Denizler için, Denizler’le ilgisi
olmayan bir tarih yazmaktad›rlar.
Bunun ad› t a r i h i ç a r p › t m a k t › r elbette.
Yay›nlad›klar› bildirilerde “Türkiye Halk Kurtuluﬂ Ordusu, halk›m›z›n ba¤›ms›zl›¤›n›n silahl› mücadeleyle kazan›laca¤›na ve bu yolun
tek yol oldu¤una inan›r” diyen bir
hareketin önderlerini, “ama onlar
kimseyi öldürmemiﬂlerdi” diye bugüne 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 reformistler, elbette yukar›da aktar›lan bildiride yaz›lanlar› savunam›yorlar.
Onlar›n savundu¤u Deniz, ideolojisinden, stratejisinden, örgütünden,
militan savaﬂç› kiﬂili¤inden ar›nd›r›lm›ﬂ bir Deniz’dir. Yani Deniz’i
Deniz yapan hiçbir ﬂey yoktur onlar›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 biliyordu, onlar› “boﬂu boﬂuna” asmad›.
Denizler, ﬂimdilerde yine kimilerinin karikatürize etti¤i gibi, “gençlik
hevesleri ve heyecanlar›yla” da ç›kmad›lar da¤lara. “Devrimciler; bar›ﬂç›l ﬂartlar içinde mücadele metotlar›n› b›rak›n›z. Halk kitlelerini
kurtuluﬂa götürecek olan ﬂiddet politikas›n› temel alan silahl› mücadeleye... kat›l›n›z” diyorlard›. Oligarﬂi, silahl› devrim cephesinde, kendi
iktidar›na alternatif olan› görüyordu. 12 Mart terörü, as›l olarak bu
alternatifi yoketmek içindir.
“.. ﬂerefsiz yaﬂamaktansa ﬂerefle
ölmek, yalvarmak yerine zora baﬂvurmak, baﬂkas›na de¤il kendine ve
kendin gibi olanlara güvenmek, nerede ve nas›l olursa olsun hainlere
boyun e¤memek parolam›zd›r” diyordu Deniz. Bu parolaya uygun
davranmayanlar, Denizler’i sahiplenemez ve savunamaz.
Bu parola, Mahirler’in ve Cheler’in yani asl›nda tüm ihtilalci önderlerin paralos›d›r. Onlar› sahiplenmek bu yüzden bu parolay› bir
yaﬂam tarz›, bir mücadele anlay›ﬂ›
haline getirmekten geçer. Devrim
için SAVAﬁMAYANLAR, devrim
için savaﬂta ÖLÜMÜ GÖZE ALAMAYANLAR, halk savaﬂ› yerine
parlamenterist politikalar›, militanca direniﬂ yerine uzlaﬂmac›l›¤› statükoculu¤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.

Gençli¤in Sesi

Düzene Kültürümüzle de Alternatifiz

Halk› ve vatan› sevmek onu tan›makla mümkündür. Gelece¤i kaGENÇL‹K FEDERASYONU
zanmak ise geçmiﬂimize sahip ç›k›p, onu tan›makla... Bu topraklar›n
Gençlik, engellemelere ve k›s›tl›
yasaklad›. Yapmaya çal›ﬂt›klar› halkültürüne, halk›n gelenek ve göreimkanlara ra¤men, alternatif bahar
k›,
gençli¤i
sindirip
teslim
almakt›.
neklerine sahip ç›k›p yaﬂatmaya
ﬂenlikleri gerçekleﬂtirmeye devam
‹ﬂte
bu
y›llarda,
devrimci
gençli¤in
Devrimci Gençlik her zaman önem
ediyor. Bunlardan en bilineni ise
kültürünü, tarihini sahiplenmesi davermiﬂtir. Bu haks›z, adaletsiz düze“Geleneksel Bedri Karafakio¤lu
ha da büyük bir önem kazanm›ﬂt› ve
ne alternatif olmak, beraberinde
‹ T Ü Ö ¤ renci ﬁenlikleri’dir.
YÖK
yöneticilerinin
ﬂenliklerden
onun yoz-bireyci-bencil kültürüne
duydu¤u korku da, buradan geliyoralternatif olmay› da gerektirir. DevTürkiye Üniversite-Akademidu.
rimci Gençlik geçmiﬂten bugüne
Yüksek Okullar Halk Oyunlar› ﬁenbulundu¤u her okulda, lisede, üniTüm çabalar›na ra¤men gençlili¤i, Dev-Genç Kültür Kollar› taraversitede bu bak›ﬂ aç›s›yla kültür
¤in kendi kültürünü sahiplenmesini
f›ndan ilk olarak 1980’de ‹TÜ’de
sanat faaliyetleri gerçekleﬂtirmiﬂ,
ve bu alandaki çal›ﬂmalar›n› engelgerçekleﬂtirilen ﬂenliklerden biridir.
bunu mücadelenin bir parças› olaleyemedikleri için de “kendi” ﬂenﬁenlik kapsam›nda Devrimci Gençrak görmüﬂ, gelenek haline dönüﬂliklerini örgütlemeye ve gençli¤e
lik Anadolu’daki üniversitelere ça¤türmüﬂtür.
alternatif olarak sunmaya çal›ﬂt›lar.
r› yapm›ﬂ ve bu ça¤r›yla binlerce
ö¤renciyi bir araya getirmiﬂti. Ça¤r›
May›s ay›nda ülkemizdeki üniTekellerin, hatta i ç k i f i r ma l a r › sadece ö¤rencilere de¤il, ayn› zaversitelerin ço¤unda bahar ﬂenliklen›n sponsorlu¤u ile yap›lan bu tür
manda gecekondulardaki yoksul
ri gerçekleﬂtirilir. Bu ﬂenlikler as›l
ﬂenliklerde kitap, dergi satmak t e h halka da yönelikti ve kondular›n
olarak Devrimci Gençli¤in mücadelikeli görülürken, ö¤rencilerin çekyoksullar› da ﬂenli¤in kat›l›mc›lalesi içerisinde oluﬂmuﬂtur. Bu ﬂentikleri halaylar dahi b öl ü c ü l ük l e
r›ndan olmuﬂtu.
liklerden kimilerinin geçmiﬂi 12
suçlanabilirken, içki içmek sak›ncaEylül Cuntas› öncesine uzan›rken,
s›z ve s›n›rs›zd›. O ortamlardaki
12 Eylül Cuntas›n›n geliﬂiyle,
kimileri ise 12 Eylül sonras›nda
yozluk, “ ö z g ü r l ü k ” olarak benimﬂenlikler bir dönem kesintiye u¤rasa
gençli¤in yükselen mücadelesiyle
setilmeye çal›ﬂ›l›yordu.
da, 1987’ye gelindi¤inde faﬂistler
baﬂlam›ﬂt›r.
taraf›ndan katledilen Prof. Dr. BedÜretmeyen tüketen bir gençlik
ri Karafakio¤lu’nun ad› verilerek,
Normal koﬂullarda, üniversite
modeline uygun bu ‘ﬂenlik’lerde,
kampüse kurulan yüzlerce çad›rla,
idarelerinin, ö¤rencilerin kültür sahem sponsor firmalar›n reklamlar›
binlerce ö¤renciyle ayn› gelenekle
nat faaliyetlerine destek vermesi
yap›l›yor, hem de üniversite idareleyap›lmaya devam edildi.
beklenir. Ancak ülkemizde tam tersi
ri buradan nemalan›yor. Gençlik
olmakta ve üniversite idareleri, ö¤yozlaﬂt›r›l›rken ayn› anda sömürüBu sene 2 3 ’ n c ü s ü yap›lacak
rencilerin tüm hak aray›ﬂlar›na nas›l
lüyor... Bu ﬂenliklerin organizasyoolan Geleneksel Bedri Karafakio¤lu
karﬂ› ç›k›yorsa, kültür-sanat faalinunda gençli¤e söz de verilmiyor.
‹TÜ Ö¤renci ﬁenlikleri, 4-7 May›s
yetlerine, düzenledikleri ﬂenliklere
tarihleri aras›nda yozlaﬂmaya, biÜniversite idareleri istiyor ki;
de karﬂ› ç›kmaktad›rlar. Bir yandan
reycileﬂmeye ve bencilli¤e karﬂ›
gençlik kendi kültürünü ö¤renmebu ﬂenlikleri engellemek için ellehalk›n kültürünün ve can pahas›na
sin, tarihinden, halk›ndan kopsun!
rinden geleni yaparken bir yandan
yarat›lan geleneklerimizin sahiple‹stedikleri gibi bir gençlik yaratabilda kendileri tamamen yoz, apolitik
nilmesi için yap›lacak. Bizler gençdikleri ölçüde, üniversiteleri, hatta
bir zeminde, “Bahar ﬁenlikleri”
lik olarak bize dayat›lan yozlaﬂmaülkeyi de istedikleri gibi yönetebiledüzenlemeye baﬂlam›ﬂlard›r.
ya karﬂ›, ﬂenliklerimizi daha çok saceklerdir.
hiplenmeli ve yönetenlerin tüm enPeki ama üniversite idareleri neÜniversite idarelerinin bu yoz
gellemelerine ra¤men onlar› her geden ö¤rencilerin yapt›klar› ﬂenlikleﬂenliklerine karﬂ›l›k Devrimci
çen gün daha geniﬂ gençlik kitleri engellemek için elinden gesini toplayan ﬂenliklere dönüﬂleni yapar ve neden kendi ﬂentürmeliyiz.
liklerini örgütler? Nedir ﬂen‹TÜ ﬁenli¤i, 1980
likleri bu kadar tehlikeli k›Ülkemize ve gelece¤imize
Gençlik halay halay...
lan?
sahip ç›kmak için tüm gençli¤i,
4 - 7 M a y › s t a r i h l e r i aras›nda
1980’li y›llar, ﬂenliklerin
‹TÜ Ayaza¤a Kampüsü’nde yailk yap›ld›¤› dönemlerdir. 12
p›lacak olan Geleneksel Bedri
Eylül Cuntas› halktan, emekKarafakio¤lu ‹TÜ Ö¤renci ﬁenten yana ne varsa, yasaklad›¤›
gibi, gençli¤in ﬂenliklerini de
likleri’ ne bekliyoruz.
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NE Ö⁄RET‹YORLAR,
NE Ö⁄RENMEL‹Y‹Z?
Burjuvazinin e¤itim sisteminde,
bugün deyim yerindeyse “okumuﬂ
cahiller” yetiﬂtirilmektedir. Olgular› ve olaylar› kavratabilmekten, sebeplerini gösterebilmekten uzak,
idealizmin kadercili¤iyle yo¤rulmuﬂ, derme çatma, ço¤u gerçe¤in
d›ﬂ›nda bir bilgiler y›¤›n›n›n ezberletilmesiyle e¤itim yap›lmaktad›r.
Kendini geliﬂtirme araçlar›n› ve
olanaklar›n› sunmayan, dünyay› anlama ve ö¤renmenin bilimsel temelini vermeyen bir e¤itim sisteminin
yetiﬂtirdi¤i insanlar, dünyay› tüm
gerçekleri ile tan›yamaz ve kavrayamazlar.
Kuﬂku yok ki, burjuvazi kapitalist üretimin sürmesi, sistemin di¤er
askeri, sosyal, teknolojik ihtiyaçlar›na cevap vermesi için gerekli bilgilerle donanm›ﬂ kadrolar› yetiﬂtirir.
Buna uygun e¤itim kurumlar› oluﬂturur. Fakat “dünyan›n en geliﬂmiﬂ
liseleri, üniversiteleri” diye nitelenen 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 kahramanl›klar› veya korkakl›klar›d›r. O dönemin tarihsel toplumsal koﬂullar›,
savaﬂlar›n nedenleri, yenilgileri ve
zaferleri ortaya ç›karan etkenler,
dünyay› alt üst eden olaylarda toplumun çeﬂitli kesimlerinin (yani s›n›flar›n) rolleri ve buna benzer hemen hiçbir ﬂey anlat›lmaz. Özellikle halk kitlelerinin bu tarih içinde
hemen hiç yeri yoktur. Ne halk›n
yaratt›¤› kahramanl›klar›n, ne toplumsal 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 taraf›ndan defalarca do¤rulanm›ﬂt›r;
bugün kapitalizmin bir kez daha yaﬂad›¤› yo¤un kriz döneminde burjuva ekonomistlerinin, ideologlar›n›n

“ M a r k s h a k l › y m › ﬂ ” demek zorunda kalmalar›n›n kayna¤›, Marks’›n,
yani baﬂka deyiﬂle bilimsel sosyalizmin tarihsel, toplumsal olgu ve
olaylar› ele al›ﬂlar›ndaki yöntemdir.
Toplumsal, tarihsel olaylar› de¤erlendirme ve nesnelli¤i kavrama
konusunda, sosyalistler ile burjuvazinin bak›ﬂ aç›lar› ve yöntemleri taban tabana z›tt›r. Burjuvazi idealist
bir bak›ﬂ aç›s›yla ve metafizik bir
yöntemle olaylar› ele al›p de¤erlendirirken, sosyalistler m a t e r y a l i s t
bir bak›ﬂ aç›s›yla ve d i y a l e k t i k
yöntemle olaylar› ele al›r, de¤erlendirirler. Dolay›s›yla tarihsel olaylar›n ele al›n›ﬂ›ndan, ekonomiye, felsefeye, psikolojiye, kimyaya, biyolojiye kadar her konuda nesnel gerçeklerin ö¤renilmesinde ve ö¤retilmesinde yöntemler taban tabana z›t
olmaktad›r.
Burjuvazinin mevcut e¤itim sisteminde hiç mi iﬂe yarar bir ﬂey yok
diye sorulabilir? Kuﬂku yok ki, yüzlerce 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 etmek söz konusu olabilir. Ancak e¤itim sistemi, e z b e rci, soyut, çarp› t›lm›ﬂ, hayat›n içindeki rolü itibar›yla iﬂlevsizleﬂtirilmiﬂ, tarihi t e r s i ne, toplumsal geliﬂmeyi baﬂaﬂa¤›
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 sonuçlar› tam olarak do¤ru bir biçimÇ ü n k ü g e r ç e k, d e v r i m c i d i r.
Gerçe¤in bilgisine ulaﬂan
i n s a n › n t e rcihi de devrim ve
sosyalizm olacakt›r. Bu nedenle
gençlerimize gerçekleri
kavratmal›, gerçe¤i
kavramalar›n› sa¤layacak
y ö n t e m i ö ¤ r etm eliyi z.

de aç›klayamazs›n›z.
Bu nedenle burjuvazinin e¤itim sistemi
ve orada ö¤retilenler
ile kendini s›n›rlamak, gerçekte ö¤ r e n m e m i ﬂ o l m a k l a eﬂde¤erdir.
“ O k um u ﬂ c a h i l l i k ” iﬂte bu noktada
ortaya ç›kmaktad›r. Gerçe¤in bilgisine eriﬂmek ancak bilimsel bir e¤itimle, sosyalist bir e¤itim ve sosyalist bir bak›ﬂ aç›s› ile mümkündür.
Okullar›n verdi¤i e¤itim ile kendini
s›n›rlamak, kendi kendini cahilleﬂ t i r m e k t e n baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Bunun yerine gerçeklere, okulun
verdi¤i e¤itimin d›ﬂ›nda, kendi ça bam›z ve eme¤imizle ulaﬂmal›y›z.
Bunun için araﬂt›rmal›, okumal›,
tart›ﬂmal›y›z. Kapitalizmin kendi
devaml›l›¤›n› sa¤lamak için gençlikten gizledi¤i, e¤itim sistemi içinde ö¤retmedi¤i gerçekleri, ezberci
ve gerici e¤itimin beynimizde örd ü ¤ ü b a r i k a t l a r › y›karak, kendi
eme¤imizi katarak, araﬂt›r›p inceleyerek ö¤renebiliriz.
Marks’›n toplumlar tarihini aç›klad›¤› temel teorisi olan tarihsel materyalizm, neden ö¤retilmemektedir
okullarda? Ö¤retilmemektedir, çünkü o teori, kapitalist düzenin mutlak
olmad›¤›, belli koﬂullar alt›nda, halk›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 ortaya koymaktad›r.
Toplumlar›n tarihsel geliﬂimi ve
de¤iﬂiminin nas›l gerçekleﬂece¤i,
bireylerin, örgütlenmenin ve öncünün, nesnel ve iradi yanlar›n rollerinin ne oldu¤u ancak diyalektir ve
tarihsel materyalizmin ›ﬂ›¤›nda anlaﬂ›labilir. Ama bunlar›n anlaﬂ›lmas›, elbette burjuvazinin iﬂine gelmemektedir. Dolay›s›yla burjuvazi,
bunlar› bilinçli olarak e¤itim müfredatlar›n›n d›ﬂ›nda b›rak›r.
Bilginin temelini ö¤retmez.
Bu temele sahip olamayan ö¤renci, bilimin gücüne ve ›ﬂ›¤›na sahip olamaz.

