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Yürüyüﬂ Dergisi’nin 145. say›s›n›n toplat›lmas› ve bir ay
süreyle yay›n yasa¤› konulmas›n›n ard›ndan ilerici, demokrat
bas›n yay›n kurumlar›na sald›r›lar geçen hafta da devam etti.
*
‹stanbul Cumhuriyet Savc›l›¤› Mücadele Birli¤i Dergisi’nin 115. say›s› için “Yasad›ﬂ› örgüt propagandas› yapt›¤›”
ve “örgütün aç›klamalar›na yer verdi¤i” gerekçesiyle 1 ay
süreyle yay›n durdurma ve toplatma karar› verdi. Mücadele
Birli¤i taraf›ndan yap›lan aç›klamada bask›lar ve yasaklar
protesto edilirken bu bask›lar›n seslerini susturamayaca¤› dile getirildi.
*
4 Nisan günü de DEM TV taraf›ndan yap›lan aç›klamayla yay›nlar›n›n T ü r k s h o w yetkilileri taraf›ndan hiçbir gerekçe gösterilmeden kesildi¤i aç›kland›. DEM TV taraf›ndan
yap›lan yaz›l› aç›klamada sald›r› protesto edilerek ﬂöyle denildi: “Yay›n›m›z›n kesilmesini, kurumumuz ﬂahs›nda insan
hak ve hürriyetlerine, demokrasiye ve bas›n özgürlü¤üne yap›lm›ﬂ bir sald›r› olarak görüyor; yay›n kesme talimat›n›n
sözlü olarak verilmesinin ve de ortada herhangi bir yasal
uyar› bulunmadan yay›n›m›z›n kesilmesinin, hangi rejimle
yönetilen ülkelerde görülebilecek bir uygulama oldu¤unu

Sizden önceki iktidarlar
da çok denediler devrimci bas›n› susturmay›.
Baﬂaramad›lar. Siz de
baﬂaramayacaks›n›z!

TO

AKP, Devrimci, Demokrat
Bas›na Sald›r›yor!

kamuoyunun takdirine b›rak›yoruz.”
*
13 D‹HA M u h a b i r i t u t u k l u ! Newroz eylemlerini izleyen Dicle Haber Ajans›’n›n (D‹HA) 4 muhabiri gözalt›na
al›nd› ve 3’ü tutukland›. Son tutuklamalarla birlikte tutuklu
D‹HA muhabirlerinin say›s› 13’e ulaﬂt›. Kolu k›r›lan gençlerin, kad›nlara yap›lan vahﬂi sald›r›lar›n duyulmas›na tahammülü olmayan AKP iktidar› gerçeklere örtbas etmek için
gerçe¤i dile getirenlere yöneldi.
D‹HA’ya yönelik bask›lar, 7 Nisan’da Diyarbak›r’daki
yap›lan bir bas›n toplant›s› ile k›nand›. DTP milletvekillerinin, çeﬂitli sendika ve kitle örgütleri temsilcilerinin kat›ld›¤›
aç›klamada, muhabirlerin birçok eylem s›ras›nda darp edildi¤ine de dikkat çekildi.
D‹HA muhabirlerine yönelik bask›lar, ‹HD ‹stanbul ﬁubesi’nde çeﬂitli kitle örgütlerinin ve gazete temsilcilerinin kat›ld›¤› bir bas›n toplant›s› ile de protesto edildi.
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Devrim ve sosyalizm için
ç›km›ﬂlard› yola. Devrime ve
sosyalizme ulaﬂmak, nerede olmalar›n› gerektiriyorsa, orada
olmal›yd›lar. Yoksul halka kurtuluﬂ ›ﬂ›¤›n› taﬂ›d›lar da¤ tepe
demeden.
Dersim civar›nda operasyonlar›n yo¤unlaﬂt›r›ld›¤› bir
dönemde, daha önce birkaç kuﬂatmay› yararak ç›kmalar›na
ra¤men Ard›ç Köyü’nün Çalaxane Mezras›’nda oligarﬂinin
güçleriyle karﬂ›laﬂt›lar. 23 Nisan 1993 günü sabahtan ö¤leye
kadar süren çat›ﬂmalar sonucu
12 gerilladan yedisi katledildi.
Mermileri tükenen di¤er 5 gerilla sa¤ ele geçirilmelerine ra¤men kurﬂuna dizildiler.
1973 Dersim do¤umlu Cihan, gerillaya kat›lmadan önce,
gençlik örgütlenmesinin Elaz›¤
yöneticileri aras›ndayd›. 1974,
Pertek Akdemir Köyü’nden
Cengiz, Liseli Dev-Genç’li olarak baﬂlad› mücadeleye. 1971
Dersim do¤umlu Haydar, 1973
Hozat Taçkirek do¤umlu Abidin, Dersim’de çeﬂitli çal›ﬂmalarda yer ald›ktan sonra gerillaya kat›ld›lar. Behiye, gecekondu halk›n›n mücadelesinde yetiﬂen bir Cepheli’ydi. Apti, TÖDEF’le baﬂlad›¤› mücadelesinde çeﬂitli sorumluluklar üstlendi. 1975 Hozat Taçkirek do¤umlu Eylem, mücadeleye lise
y›llar›nda kat›lm›ﬂt›. Hasan,
1972’de Elaz›¤’da do¤du. Mücadeleye ‹stanbul’da kat›ld›.
1965 Pülümür do¤umlu Selvi,
mücadeleyle Fransa’da tan›ﬂt›.
Ve ülkesine gerilla olarak döndü. Müfrezenin komutan yard›mc›s›yd›. Ali, gecekondu yoksullar›n›n mücadelesinde yer
ald› gerillaya kat›lmadan önce.
Müfreze komutan›yd›. Mehmet,
iﬂçiydi, Malatya Tav›r bürosunda çal›ﬂt›. Kavgas›n› da¤larda
sürdürdü.

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

ﬁenay HANO⁄LU
Tokat, Almus, Armutalan Köyü’nde 1966 y›l›nda do¤du. ‹ki çocuk annesiydi. 1989’da ‹stanbul’a
göç edip Küçükarmutlu’ya yerleﬂti. Devrim mücadelesine kat›ld›.
Temizlik iﬂlerine giden bir emekçi, TAYAD’›n y›lmaz hak ve özgürlük savaﬂç›lar›ndan biriydi.
F Tipi sald›r›s›na karﬂ› d›ﬂar›da ölüm orucu yap›lmas› önerisini ilk getirenlerden biriydi. Küçükarmutlu’da, ad› daha sonra direniﬂ evi olacak
olan kendi evinde, o¤lunun ve k›z›n›n yan›nda
ölüme yatt›. 22 Nisan 2001’de çocuklar›n›n, gecekondu yoksullar›n›n yan›baﬂ›nda ölümsüzleﬂti.

Kaz›m GÜLBA⁄
Kaz›m Gülba¤, S‹vasl›’yd›.
1980’lerin ikinci yar›s›nda gençlik mücadelesine kat›ld›. ‹YÖDER kurucular›ndand›. DevGenç’te milis komutanl›¤› yapt›.
1993’de iradi olarak yurtd›ﬂ›na ç›kar›ld›. Burada
da çeﬂitli görevler üstlendi. Son dönem çeﬂitli
eksiklikleri nedeniyle örgütsel iliﬂkisi kesilmiﬂti.
Ama o partisiz, yoldaﬂs›z, mücadelesiz yaﬂayamazd›. Son görevini, kendisi belirledi ve bir feda
eylemiyle 23 Nisan 2001’de ölümsüzleﬂti.
Almanya’n›n Regensburg Kenti Hapishanesi
önünde, “Faﬂist Türk Devletini ve Cezaevlerindeki Katliamlar› Protesto Ediyorum” yaz›l› bir pankart›n alt›nda, aln›nda k›z›l bir bantla bedenini
tutuﬂturarak ﬂehit düﬂtü.
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er halk›n, devrimci hareketin tarih içinde dayand›¤›, güç ald›¤›
olaylar ve kiﬂiler vard›r. Bu tarihsel kiﬂiler ve olaylar, halk›n ve
devrimin miras› oldu¤u kadar, gelece¤e iliﬂkin yol göstericisidir. Bu
miras, yüzy›llar öncesinden bugüne kadar gelebilenlere yaﬂan›lan
dönemin de¤erlerinin eklenmesiyle oluﬂur. 1992 y›l›n›n 16-17 Nisan›nda yarat›lan direniﬂ, yarat›ld›¤›
andan baﬂlayarak halk›n ve devrimin miras›n›n bir parças› olmuﬂtur.
6-17 Nisan, inanc›n, kararl›l›¤›n
ad›d›r. Emperyalizmin tüm dünyada estirdi¤i karﬂ›-devrim rüzgarlar›na karﬂ›, sosyalizmi savunman›n
ad›d›r. Örgütüne ve yoldaﬂlar›na
ba¤l›l›kt›r 16-17 Nisan. Devrimci
iradenin ad›d›r. Fakat bütün bunlar› tarih içinde, Türkiye devrimi aç›s›ndan yerine oturtabilmek için, o
günkü koﬂullar›, dünyan›n ve ülkemizin o günkü tablosunu gözönüne
getirmek gerekir. 16-17 Nisan direniﬂini, herhangi bir direniﬂten, herhangi bir kahramanl›ktan ay›rdeden, gerçekleﬂti¤i koﬂullard›r.
uslu bir ortam içinde do¤an bir fener gibidir. Geniﬂ kesimlerin kendini moralsiz, çaresiz, güçsüz hissetti¤i bir anda onlara moral ve
güç veren tarihsel bir ç›k›ﬂt›r. Türkiye solu ve tüm s›n›f ve katmanlar›yla halk›m›z, 12 Eylül’ün a¤›r
tahribat›n›n izlerini taﬂ›yordu hala.
Geçmiﬂi, devrimci anlay›ﬂ›, militan mücadele çizgisini reddedenler, geçmiﬂin çizgisine, kültürüne,
ahlak›na küfredenler, düzene yerleﬂenler, sosyalizm bitti diyenler...
Solun bir kesiminde bunlar vard›.
Sosyalist sistemin y›k›l›ﬂ› da bunlara eklenince, bu kesimlerin
olumsuzlu¤u daha da derinleﬂmiﬂti. Çiftehavuzlar, iﬂte bu ortamda
ve bunlar›n karﬂ›s›nda yükselen bir
direniﬂtir. Bu anlay›ﬂlar› ezerek, bu
savruluﬂlar› tarih önünde mahkum
ederek an›tlaﬂm›ﬂt›r.
iftehavuzlar, her ﬂeyden önce, o
günkü koﬂullarda dünya çap›nda
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yaﬂanan sa¤a savruluﬂun önüne
örülen barikat›n bir parças›yd›. Bir
direniﬂ olman›n ötesinde sosyalizmi güçlü bir sahipleniﬂ, “sosyalizm ölmedi, ölmeyecek” diyen
güçlü bir hayk›r›ﬂ olarak Çiftehavuzlar, karﬂ›-devrim rüzgar›n›n yaratt›¤› moral bozuklu¤unu, ideolojik bulan›kl›klar› da¤›tan bir rol
oynad›. Çiftehavuzlar bu aç›dan
kelimenin maddi anlam›yla sars›c›
bir direniﬂtir. Ülkemiz ve dünya
solundaki savrulmalara kendi ölçüleri içinde bir s›n›r koymuﬂ, emperyalizmin ideolojik bombard›man› ve politik kuﬂatmas› alt›nda
sa¤a, düzene savrulanlara “ne yap›yoruz biz, nereye gidiyoruz” sorusunu sordurmuﬂtur. Solun bir
k›sm›, kuﬂku yok ki, direniﬂin
ideolojik ve politik anlamdaki bu
sars›c›l›¤›na karﬂ›n, gidece¤i yere
gitmiﬂ; düzenin batakl›¤›na dönmüﬂtür. Fakat Çiftehavuzlar, yaratt›¤› devrimci coﬂku ve dinamizmle, bu kesimlerin batakl›¤a giderken, yanlar›nda çok fazla kiﬂiyi sürüklemelerine engel olmuﬂtur.
iftehavuzlar, bununla da kalmam›ﬂ, K›z›ldere gibi, yeni kitlelerin
devrim saflar›na çekilmesinin zemini olmuﬂtur. Ho Chi Minh halk›n öncülerinin tarihsel rolünü
ﬂöyle bir tasvirle anlat›r: "Hareket
yükselen bir dalgaya benzer. Eylemciler topra¤a saplanm›ﬂ s›r›klar gibidirler. Sadece bu s›r›klar
sayesinde suyun getirip b›rakt›¤›
kumlar dalga geri çekildi¤inde elde tutulabilirler."
960’lar›n yükselen dalgalar› geri
çekildi¤inde, bir de bak›ld› ki, yüzbinler toplanm›ﬂ devrimin etraf›nda. K›z›ldere iﬂte o toplanmay›
sa¤layan tarihsel odakt›. Çiftehavuzlar, iﬂte o toplanmay› sa¤layan
tarihsel devaml›l›kt›r. Çiftehavuzlar, tüm tarihsel rolü bir yana, sadece, sosyalist sistemin y›k›l›ﬂ›yla
birlikte moralmen büyük y›k›nt›
yaﬂayan halkta, devrimci kadro ve
taraftarlarda yaratt›¤› devrimci
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coﬂku ve uyan›ﬂla tarihi bir rol
oynam›ﬂt›r. Binlerce insan› devrim saflar›na çekerken, yaﬂanan
a¤›r süreçlerle mücadelenin d›ﬂ›na düﬂenlerin yüreklerinde ve
beyinlerinde büyük sars›nt›lar
yaratm›ﬂt›r.
evrimcilerin kuﬂatma alt›ndaki
direniﬂleri, o günden sonra daha
da pekiﬂmiﬂ, muhtevas› güçlenmiﬂtir. “As›l siz teslim olun” diyen meﬂruluk bilincinin, duvarlara kanla at›lan imzalar›n Çiftehavuzlar’dan sonra ortaya ç›kmas›
ve güçlenmesi, Çiftehavuzlar’›n
tarihsel rolünü ve gücünü göstermektedir... Keza, solun tarihinde
ender görülen bir biçimde,
birçok siyasi harekete mensup
insanlar›n, kendi hareketlerinin
özel bir karar› olmaks›z›n dahi,
binlercesinin Çiftehavuzlar’da
direnen devrimcilerin cenaze törenine kat›lmas›, bu tarihsel etkinin bir baﬂka göstergesidir.
uraya kadar sayd›klar›m›z a¤›rl›kl› olarak Çiftehavuzlar’›n
dönemsel önemi ve etkisini anlat›r. Kuﬂkusuz Çiftehavuzlar’›
bunlarla s›n›rlayamay›z. Onda
esas olan, stratejik anlamd›r. Çiftehavuzlar’da yaz›lan destan,
devrim iddias› ve i k t i d a r p e r s pektifindeki netli¤in, devrimin
yolu konusunda netli¤in ve bu
yolda ilerlemedeki kararl›l›¤›n
ürünüdür. Direniﬂin do¤ru yorumu, mutlaka bu noktay› gözönünde bulundurmak zorundad›r.
Çünkü K›z›ldere gibi, Çiftehavuzlar gibi direniﬂler, F Tiplerine
karﬂ› yedi y›l süren Büyük Direniﬂ gibi süreçler, o direniﬂte yer
alanlar›n bireysel tav›rlar›, fedakarl›klar› ve kahramanl›klar›yla
aç›klanamayacak kadar kapsaml› siyasi anlamlar› ve sonuçlar›
olan direniﬂlerdir.
›z›ldere ve sonraki ony›llarda
ayn› çizgide geliﬂen direniﬂler
karﬂ›s›nda, ülkemiz ayd›nlar›n›n
ve solunun en önemli hatas›, onlar› “iistisna” olarak görme, “bbi r eysel ” cesaretle, fedakarl›k
duygular›yla aç›klamaya çal›ﬂma e¤ilimidir. Bu yaklaﬂ›m, ol-
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iftehavuzlar, pusl u b i r ortam içinde do¤an bir fener gibidir.
Geniﬂ kes imlerin kendini
moralsiz, çaresiz, güçsüz
hi sse t ti¤ i b ir a n d a o n l a r a
moral ve güç veren tarihsel bir ç›k›ﬂt›r... Destanlar›
yazan çizgi, Türkiye
Devrimi’nin çizgisidir...