Burjuvazi bu ›ﬂ›¤› gençlikten
uzak tutmak ister. Bu onun s›n›fsal
ç›karlar›n›n gerektirdi¤idir. Burjuvazinin 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 ilelebet sürecek bir düzen de¤ildir, tarihsel ömrünü doldurmuﬂtur, yerini
sosyalizme b›rakacakt›r” da diyemez. O gerçekleri tersyüz ederek,
çarp›tarak kendi düzeninin asla y›k›lmayaca¤› demagojilerine sar›l›r
daima.
‹ﬂte bu gerçekleri ö¤renip kavramak, kapitalizmin nas›l y›k›laca¤›ndan tarihin nas›l ele al›nmas› gerekti¤ine, do¤ru düﬂünme ve ö¤renme
yöntemi olan diyalekti¤i kavramaktan, sosyalizmin nas›l bir sistem oldu¤una kadar birçok ﬂeyi kendi irademizle, eme¤imizle ö¤renebiliriz.
Buna iliﬂkin felsefesinden tarih kitaplar›na, ekonomiden sosyal bilgilere kadar birçok kitap vard›r. Bunlar› anlatan teorik kitaplar, romanlar, makaleler, dergi yaz›lar›... Bun-

lar gerçekleri ö¤renmemiz ve kendimizi geliﬂtirerek kapitalizmin e¤itim sistemi ile kendimizi s›n›rlamamam›z› sa¤layabilecek araçlard›r..
Elbette kiﬂisel çabam›z, yap›lmas› gerekenin bir yan›d›r. Kiﬂinin
kendi kendini kapitalist, faﬂist e¤itim sisteminin cahilli¤inden kurtarmas› önemlidir. Ama öte yandan,
kapitalizmin e¤itim sisteminin çarklar› aras›nda ö¤ütülen ve beyinleri
un ufak edilen gençlerimizi örgütlü
olarak buradan ç›karmay› hedeflemek 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 temelini, do¤ru düﬂünme ve gerçekleri aray›p bulma yöntemini ö¤retmelidir en baﬂta. Dünyaya ve olaylara
n a s › l b a k m a k gerekti¤ini ö¤retmelidir.
E n y a k › n › m › z d a n baﬂlayarak,
çocuklar›m›z›, gençlerimizi bu anlay›ﬂla e¤itmek, dünyaya ve ülke-

‹ﬂte suç:
“1 adet çak›, 1 adet Met ri s roman kit ab› ve 2 adet
Yürüyüﬂ dergisi”
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 Fakültesi'nde okuyan ö¤rencilerinkald›¤›
bir eve Tekirda¤ polisi “arama iznimiz var” gerekçesiyle girmiﬂ, Murat
Ulusoy ve Ahmet Hilali isimli Ziraat 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 “sizinle 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 Yürüyüﬂ dergisi”
Ö¤rencilerin arkadaﬂlar› bu hukuksuzluk karﬂ›s›nda ertesi gün toplu 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

mize bakarken sebep sonuç iliﬂkileriyle bakabilen, burjuvazinin önüne
çekti¤i tüm perdeleri y›rt›p atabilen
insanlar haline getirmek için çal›ﬂmal›y›z. Soyut ve ezbere dayal› burjuva e¤itim sisteminin karﬂ›s›na, somut ve kavratmaya dönük bir e¤itim program› ç›karmal› ve gençlerimizi somut gerçeklerle donatmal›y›z. Burjuvazinin i¤diﬂ etti¤i genç
beyinleri ezbercili¤in körelticili¤inden kurtarmal›y›z. O k u y a n , a r a ﬂ t › r a n , s o r a n , so rg ul a y a n insanlar olmal› bizim gençlerimiz. Kapitalizmin soran, sorgulayan gençleri, ya
okullardan atarak ya da hapsederek
veya korkuyla susturmaya, apolitikleﬂtirerek, 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. Gerçe¤in bilgisine ulaﬂan insan›n tercihi de devrim ve sosyalizm olacakt›r.
Bu nedenle gençlerimize gerçekleri
kavratmal›, gerçe¤i kavramalar›n›
sa¤layacak yöntemi ö¤retmeliyiz.

günü bir araya geldiler. Fakat hava muhalefeti nedeniyle d›ﬂar›da
piknik olana¤› olmad›¤›ndan evde
toplanan 30 ö¤renci Tekirda¤ Emniyetinin keyfi tutumu sonras›
ummad›klar› bir arama ve gözalt›
terörüyle yüzleﬂmek zorunda kald›” 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› hiçe say›lm›ﬂt›r” diyen Trakya Halk
Cephesi; Tekirda¤ Emniyeti’nin bu
uygulamalar› süreklileﬂtirmeye çal›ﬂt›¤›n› söyledi.
“Hiç bir sald›r› ve hiçbir güç
halk›n örgütlü gücü karﬂ›nda duramaz” diyen Halk Cepheliler aç›klamalar›n›, “Ba¤›ms›zl›k,demokrasi
ve sosyalizm yolunda bedeller ödeyerek sürdürdü¤ümüz mücadelemiz kesintisiz devam edecektir”
diyerek sonland›rd›lar.
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Polis yönetiyor:

“‹stersek tutuklat›r›z”
lamada; Bizler Ankara Gençlik Dernekliler olarak, derne¤imize sahip ç›k›yoruz. Ne
polisin gözalt›lar›, ne bask›lar›, ne hukuksuzca kaç›r›p iﬂbirli¤i teklif etmesi hakl› mücadelemizi engelleyemeyecektir. Bizler, mücadelemizin
hakl›l›¤›ndan ald›¤›m›z güçle
daha çok örgütlenerek, gençli¤in akademik, demokratik
mücadelesini büyütece¤iz”
denildi.
Daha sonra polis taraf›ndan kaç›r›lan Yasin Geyik ve
R›dvan Akbaﬂ söz ald›. Geyik
“Ben akﬂam saatlerinde sokak ortas›nda polis taraf›ndan
durduruldum. Aranmam oldu¤unu söyleyip beni arabaya bindirdiler. Daha sonra beni boﬂ bir
araziye götürdüler. Burada gidip
gelmekte oldu¤um derne¤in yasad›ﬂ› oldu¤unu söylediler. Ve kendilerine bu dernek hakk›nda bilgi getirmemi istediler. E¤er tekliflerini
kabul edersem bana iﬂ ve para teklifinde bulundular. Aksi takdirde
kabul etmedi¤imde, beni evden veya sokak ortas›ndan alacaklar›n› ve
tutuklatacaklar›n› söylediler. Yasal

“Beni boﬂ bir araziye götürd ü l e r.
E¤er tekliflerini kabul etmezsem...
hakk›mda dosya haz›rlay›p
t u t u k l a t a c a k l a r › n › s ö y l e d i l e r.”
“Iss›z bir yere götürd ü l e r. Burada
der n e ¤ e g i t m e m e m i . . . g i t t i ¤ i m
t a k d i rde baﬂ›ma bir ﬂeyler
gelebilece¤ini söyleyere k t e h d i t
e tt il er.”
Ortada haydutlar gibi dolaﬂ›p terör
estiren, tehditler ya¤d›ran, yasad›ﬂ›
gözalt›lar gerçekleﬂtiren bu “resmi
üniformal›lar”
AKP Hükümetine ba¤l› de¤il mi?
AKP, bu haydutlu¤a ne diyor?
Ankara Gençlik Derne¤i, çal›ﬂanlar›n› kaç›rarak iﬂbirli¤i ve ajanl›k teklif eden Ankara polisini 24
Nisan günü K›z›lay Yüksel Caddesi’nde yapt›¤› eylemle protesto etti.
“Polis Yasad›ﬂ› Yöntemlerle Hakl›
Mücadelemizi Engelleyemez” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde “Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz, Ankara Polisi Bu
Oyundan Vazgeç, Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz” dövizleri taﬂ›nd›. Eylemde yap›lan aç›k-

hakk›m› kullanarak beni kaç›ran
polisler hakk›nda savc›l›¤a suç duyurusunda bulundum. Yapt›klar› tamamen yasad›ﬂ›d›r. Gençli¤i birlikte 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 söylenerek al›konuldum. Iss›z bir yere
götürdüler. Burada gitti¤im dernekteki 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” diye konuﬂtu.
Sosyalist Parti, Tüm-‹GD, SGD,
SES ve ÇHD’nin destek verdi¤i eylemde s›k s›k “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n
Mücadelemiz” sloganlar› at›ld›.

ÜCRETS‹Z ULAﬁIM ‹ST‹YORLAR!

‹Ü'de "‹stiyoruz Alaca¤›z"

‹stiyorlar ve bu onlar›n hakk›. Anneleriyle birlikte, kardeﬂleriyle birlikte ç›k›p meydanlara, istiyorlar. ‹stiyorlar
ve alacaklar.
Okmeydan›’n›n yoksul çocuklar›, yoksulluklar›na meydan okuyarak istiyorlar haklar›n›.
23 Nisan’da törenlere y›rt›k ayakkab›s›yla
kat›lan bu kardeﬂleri için de istiyorlar ücretsiz ulaﬂ›m hakk›n›. Tüm çocuklar, tüm
ö¤renciler, birlikte isteyin!

Ücretsiz ulaﬂ›m hakk› için sürdürülen “‹stiyoruz Alaca¤›z” kampanyas› ‹stanbul Üniversitesi’nde de sürdürülüyor.
Halk Cephesi'nin düzenledi¤i kampanyay›
üniversitelerde de Gençlik Federasyonlu ö¤renciler yürütüyorlar.
As›lan afiﬂler, da¤›t›lan bildiler, yap›lan kuﬂlamalar ve toplanan imzalarla süren kampanyaya ö¤rencilerden olumlu tepkiler geliyor. Özellikle ulaﬂ›m sorununa ö¤renciler
d›ﬂ›nda okul personelinin
de ilgisi çok fazla. Kampanyan›n anlat›ld›¤› emekçiler s›k s›k; "b›kt›k
bu servis, otobüs paralar›ndan" diyerek rahats›zl›klar›n› belirtiyorlar.

Seyfi’nin beynine inen dipçik... ve
Seyfi’ye dökülen riyakar gözyaﬂlar›
O gün devletin iki yüzü vard›.
Bir yüzünde devlet 23 Nisan’› tüm
ülkede büyük bir “coﬂkuyla” kutluyordu. Ankara’ya toplad›klar› çocuklarla 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 çocuklara 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 gösterilerinin, o sahte gülücüklerin hiçbiri
yoktu...
*
Yüzünde kar maskeli bir özel
harekat polisi, bir kurdun koyun sürüsüne dal›p en körpe kuzuya sald›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 direnemezdi zaten....
*
O gün 23 Nisan’d›; k a n d o l uy o r d u yüzüne Seyfi’nin. Özel harekatç› 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; Hakkari’de, “çocuk da olsa, kad›n da olsa gereken yap›lacakt›r” diyen Baﬂbakan’›n emrini yerine getiren bir
özel harekatç› katil, “gereken”i yap›yordu Seyfi’ye.
Ankara’daki “çocuk bayram›”
törenleri “bb i r g ü n l ü k”tü; Hakkari’deki çocuk politikas› ise 365
günlük!
*
Hakkari’de DTP’ye yönelik sald›r›lar› protesto etmek isteyen ço-

cuklara polis sald›rd› 23 Nisan’da.
Özel harekatç›lar›n sald›r›s›nda,
dipçiklerle beyni parçalanmak istenen 14 yaﬂ›ndaki Seyfi Turan a¤›r
yaralanarak hastaneye kald›r›ld›.
*
14 yaﬂ›ndaki Seyfi, iﬂkenceci katiller için çocuk de¤il, bir “terörist”ti. Çocuk olsun, genç, yaﬂl› olsun, 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 gördüklerine “gere¤ini” yaparlar. Hakkari’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, “Çocuk demeden, kad›n demeden gereken 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¤itenlerle, ona bu emirleri verenlerle birlikte, çok say›da suç orta¤› vard›

onun.
*
Televizyonlarda Seyfi’ye yap›lanlar› izleyenler, Filistinli çocuklar› yakalay›p öldüresiye döven, kollar›n› k›ran Siyonist ‹srail’in askerlerini hat›rlad›lar.
Gerçekten benzerdi herﬂey.
Filistin’in Gazzesi, Bat› ﬁeria’s›yla, Türkiye’nin Hakkarisi
aras›nda bir fark yoktu... Ve siyonist askerle, oligarﬂinin özel
harekatç›s›, ayn› zihniyetle yetiﬂtirilmiﬂlerdi.
*
Bugüne kadar çok Seyfiler
katledildi bu ülkede, çok Seyfiler’in kafalar› parçaland›. Hala
da devam ediyor.
DTP Genel Baﬂkan› Ahmet
Türk, Seyfi’ye yap›lan zulmün arkas›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 dipçik, halka vurulmuﬂtur. Elbette do¤rudur; Seyfi’nin beynini de¤il, bizim beynimizi da¤›tmak istiyorlar...
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‹ki ‘Seyfi’ öldü o günlerde
Seyfi’nin dipçik darbeleriyle
kanlar içinde b›rak›ld›¤› eylem s›ras›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 çukurda pusu kurmuﬂtu.
Erip’in katili de, çocuklara öldüresiye bir kinle sald›ran polistir.
Ama Abdülsamet Erip o gün o eylemde sanki ölmemiﬂ gibi, bir-iki
küçük haber d›ﬂ›nda ismini anan bile olmad›. Seyfi’ye yap›lan o iﬂkenceler, o anda kameralar taraf›ndan
çekilmeseydi, onun haber olaca¤›
da ﬂüpheliydi. Çünkü burjuva med-
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ya için aslolan “görsellik” idi, gö rüntüsü olmayan›n gerçekli¤i de
yoktu.
Van'›n Hac›bekir Mahallesi'nde
de polis panzerinin çarpt›¤› 7 yaﬂ›n daki Maziye Aslan yaﬂam›n› kaybetti.
Son sürat gidiyordu panzer; çünkü yollar onlar›nd›! Çünkü önlerine
ç›ksa ç›ksa bir Kürt yoksulu ç›kard›!