Ç

gular›n tarihi ve siyasi kaynaklar›n› görmeyi imkans›zlaﬂt›rd›¤›
gibi, bu tür direniﬂlerin neden
solun bütününde de¤il de belli
bir siyasi çizgide meydana geldi¤ini aç›klayamamaktad›r. K›z›ldere’den Çiftehavuzlar’a, Büyük Direniﬂ’e uzanan, bu tarih
boyunca daha onlarca destan yazan çizgi, Türkiye Devrimi’nin
çizgisidir.
2 Mart gibi, 12 Eylül gibi, sosyalist sistemin y›k›l›ﬂ› gibi, zorlu
tarihi dönemeçlerde savrulmad›k, hedefimizden vazgeçmedik.
Marksist-Leninistler’in bu tarihi
süreçlerde savrulmay›ﬂlar›n›n
bir baﬂka dayana¤›, s›n›flar mücadelesinde baﬂ›ndan itibaren
özgüçlerine, halklar›n›n devrimci potansiyeline güven temelinde
yer alm›ﬂ olmalar›d›r. Mahirler’den itibaren baﬂka güçlere
bel ba¤layan bir yaklaﬂ›m hiç
hayat bulmad› devrimci harekette. “Enternasyonalizm” ad›na
s›rtlar›n› yaslayacak güçler aray›ﬂ›nda olmad›lar. Çarp›k bir enternasyonalist bak›ﬂ aç›s›yla,
çarp›k bir ideolojik-teorik kavray›ﬂla, kendilerini çeﬂitli sosyalist
ülkelerin Komünist Partilerinin
ﬂubelerine çevirenlerin aksine,
hiçbir gücün politikalar›n›n, taktiklerinin “körü körüne” izleyicisi olmad›. Baﬂka güçlere, ideolojik merkezlere bel ba¤layan güçler, sosyalist sistemdeki olumsuzluklar karﬂ›s›nda s›rtlar›n›
yaslad›klar›, ideolojik g›dalar›n›
ald›klar› güçlerden yoksun kalman›n ﬂaﬂk›nl›¤›n› yaﬂad›lar
uzun süre. Kendi ayaklar› üzerinde duramay›p savrulmalar ya-
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ﬂad›lar. Çiftehavuzlar, bir aç›dan
da kendi ideolojisine, politikalar›na, örgütüne güvenin ürünüdür.
evrimin yolu, K›z›ldereler’den,
Çiftehavuzlar’dan
geçiyor.
Çünkü devrimi onlar büyütüyor.
Kimse bu gerçe¤i inkar edemez.
Ülkemizde iﬂçisi, ö¤rencisi, köylüsüyle, halk›, devrim saflar›na
çekmekte bu direniﬂlerin etkisini
kim yads›yabilir. Bir an için bunlar› Türkiye devrim tarihinden
ç›kard›¤›n›z› düﬂünün; geriye kalanlar› küçümsemeyiz elbette,
ama ne kadar etkisiz, c›l›z, kendi
içine kapal› bir tarih kal›rd› geriye... Do¤ru ne, yanl›ﬂ ne, ihtiyaç
olan ne, sapma olan ne; bunlar›
ay›rdetmek için ﬂablonlara de¤il,
devrimin gidiﬂat›na bakmal›y›z.
ﬁu teoriye, bu modele uyup uymad›¤›na de¤il, devrimi büyütüp
büyütmedi¤ine, kitleleri örgütleyip örgütlemedi¤ine bakmal›y›z.
Böyle bak›ld›¤›nda, çeﬂitli kesimlerin K›z›ldere’den bu yana
bu devrimci çizgiye yöneltti¤i
“macerac›, kitleden kopuk” gibi
söylemlerin hiçbir k›ymeti olmad›¤› da görülür. K›ymeti yoktur,
çünkü zaten bu görüﬂleri, tarih iflas ettirmiﬂ, pratik yalanlam›ﬂt›r.
K›z›ldere’den bu yana hiç sönmeyen devrim meﬂalesinin par›lt›s› alt›nda, bunlar›n esamesi
okunmamaktad›r.
›z›ldere’den, Çiftehavuzlar’dan
bugüne yanan devrim meﬂalesinin bizi götürece¤i tek bir yer
var: Sosyalizm! Meﬂalenin ayd›nlatt›¤› yol, sosyalizmin onurlu ve ayd›nl›k yoludur. Sosyalist
sistemde yaﬂanan tüm olumsuzluklara karﬂ›n, kesin olarak söyleyebiliriz ki, sosyalizm bugüne
kadar yeryüzünde gerçekleﬂmiﬂ
en ileri üretim ve yönetim biçimidir. Çiftehavuzlar’da dalgalanan bayra¤›n bize gösterdi¤i hedef budur. U¤runa canlar verilen
hedef budur. Yürüyüﬂümüz, bu
hedef do¤rultusunda, hiçbir bedelden korkmadan geçmiﬂin miras›n› omuzlay›p, yeni de¤erler
yaratarak sürecek. “Kurtuluﬂa
kadar...”
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16-17 Nisan 1992 Direniﬂi:

Devrim Tarihini Yazanlar›n
Yaratt›klar› Bir
Bu yaz› belgesel bir t a r i h a n l a t › m › d › r

“Yoldaﬂlar›m›z
sosyalizm inanc›n›n,
kurtuluﬂ mücadelesinin birer bayra¤›yd›lar. Faﬂizm o bayraklar› yere düﬂüremedi. Bayraklar›m›z›
yoldaﬂlar›m›z›n cesetlerine basarak indirenler hiç sevinmesinler. O bayrak
Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi ve Sosyalizmin
bayra¤›d›r ve tüm
Türkiye'de dalgalan›yor art›k.”
(Bayra¤›m›z Ülkenin
Her Taraf›nda
Dalgalanacak broﬂüründen)

Erenköy'de ise Ahmet
Faz›l Özdemir, Hüseyin ve
Sat› Taﬂ, ölüm mangalar›n›
sloganlar›yla, marﬂlar›yla
karﬂ›lad›lar. Devrimin bir
komutan›n›n yapmas› gerekeni yapt› Faz›l tüm mütevazili¤i içinde.
Kozyata¤›'nda ise silahs›z, savunmas›z
d› Ayﬂe Gülen'le Ayﬂe Nil Ergen. Fakat onlar da ölüm mangalar›na “teslim olan” bir
devrimci görme ﬂans› vermediler.
Oligarﬂinin büyük sald›r›s›, ayn› akﬂam,
Çiftehavuzlar'da aﬂ›lamayan bir barikatla
karﬂ›laﬂt›. Ölüm mangalar› giremediler Sabahat Karataﬂ, Eda Yüksel ve Taﬂk›n Usta’n›n bulundu¤u eve.

D estan

“ De v ri m Ta r i h i n i
Ya z › y o r u z ” ; 16-17
Nisan direniﬂinin ard›ndan devrimci hareket taraf›ndan yap›lan
aç›klaman›n baﬂl›¤› iﬂte bu üç kelimeden
oluﬂuyordu. Evet, yap›lan›n, gerçekleﬂenin
ad›, tam da buydu.
Tarihin bir nesnesi
olmak farkl›, tarihi yazan olmak farkl›d›r.
Bu direniﬂin yarat›c›lar›, ayn› zamanda
Türkiye devrim tarihinin de yaz›c›lar›yd›lar.
1970’lerden beri onlarla, onlar›n kan›yla
yaz›l›yordu bu tarih.
16-17
Nisan
1992’de Türkiye ve
tüm dünya, Devrimci
Sol’a karﬂ› gerçekleﬂtirilen büyük bir katliam operasyonuna ve
bu operasyon karﬂ›s›ndaki büyük bir direniﬂe tan›kl›k etti. ‹stanbul’un dört ayr› yerinde, Çiftehavuzlar'da, Erenköy'de, Üstbostanc›'da, Sahray› Cedit'te devrimci hareketin
önder kadrolar›n› katletmeyi hedefleyen faﬂizm, büyük bir inanç ve kararl›l›kla karﬂ›laﬂt›. Bu inanç ve kararl›l›k, devrimci hareketin önder kadrolar›n›n, üye ve taraftarlar›n›n dilinde slogan olurken, Çiftehavuzlar’da
emperyalizmin yeni dünya düzenine meydan okuyan bir bayra¤a dönüﬂtü. O bayrak,
o günden bu yana, 16-17 Nisan direniﬂlerinin simgesi olman›n ötesinde, emperyalist
kuﬂatma karﬂ›s›nda devrim ve sosyalizmi
savunman›n simgesine dönüﬂtü.
O bayra¤›n as›lma an›na gidelim ﬂimdi.
Polis taraf›ndan kuﬂat›lan evlerden Üstbostanc›'daki evde Sinan Kukul, ﬁadan ve
Arif Öngel vard›lar; katiller sürüsüne karﬂ›
tereddütsüz direndiler. Sinan ve ﬁadan kuﬂatmay› yarmaya çal›ﬂ›rken yolda, Arif evde
katledildiler.

Tarihe düﬂülen not...
Çiftehavuzlar’daki direniﬂ, saatlerce süren ve tarihe notlar›n düﬂüldü¤ü telefon görüﬂmeleriyle, hayk›r›lan sloganlar›yla, pencereye as›lan bayra¤›yla geçti tarihe.
Saat 00.20’de Sabahat Karataﬂ, kuﬂatma
alt›nda bulunduklar› evden telefonla TAYAD Baﬂkan›’n› arad›. ‹ﬂte o andan sonra,
direniﬂin hemen her aﬂamas› o telefon görüﬂmeleri arac›l›¤›yla tarihe kaydoldu...
Saat 00.20’deki ilk görüﬂmede “Merhaba, evimizi sarm›ﬂ durumdalar. 30 dakika
oldu” diyordu Sabo.
Bütün gece, bombalar kurﬂunlar ya¤d›r›l›r kuﬂatmadaki eve. Direniﬂçilerin hepsi yaralan›r.
E d a : Hadi tanklar›n›zla, toplar›n›zla gelin, girin içeri, ölülerimiz dahi korkutuyor
sizi, geceleri rüyalar›n›za giriyoruz. ...
Unutmay›n ki, tek bir gedik dahi kalsa oradan girece¤iz. Devrimci adaletimizden kaçamayacaks›n›z.
S a b o : Sizin bin anan›z, bin baban›z var.
Baban›z Bush, anan›z Manukyan. La¤›m fareleri, orada do¤up büyüdünüz.
E d a : .... bayra¤›m›z ülkenin her taraf›nda dalgalanacak.
Sabo: Ellerimizde silahlar›m›z, dillerimizde sloganlar›m›zla kucakl›yoruz ölümü.
Bu öyle bir iradeydi ki, binlerce katilin
kuﬂatmas› alt›nda olmalar›na, üzerlerine neredeyse kesintisiz bombalar kurﬂunlar ya¤mas›na ra¤men, son anlar›nda yoldaﬂlar›na
ve örgütlerine nas›l yararl› olabilece¤ine kafa yoruyor, o koﬂullarda devrimci hareketin
Say›: 2 / 13 Nisan 2008