‘Seyfi duyarl›l›¤›’ndaki
utanmaz r iyakarl›k
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2009
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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 olduk. 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, binlerce Seyfi’ye zulüm yapmam›ﬂ gibi,
Seyfi’nin ilk ziyaretçilerinden biri
Va n J a n d a r m a Asayiﬂ Kolordu
K o m u t a n ›’yd›. Asl›nda durum o
kadar abesti ki, burjuva bas›nda bile, bu ziyaret “Seyfi aç›l›m›” 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

Tepkiler
* DTP Hakkari Milletvekili Hamit Geylani, Seyfi Turan’›n vahﬂice
dövülmesi konusunda Meclise bir
soru önergesi verdi.
* 25 Nisan’da Taksim Tramvay
Dura¤›’nda yap›lan eylemle çocuklara yönelik bask›lar protesto edildi.
Ç o c u k l a r ‹çin A d a l e t Ç a ¤ r › c › l a r ›
üyeleri, “taﬂ att›klar› gerekçesiyle
tutuklanan, iﬂkencelerden geçirilen,
öldüresiye dövülen çocuklar›n oldu¤u bir Türkiye'de yaﬂamaktan utanç
duyduklar›n›” belirttiler.
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Riyakarl›¤›n
Ziyareti
kadar ciddiydi.
Ama tüm düzen, “çocuk sevgisi”
ﬂovu peﬂindeydi.
TBMM Baﬂkan› Köksal Toptan,
Meclis Çocuk Haklar› Komitesi’nden bir heyeti Hakkari’ye göndereceklerini aç›klad›.
Emniyet Genel Müdürü O¤uz
Ka¤an Köksal, Seyfi Turan’a yönelik ﬂiddetin “tüm teﬂkilata mal edilmemesi gerekti¤ini” söyleyerek,
m ü f e t t i ﬂ gönderdiklerini belirtti.
Hakkari Valisi “çok üzgün” 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, elbette söylenecek bir ﬂey yoktur.
Ama ço¤u, Seyfi’ye uygulanan vahﬂeti münferit sayarak, göstererek,
düzeni akl›yordu bilerek veya bilmeyerek.
Daha önemlisi ﬂuydu ki;
AKP’nin, oligarﬂinin politikalar›n›
savunanlar›n, Seyfi için söyleyecek
b i r tek kelimesi yoktur... Hele ki
TBMM, ‹çiﬂleri baﬂta olmak üzere
resmi kurumlar›n gösterdi¤i “duyarl›l›k”, yaln›z ve yaln›z iﬂkenceci
TAYAD Baﬂkan› Behiç Aﬂç›, Yeﬂiller Partisi sözcüsü Bilge Contepe,
ÖDP Milletvekili Ufuk Uras ve bir
grup sanatç› ve gazetecinin de kat›ld›¤› eylemde, Seyfi Turan’a iﬂkence
yapanlar›n yarg›lanmas› istendi.
* Hakkari Barosu suç duyurusunda bulundu.
* Hakkari’de de sald›r› bir yürüyüﬂle protesto edildi. Belediyenin
önünde aç›klama yapan kitleye polis
yine sald›rd›; kitle polise taﬂlarla,
sloganlarla cevap vererek eylemi
sürdürdü.

devlet gerçe¤ini gözlerden gizlemek isteyen alçakça manevralard›r.
Bundand›r ki, “ﬂiddetin teﬂkilata mal edilmemesi
gerekti¤ini”
söyleyen Ankara’daki
polis müdürü, yalan söy-

lüyor.
Gerçek, herkes biliyor ki, tam
tersidir. Ortada, tüm polis teﬂkilat› na maledilecek bir tutum vard›r. Bu
vahﬂet, bir polisin “münferit” tavr›
de¤ildir. Bir polisin sinirlerine hakim olup olmamas› sorunu hiç de¤ildir. Polis kendisine verilen e¤itim 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 iﬂkenceci özel harekatç›n›n görevden
al›nmas› da, s›kça rastlanan bir geçiﬂtirme manevras›d›r. Vahﬂetin bu
kadar aleni olarak halka yans›d›¤›
ve vicdanlar› harekete geçirdi¤i yerde, iﬂkenceciler, katiller ya görevden al›n›r hatta k›sa süreli¤ine tutuklan›r. Bir süre geçtikten sonra da
hiçbir ﬂey olmam›ﬂ gibi görevine iade edilir..
Sormak gerekir, Mardin K›z›ltepe’de babas›yla birlikte polis kurﬂunuyla katledilen 12 yaﬂ›ndaki U¤ur
Kaymaz’›n katilleri ne oldu?.. Geçen y›l Hakkari’de yap›lan Newroz
gösterilerinde 15 yaﬂ›ndaki C.E’ye
herkesin gözü önünde iﬂkence yapt›¤› için tutuklanan polis ﬂimdi nerede? Ferhat Gerçek’i vuran polisler
nerede?..
TBMM Baﬂkan›, Hakkari’ye heyet göndermeden önce, kendi arﬂivini kontrol ederse, bu türden olaylar için gönderdikleri heyetlerin,
oluﬂturduklar› komisyonlar›n haz›rlad›klar› raporlar›n hepsi meclisin
tozlu raflar›nda bekletilmekte oldu¤unu görecektir. Bu heyetin raporunun ve oligarﬂinin kurum ve temsilcilerinin gösterdi¤i tüm “duyarl›l›k”lar›n ak›beti de ayn› olacak.
Çünkü ayn› zihniyet iﬂbaﬂ›nda.

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.
D‹SK'in avukatlar›ndan R a s i m
Öz, 1 May›s 1977 katliam›n›n araﬂt›r›lmas› için geçen hafta Ergenekon
Davas› Savc›s› Zekeriya Öz'e bir
baﬂvuru yapt›. Zekeriya Öz baﬂvuruya ﬂu cevab› verdi:
"Bu kadar çok ﬂeyin alt›ndan
k a l km a m ›z m ü mk ü n d e ¤ il . B i z d e n
çok ﬂey bekliyorsunuz".. diyor ve
ekliyordu: "Yükümüz a¤›r!”
1 May›s 1977 katliam›, Gladio'nun, Susurluk’un, Ergenekon’un
k›sacas› ad›na ne derseniz deyin,
k o n t r g e r i l l a örgütlenmesinin ve
politikalar›n›n oda¤›nda durmaktad›r. Ülkemizdeki adaletin ve adaletsizli¤in en önemli göstergelerinden
biridir. Bu katliam›n bir kontrgerilla
eylemi oldu¤u herﬂeyiyle –delillerle, belgelerle, görgü tan›klar›yla,
olay›n oluﬂ biçimi ve geliﬂimiyle–
çok net bir ﬂekilde ortadad›r. Dolay›s›yla, 1 May›s 1977 katliam› karﬂ›s›ndaki tav›r, ayn› zamanda herkesin kontrgerilla karﬂ›s›ndaki tavr›n›n da ﬂaﬂmaz göstergesidir.
*
O gün katliam, Kemal Türkler'in
konuﬂmas›n›n sonuna do¤ru duyulan bir kaç el silah sesiyle baﬂlad›.
Ard›ndan ‹nter Continental Otel'inden (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 ‹daresi’nin üzerinden aç›lan yayl›m ateﬂi
izledi. 35 kiﬂi polis kurﬂunu ve ezilme 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› katliam için.
Aç›lan davada Savc› Yard›mc›s›,
“Inter Continental Oteli'nin önünün
yüzden fazla toplum polisi memuru
taraf›ndan korundu¤unu” belirtmiﬂtir. Otele 3 gün boyunca rezervasyon kabul edilmemiﬂtir. O y›llarda Günayd›n gazetesinde muhabirlik yapan gazeteci Necati Do¤ru, foto¤raf çekmek için otelin üst kat›nda bir odaya girdi¤inde, ellerinde
dürbünlü tüfekler olan polisler gördü¤ünü söylemiﬂti... 1 May›s günü
Yeﬂilköy'den gelip otele yerleﬂen ve
olaydan sonraki sal› akﬂam› ‹stanbul'u terkeden A m e r i k a l › l a r ' d a n
d a söz edilmekteydi.
Dönemin ‹stanbul Mali ﬁube
Müdürü Recep Ordulu, kitleye ateﬂ
açan “beyaz reno” otomobilin polis
otosu ve içindekilerden birinin de
bir e m n i y e t m ü d ü r ü oldu¤una dair
ifade vermiﬂtir. Sözü edilen Emniyet Müdürü, Mete A l t a n'd›r. Çevrede ekip otolar› bulunmas›na ra¤men
hiçbiri bu otoya müdahale etmemiﬂtir.
Bunlar hep karanl›kta kalm›ﬂt›r;
savc›lar o zaman da alt›ndan kalkamam›ﬂlard› bu dosyan›n.
*
Baﬂbakan Süleyman Demirel, 1
May›s gecesi ola¤anüstü Bakanlar
Kurulu toplant›s›na girerken yapt›¤›
aç›klamada ﬂöyle söyler; “Kemal

Türkler'in bu caninin meydana getirdi¤i bu olaylar, 15 Haziran olaylar›n›n bir devam›d›r... Maoist
gruplar taraf›ndan yarat›lm›ﬂt›r...
‹ﬂte komünizmi tehlikeli olarak görmezlerse olaylar buraya kadar var›r. ”
Katliam, halka “sol gruplar aras›nda ç›kan bir çat›ﬂma” sonucu
meydana gelmiﬂ gibi sunulmuﬂtur.
Asl›nda Demirel'in bu sözleri, devletin katliam› üstlendi¤inin de kan›t›d›r bir bak›ma. E¤er komünistlerin peﬂine tak›l›rsan›z, baﬂ›n›za bunlar gelir denilerek halk tehdit edilmiﬂtir. Ve daha o günden baﬂlam›ﬂt›r 1 May›s katliam›n›n üstünün örtülmesi.
1 May›s 1977 katliam›, CIA,
M‹T, polis k›sacas› tüm devlet birimlerinin iﬂbirli¤iyle örgütlenmiﬂtir. A¤›rd›r 1 May›s 77 katliam›n›n
sorumlulu¤u. Bu ülkede hiçbir iktidar o sorumlulu¤u üstlenemez. Bu
nedenle devletin, oligarﬂinin tüm
kesimleri, 32 y›ld›r 1 May›s katliam›n› örtbas etmekte, görülmemiﬂ
b i r m u t a b a k a t içindedir. A K P de
bu mutabakat içindedir. Ve ﬂimdi
Savc› Öz, verdi¤i cevapla Ergenekon'un n e re y e k a d a r gidip gide meyece¤ini de bir kez daha göstermiﬂtir.
1 May›s katliam› karﬂ›s›ndaki tav›r gösteriyor ki; Ergenekon, devletin baﬂlad›¤› yerde bitiyor.
*
AKP kontrgerilladan hesap soramaz. Ergenekon iddianamesinde,
ülkemizde kontrgerillan›n bizzat
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NAT O ve C I A arac›l›¤›yla örgütlendi¤ine dair h i ç b i r i f a d e y o k t u r.
Kontrgerillaya 60 y›ld›r dokunulam›yorsa, icraatlar›n› kesintisiz sürdürebiliyorsa ve yap›lanlar›n hesab›n› kimse soram›yorsa, bu kontrgerilan›n devletle ve iktidarlarla bütünleﬂti¤inin tart›ﬂ›lmaz kan›t›d›r.
*
Avukat Rasim Öz, 32 y›l önce de
7 Temmuz 1977'de “ t e r t i p ç i l e r i n
s a p t a nm a s › i ç i n ” savc›l›¤a baﬂvuruda bulunmuﬂtu. Ama hiçbir ﬂey
yap›lmad›. Aksine D‹SK hakk›nda,
katliama sebebiyet vermekten dava
aç›ld›. Davaya bakan 5 kiﬂiden oluﬂan Toplum Suçlar› Savc›lar› haz›rlad›klar› iddianamede, olay› “ k a r a n l › k g ü ç l e r ”in iﬂledi¤ini belirtiyordu ama onlar kimdi?
Mahkeme, mitingde görevli polislerin isimlerinin bildirilmesini ister. 14 y›l boyunca, Emniyet Müdürlü¤ü'ne polislerin isimlerinin bil-

de beni duruﬂmadan att›lar.” (Radikal, 7 May›s 2007)
Çetin Yetkin baﬂka bir aç›klamas›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› yürüten savc› bunlar› gördü¤ünü kendisi anlatt›. ... Bunlar kayboldu gitti... Olay›n üzerine gidilmedi ve kapat›ld›.”
Katliam›n örgütleniﬂi de, mahkeme boyunca katliam›n üzerinin
nas›l örtülmeye çal›ﬂ›ld›¤› da bu kadar aç›kt›r. 1 May›s 1977 katliam›n›
ayd›nlatmayan hiç kimse, k a r a n l›klar› ayd›nlatt›¤› iddias›nda bulunamaz. 1 May›s 1977'nin sorumlular›n› aç›¤a ç›karmayan hiç kimse,
kontrgerillay› tasfiye etti¤i, suçlulardan hesap sordu¤u iddias›nda bulunamaz.

nu savunmay›p, sadece belli bir dönemde
ve belli bir kesime yönelik
savunma söz
konusu oldu¤unda, bu tav›rlar›n›n
ne kadar A D A LE TL ‹ oldu¤u tart›ﬂ›l›r...

gerektiren say›s›z olayda, hukukçular›n mesleki, demokratik örgütlerinin sessizli¤e bürünmelerinin nedenini sormak, hakk›m›zd›r.
TBB ve barolar, söz konusu
eleﬂtiri ve uyar›lar›, “hukuk devleti’n in gü çle n diril me s ine y a rd›m c›
olmak amac›yla” yapt›klar›n› belirtiyorlar. Sormak gerekiyor, hangi
hukuk devleti?
Bu ülkede burjuva anlamda dahi bir hukuk devleti yoktur. Barolar, en baﬂka bu noktada bir yan›lg›
içindedirler. K›smi de¤iﬂiklikler
yap›lm›ﬂ olsa da, as›l olarak ülkemiz 12 Eylül Anayasas›’yla yani
faﬂist bir anayasayla yönetilmektedir. 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 uygulanmas›n› isteyip, baﬂkalar›na faﬂizmi reva gördü¤ünüz noktada ise, zaten
siz kendiniz adaletsizsiniz demektir.