5

ve sosyalizmin propagandas›n› sürdürüyordu.
Böyle güçlü bir irade olmaks›z›n elbette böyle bir destan da yaz›lamazd›.
Saat 06.00 s›ralar›nda, hava yavaﬂ yavaﬂ
ayd›nlan›rken, daha büyük bir ayd›nl›k belirdi kuﬂat›lan evin penceresinden.
Direniﬂçiler, kurﬂun sa¤ana¤› alt›nda pencereden sosyalizmin orak-çekiçli bayra¤›n›
dalgaland›rd›lar. Biliyorlard› ki, o bayra¤›
asarken vurulabilirlerdi. Ama zaten direniﬂlerinin kendisi bir meydan okumayd›, aç›lan
bayrak bir meydan okumayd› emperyalizme
ve oligarﬂiye.
Ölüm mangalar›n›n ilk tepkisi ﬂaﬂk›nl›k
olur. ﬁaﬂk›nl›klar›n› atlat›r atlatmaz da bayra¤› kurﬂun ya¤muruna tutarlar. Ak›llar›na gelen yaln›zca budur çünkü. Oysa art›k asla öldüremeyecekleri o bayrak, çoktan direniﬂin
zaferini ilan etmiﬂtir. Çoktan ilan edilmiﬂtir;
devrim ve sosyalizmin yaﬂamaya devam edece¤i.
Bayra¤› ast›ktan sonra Sabo telefonda geliﬂmeleri aktarmaya devam ediyordu:
- Kolumdan yaraland›m. Kurﬂun girip ç›kt›. Ama ateﬂ edebiliyorum.
Bayra¤› ast›ktan tam bir saat sonra ise, saat 07.00 s›ralar›nda bayra¤›n as›l› oldu¤u percerede zafer iﬂaretleriyle Sabo ve Eda görünür. Bu sayfalarda da gördü¤ünüz o tarihi foto¤raf, iﬂte o an›n foto¤raf›d›r. Tarihin en mükemmel, en görkemli direniﬂ tablolar›ndan biridir o an›n foto¤raf›. ‹ki direniﬂçi, sosyalizmi, devrimci hareketi, önderli¤ini ve yoldaﬂlar›n› son kez selamlarken sesleri de son kez
duyulur: “Halk›m›z, sizin için ölüyoruz.”
Bu sözlerin ard›ndan eve karﬂ› ﬂiddetli bir
sald›r›ya giriﬂti katiller sürüsü. Bombalarla
delik deﬂik edilmiﬂ duvarlardan, çat›lardan girip katlettiler direnen üç devrimciyi. Katlettikleri devrimcilerin cesetlerinin üzerine basarak indirdiler bayra¤› pencereden.
Fakat art›k çok geçti.
Çok geçti, çünkü, bu görüntü art›k tarihten
hiçbir ﬂekilde silinemezdi. ‹kincisi, o bayrak
art›k sadece orada de¤il, “ülkenin her taraf›nda” dalgalanacakt›.

Karﬂ›-devrimin a mac›
ve d evrimci kararl›l›k
Dönem, oligarﬂinin halka karﬂ› aç›k bir savaﬂ yürüttü¤ü bir dönemdi. 1991’de 12 Temmuz operasyonu ve Vedat Ayd›n’›n katledilmesiyle baﬂlayan aleni sald›r›lar, infazlarla,
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kaybetmelerde sürüyordu.
Halk›n mücadelesi, tüm
bu sald›r›lara ra¤men geliﬂmeye devam ediyordu; oligarﬂi “‹stanbul ve Güneydo¤u” sorununu, baﬂ sorunu ilan etmiﬂti. Ve her zamanki tehdit devreye sokularak “darbe” tart›ﬂmalar›
da yap›l›yordu. ‹ktidardaki
D e m i rel ise, mealen, askeri yönetim ne yapacakm›ﬂ,
ne laz›m gelirse yap›yoruz!
diyordu.
Evet öyleydi. Bu durum
ise, devrimci hareketin 12
Eylül’ün program›n›n uygulan›ﬂ›na iliﬂkin olarak
“aç›k faﬂizmin kurumsallaﬂt›r›lm›ﬂ oldu¤u”
tespitini do¤rulayan bir geliﬂmeden baﬂka bir
ﬂey de¤ildi. “Yeni bir cuntayla ﬂapkas›n› al›p
gitme korkusunu yaﬂayan” Demirel yönetimi,
bir cunta yönetiminin yapabilece¤i her ﬂeyi
yaparak, koltu¤unu korurken halk›n mücadelesini bast›rma peﬂindeydi. Yönetimi devredece¤i Çiller de ayn› çizgiyi sürdürecek ve bu
y›llar, Türkiye tarihine zulmün en yo¤un uyguland›¤› dönemler olarak geçecekti.
Dönem aç›s›ndan en dikkat çekici olan,
dünyan›n birçok ülkesinde çok büyük savruluﬂlar, h›zl› bir sa¤a kay›ﬂ yaﬂan›rken, ülkemizde bunun ayn› ﬂekilde yaﬂanmamas›yd›.
Oligarﬂinin sözcüleri “herkes Marksizm-Leninizmi terkederden, bizde hala bu kafada
olanlar var” diyerek ifade ediyorlard› ﬂaﬂk›nl›klar›n›. Ve bunun sonucu olarak da devrim
ve sosyalizm bayra¤›n› dalgaland›ran, silahl›
mücadeleyi yayg›nlaﬂt›ran devrimcileri yoketmek için daha da sald›rganlaﬂ›yor, artan
boyutlarda kontrgerilla yöntemlerini devreye
sokuyorlard›.
‹nfaz operasyonlar› birbirini izledi bu dönemde. Fakat ortada Çiftehavuzlar örne¤i
vard›. Evinde, iﬂyerinde, sokak ortas›nda katliamc›larla karﬂ› karﬂ›ya kalan her devrimci,
“Sabolar gibi, Edalar gibi...” direniyordu.
Emperyalist kuﬂatma alt›nda devrim ve sosyalizmi savunmakta gösterilen kararl›l›k, oligarﬂinin döktü¤ü kanlardan oluﬂan kan deryas›n›n ortas›nda da ayn› ﬂekilde sürüyordu...
Sürmek zorundayd›. Çünkü amaç aç›kt›.
Karﬂ›-devrimin bu amac› karﬂ›s›nda yap›lmak
istenen de ayn› ölçüde aç›k olmal›yd›:
“Faﬂizm bizleri katlederek, y›ld›rmay›,
korkutmay›, vazgeçirmeyi amaçl›yor. Bunun

Bu tablo, Uﬂak Hapishanesi’ndeki özgür tutsaklar taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r.

16-17 Nisan'da biz
çok ﬂeyler kazand›k... art›k direnmenin, savaﬂman›n
yepyeni anlamlar›
var. Sabahatlar,
Edalar devrimci...
gibi yaﬂaman›n ve
ölmenin yeni örneklerini yaratt›lar.
Art›k direnmenin,
savaﬂman›n ve
onurluca ölmenin
yeni bir ad› var:
Sabahat gibi, Eda
gibi savaﬂmak, onlar gibi ölmek. ...
Onlar gibi direnece¤iz, onlar gibi çat›ﬂaca¤›z, onlar gibi
yaﬂayacak ve ölece¤iz...

karﬂ›s›nda at›lacak tek
bir geri ad›m›m›z yoktur.”
Geri ad›m atan kaybederdi. Geri ad›m atmak, devrimden, sosyalizmden, iktidar hedefli
mücadeleden vazgeçSabolar’›n destan yazd›¤› Karasu A partman›
mekti. Geri ad›m atmak,
önünde düzenlenen bir anma t öreni
“elveda proletarya” hezeyanlar›na, “sosyalizm
öldü” demagojilerine “sol”dan güç vermekti.
Her g e r i a d› m, karﬂ›-devrimin ileri ad›m›
Biz her zaman
anlam›na gelecekti. Tek amaçlar›, tarihin ilehakl›y›, do¤ruyu,
riye do¤ru ak›ﬂ›n› durdurmak olan emperyaonuru, c esareti ve
lizme ve iﬂbirlikçisi oligarﬂiye bu ﬂans› vereadaleti simgelemezdik. Devrimcilik ve statükoculuk, devdik, özgürlükler
rimcilik ve düzen solculu¤unun ayr›ﬂt›¤›
bizimle gerçekleﬂnokta da iﬂte buras›yd›.
ti, adalet bizimle
Hayat›n her alan›na, her güne yay›lan ve
yerini b uldu, d üsadece kurﬂunlarla de¤il, yasaklarla, ideolorüstlük v e n amus
jik kuﬂatmalarla, politik dayatmalarla her bibizimle lay›k olçimde sürdürülen bu sald›r›lar karﬂ›s›nda geduklar› y ere kari ad›m atmamak, büyük bedeller ödemeyi
vuﬂtu.
gerektiriyordu ve bu bedelleri ödemek, statüEvet bu yüzden
koculu¤un, düzen solculu¤unun harc› olaçok katledildik.
mazd›.
P romethus olduk,
Bu bedelleri yaln›z devrimciler ödeyebiSpartaküs o lduk,
lirdi ve bundan dolay› da kuﬂatmalar alt›nda
Bedrettin olduk,
direnmenin, karﬂ›-devrim rüzgar›n› püskürtmenin onuru, devrim yürüyüﬂünü sürdürmePir Sultan olduk,
nin gururu da onlar›n olacakt›.
Tupac A maru o lduk, J ose M arti
Egemen s›n›flar›n yan›ld›¤› nokta ﬂuydu;
dünya genelinde varoldu¤unu sand›klar› duolduk, M ustafa
rum, geçiciydi. Gördükleri kendilerine geçici
Suphi olduk, Rosa
olarak “huzur” veren bir yan›lsamadan ibaLuxemburg o lretti. Çünkü, karﬂ›-devrimler, kapitalist restoduk, Sandino olrasyonlar, ateﬂkesler, silah b›rakmalar, parladuk, Seyit R›za
menterizme kap›lanmalar, halklar›n ulusal ve
olduk, Che olduk,
toplumsal kurtuluﬂ mücadelesinde duraklaMahir, Deniz, ‹bo
malar, kesintiler yaratsa da, tarihin ileriye
olduk, Niyazi, ‹bdo¤ru ak›ﬂ› durdurulamazd›.
rahim o lduk, S aYok etmek istedikleri, tarihin ileriye do¤bahat, S inan, F aru ak›ﬂ›n› Anadolu topraklar› üzerinde temsil
z›l olduk, inançlaedenlerden baﬂkas› de¤ildi. Çiftehavuzlar’da
r›m›z için bire bin
karﬂ›lar›na ç›kan Sabahat Karataﬂ, Eda Yükveren t ohumlar
sel, Taﬂk›n Usta, yaln›z üç kiﬂi de¤illerdi; onolup bedenlerimilar, tarihin ileriye do¤ru ak›ﬂ›n› temsil ediyorzi topra¤a e ktik.
lard› o anda. Türkiye halk›n›n ulusal ve toplumsal kurtuluﬂ özlemini ve o özlemi gerçekHer seferinde
leﬂtirecek iradesini temsil ediyorlard›.
yeniden aya¤a
Onlar misyonlar›n›n fark›ndayd›lar.
kalkt›k ve k azanan hep biz olNe büyük bir sorumlulu¤u omuzlad›klar›duk.
n›n fark›ndayd›lar.

Ve onlar›n omuzlar› bu kadar büyük bir
sorumlulu¤u üstlenecek kadar güçlü, yürekleri bu sorumlulu¤un gereklerini yerine getirecek kadar cüretle yüklüydü. Sahip olduklar› bu güç yaz›yordu destanlar›.

Yaﬂam›n ve
devrimcili¤in anlam›
Her ﬂey çok ola¤an ve ayn› ölçüde ola¤anüstüdür o anda. Telefondan o sakin mi sakin
sesleri duyulur:
- Çok sakiniz, çok iyiyiz. Kan›m›z›n son
damlas›na kadar çarp›ﬂaca¤›z.
- Ellerimizde silahlar›m›z, dillerimizde
sloganlar›m›zla karﬂ›l›yoruz ölümü. Eﬂime,
önderime, Devrimci Sol önderine bizzat selamlar›m› iletmeni istiyorum. Tüm yoldaﬂlar›ma selamlar›m›z› iletmeni istiyorum. Hoﬂçakal›n.
Tek kelime: “ H o ﬂ ç a k a l › n ”!
Bu kadar basit, bu kadar yal›n ve bu kadar
ola¤anüstü.
Onlar için yaﬂam›n tek bir anlam› vard›:
Devrim için yaﬂamak. Böyle oldu¤u için, yaﬂamlar›n›n belki de son dakikalar›n›, yine
yoldaﬂlar›n›n durumunu sormak için, yoldaﬂlar›na yard›mc› olabilmek için, geride oligarﬂinin iﬂine yarayabilecek “tek bir çöp bile”
b›rakmamak için de¤erlendiriyorlard›. Kendileri için hiçbir kayg›lar› yoktu onlar›n; can
kayg›lar› da yoktu. O can› çoktan sunmuﬂlard› halklar›na... Devrime ve sosyalizme sunmuﬂlard›. Sunulmuﬂ bir can› ne zaman vereceklerini ise, tarih belirleyecekti. Ve iﬂte belki o zaman gelmiﬂti. Ama önemli de¤ildi.
Son nefeslerini, bir devrimciye yak›ﬂ›r ﬂekilde, devrim için yapabileceklerinin azamisini
yaparak vereceklerdi.
Güçlü bir ideoloji, güçlü bir irade, devrimcili¤e dair güçlü bir kavray›ﬂ, bir araya
gelmiﬂti onlarda. Bu güç, “Bombalar›n›za,
silahlar›n›za, panzerlerinize ve yüzlerce katilinize karﬂ› dünyan›n en güçlü silah›na sahibiz. Sosyalizm inanc›yla, devrimi gerçekleﬂtirme kararl›l›¤›yla kab›na s›¤mayan yüreklerimiz var. CESARET‹N‹Z VARSA GEL‹N!..” diyordu tarih önünde. Oligarﬂinin
binlerce polisini seferber ederek gerçekleﬂtirdi¤i bu katliam operasyonu, iﬂte bu ideolojik,
politik ve moral gücün sonucunda " ö l e n a m a
yenilmeyen, umut ve güven sa¤layan, gele c e¤i a yd› nla ta n bi r d i re n i ﬂ i n " do¤du¤u zemin oldu. Tarihe 16-17 Nisan direniﬂ destan›
yaz›ld›.
Say›: 2 / 13 Nisan 2008
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Tarihi Bugünden Koparmak, Tarihi Yazanlara Sayg›s›zl›kt›r

TAR‹H VE BUGÜN
 K›z›ldere’ye yaln›zca ‘dün’ olarak, ‘olmuﬂ b itmiﬂ bir geçmiﬂ’ olarak b akanlar, ya siyasi olarak kördürler, ya da dünden bugüne gizlemek istedikleri bir ﬂeyler vard›r.