Siz Ne Kadar
Adaletlisiniz?
Türkiye Barolar
Birli¤i (TBB), 53 Baro baﬂkan› ve
bir grup hukukçu ö¤retim üyesi, 24
Nisan’da baz› gazetelere “ H u k u k
Devleti ‹çin Kamuoyuna Duyu r u ” baﬂl›¤›n› taﬂ›yan bir ilan verdiler.
‹landa son dönemdeki operasyonlarda (yani Ergenekon operasyonlar›ndaki) hukuksuzluklar eleﬂtiriliyordu. TBB ve Barolar, “gözalt›na al›nmalar”, “ev aramalar›”,
“susma hakk›” “adil yarg›lanma
hakk›” gibi baﬂl›klar içeren 50 hukuk kural›n› alt alta s›ral›yar ve hukuk aç›s›ndan olanla, olmas› gerekeni hat›rlat›yorlard›.
Bir ülkede bu kadar hukuksuzluk varken, barolar›n sesini ç›karmas›ndan daha do¤al bir ﬂey olamaz elbette.
Fakat, ayn› haks›zl›klara, hukuksuzluklara u¤rayan baﬂka toplumsal kesimlerin hakk›n› hukuku-
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dirilmesi için yaz› yaz›lmas›na ra¤men hiçbir cevap al›namaz. Mahkemeye delil olarak, deﬂifre edilmiﬂ
polis telsiz konuﬂmalar› verilir. Bu
konuﬂmalarda k a t l i a m › n a n b e a n
nas›l örgütlendi¤i aç›kça görül m e k t e d i r. Ancak mahkeme bunu da
dikkate almaz.
Davan›n savc›lardan Çetin Yetkin; “‹stanbul Valisi ve Emniyet
Müdürü hakk›nda olayda a¤›r hizmet kusurlar› oldu¤u için dava aç›lmas›n›” ister ama talebi kabul edilmez. Davan›n nas›l örtbas edildi¤ini ise ﬂöyle anlat›r, “Bir sürü foto¤raf ve film toplad›m, duruﬂmada
mahkemeye teslim ettim. Oteldeki
kiﬂilerin mümkünse yüzlerinin görünür hale getirilmesi, mümkün de¤ilse ellerinde ne oldu¤unun tesbitinin Adli T›p'tan istenmesini istedim. Yan›t gelmedi... Bu, olay›n
Cumhuriyet Savc›l›¤›'nca ö r t b a s
edilmesi demektir. Üzerine gidince

Tart›ﬂ›l›r, çünkü, bu ülkede en
a¤›r gözalt› süreçlerini yaﬂayanlar,
devrimcilerdir. ‹ﬂkencede ölenler
devrimcilerdir.
“Savuma hakk›,” “adil yarg›lanma hakk›” gibi haklar›n devrimciler sözkonusu oldu¤unda alenen
gasbedildi¤i bir gerçektir.
TBB’nin mesela, F Tipi hapishanelerdeki tecrit iﬂkencesinden,
hukuksuzluklardan bihaber olmalar› sözkonusu de¤il. Ama F Tiplerindeki hak ihlalleri, keyfi uygulamalar, “Ergenekon operasyonu”ndaki hukuksuzluklar kadar ilgilendirmemiﬂtir TBB’yi.
Neden diye sormak hakk›m›zd›r.
Hukukçular›n aya¤a kalkmas›n›

Öğrendiklerimiz
"Demek ki kendi gerçe¤imize
denk düﬂen kararlar almad›k", s›k
baﬂvurulan bir mazerettir.
Bu mazeretçiler, "gerçekçilik"
derken; geri, en geri kararlar› kastederler.
Olabildi¤ince geriye çekmek
isterler her ﬂeyi.
Bunun arkas›nda, iflah olmaz
bir kendili¤indencilik vard›r asl›nda.
Bunun ard›nda,
iflah olmaz bir tembellik vard›r.
Hemen her ﬂey
bize ba¤l›d›r.
Hemen her ﬂey
bizim çal›ﬂmam›za
ba¤l›d›r.

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

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

Kendisi yapacak
gibi anlatmal›d›r.

Evet, HEMEN HER ﬁEY B‹ZE BA⁄LIDIR.

Ve tekrar ettirmelidir. Evet,
evet tekrar ettirmelidir.

Bu tür yöneticilerde de, pratik
faaliyeti yürüten tek tek insanlarda da HER ﬁEY B‹ZE BA⁄LIDIR.

mal›d›r.

Bunu yapmal›d›r ki, komitenin-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, anlat"... Bu tarz sorular çok yayg›n-

Bunu aﬂman›n tek yolu vard›r:
Yo¤un la ﬂm ak .
Hem düﬂüncede, hem emekte
yo¤unlaﬂmak.
Zaten düﬂüncede yo¤unlaﬂmayanlar bir iﬂe emek veremezler.

HEMEN HEMEN HER
ﬁEY B‹ZE BA⁄LIDIR

KARAR
ALMAK YETMEZ.
GERÇEKÇ‹ KARAR ALMAK DA YETMEZ!
Bunlar›n ikisi oldu¤unda da
sonuç al›namayabilir.
Sonuç ve baﬂar› sökülüp al›nacakt›r.
T›rnakla kaz›narak al›nacakt›r.
Y›llar›n deneyine sahibiz.
Bu deneyler, bize bir iﬂi örgütlemek için gerekli ve yeterli iki
ﬂeyin oldu¤unu gösteriyor:
a- B i r ö r g ü t y a r a t m a k ; komite, komisyon veya iki kiﬂiyi bir
araya getirmek ve örgüt kurmak...
‹ki kiﬂi de olsa, hatta bazen tek kiﬂi olur. Ama hedefi iki kiﬂi olmakt›r onun da.
b - Yönetici. Bunlar›n ikisi
yoksa örgüt yoktur.
As›l sorumluluk da yöneticiye
düﬂer.
Yönetici canl›, diri, somut ol-

d›r, fakat bu tarz devrimci de¤ildir.
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 karﬂ› böyledirler. Elinden bir iﬂi düzenlemek ve yönetmek gelmeyen
insan tipidir asl›nda bu. Genel geçer HER SÖYLEM‹N ARKASINDA bu vard›r. Bu türler asl›nda her iﬂi bitmez tükenmez dolambaçl› anlat›mlarla bo¤arlar ve
sonuç ç›kmaz. Hiçbir iﬂten sonuç
ç›kmaz bu kiﬂilerde.
Bu tür kiﬂiler genellikle kiﬂisel
s o r u m l u l u k t a n yoksundur. Böyle bir sorumluluk duygular› asla
yoktur. Çünkü hep baﬂkalar› ya-
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ayr›nt›l› düﬂünmenin, en s›radan iﬂi
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heyecanla yapman›n tek yolu budur;
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ürünü olan cevaplar› do¤uracakt›r.

3
May›s
2009
Say›:
12

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 çözülecek mi? Elbette, hemen çözülmez. Ama büyük oranda çözüm yoluna girer. Bu yolda elbetteki; yine çukurlar, tepeler çamurlar, zorluklar vard›r. Ama aﬂman›n tek yolu budur. Emek d›ﬂ›nda,
en yo¤un emek d›ﬂ›nda baﬂka da
bir yolu yoktur. Her çukurda, her
çamurda, yeniden kalkarak yine
ayn› yo¤unlukla devam etmek;
tek yol budur.
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Adaletin ‘ZAMANA’ Kurban
Edildi¤i Hukuksuzluk Düzeni!
Adaletsizlik halka halka büyüyor. Halka karﬂ› iﬂlenen suçlarla ilgili her dava, hatta her duruﬂma,
adaletsizlik zincirine eklenen yeni
bir halka oluyor.
Son örnek, 19 Aral›k Bayrampaﬂa hapishanesi katliam›na iliﬂkin dava oldu. Bir kez daha “zaman aﬂt›!”.
Zamanaﬂ›m› gerekçesiyle katliama
iliﬂkin gerçeklerin araﬂt›r›lmas› ve
suçlular›n cezaland›r›lmas› engel len di.
Adaletin “zamana” kurban edildi¤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 ilk gelen 28 devrimci tutsa¤›n katledildi¤i “Hayata
Dönüﬂ” operasyonudur. Çünkü, Sami Türk, o katliam›n emrini veren
Adalet Bakan›’yd›. Adaletsizlik halka halka yay›ld›kça, adaletsizlik
zinciri halk› bo¤an bir zincire dönüﬂüyor; ve adaletsizli¤in, hukuksuzlu¤un sürdü¤ü bu düzende, halk›n
adaletsizli¤e olan öfkesi do¤al olarak bu zulmün sorumlular›na yöneliyor. Böyle bir ülkede kimse o öfkeye ﬂaﬂ›rmas›n.

Devrimci tutsaklar›n
yarg›lanmas› gayr›-meﬂrudur
19 Aral›k katliam›nda Bayrampaﬂa Hapishanesi’nde sa¤ kurtulan
167 tutsak hakk›nda Eyüp 3. A¤›r
Ceza Mahkemesi’nde aç›lan, “cezaevi idaresine karﬂ› silahl› isyan”
davas›, 28 Nisan 2009 tarihinde görülen duruﬂmada “ z a m a n a ﬂ › m › nd a n ” düﬂürüldü.
Mahkeme karar›nda; “suçta kullan›ld›¤› iddia edilen silahlar›n kullan›l›p kullan›lmad›¤›n›n aç›k ve kesin ﬂekilde anlaﬂ›lmamas› ... Cezaevi idaresine karﬂ› toplu isyan suçuna mümas bulunan suçlar için
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öngörülen 7 y›l 6 ayl›k ola¤anüstü
zamanaﬂ›m› süresinin dolmuﬂ olmas› 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 görünüyor, fakat öyle de¤ildir. Tersine, bu
karar da Bayrampaﬂa katliam›n›n
üstünü örtme politikas›n›n bir devam›d›r... Çünkü, birincisi; tutsaklar›n yarg›lanmas› zaten gayr›-meﬂrudur. Yarg›lanmas› gerekenler bellidir. Ya r g › l a n m a s › g e re k e n l e r, tüm
dünyan›n gözleri önünde vahﬂet boyutundaki sald›r›larla 28 tutsa¤› katledenlerdir. Bayrampaﬂa hapishanesinde 12 devrimci tutsak katledildi. 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 yaralanm›ﬂlard›r. Bunlar›n hepsi otopsi
ve doktor raporlar›yla kan›tlanm›ﬂt›r. Suçlu olan d e v r i m c i t u t s a k l a r
de¤il, devlettir. Yarg›lanmas› gereken, devletin karar mekanizmalar›nda yer alan Cumhurbaﬂkan›’ndan, Baﬂbakan›’na, Adalet Bakan›’ndan, ‹çiﬂleri Bakan›’na, operasyonu planlayan, yöneten üst düzey askeri komutanlara kadar tüm
devlet yetkilileridir.
Aç›lan davada iddia edildi¤i gibi
bir “silahl› isyan” söz konusu de¤ildir zaten. Bunu davay› açanlar da,
mahkeme de bilmektedir, fakat tutsaklar›n suçsuzlu¤unun tescil edilmesi, yani b e r a a t etmesi, birincisi,
19-22 Aral›k’ta direnmenin meﬂrulu¤unun kabul edilmesi anlam›na
gelecek, ikincisi, katliam›n›n as›l
suçlular›n› tekrar gündeme getirecekti.

Bu nedenle, oligarﬂinin yarg›s›,
tutsaklar hakk›nda açt›¤› bu gayr›meﬂru davay›, beraatle de¤il, “zamanaﬂ›m›yla” sonuçland›rd›; bunun
için tüm hukuk oyunlar›na baﬂvurdular. Dosyaya iliﬂkin hiçbir araﬂt›rma yap›lmad›. Tutsaklar›n hakl›l›¤›n›, meﬂrulu¤unu ortaya koyacak deliller 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 b i r p e r d e d a h a çekilmek isteniyor.
Zaten gayr›-meﬂru olarak aç›lan
bu dava, “zaman aﬂ›m›”yla de¤li,
direnme hakk›n› kulland›klar› için
BERAAT k a r a r › y l a s o n u ç l a n d › r›lmal›yd›. Direnmek suç de¤ildir.
Direnmek insan›n en meﬂru hakk›d›r. 19-22 Aral›k’ta devrimci tutsaklar 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›kt›. 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 oligarﬂinin mahkemelerinin zamanaﬂ›m›na
ihtiyac› yoktur. Esas›nda oligarﬂinin
mahkemeleri, tepkilerden çekinmese zamanaﬂ›m› yerine tutsaklara
“ceza” vermek isterdi. Ayn› durumda olan Malatya’daki tutsaklara aç›lan davada, birçok tutsa¤›n son savunmalar› bile yapt›r›lmadan “görevli memura mukavemet, kamu
mal›na zarar vermek”ten ceza verildi¤ini biliyoruz. Mahkeme ceza

vermekte o kadar istekliydi
ki, ölüm orucunda yaﬂam›n›
yitiren tutsaklara dahi ceza
vermekten çekinmedi.
Bayrampaﬂa Hapishanesindeki devrimci tutsaklar hakk›ndaki davada, ceza vermemiﬂlerse
bu, daha fazla teﬂhir olacaklar›ndand›r.
Bu davada, san›k sandalyesinde
oturmas› gerekenler bellidir; mahkeme, tutsaklar›n beraat›na karar
verip, o sandalyelere de as›l suçlular› 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 dünyan›n gözleri önünde gerçekleﬂtirildi.
Aradan geçen dokuz sene içinde
katliam›n as›l sorumlular› olan hiçb i r yönetici, katliam› planlayan,
bizzat yöneten h i ç b i r k o m ut a n hakk›nda dava dahi aç›lamad›. Kamuoyunun bask›s›
karﬂ›s›nda ancak operasyon
tarihinde hapishanede görevli
gardiyanlar ile, devrimci tutBayrampaﬂa operasyonu
sonras›nda sa¤ kurtulan tutuklu
ve hükümlülere aç›lan davan›n
görülmesine 28 Nisan günü
Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi.
Davan›n duruﬂmas›na tutuklu san›klar Ercan Kartal, Bekir
ﬁimﬂek, Mehmet Kulaks›z, R›za Y›ld›r›m, Mehmet Ali Ayhan, 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›klar›n dahi bulundu¤u mahkemede zamanaﬂ›m› karar› verildi.
Adalet Bakanl›¤› ve ‹çiﬂleri Bakanl›¤›'n›n operasyon s›ras›nda cezaevleri zarar gördü¤ü gerekçesiyle
davaya müdahil olma talebi üzerine
san›klardan Ercan Kartal; yakan, y›-

d a n ” dava düﬂürüldü.
Yine 4 devrimci tutsa¤›n
katledildi¤i Çanakkale hapishanesinde sald›r›da görev 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 edilemedi¤inden” gerekçesiyle iﬂkencecilerin, katliamc›lar›n beraat ettirilmesiyle 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 hukukunun, sömürü ve zulmü korumak,
sömürücü ve zalimleri aklamak için
kulland›¤› bir unsura dönüﬂmüﬂtür.
‹ﬂkencelerin, katliamlar›n faillerinin
“zamanaﬂ›m›”yla kurtar›lmas›, hukukun hiçbir ölçüsüyle ba¤daﬂt›r›lamaz; burada aç›k bir hukuksuzluk
veya kontrgerilla hukuku vard›r. Zamanaﬂ›m›, bir düzenin “ben adaleti
yerine getirmeyece¤im” demesinin
bir biçimidir. Halka karﬂ› iﬂlenmiﬂ suçlar›n zamanaﬂ›m›
olmaz. Ve düzen, ben adaleti
yerine getirmeyece¤im diyorsa, elbette halk adaletsiz kalmaz!

saklar› F tipi hapishanelere sevk
eden askerler hakk›nda “görevi kötüye kullanma ve kötü muamelede
bulunma” suçundan dava aç›ld›.
Aç›lan bu davalarda yarg›lamak gibi bir amaç yoktu zaten. Onun için
göstermelik bir yarg›lama dahi yap›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 yerine getirilmedi. Mahkeme heyetinde sürekli de¤iﬂiklikler oldu. Davada kaç kiﬂinin
san›k oldu¤u bile belirlenemedi.
Z a m a n a ﬂ › m › n › doldurmak için
mahkeme heyeti elinden geleni yapt›. Zamanaﬂ›m› dolunca da baz› san›klar›n ifadesi bile al›nmadan 23
Haziran 2008’de “ z a m a n a ﬂ › m › n-
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dan söz alan Mehmet Kulaks›z;
davan›n nas›l bitirilece¤inin
belli oldu¤unu belirtip katledilenlerin 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 hapishane idaresine toplu isyan oldu¤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 destek verdi.
Mahkemenin ard›ndan bir eylem
gerçekleﬂtiren TAYAD ad›na aç›klamay› okuyan Lerzan Caner “19 Aral›k operasyonu, katliam› zamanaﬂ›m› karar›yla unutturulmak isteniyor.
‹zin vermeyece¤iz." dedi.

Bir Z a m a n Aﬂ›m›
K a r a r › Daha
kan, katledenlerin hapishane duvar›n›n, ranzas›n›n hesab›n› sordu¤unu
ifade etti. Duruﬂmada Adalet ve
‹çiﬂleri Bakanl›¤›'n›n davaya kat›lmas›n›n reddine karar verildi.
Savc›, davan›n zaman aﬂ›m›ndan
düﬂmesini talep ederken, hakimin
savc›yla olan gizli konuﬂmalar› nedeniyle san›k avukatlar› itirazlarda
bulundular.
Mütaalan›n okunmas›n›n ard›n-
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Devrimci ‹ﬂçi
Hareketi
1 MAYIS VE
SINIF B‹L‹NC‹ - 4
Türk-‹ﬂ, ard›ndan Hak-‹ﬂ, yüzlerce kiﬂilik gruplar halinde Taksim’e ç›k›yorlar.
Taksim için baﬂvuru bile yapt›lar. “Vermezseniz Kad›köy’de
de yapar›z” diyerek daha baﬂtan
niyetlerinin olmad›¤›n› gösterdiler, ama burada önemli olan Taksim’in onlar›n gündemine girmesidir. Hem de öyle ki, kendilerini
Taksim için baﬂvuru yapmak,
üçyüz-beﬂyüz kiﬂiyle de olsa,
Taksim’e ç›kmak zorunda hissediyorlar.

Say›:
12

a s l › nd a
Türk-‹ﬂler, Hak-‹ﬂler –a
1 M ay ›s ’› n k end is in e bil e kar ﬂ›
ç›k›yorlarken– Taksim’i telaffuz
etmek zorunda kal›yorsa, Taksim için baﬂvuru yapmak zorunda kal›yorlarsa, bu bizim gücümüzdür. Bu, bizim politikalar›m›z›n yaratt›¤› sonuçtur.
1 May›slar’›n ülkemizdeki tarihini hat›rlay›n. ‹ﬂçi bayram›, bahar bayram› diye 1 May›s’› unutturma manevralar›n›n baﬂ›n› çekenler bunlard›r. Salonlarda yapal›m diyenler bunlard›r. Birkaç
yüz kiﬂilik sendika temsilcileriyle
1 May›slar’dan iﬂçileri d›ﬂtala mak isteyenler bunlard›r. Polisle
anlaﬂ›p devrimcileri d›ﬂtalamak
isteyenler bunlard›r.
Gerçek ﬂu ki, 1 May›s’a karﬂ›,
bir nebze olsun sempatileri yoktur; ço¤unun gözünde, unutturulmas›, yokedilmesi gereken bir
komünist bayram›”d›r 1 May›s.
“k
Ama iﬂte mücadelenin gücü,
devrimci iradenin gücü, onlar›
bugün Taksim için baﬂvuru yapma, Taksim’e ç›k›p 1 May›s kutlama noktas›na getirmiﬂtir.
Bu bizim gücümüzdür.
Bu

40

gücün

fark›na

Ne yaz›k ki, ülkemizdeki
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-‹ﬂleﬂmesi”, bu durumun bir ifadesi
olarak yap›lm›ﬂ tan›mlardan biridir.
Emekçiler, gücünün fark›na
vard›¤›nda, sendikal mücadele
ve örgütlenmeler aç›s›ndan süreç
tersine çevrilebilir.
*

Bu, bizim gücümüzdür!

3
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emekçi, bu iﬂbirlikçi,
sar›
sendikalara
mahkum olmad›¤›n›n da fark›na var›r.

varan

A¤al›k, esas olarak feodalizme özgü bir olgudur. A¤a zenginli¤i ölçüsünde topra¤a sahiptir.
A¤an›n köyleri vard›r. Köydeki
herﬂey de a¤an›n mal›d›r; içinde ki köylülerle birlikte. A¤a köylüyü ili¤ine kadar sömürür. Herﬂeyin en do¤rusunu a¤a bilir. A¤an›n dedi¤i olur. Ve a¤al›k babadan 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 sendikac›, iﬂçiyi de kulu kölesi olarak görür, iﬂçi güdülecek sürüdür. Bu yüzden, al›nan kararlarda
a¤an›n köylüsüne dan›ﬂt›¤› kadar
dan›ﬂ›r sendika üyesi iﬂçilere.
Onlar karar almal›, iﬂçiler uymal›d›r. ‹ﬂçinin hangi haklar›na sahip 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 yoktur. Üyeleri politikleﬂtirmek yoktur..
Hangi sendikac› e¤er, sendikas›nda bir a¤a gibi davran›yorsa, iﬂçiyi ‘maraba’ yerine koyuyorsa, o sendikac› ilerici, sosyalist oldu¤unu iddia etse de, o bir
sendika a¤as›d›r ve yapt›¤› sendikac›l›¤›n ad› da politik olarak,
tarz olarak, sar› sendikac›l›kt›r.
Burjuvazinin iradi olarak yarat›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› sendikac›l›ktan koparmak, iﬂçi alan›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› sendikac›l›¤a ve onun a¤alar›na güç verir.
Sar› sendikac›l›k kendi sendikac› tipini de yaratm›ﬂt›r: Sendika a¤alar›. Sendika a¤al›¤›n› besleyen bu sendikac›l›kt›r. Kendilerine 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 düzendir. Baﬂka deyiﬂle, sar› sendikac›l›k, sendika a¤al›¤› ve sömürü
düzeni, birbirleriyle etle t›rnak gibidirler, ç›karlar› birdir ve emekçinin ç›kar› da hepsinden farkl›d›r.
‹ﬂçiler, emekçiler s›n›f düﬂmanlar›n› iyi tan›mal›d›r. 1 May›s
mücadelelerini, 1 May›s ayr›ﬂmalar›n› anlamak, dostunu düﬂman›n› tan›makt›r. ‹ﬂçilerin sar› sendikac›l›¤a, sendika a¤al›¤›na karﬂ› mücadelesi, bu düzene karﬂ›
mücadeleyle bir bütün halinde
geliﬂmek zorundad›r. Kurtuluﬂumuz bundad›r.

Bugün Ça¤daﬂ Gemik
Yar›n S›ra Hangimizde?
27 Ekim 2008'de motosikleti ile
giderken 'Dur ‹htar›na' uymad›¤›
gerekçesi ile 18 yaﬂ›nda öldürülen
Ça¤daﬂ Gemik'in 28 Nisan 2009 Sal› günü Antalya yeni adliyede mahkemesi 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, Sosyalist Partisi’den oluﬂan 200 kiﬂilik
kitle "Adalet istiyoruz" tiﬂörtlerini
giyerek, sloganlarla bir araya geldi.
Eylemden önceki günlerde Antalya Özgürlükler Derne¤i, Alt›nova’n›n Sinan, Menderes, Küme evleri mahalleleri, ayr›ca Gebizli ve
K›z›lar›k mahallelerinde, Ça¤daﬂ
Gemik’in mahkemesine halk› ça¤›rmak için bildiri da¤›t›larak afiﬂler ast›. Sinan Mahallesi’nde mahalleliler polisin söktükleri afiﬂleri tekrar asarak Ça¤daﬂ’› sahiplendiklerini 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 öldürülen 37 insan›n oldu¤unu vurgulayarak "S›ra Hangimizde" diye soruldu.
Aç›klaman›n devam›nda; "Ça¤daﬂ ve onlarca insan›m›z›n katili hala hak etti¤i cezay› almad›, adalet
yerini bulmad›. Çünkü bu iﬂ silah›
tutan o ellerde bitmiyor. Sorun o silahlar› tutturup, "polisin elini so¤utmayal›m" diyenlerde… Bugün
Ça¤daﬂ'›n mahkemesi görülüyor.
Bu mahkeme adaleti isteyenlerin
mahkemesi…
Bu mahkeme Ça¤daﬂ gibi öldürülen onlarca can›m›z›n mahkemesi… Bugün sahiplenirken yar›n bir
insan›m›z›n daha ölmesine izin vermemek için buraday›z. Adalet yerini 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›nmak istenmedi. Mahkemeyi izlemek herkesin hakk›d›r, diyerek yap›lan tart›ﬂma sonunda çevik kuvvet
insanlar› iterek sald›rd›. Bu s›rada
kitle "Adalet istiyoruz, Katiller Halka 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›nmazken 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 ertelenerek bitirildi.
Mahkeme ç›k›ﬂ›nda avukatlar›n
geliﬂme hakk›nda bilgi vermesi ile
de eylem sona erdi.

Y
Ü
R
Ü
Y
Ü
Ş

3
May›s
2009
Say›:
12

1 May›s’ta Çetelere Geçit
Vermeyece¤iz!
18 Nisan’da Anadolu Haklar
Derne¤i çal›ﬂan› bir ailenin, evinin
balkonunda silahl› sald›r›ya u¤ramas› üzerine ‹stanbul 1 May›s Mahallesi’nde Karakol Dura¤›’nda
toplanan 25 Halk Cepheli; “Biz
Devrimciyiz Sinmeyiz,1 May›s’ta
Çetelere Geçit Vermeyece¤iz!” diyerek bir eylem gerçekleﬂtirdiler.
Halk Cephesi ad›na Murat Nedim ‹lker; “Düzen tüm araçlar› ile
yozlaﬂt›rma politikalar›n› yayarak,
köﬂe dönmecili¤i, haraçc›l›¤›, tahsilatç›l›¤›, emeksiz para kazanmay›
ve h›rs›zl›¤› teﬂvik etmektedir.
Mafyac›l›k ve çeteleﬂme, bunun

do¤al bir sonucudur.
Devrimcilerin yozlaﬂmaya, çeteleﬂmeye karﬂ› sürdürdü¤ü mücadelenin ne kadar gerekli, zorunlu
ve hakl› oldu¤u, her geçen gün daha iyi anlaﬂ›lmaktad›r.
Çetelere karﬂ›, düzenin yoz politikalar›na karﬂ› halk olarak birlik
olmal›y›z; sokak sokak, ev ev örgütlenmeli, çeteleri mahallelerimizde bar›nd›rmamal›, delikanl›lar›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 temizler!” sözleriyle aç›klamas›n› bitirdi.

41
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Emperyalizmin çizdi¤i gelecek:
"Aç sa y›s › 1 mi ly ar› ge çec ek"
Dünya Bankas› ve IMF'nin "Acil
Kalk›nma Gereksinimi" baﬂl›¤›yla
yeni bir raporu yay›mland›. Raporda halklar› bugünkünden çok daha
boyutlu bir yoksullu¤un, açl›¤›n
bekledi¤i belirtiliyor: "55-90 milyon aras›nda kiﬂinin 2009'da aﬂ›r›
yoksulluk tuza¤›na kap›laca¤› tahmin edilmektedir. Dünyada kronik
aç insan say›s›n›n 1 mily ar ›n ü zer i ne t›rmanmas›, yetersiz beslenmeyle mücadelede elde edilen kazan›m›n tersine çevrilmesi beklenmektedir." (25 Nisan Sabah)
IMF Raporu, açl›¤›n önleneme yece¤ini ve k›sa sürede açlar›n say›s›n›n 1 milyar› geçece¤ini söylüyor. 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 k › l › n › k › p › r d a t m › y o r. Belki birkaç göstermelik "yoksulluk zirvesi" yaparlar ama bu geliﬂim böyle sürecektir; bu öngörü,
e¤er halklar taraf›ndan bozulmazsa,
gerçekleﬂecektir. Çünkü emperyalist politikalar›n halklar› her geçen
gün daha da yoksullaﬂt›r›p geniﬂ kitleleri açl›¤a mahkum etti¤i kesin bir
gerçektir. Mevcut emperyalist politikalar bu sonucu do¤uruyor.
Bu politikalar yüzünden dünya
nüfusunun yar›s› günde 2 dolardan,
1.5 milyar insan ise günde 1 dolardan daha az gelirle geçinmek zorunda b›rak›lm›ﬂt›r.
Dünya genelinde açl›k çekenlerin 300 milyonunu çocuklar oluﬂ t u r u y o r. Dünyada h e r y›l 11 mil yon insan, açl›k ve yetersiz bes lenme yüzünden ölüyor.
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 kendileri de¤ilmiﬂ gibi!
Dünya Bankas› ve IMF, insanl›k
için böyle bir gelece¤in haz›rlanmas›n›n baﬂ sorumlular›d›r.