 Dün

yaz›l›p bugün geçiﬂtirilirse, T ürkiye d evriminin mirasç›s›
de¤il, ancak istismarc› o lunur.

 K›z›ldereler, Çiftehavuzlar üzerine k endinde s öz hakk› görenler,
K›z›ldereler, Ç iftehavuzlar yaﬂan›rken k endilerin n e y apt›¤›n› d a
ortaya k oymak z orundad›rlar.
Solun çeﬂitli kesimleri 30
Mart’›n y›ldönümü vesilesiyle K›z›ldere’yi yaz›yor ve tart›ﬂ›yorlar.
Fakat büyük bir çarp›kl›k göze çarp›yor bu tart›ﬂmalarda. K›z›ldere
sonras› yok. Sonras›nda mesela sadece Maraﬂlar, Çorumlar var, yaln›z
katledildi¤imiz bir tarih var ve fakat
bu katliamc› politikalar karﬂ›s›nda
sonraki K›z›ldereler de yok.
Tarih anlat›m› böyle olmaz. Sanki K›z›ldere’den sonra devrimci hareket katledilmedi, sanki devrimci
hareket K›z›ldere’den sonra direnmedi... Bilimsel ve ahlaki anlamda
nesnel ve namuslu davran›lmadan
tarih anlat›lamaz.
Tarihi böyle anlatanlar, geçmiﬂ
ve bugün karﬂ›s›nda sorumsuzdurlar. Tarih karﬂ›s›nda bu sorumlulu¤u
göstermeyenler, bugünlerine dair
gerçekleri tart›ﬂmaktan kaç›nanlard›r.
K›z›ldere olmuﬂ bitmiﬂ; her ﬂeyi
orada donduruyorlar. Peki K›z›ldere’den bugüne kim ne dedi, ne
y a p t › ? Bu soru sorulmayacak m›?
K›z›ldere’den bugüne geçen süreyi devrimci politika aç›s›ndan de¤erlendirmeyi bir yana b›rak›n, en
az›ndan tarih anlam›nda dürüst
olunmal›d›r. Öyle bir tarih yaz›l›yor
ki, K›z›ldere’de yak›lan meﬂaleyi

8

13 Nisan 2008 / Say›: 2

taﬂ›maya devam eden kimse yok
sanki. Anlat›mlarda, de¤erlendirmelerde bunlar yok. Bu hem tarihe,
hem “Yolumuz Çayanlar›n Yolu d u r ” diyerek düﬂenlere, “K›z›ldere’deki gibi çat›ﬂarak ölece¤iz” diyerek son nefesini verenlere karﬂ›
sayg›s›zl›k ve haks›zl›kt›r.
K›z›ldere’yi tart›ﬂanlar›n mesela,
K›z›ldere’nin tarih içindeki bir devam› olarak, siyasal anlamda muhtevas› itibar›yla benzer misyonlar
üstlenen, benzer iﬂlevler yerine getiren Çiftehavuzlar baﬂta olmak üzere, onlarca direniﬂten de en az›ndan
bir kelimeyle olsun, söz etmesi gerekmez mi? Ama edilmiyor.
Çünkü K›z›ldere’den sonras›n›
tart›ﬂmak, K›z›ldere’den sonra da
bu ülkede yüzlerce kez kuﬂat›lan
devrimcilere “teslim olun” ça¤r›s›
yap›ld›¤›n› ve yüzlerce kez “biz
buraya dönmeye de¤il, ölmeye geldik” cevab›n›n verildi¤ini görmek
zorunda kalmakt›r.
K›z›ldere’den sonras›n› tart›ﬂmak, bütün bunlar yaﬂan›rken, nerede oldu¤unu, ne yapt›¤›n› tart›ﬂmakt›r. Kaç›lan da budur.
*
Mesela 12 Temmuz’un, sonra
16-17 Nisan direniﬂinin yaﬂand›¤›
1991’de, 1992’de kim ne yap›yordu?.. Bu sorunun cevab›n› vermek,
Türkiye solunun resmini çizmek gibidir. Bu soruyu sormakla baﬂlad›¤›n›zda devam eder:
‹ster pencereden içeri, orada direnenlere bakal›m, ister pencereden
d›ﬂar›da görünene...
Devrimciler savaﬂ› yükseltirken,
kimler neyi inkarla meﬂguldüler?..
“Örgütler kötü... insan›n baﬂ›n› belaya sokar” diye propaganda yapanlar kimlerdi?.. Kimler, bu noktada “insan›n baﬂ›n›n belaya girmeyece¤i” türden bir düzen solculu¤unun teorisini yapt›?.. Kimlerdi “biz
THKP-C’yi aﬂt›k, ﬂimdi de DY’yi
aﬂ›yoruz” diyerek düzeniçileﬂmenin

teorisini yapanlar?..
Oligarﬂi, karﬂ›-devrim rüzgar›ndan ald›¤› güçle devrime karﬂ› “yoketme” sald›r›s› sürdürür ve Türkiye devrimcileri, K›z›ldere’nin yolunda teslim olmaktansa direnerek
destanlar yazarak ﬂehit düﬂerken,
“polisle Dev-Sol’un düellosu” teorilerini yapanlar kimlerdi?
Mahirler’in zaman›nda denilmemiﬂ miydi sanki bunlar? Reformizmin, revizyonizmin eleﬂtirileri, neredeyse 2. Enternasyonal’den beri
ayn›d›r zaten; nerede görülmüﬂ yeni
bir ﬂey söyledikleri. Ve bak›n, o
“düello” teorilerine iliﬂkin daha
Mahir K›z›ldere’ye gelmeden önce
ne yazm›ﬂt›:
“Gerek ülkemizdeki, gerekse de,
dünyadaki pasifistler, silahl› propaganday› temel çarp›ﬂma biçimi alarak öncü savaﬂ›n› sürdüren devrimci örgütlerin mücadelesine, ‘bu bir
avuç adam›n, hakim s›n›flarla dü ellosudur. Bu anarﬂizmin, narod nizmin çizgisidir, Lenin'de böyle
bir çarp›ﬂma biçimi yoktur. Sorunu
bu ﬂ e ki l d e e l e al › ﬂ, he r ﬂ ey e s i l a h› n
ucundan bakmakt›r... vs...’ demektedirler.”
Demektedirler ve dedikleriyle
kalmaktad›rlar. Türkiye devrim tarihi kanla yaz›l›rken, onlar seyirci ve
en fazlas› da yorumcudurlar.
ﬁimdi K›z›ldere üzerine yorumlar yapt›klar› gibi.
*
Biz K›z›ldere’yi, Çiftehavuzlar’›
sadece a n m › y o r, yaﬂ›yoruz. Evet,
hem siyasal anlamda, hem fiilen yaﬂ›yoruz. Çünkü bu salt bizim tercihimize de ba¤l› de¤ildir. Ülkemizdeki s›n›flar mücadelesinin koﬂullar›, esas olarak K›z›ldere’nin, Çiftehavuzlar’›n yaﬂand›¤› koﬂullardan
farks›zd›r bugün de.
S›n›flar mücadelesi, K›z›ldere’de, Çiftehavuzlar’da oldu¤u gibi,
devrim ve sosyalizm u¤runa ölümü
göze al›p alamayaca¤›m›z aç›s›ndan
her dönemeçte s›n›yor bizi. Mücadele, K›z›ldere’de, Çiftehavuzlar’da
oldu¤u gibi, fedadan geçiyor. Son
büyük örne¤i Büyük Direniﬂ’ti.

Ve elbette, s›n›flar mücadelesinin her tarihi dönemeci, Ulaﬂlar’›,
Mahirler’i, Sabolar’› ortaya ç›kard›¤› gibi, Münir Ramazanlar’›, Yusuf
Küpeliler’i de ortaya ç›kar›yor. Türkiye solunun 1980’den bu yanaki
evrimine bak›ld›¤›nda ne yaz›k ki,
bol miktarda Münir Ramazanlar’a,
Yusuf Küpeliler’e rastlanmaktad›r.
Biz tarihin bu kesitinde de,
1970’lerin sonras›nda, ‘80’lerde,
‘90’larda da K›z›ldere’dekiler gibi
öldük. 1984 Ölüm Orucu direniﬂi,
iﬂte bu çizgide bir direniﬂti. Sosyalist sistemin y›k›ld›¤› 1990’da,
1991’de devrim ve sosyalizm yolunda yürümenin bedelleri a¤›rlaﬂm›ﬂt› ve biz bu bedelleri de ödedik.
Emperyalizmin pervas›zlaﬂt›¤›
ve tüm dünya halklar›na adeta savaﬂ
ilan edip teslim olmay› dayatt›¤›
2000’leri n ba ﬂla r›nda da tablo özü
bak›m›ndan ayn›yd› ve yine devrimi, sosyalizmi savunmak büyük bedeller ödemeyi gerektirecekti. Biz,
teslimiyetçilere, statükoculara, düzen cephesinden konuﬂanlara, istismarc›lara kulak asmay›p bu bedelleri de ödedik.
Ve ﬂimdi e¤er tarihi konuﬂacaksak, yine ayn› soruya dönece¤iz; biz
bu bedelleri öderken, kim nerede,
ne yap›yordu?
*
Kimyada, t u r n u s o l , bir bileﬂimin asit mi yoksa baz m› oldu¤unu
gösterir.
Siyasetteki turnusol ise, s›n›flar
mücadelesinin en zorlu dönemeçlerinde, çeﬂitli siyasi güçlerin r eformist mi yoksa devrimci mi oldu¤unu ortaya koyar. Kim devrimin k›z›l
cephesinde, kim düzenin beyaz cephesindedir, onu belli eder. Yani kimyada oldu¤u gibi herkesin “ rengi ni” aç›¤a ç›kar›r.
S›n›flar mücadelesinin hiç ﬂaﬂmaz sonuçlar veren turnusollar›, K›z›ldereler’dir, Çiftehavuzlar’d›r. K›z›ldere’yi tart›ﬂ›rken bugüne gelmeyen, K›z›ldere’den söz ederken sanki Çiftehavuzlar gibi bir direniﬂ bu
ülkede yaﬂanmam›ﬂ gibi yapan, bilinki renginin aç›¤a ç›kmas›ndan
korkuyordur.

Korktu¤u için, tart›ﬂmay› baﬂka
yerlere çekerler. Mesela, kuﬂatma
alt›nda teslim olmaman›n veya emperyalizmin tecrit dayatmas›na boyun e¤meyip ölüm orucuna yatman›n “intihar” olup olmad›¤›n›n spekülasyonlar›na dalarlar. “Yaﬂam›
sevmek”le, “ölümseverlik” üzerine
felsefe yaparlar.
Oysa bu basit, kaba, ve yüzeysel
bir tart›ﬂmad›r. Tarihte ve felsefede
aﬂ›lm›ﬂ bir tart›ﬂmad›r.
"Hiçbir devrimci, ölmek için
devrimci olmaz. Tersine, yaﬂamak
ve zaferi görmek tutkusuyla yan›p
tutuﬂur. Bu zafer tutkusu öylesine
büyüktür ki, dünyay› fethetmeye ç›km›ﬂ gibidir. Dünyay› fethetme idealinde olan bir insan için, ölüm, an›
geldi¤inde yerine getirilmesi gereken s›radan bir görev haline gelir. ”
(Dursun Karataﬂ)
Bu kadar aç›k.
B›rak›n ölümü; yaﬂam›n anlam›n› tart›ﬂal›m. Çünkü, K›z›ldere’de
de, Çiftehavuzlar’da da yaﬂam›n anlam› üzerine en kapsaml› felsefe
vard›r.
*
Onlar, yaﬂamak ve yaﬂatmak
için, devrim ve iktidar için savaﬂmak gerekti¤ini biliyorlard›. Ve onlar “bilmenin” yetmedi¤ini de biliyorlard›. Onlar›n fark› da buydu.
Halka, devrime, örgüte ve zafere
inanmak gerekirdi. Siyasi cüret, ancak böyle bir ideolojik zemin üzerinde hayat bulur.
Düzenin bombalar›na, silahlar›na, panzerlerine ve yüzbinlerce kiﬂilik ordusuna polisine karﬂ› dünyan›n en güçlü silah›na sahibiz.
Sosyalizm inanc›na ve devrimi
gerçekleﬂtirme kararl›l›¤›na sahibiz. Bizi yenilmez k›lan da iﬂte budur. Üç kiﬂinin kendilerini kuﬂatan
oligarﬂiye karﬂ› direniﬂ destan› yazabilmesinin kayna¤› burad›r. Çiftehavuzlar, ideolojik bir direniﬂtir.
Çiftehavuzlar, tüm dünyaya politik
bir iland›r. Bu, sosyalizmi savunmaya devam edece¤imizin ilan› ve
kurtuluﬂa, yani sosyalizme kadar
mücadeleye devam edece¤imiz ka-