Emperyalizm bir avuç tekelci
burjuvay› zenginleﬂtirirken, milyarlarca 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›
y a r › y a i n d i r m e k için 24 milyar
d o l a r a ihtiyaç oldu¤unu belirtiyor.
Yaln›zca ABD'nin 2001'den beri
Irak ve Afganistan iﬂgali için yapt›¤› harcama miktar› ise, 685.7 mil y a r d o l a r. Açl›¤› yar›ya indirmek
i ç i n g e re k l i o l a n › n k a ç k a t › d e ¤ i l
mi?
Emperyalist devletlerin banka
kurtarmak için ay›rd›klar› miktar ise
3.5 trilyon dolar. Peki bu açlar için
gerekli olan›n kaç kat›?
Ama böyle sorular›n ve böyle
hesaplar›n emperyalizmin dünyas›nda yeri yoktur. Çünkü sistem, bu
çarp›c› “çeliﬂkiler” üzerinde varolabilmektedir.
Kapitalizm iﬂte böyle eﬂitsiz,
adaletsiz, dünya halklar›n› açl›¤a,
yoksullu¤a sürükleyen bir sistemdir. Kapitalizmi ilgilendiren yaln›zca daha çok sömürebilmek ve kard›r. Bu sistem devam etti¤i sürece,

16 Milyon 'Yeﬂilkart'l›
Sa¤l›k Bakan› Akda¤'›n aç›klad›¤› verilere göre Türkiye'de 16 milyon kiﬂi Yeﬂilkart taﬂ›yor!
85 Y›ll›k cumhuriyetinizle, 6 y›ll›k "islami, muhafazakar" iktidar›n›zla övünün. Ö v ü n ü n ; 70 milyonluk bir ülkenin beﬂte birinden fazlas›n› m u h t a ç hale getirdiniz. Ö v ü n ü n ; bu kadar y›l geçmiﬂ, ama halk›n sa¤l›k sorununu çözemediniz;
Bir insan›n Yeﬂil kart alabilmesi
için, gelirinin A S G A R ‹ Ü C R E T‹ N
Ü Ç T E B ‹ R ‹ kadar olmas› gerekiyor. DEMEK K‹ ülkemizde 16 milyon kiﬂi, zaten bir sefalet ücreti olan
asgari ücretin de ancak üçte birini
alabiliyor. Hiçbir sosyal sigortas› olmadan, yoksulluk içinde yaﬂamak

dünya halklar› d a h a d a b ü y ü k f e laketlerle karﬂ› karﬂ›ya kalacakt›r.
Açl›¤›n yaﬂand›¤› ülkelerin hemen hepsi emperyalizmin sömürgesi durumundad›r. Çünkü bu ülkelerin bütün yeralt› ve yerüstü zenginlikleri emperyalistler taraf›ndan
talan edilmiﬂtir. Emperyalizm, baﬂta
Afrika ve Asya ülkeleri olmak üzere, açl›¤›n kol gezdi¤i tüm ülkelerdeki açl›¤›n d o ¤ r u d a n sorumlusudur.
Emperyalistler, sistemi devam
ettirebilmek için sömürüden, savaﬂlardan vazgeçmeyecektir. Teknoloji bu kadar geliﬂmiﬂken, yeryüzünde herkese yetecek kadar maddi
kaynak varken, açl›k ve yoksulluk
sorununun hiç yaﬂanmamas› gerekir. Ancak açl›k ve yoksulluk, emperyalizm taraf›ndan yarat›lan sorunlar oldu¤u için, sömürü ve sömürgecilik devam etti¤i sürece, bu
sorun varolmaya devam edecektir.
Emperyalizmin halklar için çizdi¤i gelecek, böyle bir gelecektir.
Bu gelecekte, halklar›n yarar›na
hiçbir ﬂey yoktur. Halklar bu gelece¤i kabul edemez. Dünyada açl›k
sorunu emperyalist kurumlar›n göstermelik “yard›mlar›yla” de¤il, emperyalizmin ve sömürgecili¤in o rt a d a n k a l k m a s › y l a çözülecektir.
zorunda b›rak›lm›ﬂ 16 milyon insan!
Bu tablodan ancak utan›l›r. Ama
sömürücü egemenler utanm›yor. Sabanc›lar, krizden etkilenmeden karlar›n› nas›l art›rd›klar›yla övünürken, milyonlar sadakaya muhtaç hale geliyorlar.
‹ktidar ve burjuvalar, halktan çald›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 politikalar›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.

FHKC: Uluslararas› Ayr›l›klar
ve Görüﬂmelerle ‹lgili Tavr›m›z
Aﬂa¤›daki yaz›, FHKC’nin yay›n
organ› AL HADAF dergisinin
Nisan 2009 tarihli 1412.
Say›s›’ndan çevrilmiﬂtir.
Bizim efsanevi ulusal direniﬂimiz
ve tavr›m›z karﬂ›s›nda, yaﬂanan katliamlara ve haks›zl›klara karﬂ› olan,
uluslararas› sessizlik k›r›l›yor. Ulusal birlik ve ayr›l›klar›n bitmesi, ortak paydalar üzerine yap›lan anlaﬂmalar, politik ve propaganda dilimizdeki 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. Hergün yaﬂanan bütün haks›zl›klar›, siyonist asker ve komutanlar›n herhangi bir hukuka dayanmadan yapt›klar› katliamlar›n, katledilenin ve
katilin kim oldu¤unun ortaya ç›kmas›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, yöneticilerine ve karar alma mercilerine
ﬂunu söylüyor: ‹bret al›n halk›n›zda n, as il l i¤ ind en, ul usa l bi r li ¤i ne ,
t opr akl ar ›n› n bütünl ü¤üne ve va ta n›na olan ba¤l›l›¤›ndan ibret al›n.
Filistin için Halk Kurtuluﬂ
Cephesi olarak sorumluluk duygular›m›zla hareket ederek mücadelemize 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 koymam›z gerekti¤ini düﬂünüyoruz. ...
Süreç... ayr›l›klar›n bitmesini uzak
bir hayalmiﬂ gibi gösteren dü¤ümleri çözmek için, bütün gücümüzü,
kullanmam›z› gerektiriyor. Sözünü
etti¤imiz ayr›l›klar aﬂa¤›daki maddelerde s›ralanm›ﬂt›r.
Birincisi; Oslo kamp›n›n hükümet 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 belirlemesi g e rekmedi¤ini düﬂünüyoruz.
Bizim düﬂüncemize göre; Filistin hükümeti program›nda böylesi
bir bölüm olmas›, ‹srail’in ve uluslararas› talepler k›l›c›n›n sürekli ensemizde olmas› ve her yeni hükümet oluﬂturaca¤›m›zda ‹srail hükümetinden zaman›nda imzalad›¤› ...
Anlaﬂmalar› yeniden teyid etmesini... talep ediyor olaca¤›z.
‹kinc i ola rak; biz geçici bir u l usal merci oluﬂturulmas›ndan yanay›z. Ve bir süre sonra 2005 y›l›nda
yap›lan Kahire Konferans›’nda al›nan kararlar do¤rultusunda bir meclis 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 kiﬂilerden bir komite oluﬂturulmas›n› istiyoruz.
Ü ç ü n c ü o l a r a k ; bizim düﬂüncemize göre güvenlik organlar›n› yeniden ﬂekillendirip
güvenlik kavram›n› ... halk›m›z›n ve
vatan›m›z›n güvenlik ihtiyaçlar›na cevap verecek
ﬂekilde netleﬂtirmemiz gerekiyor.
HAMAS ve El Fetih’in, emrivaki
yaparak, insanlar›n hayatlar›n›, haklar›n› ve mülklerini güvene alaca¤›z
gerekçesiyle güvenlik birimlerini
boﬂalt›p yeniden kendi aralar›nda
paylaﬂ›p kurma, tek baﬂlar›na hareket etme h a k l a r › y o k t u r. Çünkü
k a n u n l a r, halk›m›za yap›lan sald›r›lar›n izlerini silebilecek güçte olan
ahlak ve mücadele de¤erlerini, direniﬂ kültürü ve deneyimlerini kapsa-

yacak ﬂekilde uygulanmal›d›r.
D ö r d ü n c ü o l a r a k ; seçim yasas›, 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›ﬂmalara kat›lma f›rsat›, siyasi gruplar›n,
halk içinde mücadele araçlar›n› geliﬂtirerek halk birlikleri ve örgütlülükleri oluﬂturup kurumlaﬂmalar›n›
sa¤lar. Ki halk›m›z›n meﬂru hedef
ve tercihlerini belirleme tart›ﬂmalar›na ulusal olarak kat›lmas› anlam›na gelen bu birlik ve örgütlerin yeniden hayat bulmas› ve geliﬂtirilmesi gerekiyor.
Beﬂinci olarak; hükümet konusunda; biz ulusal anlaﬂmalar çerçevesinde uluslararas› topluluk ile görüﬂme yürütecek güçte ve kabiliyette bir hükümet oluﬂturulmas›ndan
yanay›z. U l u s l a r a r a s › g ö r ü ﬂ m e l e r i
düﬂman ve iﬂbirlikçilerin koﬂullar›na cevap vermek amac›yla
y a p m a y a c a k , ambargonun sona ermesi, s›n›r kap›lar›n›n aç›lmas›, yeniden imar hedeflerini gerçekleﬂti r ecek, demokratik, dürüst ve ﬂeffaf
bir ﬂekilde bir baﬂkanl›k ve yürütme
konseyi seçimi yapmak için haz›rl›k
ve düzenlemeleri yapacak bir hükümet 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 insanlara topraks›z ama sadece kiﬂisel
ba¤›ms›zl›k tan›yan, siyonist oluﬂumun nihai hedeflerine ulaﬂmas›n›
sa¤layacak, zorla göç ettirilen halk›m›z›n t o p r a k l a r › n a d ö n m e h a k k › n › t a n › m a y a n plan ve projeleriyle
ülkemiz için tehlike oluﬂturmas›n›
önlemek için, topraklar›m›zda ulusal uyumu sa¤lamal›.
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Cem Vakf› Genel Baﬂkan› ‹zzettin Do¤an’la, “Cemevi cümbüﬂ evi”
diyen anlay›ﬂ›n baﬂbakan› Erdo¤an,
29 Mart’›n hemen arifesinde Dolmabahçe saray›nda bir araya gelmiﬂler.
Peki ne konuﬂtular?
Tam cevab›n› bilmiyoruz; ama
bilinenler, görüﬂmenin bir iﬂbirlikçiyle, bir i s t i s m a rc›n›n kirli pazarl›klar›na sahne oldu¤unu göstermeye yetiyor.
‹zzettin Do¤an’›n Sabah Gazetesi’nde yay›nlanan röportaj›ndan ö¤reniyoruz ki, AKP hükümeti, okullarda okutulacak kitaplarda Alevilikle 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 herhangi bir partiye oy vermeleri için
ça¤r› yapmam›ﬂ. Röportaj› yapan
Sevilay Yükselir soruyor Do¤an’a:
- “Yani Baﬂbakanla söz kesti¤iniz için mi?”
- Do¤an: “Aynen öyle. Diyalog
içine girmiﬂken, karﬂ›l›kl› güveni
sarsacak ... hareketlerden kaç›nmak
istedim.”
*
AKP iktidar›n›n Alevilik hakk›ndaki düﬂünceleri, politikalar› bellidir. Bir taraftan çeﬂitli “aç›l›m”lardan bahsediyorlar, di¤er taraftan
Alevili¤i inkar etmeye, asimilasyonu dayatmaya, çeﬂitli biçimlerde aﬂa¤›lamaya devam ediyorlar.
Cemevlerini bir “düﬂman” kurumu olarak görüyor, ellerinden
gelen her zorlu¤u ç›kar›yorlar.
Bütün bu nedenlerle “Alevi
aç›l›m›” diye pazarlad›klar› manevralar, Alevi halk› etkilemedi.
Alevi iﬂbirlikçileri üzerinden po-

litikalar›n› devam ettiriyorlar.
*
Alevi bezirganlar›, ç›karlar› karﬂ›l›¤›nda Aleviliklerini masaya
koymaya dünden haz›rlar zaten.
AKP’nin “hadi Alevilik bölümünü de siz yaz›n” manevras›na gönüllü alet olan ‹zzettin Do¤an gibiler, 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 sunuyorsun? Alevili¤in de “otoritesi”
onlar m›?.. Ama ‹zzettin Do¤an,
tescilli bir iﬂbirlikçidir. Baﬂka bir
deyiﬂle r u h u n u , i n a n ç l a r › n › , d e ¤erlerini kendi ç›karlar› için iktidardakilere satan tescilli bir Alevi
bezirgan›! Alevi halk, ne zaman
mücadeleyle taleplerini gündeme
getirse, hemen iktidardakiler “Alevi
temsilcisi” olarak bu iﬂbirlikçileri
öne ç›kart›p Alevilerin hakl› taleplerini, bo¤maya, karartmaya çal›ﬂmaktad›rlar. ‹zzettin Do¤an, “Alevi
temsilcisi” de¤il, A l e v i d ü ﬂ m a n›’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. Egemenler “din” ile halk› nas›l uyutma-

Alevi halk›m›z,
bu bezirganlar›
iyi tan›mal›. Tek
bir Alevi’nin
bile, ‹zzettin
Do¤an gibilere
inanmas›, halk›n
kayb›d›r.

ya çal›ﬂ›yorlarsa, tarihsel özünden
kopart›lm›ﬂ bir Alevilikle de, ayn›
ﬂeyi yapmay› hedeflemektedirler.
‹zzettin Do¤an gibi Alevi bezirganlar›na yapt›rd›klar› “Alevi siyaseti”
de, yazd›rd›klar› kitaplar da bunun
bir parças›d›r.
‹ zz e t ti n Do ¤a n Alevi halk›n›n
temsilcisi olamaz, o iktidardakile rin temsilcisidir. ‹zzettin Do¤an,
ayn› sömürücü egemenler gibi, esas
olarak Alevi halk›n d ü z e n e k a r ﬂ ›
mücadelesinden korkmaktad›r. Bu
yüzden de oligarﬂiye, Alevileri nas›l
denetim alt›nda tutabilecekleri konusunda ak›l veriyorlar (ki kendileri 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 kalabilece¤ini, Türkiye aç›s›ndan bir güvenlik sorununa dönebilece¤ini,
çünkü böylesine k›rg›n ve k›zg›n zeminin yabanc› güçler taraf›ndan
çok kolayca kullan›labilece¤ini...
söyledim.”
Alevilere biraz hak k›r›nt›lar› verin, bizim gibi Alevi iﬂbirlikçilerine
de ayr›cal›klar tan›y›n, karﬂ›l›¤›nda
Alevileri devlete yedekleyelim pazarl›¤›n›n gayet aç›k bir halidir karﬂ›m›zdaki.
ﬁimdi bu kafa yap›s›, Alevilikle
ilgili neyi nas›l yazar?
Ders kitaplar›ndaki Alevilikle ilgili bölümlerin Cem Vakf›’na yazd›r›lmas›, aç›k ki, Alevi halk için
kesinlikle demokratik bir geliﬂme
anlam›na gelmemektedir. Tam
tersine, yeni bir aldatmaca, yeni
bir oyalamacad›r.
*
‹zzettin Do¤an, kitap yazm a n › n y a n › s › r a , Alevi halk› düﬂ m a n l a r › y l a u z l a ﬂ t › r m a g ö r e vi ni
de üstlenmiﬂ.
‹zzettin Do¤an ve Cem Vakf›,