rarl›l›¤›n›n gösterilmesidir. Bu ideoloji, bu politika, 17 Nisan
1992’de kalmad›, bugüne kadar taﬂ›d›¤›m›z ba¤›ms›zl›k demokrasi
sosyalizm bayra¤›, iﬂte bu ideolojiyi ve politikay› temsil ediyor.
Bu bayrak yokmuﬂ gibi, bu bayrak say›s›z direniﬂlerde dalgalanm›yormuﬂ gibi Türkiye devrim tarihi
ele al›nabilir mi?
En klasik ve özet haliyle söylersek: K›z›ldere, dün de¤il, bugündür.
*
S›n›flar mücadelesinde yer alan,
bu mücadelede, ayn› Mahirler gibi,
“devrimci”, “sosyalist”, “MarksistLeninist” s›fatlar›n› taﬂ›ma iddias›nda olanlar, tarihe salt “akademisyen
b i r t a r i h ç i ” gibi yaklaﬂamazlar. K›z›ldere’den bu yana kendilerinin ne
yap›p yapmad›klar›n› sorgular, ortaya koyarlar.
Sisteme yerleﬂmiﬂ olanlar, K›z›ldere’yi yazsa ne olur, ansa ne olur?
Hani K›z›ldere’nin devrim meﬂalesi? Kim taﬂ›yor onu, kim hangi
yolu ayd›nlat›yor, hangi yolda yürüyor.. Hangi bedelleri ödüyor bu yolda?
Evet, tart›ﬂma yok ki, anmalarda
söylendi¤i gibi, K›z›ldere devrimc i d i r. Peki K›z›ldere’yi sadece bir
tarih, sadece yaﬂanm›ﬂ bitmiﬂ bir
geçmiﬂ olarak ele alanlar; siz neredesiniz? K›z›ldere’ye dair söz söyleyebilecek durumda m›s›n›z?
K›z›ldereler’i, Çiftehavuzlar’›
yaratan devrimci bir çizgi, devrimci
bir gelenek var. Bu çizgi ayn› zamanda bir devrimcilik tan›m› ve
t a r z › da ortaya koyuyor. Devrimcili¤i, halka, devrime, örgüte ba¤l›l›ktan, savaﬂma kararl›l›¤›ndan, en üst
düzeyde feda bilincinden, iktidar
hedefinden ayr› tan›mlayamazs›n›z.
Bunlar›n d›ﬂ›nda tan›mlanan devrimcilik, “ d ü z e n i ç i s o l c u l u k ”tan
öteye geçemez. Düzeniçi solcular›n
K›z›ldere üzerine “teorileri ve tahlilleri” de, tarih bilimi ve ülkemiz
devrim mücadelesi aç›s›ndan bir
önem taﬂ›maz; onlar›nkine olsa olsa, ahkam kesmek ve istismarc›l›k
denir.
Say›: 2 / 13 Nisan 2008
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Çiftehavuzlar
Sosyalizmi
Savunmakt›r
Tüm sömürü
düzenlerinin y›k›lmaya
baﬂlad›klar› yer de
b u r a s › d › r. K a t l e t t i k l e r i
halde boyun
e¤diremedikleri için
y › k › l › r l a r.
Bir sabah ba¤›ms›z ve demokratik bir ülkeye açarsan gözlerini, yoksa art›k topraklar›m›zda emperyalistlerin çizmeleri, gelmiyorsa
IMF’nin memurlar›, oturmuyorsa
Çankaya’s›nda, TBMM’sinde iﬂbirlikçileri, uﬂak ruhlu de¤ilse art›k bu
ülkenin bakanlar›, karakollar›nda iﬂkence sesleri duyulmuyorsa, sokaklar›nda insanlar kurﬂunlanm›yorsa,
1992 y›l›n›n 16-17 Nisan’›nda bir
direniﬂ yaﬂand›, onu hat›rla...
Bir sabah, sosyalist bir Anadolu’ya açarsan gözlerini, yoksa art›k
17 sömürücü zengin ailenin egemenli¤i, eme¤in hakk› veriliyorsa
art›k, sokaklarda yatm›yorsa çocuklar›m›z, yoksulluktan ölmüyorsa insanlar›m›z, 16-17 Nisan’da Çiftehavuzlar’da “ B a y r a ¤ › m › z Ü l k e n i n
H e r Ya n › n d a D a l g a l a n a c a k ” diye
hayk›ran o sesi hat›rla. Ç ü n k ü , bir
gün ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist
bir ülkede açacaksak gözlerimizi,
sosyalizmin bayra¤›, Çiftehavuzlar’da u¤runa can verilerek dalgaland›r›ld›¤› içindir.
O iki gün kuﬂat›lan evlerde devrimci hareketin önderleri, kadrolar›,
savaﬂç›lar›, taraftarlar› vard›. Sabahat’t›, Sinan’d›, Faz›l’d›... isimleri.
O iki gün, devrimci hareketin ön-
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derleri, kadrolar›, teslim olmay› reddederek sosyalizmi yaﬂatt›lar. Dünyada teslimiyet rüzgarlar› esiyordu,
“art›k ideolojiler öldü” diyorlard›,
cenazesini kald›rmaya haz›rlan›yorlard› Marksizm-Leninizm’in, sosyalizmi gömmeye haz›rlan›yorlard›.
Gorbaçovlar tarihin en büyük
ihanetini gerçekleﬂtiriyor, SSCB’de
sosyalizmin sonunu ilan ediyorlard›.
Her cepheden sosyalizme sald›r›lar
art›yordu. Tarih tersine çevrilmeye
çal›ﬂ›l›yor, sosyalizm halklar› bask›
alt›na alan, yoksulluk ve açl›k içinde
yaﬂatan bir sistem gibi gösterilirken,
emperyalizm ise, diktatörlerin bask›s› alt›ndaki halklar› kurtaran, demokrasi ihraç eden, halklar› “özgürlük” içinde yaﬂatan sistem oluyordu.
Dönek solculu¤un, emperyalizm
ile birleﬂerek tek cepheden sosyalizme sald›rd›¤› koﬂullarda, tüm bu sald›r›lara cüretle, cesaretle gö¤üs gererek, sosyalizmi savunma ve yaﬂatma onuru, kuﬂatma alt›ndaki o direniﬂ kalelerinde yaﬂan›yordu. Orada,
devrimci hareketin önder kadrolar›
sosyalizm için can›n› veriyordu. Ülkemiz ve dünya egemen s›n›flar› bu
tablo karﬂ›s›nda ﬂaﬂk›nd›lar. Sosyalizmi öldürdüklerini san›yorlard›,
fakat öldürememiﬂlerdi. Devrimci
hareketin önderleri sosyalizm için
can›n› verirken, sosyalizmin cenazesini kald›rmalar› mümkün de¤ildi.

‹ki Cephe Va r d ›
Oligarﬂinin aç›klamalar›na bak›l›rsa, evdekiler terörist, anarﬂistlerdi, polisler evi kuﬂatm›ﬂ, teslim ol
ça¤r›s› yapm›ﬂ, “ t e r ö r i s t l e r ateﬂle
karﬂ› l› k verdikl eri i çin” çat›ﬂmada
ölmüﬂlerdi.
Devrimciler neden silaha sar›lm›ﬂlard›? Neden kuﬂat›ld›klar›nda
“teslim ol” ça¤r›lar›n› “as›l siz tes -

lim olun” diyerek cevapl›yorlard›?
Neden oligarﬂi, devrimci hareketin
önder ve kadrolar›na yönelik olarak
sistematik bir ﬂekilde katletme politikas› uyguluyordu?
Bu sorular›n cevaplar›, kuﬂatanlarla, kuﬂat›ld›klar› evleri bir direniﬂ
mevzisi haline getirenlerin iki farkl›
cephenin temsilcileri olduklar›n› anlat›r.
Kuﬂatma alt›nda direniﬂ destan›
yazanlar emperyalist iﬂgal ve sömürüye son vererek, ba¤›ms›z, demokratik, sosyalist bir ülke kurmak için
sar›ld›lar silaha, sosyalizmin zaferi
içindi direniﬂleri, çat›ﬂman›n di¤er
yan›ndakilerin amaçlar› emperyalizm ve iﬂbirlikçilerinin sömürü düzenlerine zafer kazand›rmakt›.
“Teslim ol” ça¤r›lar› yapanlar,
sosyalizm umudunu tarihin derinliklerine gömmek istiyorlard›. “Art›k,
hi ç ki mse b oﬂ bi r da va ol an so sya lizm için can›n› vermezdi”; fakat
hay›r kuﬂatt›klar› üslerde karﬂ›laﬂt›klar› bu olmad›, direniﬂ destan› yazanlar, sosyalizm için canlar›n› vermekle kalm›yor, kuﬂatmay› politik
bir zafere dönüﬂtürüyor, “sosyalizm
öldü” denilen noktada, sosyalizmin
yaﬂad›¤›n› tüm dünyaya hayk›r›yorlard›.
Emperyalizmin ve oligarﬂinin
politikas› “ya sosyalizmi inkar, ya
ö l ü m ” oldu, bunun için devrimci
harekete yönelik büyük bir imha sald›r›s› yürütüldü. Dünyada sosyalizme karﬂ› kazand›klar› baﬂar›y›, tüm
direnen halklar›, devrimcileri “tes l i m a l a r a k ” sonuçland›racaklard›.
Her defas›nda, sosyalizmin zaferi
için ölümü gülerek kucaklayan devrimcilerle karﬂ›laﬂt›lar.
“ Teslim olmamak” devrimcilerin slogan› haline geldi. Ne olursa
olsun, düﬂmana teslim olmamak.
Teslim olmamak, bir politikayd›, bir
irade çat›ﬂmas›yd›, bir zaferdi, tes lim olmamak sosyalizmi savun m a k t › ; teslim al›namayan her devrimcide sosyalizm umudu, sosyalizme inanç daha fazla büyüdü.
Emperyalizmin ve oligarﬂinin
sosyalizme yönelik sald›r›s›, kuﬂkusuz ki, halklar›n kurtuluﬂ umuduna

yönelik en büyük sald›r›d›r. Sosyalizm nezdinde sald›rd›klar›, halklar›n, sömürü ve zulüm düzenlerine,
emperyalizmin egemenli¤ine son
verme düﬂleridir.
Bunun için, 16-17 Nisan direniﬂlerinde kuﬂat›lan evlerde, iki cephe
vard›. Direniﬂ cephesinde iﬂçiler
vard›, sald›ranlar cephesindekiler
p a t ro n l a rd›.
O üslerde, proletarya ile burjuvazinin tarihsel hesaplaﬂmas› yaﬂan›yordu. Teslim al›nmak istenen proletaryan›n, tarihsel rolü, devrimci
kimli¤i, burjuvaziye karﬂ› dalgaland›rd›¤› devrim bayra¤›yd›.
Burjuvazi, proletaryay› tarihin
sonuna kadar kendisine köle yapmak için s›k›yordu kurﬂunlar›, at›lan
bombalar bunun içindi. Bombalara,
kurﬂunlara cevap veren, proletaryan›n yenilmez, boyun e¤mez sesiydi.
“ A s › l s i z t e s l i m o l un ” diyordu.
Evet, as›l sen teslim olacaks›n, bay
burjuvazi... Koçlar, Sabanc›lar, Eczac›baﬂ›lar, Karamehmetler, eski ve
yeni zenginler, Tuzla Tersanelerinde
her öldürdükleri iﬂçinin can›ndan,
kasalar›na dolarlar ak›tanlar, Çiftehavuzlar’daki ses, sizin teslim olman›z› emrediyordu.
Tarih böyle yaz›lmaktad›r. O
gün, o evlerde milyonlarca emekçi
yoktur. Fakat, o gün, o evlerde milyarlarca emekçiyi temsil edenlerin
direniﬂi vard›r. O gün tarih, küçücük
bir alana s›¤m›ﬂt›r. O evden, tüm
dünyaya ya sosyalizm umudu yay›lacakt›, ya da teslimiyetin y›lg›nl›¤›... Herkesin gözleri o evdeki direniﬂin sonucundayd›. Tutsaklar hapishanelerde, kad›nlar evlerinde, kimisi kahvelerde televizyona kilitlenmiﬂ izliyorlard›.
O gün, proletaryan›n tarihsel çat›ﬂmas›ndaki zaferi görenler, teslimiyetin büyük bir güçle, kendine
güvenle, inançla reddedildi¤ini görenler, bu tarihsel kavgada yerlerini
almak için koﬂtular.
O gün, proletarya kavga etme
hakk›n›, kavga etme iradesini ve bilincini kazand›. Zafer buydu, zaferi
proletarya kazand›.
Kuﬂkusuz, Çiftehavuzlar’da hay-

k›ran ses salt proletaryaya ait de¤ildi. Halk›n her kesiminin sesi o gün o
evde gür bir ﬂekilde ç›k›yordu.
Emekçiler, köylüler, ö¤renciler, ayd › n l a r, esnaflar, panzerleri taﬂlayan çocuklar›m›z, ezilen kad›nlar
hepsi bir cepheyi oluﬂturuyorlard›.
Hepsi direniﬂin mevzisinde temsil
ediliyorlard›, sald›ran feodal a¤alard›, faﬂist e¤itim sisteminin kurumlar›yd›, kad›nlar›m›z› eve kapatanlarla,
pazarda bir mal gibi satanlard›.
Sald›ranlar, bu sömürü düzeninin
halk›n s›rt›ndan geçinen asalak s›n›flar›yd›. Sömürenlerdi, zulmedenlerdi. Halk›n açl›¤›, yoksullu¤u pahas›na sefahatlar›n› ömür boyu sürdürmek isteyenlerdi.
Köylüyü tarladan baﬂ›n› kald›rmadan köle gibi çal›ﬂt›rmak isteyenlerdi. ‹stedikleri da¤da çobanl›ktan,
tarlada ›rgatl›ktan baﬂka bir ﬂey olamayan bir köylü s›n›f›yd›. Çal›ﬂan
fakat karn›n› doyurmak için hakk›n›
aramayan bir köylüydü.
‹ﬂte bütün bunlar için, Çiftehavuzlar’da hayk›ran sesi bo¤mal›yd›lar.
Hiçbir emekçi, o sesin kendi sesleri
oldu¤unu duymamal›, anlamamal›yd›lar. O sesin ulaﬂt›¤› her yerde, bir
gün kurduklar› düzeni yak›p kül edecek bir ateﬂ yanaca¤›n› biliyorlard›.
Sald›ranlar, gençlerimizi gerici
faﬂist e¤itim sistemine mahkum etmek isteyenlerdi. Sömürü düzenleri,
en genç beyinlerle beslenmek isterler. “ H e r g ü n b i r gencin beynini
yiyere k ya ﬂa ya n D eha k”›n soyundan olanlar da, genç beyinlerin, kapitalist düzene hizmet edecek ﬂekilde programlanmas›n› istiyorlard›.
E¤itim sistemi dedikleri, genç beyinleri köleleﬂtiren bir sistemdi.
‹ﬂte, Çiftehavuzlar’da hayk›ran
ses, bu sisteme boyun e¤meyen
gençli¤in sesiydi. Tüm gençli¤i,
mücadele etmeye, kendilerine dayat›lan gerici faﬂist e¤itim sistemine
karﬂ› direnmeye ça¤›r›yordu.

Ve o evde, hayk›ran ses bin y›llard›r köleli¤e mahkum edilmiﬂ,
ezilmiﬂ kad›nlar›m›z›n sesiydi. Bin
y›llar›n ezilmiﬂli¤inin hesab›n› soruyordu, tüm ezenlerden. O sesi duyan, hisseden kad›nlar›, art›k kimse
eve hapsedemez, köleli¤e mahkum
edemezdi.
Bin y›llar›n ezilmiﬂ kad›nlar›n›
temsil edenlerin gür sesleri karﬂ›s›nda, bin y›lllar›n zulüm düzeninin miras›n› taﬂ›yanlar ﬂaﬂk›nd›. Kad›nlar
bir kez daha karﬂ›lar›nda, en gür sloganlar› hayk›rarak baﬂkald›r›n›n, boyun e¤memenin tarihini yaz›yorlard›.
Bin y›llard›r kad›nlar› ezenlerin
a¤z›ndan salyalar ak›yor, küfürler
ç›k›yordu. Bin y›llar›n zulmedenlerini çok iyi temsil ediyorlard›. Ahlaks›zd›lar, ayyaﬂ ve korkakt›lar.
Kan içiciydiler.

Kazanan Bizdik
Çat›ﬂma bitmiﬂ, egemen s›n›flar›n katiller sürüsü, katliamlar›n› havaya kurﬂun ya¤d›rarak kutluyorlard›! Oysa, kazand›klar› bir zafer yoktu. Bir evde kuﬂatt›klar› üç devrimciyi öldürmeyi her sömürü düzeni
baﬂarabilir, tarihten günümüze yapt›klar› da budur zaten.
Fakat, tüm sömürü düzenlerinin
y›k›lmaya baﬂlad›klar› yer de buras›d›r. Katlettikleri halde boyun e¤diremedikleri için y›k›l›rlar.
O gün, havaya silah s›karak, zafer kazand›klar› havas›n› yaratmak
isteyen oligarﬂi, asl›nda tarihsel yenilgisini gizlemek istiyordu.
Yenilmiﬂlerdi, çünkü teslim alamam›ﬂlard› sosyalizm inanc›m›z›,
Çiftehavuzlar’da sosyalizmin bayra¤›n›n dalgalanmas›n› engelleyememiﬂlerdi. Çiftehavuzlar, sosyalizmin savunulmas›d›r; sosyalizm, iﬂçilerin, köylülerin, tüm emekçilerin
taleplerinin karﬂ›lanmas›d›r. Çiftehavuzlar’da savunulan tüm halk›m›z›n gelece¤i, yar›nlar›d›r.
Biliyoruz ki, bir gün zulüm ve
sömürünün olmad›¤› bir dünya kurulacaksa, bunun harc›nda Çiftehavuzlar’da düﬂenlerimizin yaratt›klar› destan olacak.
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de¤il, bir süreç;
tekil bir tav›r
de¤il, bir “yol”
dur. Bu direniﬂler bir tek ﬂeyi
gösteriyor: Türkiye Devriminin
Yolu’nu. Engebeli, dolambaçl›, sarp ama bir
o kadar da onurlu olan bu yolda, Mahirler’in

Sibel Yalç›n’da ﬁehitler An›ld›
“Mahirler’in y olunda o nurla
yürümekten h iç y orulmayaca¤›z”
30 Mart -17 Nisan ﬂehitleri ‹stanbul Okmeydan› Sibel Yalç›n Park›’nda an›ld›. 5 Nisan günü devrim
önderleri Marx, Lenin, Engels,
Mao, Stalin, Mahir Çayan, Ulaﬂ
Bardakç›, Hüseyin Cevahir, Sabahat
Karataﬂ, Sinan Kukul ve Niyazi Ayd›n’›n resimleri, Mahir Çayan’›n
resminin oldu¤u Yolumuz Çayanlar›n Yoludur yaz›l› büyük bir pankart ve “Emperyalizme ve Oligarﬂiye Karﬂ› Mücadelede ﬁehit Düﬂenleri An›yor Umudu Selaml›yoruz”
pankartlar›yla donat›lan parkta coﬂkulu bir anma gerçekleﬂtirildi.
Sayg› duruﬂuyla baﬂlayan anmada tüm ﬂehitler selamlan›rken yap›lan konuﬂmada “K›z›ldereler, 12
Temmuzlar, 16-17 Nisanlar bir “an”

HÖC’lüler Sibel Yalç›n’daki anmaya
pankartlar›n› açarak, coﬂkular›yla
geldiler ‹stanbul’un mahallelerinden.
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yolunda yürümenin onuru da bize
düﬂtü. Bu onurla yürümekten hiç
yorulmayaca¤›z. And olsun ve ﬂart
olsun ki, Mahirler’in gösterdi¤i hedefe mutlaka varaca¤›z!..” sözleriyle kararl›l›k ve inanç dile getirildi.
K›z›ldere’den Sabolar’a ölen
ama teslim olmayan gelene¤in anlat›ld›¤› sinevizyon gösterimi yap›ld›.
‘84, ‘96, 2000 ölüm orucu direniﬂlerinde destanlaﬂanlar›n resimlerle
görüntülerle anlat›ld›¤› gösterimde
Devrimci Sol Ana Dava görüntüleri
coﬂkuyla ve ›sl›klarla karﬂ›land›.
‹dil Tiyatro Atölyesi’nin 16-17
Nisan ﬂehitleri Ayﬂe Gülen ve Ayçe
‹dil Erkmen nezdinde devrimci sanatç›l›¤› anlatt›¤› “Dünyay›, Memleketimizi ve Sizi Seviyoruz” isimli
tiyatro oyununu ilgiyle izlenirken
Grup Yorum türküleriyle coﬂku artt›.
Anmada “Umudun Çocuklar›”n›n hayk›rd›¤› “Devrim ﬁehitleri
Ölümsüzdür” sloganlar› devrim
mücadelesinde düﬂenlerin asla unutulmayaca¤›n›n bir göstergesi olarak anmaya kat›lanlar taraf›ndan alk›ﬂlarla karﬂ›land›.
“K›z›ldere Ad›n Ahire Kals›n,
Ayﬂe Gülen’e A¤›t” gibi ﬂark›lar›n›
seslendiren Grup Yorum “K›z›ldere” ﬂark›s›n› söyledi¤i s›rada umudu
selamlayan havai fiﬂekler patlad›

“K›z›ldereler, 12 Temmuzlar,
16-17 Nisanlar bir ‘an’ de¤il, bir
süreç; tekil bir tav›r de¤il, bir
‘yol’dur. Bu direniﬂler bir tek
ﬂeyi gösteriyor: Türkiye
Devriminin Yolu’nu. Engebeli,
dolambaçl›, sarp ama bir o kadar
da onurlu olan bu yolda,
Mahirler’in yolunda yürümenin
onuru da bize düﬂtü. Bu onurla
yürümekten hiç yorulmayaca¤›z.
And olsun ve ﬂart olsun ki,
Mahirler’in gösterdi¤i hedefe
mutlaka varaca¤›z!..”
gökyüzünde. “Zafer Yak›nda” marﬂ›yla temsili milis yürüyüﬂünün yap›ld›¤› anma umudun sloganlar›n›n
hayk›r›lmas›yla sona erdi. 1500’ün
üzerinde kiﬂinin kat›ld›¤› anmada
“Bedel Ödedik Bedel Ödetece¤iz,
K›z›ldere Son De¤il Savaﬂ Sürüyor,
Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, Kurtuluﬂ Kavgada Zafer
Cephede, Ne ‹stiyoruz Adalet Kim
‹çin Halk ‹çin Yaﬂas›n Halk›n Adaleti” sloganlar› hayk›r›ld›. Anmaya
Kald›raç Dergisi de destek mesaj›
gönderdi.

6 Nisan’da HÖC ‹ z m i r Temsilcili¤i
Yamanlar Kubilay Caddesi’nde yapt›¤›
eylemle K›z›ldere’de ﬂehit düﬂenleri
and›. Yap›lan aç›klamay› okuyan Yurdagül Gümüﬂ, Mahir Çayan ve onun
yolunda, ba¤›ms›zl›k, demokrasi için
ﬂehit düﬂenleri anman›n meﬂru
oldu¤unu dile getirdi¤i konuﬂmas›nda
“bu mücadeleyi sahiplenmek halk›n›
vatan›n› sahiplenmektir” dedi.

Selam olsun düﬂenlere
ve umut olanlara
K›z›ldere ﬂehitleri Türkiye’nin dört bir yan›nda an›l›rken, tüm anmalarda K›z›lder e ’ d e t o p r a ¤a d ü ﬂe n t oh u mun Türkiye halklar›n›n kurtul uﬂu oldu¤unun vurgusu
yap›ld›.
Dergimize ulaﬂan anma
haberlerini yay›nlamaya devam ediyoruz.
‹STANBUL- K›z›ldere ﬂehitleri
Gazi Temel Haklar Derne¤i'nde yak-laﬂ›k 200 kiﬂinin kat›ld›¤› bir törenle
an›ld›. Okunan metnin ard›ndan ﬂiir-lerle devam eden anmada Gazi Temel
Haklar Derne¤i müzik grubu türküler
ve marﬂlar seslendirdi.
30 Mart 72’den günümüze kadar
yaﬂan›lanlar› anlatan bir sinevizyonun
gösterildi¤i anma dernek önünde ya-k›lan ateﬂin etraf›nda çekilen halaylar
ve at›lan sloganlarla sona erdi.

Malatya

E L A Z I ⁄- Haklar ve Özgürlükler
Cephesi Elaz›¤ Temsilcili¤i 5 Nisan
günü 30 Mart-17 Nisan ﬂehitlerini
anmak için Temel Haklar Derne¤i
binas›nda yemek verdi.
K›z›ldere’nin bugün Türkiye
halklar›na ba¤›ms›zl›k, demokrasi
ve sosyalizmin yolunu aç›k bir ﬂekil-de gösterdi¤ine de¤inen k›sa bir ko-nuﬂman›n yap›ld›¤› anmada K›z›lde-re’yi anlatan bir sinevizyon gösteri-mi yap›ld›. Anma hep birlikte söyle-nen türkülerle sona erdi.

kilde geçti¤i belirtildi. Malatya
Gençlik Derne¤i Giriﬂimi ö¤rencileri
de “Anadolu” isimli bir oyun canlan-d›rd›lar. Anmaya 80 kiﬂi kat›ld›.

MALAT YA- 6 Nisan günü ise
Munzur Kafe’de Malatya HÖC’lüler
ﬂehitlerini anarken umudun 38. y›l›n›
kutlad›. “Emperyalizme ve Oligarﬂi-ye Karﬂ› Mücadele ﬁehitlerini An›-yoruz” yaz›l› HÖC imzal› ve “Ça-yanlar’›n Yolunday›z” Malatya
Gençlik Derne¤i Giriﬂimi imzal› iki
pankart›n as›ld›¤› anmada devrimci
hareketin her ateﬂ çemberinden daha
sa¤lam, daha kendine güvenli bir ﬂe--

SAM SUN- Karadeniz Temel Hak-lar’ da 5 Nisan günü K›z›ldere Mani-festosu yolunda ölümsüzleﬂenler
an›ld›. K›z›ldere’den bugüne müca-dele tarihinin anlat›ld›¤› anmada K›-z›ldere direniﬂini anlatan türküler
söylendi. “30 Mart- 17 Nisan ﬁehit-lerimizi An›yor Umudu Selaml›yo-ruz” pankart›n›n as›ld›¤› anmada
“‹syanlar Diyar› Anadolu” baﬂl›kl›
belgesel gösterildi.

ADIYAMAN- Temel Haklar bi-nas›nda yap›lan anmada ﬂehitler
an›ld›, halklar›m›z›n umudu selam-land›. 6 Nisan günü yap›lan anmada
K›z›ldere’den Çiftehavuzlar’a ve
günümüze kadar süren devrim mü-cadelesinin anlat›ld›¤› konuﬂmalar
yap›ld›. Marﬂ ve türküler söylendi.

Ankara’da K›z›ldere Paneli

bir görevdir. Mahir Çayan Amerikan emperyalizmi olan bir ülkede
Marksist-Leninist bir
mücadele vermiﬂtir. Emperyalizme karﬂ› savaﬂm›ﬂt›r. K›z›ldere’yi anlamak bizim Marksizm’i yorumlamam›zd›r” diyerek K›z›ldere’nin
Marksizm-Leninizm’in pratikte nas›l yans›d›¤›n› ö¤retti¤ine de¤indi.