düzenle iﬂbirli¤i yapmayan Alevi demokratik kurumlar›n› “gerçek
Alevilikle ilgilerinin olmamas›yla”, yasa d›ﬂ›l›kla, hatta sistemin a¤z›yla “teröristlerin aleti olmak”la
suçlamaktad›r. Devrimcilere “terörist” diyerek Alevi halk› devrimcilerden uzaklaﬂt›rmaya çal›ﬂmak da iﬂbirlikçi Alevilerin baﬂ görevlerinden biridir. Bu bezirganlar, Alevileri devrimcilerden uzaklaﬂt›rmaya çal›ﬂ›rken
di¤er taraftan da Alevi halk›n›, Alevi
düﬂmanl›¤› tescilli MHP’li faﬂist kaBahçeliler ’le,
Fethul tillerle,
l a h l a r ’l a u z l a ﬂ t › r ma ya çal›ﬂ›yorlar.
‹zzettin Do¤an, geçti¤imiz günlerde Ankara’da düzenledikleri bir sempozyuma MHP Genel Baﬂkan› Devlet
Bahçeli’yi ça¤›rmalar›n›, röportajda
“MHP'ye kin ve nefret olmas›n” diye savunuyor. Me¤erse, MHP’li faﬂistlerin katliamlar›, “baz› militanlar›n bir tak›m tasarruflarda bulunmas›ndan ibaret”miﬂ; “bundan dolay›
tüm MHP’lileri suçlamak gerekmez”miﬂ. Üstelik, o günler geçmiﬂte
kalm›ﬂ. Unutun diyor katliamlar› ‹zzettin Do¤an. Maraﬂlar’›, Çorumlar’›
gerçekleﬂtirenlere karﬂ› Alevi halktaki
öfkeyi törpülemeye, yok etmeye soyunuyor düzen ad›na.
Ayn› röportajda, güya haklar ve
özgürlüklerin savunulmas› ad›na Fethullah Gülen’in “haklar›n›n” tan›nmas›ndan bahsediyor Do¤an. Bugüne
kadar, yan›baﬂ›nda insanlar›n haklar›n›n, özgürlüklerinin çi¤nenmesine sesini ç›karmayan Do¤an, konu Fethullah Gülen olunca ne hikmetse, hak ve
özgürlüklerin savunucusu kesiliyor.
Tüm Alevi halk›m›z, bu bezirganlar› iyi tan›mal›. Tek bir Alevi’nin bile, ‹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 anlamda hak ve özgürlüklerle bir ilgisi yoktur. Amac› bellidir. Karﬂ›m›zda ‹zzettin Do¤an ve Cem Vakf› ﬂahs›nda,
Alevi halk›, d ü ﬂ m a n l a r › y l a u z l a ﬂ t › rmaya, Alevili¤in özünü unutturmaya soyunmuﬂ bir “iﬂbirlikçi Alevilik
siyaseti” var. Alevi halk› düﬂmanlar›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 kutlad›lar ve Lenin’in mozolesinin meydandan kald›r›lmas› yönündeki her giriﬂime karﬂ› direneceklerini aç›klad›lar.
Rusya Komünist Partisi lideri Gennadiy Züganov, beraberinde yüzlerce 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 Züganov, 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.
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Paris'te onbinlerce Tamil
'soyk›r›m›' protesto etti
Sri Lanka devletinin Tamillere karﬂ› soyk›r›m hareketini protesto etmek için Fransa'n›n baﬂkenti Paris'te onbinlerce Tamil gösteri yapt›. Eyfel Kulesi'nin karﬂ›s›ndaki Trocadero 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 giyen 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) bayraklar›n› taﬂ›yan eylemciler LTTE'nin 'terörist örgütler' listesinden ç›kar›lmas›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 Avrupal›lar’›n sessizli¤ini bozmas› ve BM Güvenlik Konseyi'nin acil bir toplant› yapmas› ça¤r›s› yer ald›. Sri Lanka devleti özellikle son aylarda Tamil halk›na karﬂ› sald›r›lar›nda binlerce sivili katletti. ﬁu ana kadar çat›ﬂma alan›ndan 95 bin sivilin kaçt›¤› öne sürülürken, gerillan›n denetiminde 10 metrekarelik bir alan kald›¤› iddia ediliyor. BM'ye göre çat›ﬂma alan›nda halen 50 bin dolay›nda sivil mahsur kalm›ﬂ durumda.
Gerillalara ba¤l› TamilNet internet sitesine göre, ordu, ülkenin kuzeydo¤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.

3
May›s
2009
Say›:
12

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›kland›.
Tekne hem eski, hem alabilec¤inin çok üzerinde insanla yüklüydü.
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Te k i r d a ¤ F T ipi’nden:

Tecriti koyulaﬂt›ran yeni statüler
‹lyas A rgun’un 1 8 N isan
2009 t arihli M ektubu’ndan:

3
May›s
2009
Say›:
12

Merhaba,
Har zamanki gibi yeni kart yapt›k (30 Mart) burda. Ali Kanat, Serdar Aç›kel, Hakan Kanat, Nadir Ç›nar, Sad›k Çelik, Öcal Do¤an, Hüseyin Karao¤lan, Yüksel Do¤an ve
U¤ur Deve’nin yollad›¤› toplam 54
karta “...kiﬂiler ad›na göndermek istedi¤i mektuplar içerisindeki el yap›m› kartlarda çizdikleri terör örgütü lideri Dursun KARATAﬁ’› övücü
ve yüceltici kelimeler nedeniyle örgütsel faaliyetini sürdürmek ve örgüt 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 taraf›ndan Mart ay› baﬂ›nda d›ﬂar›ya
yollan›r ve sorunsuz ç›kar. Ayn› derginin di¤er bir nüshas›n› M. Ali Bozok, Mart ay› baﬂ›nda d›ﬂar› yollamak istiyor, bu sefer sak›ncal› karar› al›n›r.
Cem Koyup›nar’a ziyaretçisi
arac›l›¤›yla yat›r›lan “Tutsak Dergileri” kitab› sak›ncal› bulunarak verilmemiﬂtir.
Sohbet genelgesinin (45/1) 10
saat uygulanmamas› ve adli mahkumlara 2009 y›l›n›n ilk aylar›nda
10 saat sohbet uygulanmas› nedeniyle yapt›¤›m›z suç duyurusu her
zamanki gibi r eddedildi.
Hakan ve Ali Kanat’a hücrele-

rinden zorla al›nan kuruboya kalemlerinin al›nmas›na karﬂ› ç›kt›klar› için verilen 5 ve 10 günlük hüc r e cezalar›na yapt›klar› itiraz reddedildi.
*
Uzun süreden sonra idare h ü c re
cezalar›n› tekrar tekli hücrelerde
çektirmeye baﬂlad›. Mart ay›nda Ulvi Yalç›n’a hücre cezas› uyguland›.
Bunu protesto etmek amaçl› tüm
tutsaklar kap›lara vurdu¤u halde
idare sadece bana kap› dövdü¤üm
için “3 ay ziyaret men” cezas› verdi.
Hapishane idaresi taraf›ndan 13
Mart 2009 tarihinde zorla tutukluhükümlü ayr›m› statüsü hayata geçirildi. Hükümlü tutsaklar›n yeri
zorla de¤iﬂtirildi. 18 Mart 2009 tarihinde Kemal Ayhan “A¤›rlaﬂt›r›lm›ﬂ
müebbet hapis cezas›” nedeni ile
tek kiﬂilik hücreye götürüldü. 2 Nolu 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 z o r l a a y r ›
h ü c relere al›nm›ﬂt›r.
*

‹ z m i r K › r › k l a r F T ipi:
‹ ﬂ k e n c e c i l e re K o r u m a
Bizim maruz kald›¤›m›z jandarma sald›r›lar› ve iﬂkenceler bilgin
dahilindedir. Bunlarla ilgili hiçbir
sorumlunun yarg›lanm›yor oluﬂu da
öyle.

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 yap›ld›. Çak›r’›n ziyaretine giden yak›n› Ahmet
Çak›r, görüﬂte Resul’un kendisine yap›lan iﬂkenceyi anlatt›¤›n› ve ziyarete geliﬂi s›ras›nda
duvarlara tutunarak yürüyebildi¤ini ve konuﬂmakta zorland›¤›n› belirtti.
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Yaﬂam yo¤unlu¤umuzun bir
aya¤› da buradaki sald›r›lar, iﬂkenceli sevkler sonras› aç›lan davalard›r. S›k s›k mahkemelere gidiyoruz.
Adalet mekanizmas›, ait oldu¤u sistemin tabiat› gere¤i, iﬂkencecileri
koruyarak, onun ma¤durlar›n› yarg›l›yor. ...
Umut yüklü, Anadolu kokulu selamlar›m›z› gönderiyoruz. Kal›n
sa¤l›cakla.
(19 Nisan 2009, ‹leri K›z›lal t u n , ‹ z m i r K › r › k l a r F T ipi Hapis hanesi)
*

Yurtd›ﬂ›nda d a Tecrit:
Nurhan Erdem’in 8.4.2009
tarihli m ektubu’ndan:
“Boﬂ bir zarf geçti elime. Mektubun kendisi nerede tak›ld› bunu
bilmiyorum. Sana bildireyim dedim. ‹lginç olan, madem mektup tak›ld› zarf niye geldi? Hakkaten bazen komik durumlar oluyor...
Bu arada bana gönderdi¤in
Marksizm ile ile ilgili yaz› al›ko n u l d u . Ara yerden bana u l a ﬂ a m a d ›
anlayaca¤›n. Gerekçe ise “yay›n
evi” taraf›ndan gönderilmemiﬂ olmas›, tercüme için de yeterli zaman
olmad›¤›, içinde ﬂifreli mesajlar
olabilece¤i için!!!”

Siirt E T ipi’inde ‹ﬂkence ve Tecrit ‹syan›
Siirt E Tipi Hapishanesi’nde bulunan adli tutuklu ve hükümlüler bask›lara, iﬂkencelere karﬂ› isyan ettiler. ‹syan› ç›karan 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 hükümlüler “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”, “Kahrolsun ‹ﬂkence,
Tecrite Hay›r!”, “‹ﬂkenceye Son” gibi sloganlar att›lar. 600 tutuklunun kald›¤› Siirt Hapishanesi’ndeki isyan üzerine Cumhuriyet Baﬂsavc›s› Adem Kul hapishaneye gelerek tutuklularla
görüﬂtü Yap›lan görüﬂmeden sonra sorunlar›n çözülece¤ine dair söz verilmesi üzerine isyan sona erdi.

Engin’i Katleden ‹ﬂkencecilerin
‘Rahat›n›’ Sa¤layan Kim?
Engin
Çeber’i iﬂkencede
katletmekten tutuklanan 5 gardiyan
ve bir 2. Müdür, tutukland›klar›nda
‹stanbul Üsküdar Paﬂakap›s› Kapal›
Hapishanesi’ne konulmuﬂlard›. ‹ﬂkenceciler, aylard›r ayn› hapishanede tutuluyorlar.
Çeber’in avukatlar›, Üsküdar
Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’na baﬂvurarak bu kiﬂilerin “Yüksek güvenlikli bir hapishanede tutulmalar› gerekirken, 5275 Say›l› Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›ndaki
Kanuna ayk›r› olarak neden Paﬂakap›s› Hapishanesi’nde tutulmaya
devam edildi¤ini” sordular.
Üsküdar Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› ise, avukatlara, mevcut durumun
'”kanunun emrine ayk›r›l›k teﬂkil
etmedi¤i” cevab›n› verdi. Oysa kanun aç›kt›.
6 iﬂkenceci, yarg›n›n ve bürokrasinin kanuna ayk›r› himayesinin sonucu olarak Paﬂakap›s›’nda tutulmaktayd›lar. Yap›lan aleni bir korumad›r: ‹ﬂkencecileri koruma.

‹ ﬂ k e n c e c i l e re b i r d e p a r a
y a r d › m › : ‹ﬂkencecilerin korunmas› sadece bununla da s›n›rl› kalmam›ﬂ. Avukatlar›n edindi¤i bilgilere
göre, Metris Hapishanesi’nde idare
ve gardiyanlardan iﬂkenceci gardiyanlar için her ay 50’ﬂer TL toplan›yordu ve bu “zorunlu” k›l›nm›ﬂt›.

He r a ﬂa m ad a k o r u m a!
Oligarﬂik devlet mekanizmas›
içinde iﬂkencecilere dava aç›lmas›
da, birkaç iﬂkencecinin tutuklanmas› da genel olarak “istisnai”dir ve
devlet aç›s›ndan ancak zorunluluk
halinde baﬂvurulur. Engin Çeber davas›nda da böyle oldu. Ve o andan
itibaren de tüm bürokrasi iﬂkencecileri korumak için adeta seferberlik
baﬂlatt›. San›k durumundaki iﬂkenceci gardiyanlara sahte izin belgesi
düzenlediler, k a m e r a g ö r ü n t ü l e r i ni silmeye çal›ﬂt›lar. ﬁimdi de iﬂkencecileri, onlara “ayr›cal›k” sa¤layabilecekleri uygun bir hapishanede olarak Paﬂakap›s›’nda tutuyor
ve onlara para topluyorlar.

As›l ‹ﬂkenceciler Yok!
Askerden firar ettikten sonra h›rs›zl›k yapt›¤› iddias›yla tutuklanan, asker firarisi oldu¤u için Adana
6’nc› Kolordu Komutanl›¤› Askeri Hapishanesi’ne
konulan Murat Polat, hapishanede mahkum elbisesini giymeyi reddetti¤i için 27 Temmuz 2005’te iﬂkenceyle katledildi. Polat’›n iﬂkencede katledildi¤i otopsi raporuyla da tespit edildi. Adana 5’inci A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde 1 yarbay, 5 baﬂçavuﬂ ve 5 asker hakk›nda Murat Polat ve 6 askere daha iﬂkence yapmak,
iﬂkence ile adam öldürmek suçundan dolay›, dava
aç›ld›. Ama halen süren iﬂkence davas›nda t u t u k l u
h i ç b i r iﬂ ke nc ec i yo k.
Geçen hafta devam edilen iﬂkence davas›nda, iﬂkencenin as›l sorumlular›n›n tutuksuz olmas›na karﬂ›n, sadece er Hüseyin G’nin tutuklu olmas›na Murat Polat’›n
yak›nlar› itiraz ettiler; Polat’›n anne ve babas› as›l suçlu-

‹ﬂkencecilere bu himayeyi sa¤layan kim?... Kim yasalara ra¤men
onlar› Paﬂakap›s›’nda tutuyor?.. ‹stanbul valisi mi, Baﬂsavc›s› m›,
Adalet Bakan› m›, müsteﬂar› m›...
kim?
Kuﬂku yok ki, Metris iﬂkencecileriyle ilgili tüm geliﬂmelerden
A K P i k t i d a r › do¤rudan sorumludur. AKP iktidar›n›n himayesinde
oluyor tüm bunlar. Engin Çeber’i iﬂkence ile katletmekten, yani a ¤ › r cezal›k bir s u ç t a n yarg›lanmalar›na
ra¤men, k›smen daha az hapis, daha
hafif cezay› gerektirenlerin konuldu¤u bir hapishaneye konularak
özel muamele görüyorlar. AKP’li
Adalet Bakanl›¤› kuﬂku yok ki, bu
geliﬂmeleri bilmesine ra¤men bu durumun 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!
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lar›n, e m i r v e re n k o m ut a n l a r › n tutuklu olmas›
gerekirken, d›ﬂarda olmas›na tepki göstererek, çocuklar›n›n sadece tutuklu
bulunan b i r e r t a r a f › n d a n
öldürülmüﬂ olamayaca¤›n›
belirterek, davan›n tek tutuklusu er Hüseyin G.’nin
tahliyesini istediler. Bunun
üzerine tahliye edilen Hüseyin G., tahliyeden sonra
Murat Polat’›n ailesinden
özür dileyerek iﬂkence emrini 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.
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Dünyam›zdan, Ülkemizden

NOTLAR
B›çakç›lar, kitapç›lar dikkat!
Tekirda¤’da iki ö¤renci gözalt›na
al›nm›ﬂ; polis tutana¤›nda gözalt›na alma gerekçesi aynen ﬂöyle geçiyor: “1
adet çak›, 1 adet Metris roman kitab› ve
2 adet Yürüyüﬂ dergisi.”
B›çakç›lar ve kitapç›lar, dikkat! ‹ﬂyerleriniz her an, “örgüt merkezi”, “örgüt cephaneli¤i” gibi suçlamalarla bas›labilir, sahipleri olarak “derdest” edilebilirsiniz.
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G u a n t a n a m o ’ d a v e d i ¤ e r C I A iﬂ kence hanelerinde yap›lan iﬂkenceleri bizzat
ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Rice onaylam›ﬂ.
Emperyalist medyadan baﬂlay›p olig ar ﬂi n i n m e d y as ›n a k a d ar hepsi de bunu
h a b e r y a p m › ﬂ l a r.
O n l a r iﬂkenceyi “k ötüniy etli, e¤ itim siz
polislerin yapt›¤›na” çok inanm›ﬂlar
anlaﬂ›lan.