K›z›ldere Marksizmin
Yorumlanmas›d›r!
HÖC Ankara Temsilcili¤i’nin
‘K›z›ldere’ konulu düzenledi¤i panelde K›z›ldere direniﬂinin devrimcili¤in bir simgesi oldu¤u belirtilerek, Mahir Çayan ve arkadaﬂlar›n›n
ba¤›ms›zl›k ve sosyalizm için dövüﬂtükleri ve “biz buraya dönmeye
de¤il ölmeye geldik” sözlerinin iyi
tahlil edilmesi gerekti¤i vurguland›.
5 Nisan günü Jeoloji Mühendisleri Odas›’nda gerçekleﬂen panele
80 kiﬂi kat›ld›. Panelde konuﬂan
Yazar Temel Demirer “K›z›ldere
mücadele stratejisi içinde devrimci

K›z›ldere’nin iradi devrimcilik oldu¤unu ve bugün hala önümüzü açmaya devam etti¤ini vurgulayan
Avukat Selçuk Koza¤açl› da “Ölmenin zaman› yoktur. Mücadelede de
zaman yoktur. THKP-C gelene¤i çok
farkl›d›r bu gelenek hala devam ediyor. Varl›¤›n› bir damar olarak sürdüren kanat budur” sözlerine yer verdi.

Son olarak HÖC Temsilcisi Evrim Yücel ülkemizde emperyalizme
karﬂ› verilen savaﬂ› geçmiﬂten bugüne anlatarak, Mahirler’i K›z›ldere’ye götüren süreci, K›z›ldere’de
yarat›lan gelene¤i sürdürmenin ve
Mahirler’in mücadeleleri ›ﬂ›¤›nda
ba¤›ms›zl›k ve demokrasi mücadelesini yükseltmenin devrimcilerin görevi oldu¤unu dile getirdi.
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6 Nisan
günü Elaz›¤
HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan Gülmez Mezarl›¤›’nda bulunan devrim ﬂehidi Hasan Aktaﬂ’›n mezar› baﬂ›nda bir anma düzenlendi. Devrim mücadelesinin durdurulamayaca¤›n›n vurguland›¤› bir
konuﬂman›n yap›ld›¤› anmada ﬂiirler okunurken “Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ” sloganlar› at›ld›. Mumlar›n yak›l›p karanfillerin b›rak›ld›¤› anmada jandarma ve polis
sürekli kamera çekimi yapt›.

ﬁehitlerimizin
Baﬂucunday›z!

Tr a k y a HÖC Temsilcili¤i de 6 Nisan günü
devrim ﬂehitlerinden Kemal Karaca’n›n mezar› baﬂ›ndayd›. Kemal Karaca’n›n
an›laca¤›n› ö¤renen jandarma 4 Nisan günü
Karaca’n›n akrabalar›n›n yaﬂad›¤› köye giderek ailesini “pankart aç›l›rsa, slogan at›l›rsa
müdahale ederiz” sözleriyle tehdit etti. 6 Nisan’da anma için Babaeski’den bir minibüs ile
yola ç›kan HÖC’lüler polisler taraf›ndan Babaeski ç›k›ﬂ›nda “genel arama” gerekçesiyle durdurulup keyfi kimlik sorgulamas›yla karﬂ›laﬂt›lar. Kontrolün ard›ndan yola devam ederek köy
giriﬂine gelen HÖC’lüler bu kez de jandarma’n›n araç ehliyet ruhsat dayatmas›yla karﬂ›laﬂt›lar. HÖC’lüler tüm bu engellemelere ra¤men and›lar ﬂehitlerini. Kemal Karaca’n›n hayat›n›n anlat›ld›¤› anmada türküler devrim ﬂehitleri için söylendi.
HÖC’lüler Kemal Karaca’n›n ailesinin verdi¤i yeme¤e de kat›ld›lar.
M a l a t y a’da 5 Nisan günü Cemal Gürsel Mezarl›¤›’nda Mehmet Büçkün’ün
mezar› baﬂ›nda Malatya HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan bir anma yap›ld›. Devrim ﬂehidi Mehmet Büçkün’ün mezar›na karanfiller b›rak›ld›ktan sonra Mehmet Büçkün’ün hayat›n› anlatan bir konuﬂma yap›ld›. “Bize Ölüm Yok,
Hakl›y›z Kazanaca¤›z ve Gündo¤du Marﬂlar›”n›n söylendi¤i anma sloganlarla sona erdi.
11 Nisan 2001’de Büyük Direniﬂ’te ölümsüzleﬂen Fatma Ersoy D e rsim Merkez Asri Mezarl›¤›’nda bulunan mezar› baﬂ›nda ailesi ve
HÖC’lüler taraf›ndan an›ld›. Fatma Ersoy’un
mezar› y›kan›p çiçeklerle süslendi. Mezar baﬂ›nda yap›lan konuﬂmada “Fatma’lar›n açt›¤›
yolda Fatmalar’la yürüyoruz. An›lar›na, devrim
iddias›na ba¤l› kalaca¤›z” denilerek sayg› duruﬂunda bulunuldu. Bize Ölüm Yok marﬂ›n›n söylenmesinin ard›ndan anma sloganlarla sona erdi.
Anman›n ard›ndan mezarl›kta bulunan di¤er ﬂehit mezarlar› da ziyaret edilip çiçekler b›rak›ld›,
mezar taﬂlar› y›kan›p temizlendi.
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Pankart, B ildiri,
Yaz›lamalarla...

ﬁehitler
An›ld›,
Umut
Selamland›
 ‹ s t a n b u l’un pekçok ma-hallesinde de K›z›ldere ve dev-rim mücadelesini anlatan el ilan-lar› da¤›t›ld›. Dergimize ulaﬂan
haberlere göre ‹kitelli’de 1000,
Nurtepe’de 700, Okmeydan›’nda
800, Ba¤c›lar’da 1000, Esen-ler’de 1200, Ça¤layan’da 200,
Bahçelievler’de 150, 1May›s
Mahallesi’nde 1500, Gülsu-yu’nda 1100, Sar›gazi’de 800,
Tarabyaüstü’nde 200, Alibey-köy’de 300 adet el ilan› da¤›t›ld›-¤› bildirildi.

Adana

 A d a n a ‹nönü Park›’nda
“ﬁehitlerimizi An›yor Umudu Se-laml›yoruz!” el ilanlar›n› da¤›tan
HÖC’lüler Mahir Çayanlar’›n ba-¤›ms›z, demokratik Türkiye için
verdikleri mücadeleyi anlatarak

bu mücadeleyi büyütme ça¤r›s›
yapt›lar. 5 Nisan’da 500 el ilan› da-¤›t›ld›.
8 Nisan günü de çarﬂ› merke-zinde baﬂlay›p Meydan-Da¤l›o¤lu
mahallelerinde ve Obalar Cadde-si’nde 500 adet el ilan› da¤›t›ld›.

 Elaz›¤'da 30 Mart sabah› Y›ld›zba¤lar› Mahallesi kanal yoluna Mahir
Çayan'›n portresinin bask›l› oldu¤u üzerinde “Umut Büyüyor, Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ-Haklar Ve Özgürlükler Cephesi” imzal› pankartla umudun kuruluﬂu
selamland›, ﬂehitler an›ld›. 8 Nisan günü de Elaz›¤ Y›ld›zba¤lar› Mahallesi’nde HÖC imzal› “30 Mart-17 Nisan ﬁehitlerimizi An›yor, Umudu Selaml›yoruz, K›z›ldere Son De¤il Savaﬂ Sürüyor, Emperyalizme ve Oligarﬂiye Karﬂ› Mücadelede ﬁehitlerimizi An›yor Umudu Büyütüyoruz” yaz›lamalar›n›n yap›ld›¤› görüldü.

 A n k a r a ’da 6 ve 9 Nisan’da
Tuzluçay›r Tekmezar Park›’nda
300 adet, 10 Nisan günü Dikmen
‹lker’de el ilan› da¤›t›larak dev-rim ﬂehitleri ve umudun mücade-lesi anlatt›ld›.

‹zmir

 A n t a l y a’n›n K›z›lar›k, Gebizli, Alt›nova ve Yüksekalan mahallelerinde
7 Nisan’da HÖC imzal› “30 Mart, 16-17 Nisan ﬁehitlerini An›yor, Umudu Selaml›yoruz!” yaz›lamalar›n›n yap›ld›¤› bildirildi.
 H a t a y Harbiye Beldesi Ça¤layan Mahallesi’nde 11 Nisan günü 5 ayr›
yere “Emperyalizm ve Ogliarﬂiye Karﬂ› Mücadelede ﬁehitlerimizi An›yoruzHÖC” ve “Emperyalizm ve Oligarﬂiye Karﬂ› Mücadelede Umudu Selaml›yoruz- HÖC” imzal› yaz›lamalar yap›ld›¤› aç›kland›.
 A n k a r a’da 10 Nisan günü Dikmen Sinan Caddesi, ‹lker ve Sokullu’da
“Emperyalizme ve Oligarﬂiye Karﬂ› ﬁehitlerimizi An›yor Umudu
Selaml›yoruz” yaz›lamalar› görüldü.

 ‹ z m i r Do¤ançay ve Yaman-lar mahallelerinde 7 Nisan günü
HÖC’lüler yaﬂl›s›ndan gencine
halk›n her kesimine 1400 adet el
ilan›n›n da¤›t›m› yapt›lar.
8 Nisan günü de Limontepe
Mahallesi’nde ve Kemeralt› çarﬂ›-s›nda el ilanlar› da¤›t›ld›.
 1–2 Nisan tarihlerinde M a l a t y a Cemal Gürsel, Paﬂaköﬂkü,
Zaviye, Ataköy mahallelerinde ve
Emeksiz Caddesi ile Yeﬂilyurt
Caddesi’nde 1200 adet el ilan›n›
halka ulaﬂt›rd›lar.
 K a r s Gençlik Derne¤i Giri-ﬂimi ö¤rencileri 11 Nisan’da Bül-bül Mahallesi’nde yaklaﬂ›k 100
adet el ilan› da¤›tt›lar.

 ‹ s t a n b u l’un pek çok mahallesinde de 30 Mart-17 Nisan içerikli pankartlar as›ld›¤›, yaz›lamalar yap›ld›¤› bildirildi. Dergimize ulaﬂan haberler
ﬂöyle:
‹kitelli’de 7 ayr› yere pankart, 3 yere yaz›lama; Nurtepe’de 15 yaz›lama, 10
pankart; Okmeydan›’nda 10 pankart; Ba¤c›lar’da 5 yaz›lama, 4 pankart; Esenler’de 12 yaz›lama, 5 pankart; Ça¤layan’da 2 yaz›lamalar 7 pankart; Bahçelievler’de 2 pankart; 1 May›s Mahallesi’nde 4 pankart; Gülsuyu’nda 9 pankart;
Armutlu’da 2 pankart; Gazi Mahallesi’nde 9 pankart asma eylemi yap›ld›¤›
ö¤renildi.
Say›: 2 / 13 Nisan 2008
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Binler SSGSS’ye Karﬂ›
Kad›köy Alan›n› Doldurdu
mekçiler SSGSS yasa tasar›s›na karﬂ› mücadeleyi
sürdürüyor. 6 Nisan günü
Tepe Naitulus ve Haydarpaﬂa Numune Hastanesi önünde toplanan
onbinlerce emekçi Kad›köy Meydan›’na yürüdü. HÖC’lüler de
“SSGSS Yasas› Geri Al›ns›n Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Ortak Düﬂman
Amerika’d›r” pankartlar›yla yürüyüﬂ kortejindeki yerlerini ald›lar.
Mitinge Türk-‹ﬂ’in yasa tasar›s› karﬂ›s›ndaki tavr›na ra¤men Türk-‹ﬂ’e
ba¤l› sendikalardan Yol-‹ﬂ, Belediye-‹ﬂ, TÜMT‹S, Tez Koop-‹ﬂ, T.
Harb-‹ﬂ, Deri-‹ﬂ, Petrol-‹ﬂ ve Hava‹ﬂ sendikalar› da mitinge kat›larak
“Türk-‹ﬂ ‹ﬂçiye ‹hanet Etme!”,
“Kahrolsun Sendika A¤alar›!” sloganlar› ile Türk-‹ﬂ’i protesto ettiler.
Sa¤anak ya¤mura ra¤men büyük
bir coﬂkuyla sloganlar›n hayk›r›ld›¤› mitingde Devrimci 1 May›s Platformu da “Sald›r› Yasalar› Geri Çekilsin, 1 May›s Resmi Tatil ‹lan
Edilsin, Taksim’de 1 May›s Yasa¤›-

E

na Son, 1 May›s Katliamc›lar› Yarg›lans›n ve Yaﬂas›n 1
May›s” yaz›l› pankartlar› ile
kat›larak 1 May›s’ta emekçilerin taleplerini 1 May›s alan›na taﬂ›maya ça¤r› yapt›.
“Uzlaﬂma Yok Direniﬂ Var, Genel Grev Genel Direniﬂ” sloganlar›n›n öne ç›kt›¤› mitingde Herkese
Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu
ad›na konuﬂma yapan Ali Çerkezo¤lu; “Bu zulüm yasas›n› geçirmekten vazgeçin. Bu yasay› bize
dayatanlar, güvencesizli¤i bir kural
haline getirmeye çal›ﬂ›yorlar. Bizim
mutabakat›m›z yok. Yasalar› makyajl› düzenlemelerle geçiren anlay›ﬂla uzlaﬂacak bir ﬂeyimiz yoktur.
SSGSS'nin yüzde birine bile mutabakat›m›z yok” dedi.
TTB Baﬂkan› Gencay Gürsoy,
E¤itim-Sen Genel Baﬂkan› Alaaddin Dinçer, Avukat Meriç Nehiro¤lu, Türk-‹ﬂ ﬁubeler Platformu ad›na
Hüseyin Över’in de konuﬂmalar
yapt›¤› miting sonunda Grup Yo-

SSGSS’ye Karﬂ›
Mücadelemiz Sürecek
erkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu bileﬂenleri 10 Nisan günü Unkapan› TEKEL’in
önünde biraraya gelip Bölge Çal›ﬂma Müdürlü¤ü’ne yürüyerek SSGSS Yasa Tasar›s›’na karﬂ›
seslerini yükseltiler. Herkese Sa¤l›k Güvenlik Gelecek
Platformu ad›na E¤itim-Sen 3 No’lu ﬁube Baﬂkan› Nebat Bukrek taraf›ndan yap›lan aç›klamada “Yasa Genel
Kurul’dan geçse bile Cumhurbaﬂkan› onaylasa dahi
bu yasaya karﬂ› mücadelemiz sürecek” sözlerine yer
verildi. Yaklaﬂ›k 1000
kiﬂinin kat›ld›¤› eylemde
“Kahrolsun IMF Kahrolsun
Emperyalizm, IMF Uﬂa¤›
Olmayaca¤›z, Zafer Direnen Emekçinin Olacak”
sloganlar›yla sona erdi.