Sözün Özü:
H a k s › z y e re d ö k ü l e n k a n
kurumaz.
‹ran Atasözü

Memur-Senleﬂmek!
GençSen’li ö¤renciler ‹stanbul
Galatasaray
Meydan›’nda
yapt›klar› eylemle, binlerce
çocu¤un 23 Nisan’› hapishanelerde geçirmesini protesto etmiﬂler. Demokratik bir tepki, fakat
pankarta bak›n.
Bilemiyoruz, acaba böyle “esprili”, “sloganc› olmayan” sloganlarla kitlelerin kendilerine yönelece¤ini mi san›yorlar. Halbuki
anarﬂistinden Memur-Sen’ine kadar bunu yapan yeterince var..
Halk›n mücadelesini, öfkesini su-

notlar
7 0 mily on de¤il, 70 bin k iﬂi
dinleniyormuﬂ;
mesele yokmuﬂ yani!
*
Cem Vakf› Genel Baﬂkan›
‹zzettin Do¤an:
“Mücadelem Alevilik için”
Hiç belli olmuyor!

land›ranlar yeterince var.
Bu muhalefet biçimini MemurSen’e b›rak›n siz... Gençlik mücadelesi için bu ülkede bak›lacak,
örnek al›nacak çok zengin bir tarih var. Yeni ﬂeyler yaratacaksan›z
da o tarihin tecrübeleri ›ﬂ›¤›nda
yarat›n; yarat›c›l›¤›, burjuvazinin
övdü¤ü davran›ﬂ kal›plar›nda aramay›n!

ﬁahin’in
Mumu
Adalet Bakan› ﬁahin,
halka aç›klama yap›yor: Tarih 26 Mart 2009:
“Deniz Feneri diye nitelenen...
soruﬂturma ile ilgili T ü r k i y e ’ n i n
Almanya Büyükelçili¤i’nden bize
b i r evrak geldi. Bakanl›¤›m›z, ilgi li genel müdürlü¤ümüz evraklar›
inceliyor. Tabii T E R C Ü M E edecek.”
FAKAT gelin görün ki, ﬁahin’in
mumu fazla yanmad›, Frankfurt Savc›l›¤› söz konusu dosyan›n ikili anlaﬂmalar gere¤i Türkçe’ye çevriler ek yolland›¤›n› aç›klad›.

“Taksim’i 1 May›s
kutlamalar›na kapatmak, 12 Eylül miras›ndan bir türlü vazgeçemeyenlerin iﬂidir.
Gerisi, durumu kurtarmak için uydurulmuﬂ palavralardan ibarettir.”

E¤riye
Do¤ru:

(Mehmet Y. Y›lmaz, Milliyet, 30 Nisan 2009)
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kardeﬂli¤i ambalaj›nda sermaye kardeﬂli¤i

HARAMLA KORKUTARAK SÖMÜRÜ
Ülkemizde de g›da ürünlerine
"hhelal" sertifikas› verilmeye baﬂland›. Bu yetkiyi alan G‹MDES (G›da
ve ‹htiyaç Maddeleri Denetleme
Derne¤i) taraf›ndan geçen hafta ‹stanbul'da " 2 . U l u s l a r a r a s › H e l a l
G › d a K o n f e r a n s › " düzenlendi. Bu
konferansta ortaya konulan bilgilerden anlaﬂ›ld›¤› gibi, “helal ürünler”,
büyük bir pazara hitap ediyordu ve
bu pazar›n hacmi, dünya çap›nda 2
t r i l y o n d o l a r a ulaﬂm›ﬂt›.
Ülkemizdeki “islamc›” burjuvalar, bu pazardan bugüne kadar yeterince pay alamamaktan yak›narak,
AKP iktidar›n›n deste¤iyle bu do¤rultuda yeni at›l›mlar yapmay› hedefliyorlar. ‹lk ad›mda da amaçlar›,
kozmetikten ilaca, g›dadan temizlik
ürünlerine kadar bütün ihtiyaç maddelerini “helal” ad› alt›nda sertifikaland›rmak. ‹slamc› sermaye, insanlar› haramla korkutarak, kendi
ürünlerini pazarlayacak koﬂullar›
yaratmaya çal›ﬂ›yor. Dini kullanarak kârlar›n› art›rman›n hesab›ndalar.
AKP iktidar›nda palazlanan “islamc›” sermaye, iktidar gücünü kullanarak, birçok kesimi helal ürün
pazar›n› büyütmek için de seferber
etmeyi amaçl›yor. G‹MDES, ﬂunlar› söylüyor mesela: “Derne¤imizin
baﬂar›l› olabilmesi için toplumun
bilinçlendirilmesinde yükümlü olan
kurumlar›n, cami cemaatlar›na hizmet 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›maktad›r. ” (ﬁebnem Dergisi)
Bu yeni pazar› büyütmek için
imamlardan tarikat iliﬂkilerine, islamc› 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, reklamlarda din unsurunun yo¤un kullan›m›.
Din istismar› ile halktan topd›klar› paralarla, kapitalizmin soygun
ve sömürü çarklar›na dahil olan “islamc›” holdingler, büyümek için yine dini kullan›yorlar. Fakat, islamc›l›¤›n kendine özgü bir ekonomik
politikas› y o k t u r. Kapitalizme karﬂ›
bir sistem oluﬂturuyorlarm›ﬂ gibi
görünmelerine ra¤men savunduklar› yine kapitalizmdir.
“Müslüman” burjuvazi, aynen
di¤er burjuvalar gibi, emek sömürüsünü, kâr›n› azami düzeyde art›rmaya bakmaktad›r. ‹slam sosuna buland›r›lm›ﬂ kapitalizm, “islamda faiz yasak, ticaret serbesttir”, “kâr
sermayenin rizikosuna karﬂ› verilmiﬂ helal bir kazançt›r” gibi teorilerle meﬂrulaﬂt›r›lmaktad›r. (Vakit,
29.03.2009)
Bu nedenle de bütün söylemleri
riyakarcad›r. Halk›n inançlar›n› kullanan islamc› sermayenin neredeyse
el atmad›¤› sektör kalmad›. Tesettür
giyim piyasas›n› da böyle yaratt›lar.
Sürekli bir tüketim kültürü pompalan›yor. ‹slama uygun defileler, güzellik salonlar›, tatil köyleri, site l e r, k reﬂler, l üks tüket im mal la r› yla “helal” pazar› yayg›nlaﬂt›r›l›yor.
Onlar için her ﬂey din maskesi alt›n-

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.

da al›n›p sat›labilen bir meta.
Bugün 2 trilyon dolarl›k helal
ü r ü n p a z a r › , tüm "müslüman patronlar›n" a¤z›n› suland›r›yor.
Üstelik de, dünya çap›nda “müslüman” patronlar›n bu pazar›n yaln›zca o n d a b i r i n e sahip oldu¤u belirtiliyor. Çünkü “helal” sertifikal›
ürünlerin önemli bir bölümü de emperyalist ülkelerdeki ﬂirketlerin, tekellerin denetimi alt›nda.
Yaz›m›z›n baﬂ›nda sözetti¤imiz
konferansta, "islamc›" burjuvalar,
özet olarak diyorlar ki: “Dünya he lal g›da pazar›n›n kâr›n› hristiyan
burjuvalar yiyor, bu pazar› biz ele
g e ç i r m e l i y iz ! ”
Olay, müslümanlara “helal” yedirmek, müslüman› haramdan korumak de¤il, bir p a z a r k a vg a s › d › r.
"‹slamc›" sermaye, h r i s t i y a n - m ü sl ü m a n mücadelesi görünümünde,
kapitalistler aras› rekabeti sürdürüyor. “Din kardeﬂli¤i” istismar›yla da
bu rekabette müslüman tüketiciyi
kendi müﬂterisi haline getirmeye çal›ﬂ›yor.
Karﬂ›m›zdaki olgu dini inanc›n
t i c a r i l e ﬂ t i r i l m e s i , müslümanl›k
inanc›n›n t i c a r i b i r m e t a haline getirilmesidir. Bu olgu, bugün, dünya
çap›nda hemen tüm islami çevrelerde kan›ksanm›ﬂ, hakim bir olgu durumundad›r.
Ülkemizde de aç›k biçimde gördü¤ümüz tarikatlar›n holdingleﬂ mesi, müslümanl›¤›n ticarileﬂtirilmesinin çarp›c› örneklerinden biridir. Tarikat liderleri, ﬂeyhler, "müritlerinin" paras› baﬂka yere gitmesin diyerek yöntemler geliﬂtirdiler.
Y‹MPAﬁ, JetPa, Kombassan, Endüstri gibi holdingler, “faizsiz kazanç”, “kar ortakl›¤›” gibi söylemlerle, halk›n dini inançlar›n› istismar ederek toplad›klar› paralarla
holdingleﬂtiler. ‹slamc› holdinglerin
yurtd›ﬂ›ndaki emekçilerden toplad›klar› miktar›n 5 milyar euroyu
buldu¤u tahmin edilmektedir. Halk-
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tan “günahs› z ve kârl›” denilerek
toplanan paralar›n kayd› bile tutulmam›ﬂt›r. Emekçilerden çal›nan paralar tarikat holdinglerinin, ﬂeyhlerinin ve islamc› partilerin kasalar›na akm›ﬂt›r.
Ülkemizde helal g›da pazar›n›n
yarat›lmas›, “müslüman” burjuvalar›n ne dini inançlara olan “hassasiyetleri”, ne de müslüman halka
hizmet verme istekleriyle ilgilidir.
‹slamc› sermaye, pazar alan›n› geniﬂletme peﬂindedir. Bu kâr h›rs›,
yaln›zca ülke iç pazar›yla da s›n›rl›
de¤ildir. Bu piyasada dönen paralar› gördükçe kar h›rslar› kamç›lan›yor. Baﬂta Avrupa olmak üzere,
müslüman halk›n yaﬂad›¤› di¤er ülkelerin pazarlar›na kadar uzanabilmenin hesaplar›n› yap›yorlar.
‹slamc› sermaye as›l vurgununu
AKP'nin iktidara gelmesiyle yapmaya baﬂlad›. Devlet olanaklar›n›
kullanarak kârlar›n› büyük miktarlarda katlad›lar. AKP yöneticilerinin o¤ullar›n›n gelinlerinin “fabrikatör, armatör, iﬂadam›” haline getirilmesi, AKP’yi destekleyen ﬂirketlerin desteklenip tekelleﬂtirilmesi, baﬂta bas›n yay›n alan› olmak
üzere bir ço sektörde islamc› burjuvazinin güçlendirilmesi, halk›n gözü önünde aleni bir ﬂekilde yaﬂand›.
Din-siyaset-sermaye iç içedir art›k. Bunun Türkçesi ise ﬂudur ki;

TKM’de Ç ocuk
Tiyatrosu
25 Nisan günü Trakya Kültür Merkezi derne¤i’ nde
“TKM Çocuk Tiyatrosu Toplulu¤u’’ sahneledi¤i “’Da¤ Denize Kavuﬂtu’’ isimli oyunla
TKM dostlar›na ve ailelere güzel bir gece yaﬂatt›.
“TKM Çocuk Tiyatro Toplulu¤u” iki bölümden oluﬂan
“Da¤ Denize Kavuﬂtu” isimli
oyunu, ailelerin yo¤un alk›ﬂlar›yla, yaklaﬂ›k 1 saat süreyle
sahnelediler. Tiyatroyu yaklaﬂ›k 90 kiﬂi izledi.
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hepsi d i n t ü c c a r › d › r.
Bu çark›n içindeki bütün islamc› kesimler, k›sa süreler içinde i h a l e l e r, y o l s u z l u k l a r, k a r a p a r a ,
vergi kaçakc›l›¤›, doland›r›c›l›k
ve yo¤un emek sömürüsüyle h›zla
büyük sermaye birikimleri sa¤lad›lar. ﬁimdi yeni yat›r›m alanlar› ar›yorlar ve helal ürün pazar› da islamc› sermaye için bu ihtiyaca cevap verecek bir kâr kap›s›d›r. Hakim k›lmaya çal›ﬂt›klar› yaﬂam tarz›yla da bu pazar›n süreklili¤ini
sa¤layacaklard›r.
Müslümanlar, bu din sömürücülerinin yalanlar›na kanmay›n. Onlar›n gözü sizin paran›zdad›r. Dini
duygular›n›z›, inançlar›n›z› müslüman görünümü alt›ndaki kapitalistlere sömürtmeyin. Onlar kendi kasalar›n› doldururken, lüks içinde
yaﬂarken, çocuklar›n› Amerika'da,
Avrupa'da okuturken sizin bu sömürü düzenine sürekli ba¤›ml› kalarak, yoksulluk içinde bir yaﬂam
sürmenizi dayat›yorlar. 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 burjuvazinin dini
iman› yoktur. Bu yüzdendir ki, burjuvaziden “ d i n k a r d e ﬂ i ” olmaz,
bunu unutmay›n.

Kocaeli’de Keyfi Gözalt›
Kocaeli'de, 28 Nisan günü, Kocaeli 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 Kocaeli 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›ld›.

Onlar
Da¤lar›n
Mahiridirler
Umudu da¤lara taﬂ›yanlar.
Yokluklar içinde mücadele bayra¤›n› yükseltenler. Da¤larda destanlar ve direniﬂleri büyüten kahramanlar›m›z. Onlar her zaman
Mahirce savaﬂmay› bilenler, her
dönemde devrim ve sosyalizm
mücadelesini yükseltenlerdir.
Onlar; Toroslar’da, Karadeniz’de, Ege’de destanlar›, direniﬂleri yazanlard›r.
Onlar; Dersim Da¤lar›’nda halk› u¤runa can›n› feda eden 12 gerillayd›lar. 23 Nisan 1993 y›l›nda
Dersim’in Ard›ç köyünün Çalaxane mezras›nda girdikleri çat›ﬂma
sonucu katledilen 12’ler Dersim’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 devrim ﬂehitleri ad›na bir dakikal›k
sayg› duruﬂuyla baﬂlad›.
Yap›lan sayg› duruﬂunun ard›nda ﬂehitlerin baﬂ›nda Halk
Cephesi ad›na konuﬂma yap›ld›.
Yap›lan konuﬂmada; "Onlar kavgam›z›n Mahirleridirler. ﬁehitlerimiz, gelenekleri sürdürerek yeni
gelenekler ekleyerek verdiler son
nefeslerini. Mahirce, Hüseyince,
Ulaﬂca savaﬂarakK›z›ldere de
Mahirler Biz Buraya Dönmeye
De¤il Ölmeye Geldik Mahirin sözüyle Dersim da¤lar›nda da ﬁahanlar›m›z düﬂmana teslim