H

16

13 Nisan 2008 / Say›: 2

rum’un
müzik
dinletisi
gerçekleﬂti.
“Hasta
olmak
yasak diyorlar,
ücretsiz
hizmet arayan ölsün diyorlar emekli olmay› unutun son nefesinizi de iﬂ
yerinde verin diyorlar. Bu devran
böyle gelmiﬂ böyle gider mi san›yorsunuz. Bu ülkenin haklar›n›n
emekçilerinin her ﬂeyiyle teslim ald›¤›n›z› m› san›yorsunuz. Yan›l›yorsunuz ‹ﬂte buraday›z” diyen Yorum
türkülerini marﬂlar›n› binlerce kiﬂiyle birlikte seslendirdi. Yorum’un
ard›ndan Hilmi Yaray›c› da sahne
alarak türkülerini seslendirdi.

IMF’yi De¤il
Emekçileri Dinleyin
ESK, D‹SK, TMMOB, TTB ve TDB’nin
ça¤r›s›yla biraraya gelen emekçiler Meclis
Genel Kurulu’nda görüﬂmeleri süren
SSGSS Yasa Tasar›s›’n› Meclis önünde yapt›klar› eylemle protesto ederek “IMF’nin Buyruklar›n› De¤il
Halk›n Sesini Dinleyin” diye hayk›rd›lar. “IMF’ye
Uﬂak Halka Kas›mpaﬂal›, Direne Direne Kazanaca¤›z” sloganlar› atan emekçiler ad›na KESK Genel
Baﬂkan› ‹. Hakk› Tombul bir aç›klama yapt›. “AKP
hükümeti buyasay› ç›karmakta ne kadar kararl›ysa,
bu alanlar› dolduran emekçiler onlardan bin kadar
daha kararl›d›r” diyen Tombul kararl›l›klar›n› dile
getirdi. D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman Çelebi, TTB
Baﬂkan› Gencay Gürsoy ve TMMOB Genel Baﬂkan›
Mehmet So¤anc›’n›n da konuﬂma yapt›klar› eylemde
oturma eylemi yapan emekçiler seslerini duyurmaya
çal›ﬂt›. Eylem Güvenpark’a kadar yap›lan yürüyüﬂle
sona erdi.

K

EMEKL‹-SEN’liler
Mitinge Haz›rlan›yor
Emekli-Sen üyeleri, 13 y›ll›k sendikalar›na yönelik aç›lan kapatma
davas›n› ‹çiﬂleri Bakanl›¤› önünde
protesto ettiler.
8 Nisan günü Yüksel Caddesi'nde
biraraya gelen Emekli-Sen’liler, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›'na "Sendikama Dokunma, Emekli-Sen Kapat›lamaz"
pankart›ylü yürüdüler. Emekli-Sen
Genel Baﬂkan› Veli Beysülen yapt›¤›
aç›klamada sendikalar›na aç›lan kapatma davas›n›n hukuk ihlali oldu¤unu vurgulayarak "AKP kendisi hakk›nda kapatma davas› aç›l›nca, de-

mokrasi akl›na geldi ve birden bire demokrasi havarisi
kesildi" diye konuﬂtu. Beysülen, 9 Nisan’da ‹zmir’de,
12 Nisan’da ‹stanbul’da yürüyüﬂ ve bas›n aç›klamalar›, 16 Nisan’da ise Türkiye çap›nda tüm ﬂubeleri taraf›ndan bas›n aç›klamalar› yap›p bildiri da¤›tacaklar›n› duyurdu.
Emekliler ayr›ca 20 Nisan’da Ankara’da “Emekliler ‹nsanca Yaﬂamak
‹stiyor” mitingi yapacaklar›n› söylerek tüm kurumlar› deste¤e ça¤›rd›lar.
*
Emekli-Sen üyelerinin 9 Nisan’daki bir baﬂka eylemi de ‹zmir’deydi. Konak’ta bir araya gelen
emekliler “Sendikama Dokunma,
Emekli-Sen Kapat›lamaz” yaz›l›

zim direniﬂimiz AKP
iktidar›n›n özelleﬂtirme
politikalar›n›
gündeme koydu¤u
günden beridir var.
Bizler 22 ﬁubat’tan itibaren gece
gündüz demeden burada nöbet tutuyoruz.
AKP iktidara geldi¤i günden itibaren her yeri babalar gibi satar›z diyor ve sat›yor da. Halk bu sat›ﬂlara
karﬂ› ç›k›yor ama AKP halk› dinlemiyor. Özelleﬂtirmeleri yaparken halka
yalanlar söylemeye devam ediyor, ülkemizdeki fabrikalar›n zarar etti¤inden söz ediyorlar. Buna sokakta ki
çocuklar bile gülerler. Ülkemizdeki
üretim yapan fabrikalar› satacaklar ki
d›ﬂar›dan sat›n alal›m. AKP iktidar›n›n ülkemizi emperyalizme satt›¤›
çok aç›kt›r.

HÖC’lülerden TEKEL
‹ﬂçisine Destek Ziyareti!

Adana HÖC Temsilcili¤i Adana’da
TEKEL fabrikas›nda direniﬂte olan iﬂçilere destek amaçl› bir ziyaret gerçekleﬂtirdi. 5 Nisan günü gerçekleﬂen ziyarette HÖC’lüler ad›na Hasan Biber
yapt›¤› konuﬂmada AKP hükümetinin
emperyalist politikalar›na karﬂ›
TEKEL iﬂçilerinin grev yaparak onurlu bir ﬂekilde direndi¤ini vurgulad›.
Konuﬂman›n ard›ndan Adana Gençlik
Derne¤i müzik grubu iﬂçilere k›sa bir
müzik dinletisi verdi. ‹ﬂçiler de konuﬂmalar›nda birli¤in ve dayan›ﬂman›n
önemine de¤indiler.
Direniﬂte olan iﬂçilerle görüﬂerek
taleplerini dinledik.
Me t i n Ç EL E N K (Adana Sigara
Fabrikas›’nda sendikal› bir iﬂçi): Bi-


C a f e r YAﬁAR (Tek G›da-‹ﬂ Sendikas› Adana ﬁube Baﬂkan›): Direniﬂimiz 22 ﬁubat’tan bugüne kadar sürüyor. Gece gündüz 363 kiﬂi nöbetleﬂe kal›yoruz. Her nöbette 60 kiﬂi kal›yoruz.
Direniﬂimizin nedeni iﬂyerimizin
özelleﬂtirilmemesi için ama fabrika
British American Tobacco (BAT) ﬂirketine sat›ld›. Mahkeme karar›n› bekliyoruz.Bundan sonra di¤er bölgeler-

pankartla AKP Konak ‹lçe Binas›
önüne kadar yürüdüler. ‹lçe binas›
önünde bir konuﬂma yapan Emekli
Sen Baﬂkan› Veli Beysülen, bugüne
kadar bir çok demokratik kitle örgütü hakk›nda kapatma davas› açan
AKP’nin “ancak kendisi hakk›nda
kapatma davas› aç›l›nca demokr asi
havarisi kesildi¤ine” dikkat çekti.
*
Emekliler, 20 Nisan’da Ankara’da “ E m e k li le r e ‹ n s a n ca Ya ﬂam a k ” mitingi yapacaklar.

deki sendikalarla birlikte hareket
edece¤iz. Biz buray› hiçbir zaman
terk etmeyece¤iz.
Burada bulunan TEKEL iﬂçilerinin ruh sa¤l›klar› bozuldu. Bunlar›
halka duyurmak için yeni bir yürüyüﬂ
düzenlemeyi düﬂünüyoruz. Burada
hiç kimsenin yüzü gülmüyor art›k.
Bu yürüyüﬂle insanlar› duyarl› olmaya ça¤›raca¤›z. Bizler buray› hiç kimseye vermeyece¤iz.

TRT’N‹N SANSÜRÜNE
PROTESTO
Haber-Sen ‹stanbul ﬁubesi üyeleri,
KESK, D‹SK ve Türk-‹ﬂ'in kat›l›m›yla 1
May›s'›n Taksim'de kutlanmas› duyurusunun yap›ld›¤› ortak bas›n aç›klamas›na
TRT'nin kamera ve muhabir göndermemesini protesto etmek amac›yla TRT ‹stanbul Radyosu önünde bas›n aç›klamas›
yapt›. TRT’nin bir zamanlar halk›n oldu¤unu ancak ﬂimdi Tayyip Radyo Televizyonu olarak de¤iﬂtirildi¤inin vurguland›¤› eylemde TRT Genel Müdürü ‹brahim
ﬁahin aleyhine sloganlar at›ld›.
"TRT Halk›nd›r Yok Edilemez",
"TRT'de Sansüre Hay›r" pankartlar›n›n
aç›ld›¤› eylemde Haber-Sen Genel
Merkez yöneticisi Mehmet Demir bir
aç›klama yaparak sansürcü zihniyeti
protesto etti.
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Ellerimizde Mahir!
toplu halde Mahir Çayan’›n Bütün
Yaz›lar kitab›n› sat›n alarak ellerinde taﬂ›malar›yd›.

O bir bayrak, o bir yol gösterici,
o bir dayan›ﬂma sembolü... T›pk›
sa¤l›k emekçilerinin ellerindeki
Mahir kitaplar› gibi...
SES’liler, Sincan Hapishanesi’nde tutuklu bulunan SES MYK
üyesi Meryem Özsö¤üt’ün serbest
b›rak›lmas› için bir eylem yapt›lar
geçen hafta.
Eylemlerinin en çarp›c› yönü,

Böyle yapt›lar çünkü; Meryem
Özsö¤üt’ün “örgüt üyeli¤i”nin en
önemli delili, Mahir Çayan’›n kitab›n› evinde bulundurmas›yd›...
‹ﬂte “örgüt üyeli¤i” ellerindeydi.
Gelip tutuklas›nlard› onlar› da.
Asl›nda bu salt bir benzetme de
de¤ildir. Do¤rudur; Mahir örgüttür,
Mahir, devrimin yoludur, Mahir,
sosyalizmdir.
Faﬂizmin yasalar› lastiklidir ya;
Mahir’in Bütün Yaz›lar’›n› bir bay-

7
Nisan
g ü n ü
Güvenpark’ta
eylem
yapan SES üyeleri SES MYK Üyesi Meryem
Özsö¤üt’ün serbest b›rak›lmas›n› istediler.
Güvenpark’›n Adalet Bakanl›¤› giriﬂinde
toplanan SES’liler “Meryem Özsö¤üt’e Özgürlük” pankart› açt›lar. KESK Genel Baﬂkan› ‹smail Hakk› Tombul, D‹SK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, Genel-‹ﬂ Yöneticisi ‹smail Özhamarat ile KESK ve ba¤l› sendikalar›n yöneticilerinin de kat›ld›¤› eylemde konuﬂan SES Genel
Baﬂkan› Köksal Ayd›n, Özsö¤üt’ün evinde bulundurdu¤u kitaplar›n örgütsel döküman olarak
gösterildi¤ini söyleyerek “Bunlar suç ise evindeki kütüphanesinde çok kitab› bulunan herkes,
herhangi bir örgütün mensubu olarak tutuklanabilir” dedi.
KESK Genel Baﬂkan› ‹smail Hakk› Tombul da Özsö¤üt’ün serbest b›rak›lmas› için
uluslararas› sendikal örgütlere baﬂvurduklar›n›, Adalet Bakanl›¤› ve hükümet nezdinde giriﬂimlerde
bulunduklar›n› belirterek Özsö¤üt’ün bir
an
önce
serbest b›rak›lmas›
gerekti¤ini
söyledi.

rak gibi yukar› kald›ran eller, “bir
s›n›f›n baﬂka bir s›n›f üzerinde tahakkümünü tesis etmek” suçundan
da tutuklanabilirler pekala.
Diyeceksiniz ki, bu suçun maddesi, meﬂhur 141-142 kald›r›lal› çok
oldu. Ama zihniyet kalkmad› ki.
Özsö¤üt’ün, Ankara’daki onlarca devrimcinin demokratik tutuklanmas› gösteriyor ki, memleketimiz, 141-142’nin, 146’n›n faﬂist
zihniyetinden bir milim bile ilerlemiﬂ de¤il.
Çare Mahir’de yine.
Bütün Yaz›lar daha yukar›... Mahir daha yukar›; bir bayrak gibi.

Evinde Kitab›
Olan Herkes
Tutuklanabilir
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sin!” yaz›l› pankartla kat›lan ‹vme Dergisi mitingde herkese sa¤l›k ve güvenli gelecek talebini hayk›r›rken taﬂ›d›klar› dövizler ve
sloganlar›yla Alev
ﬁahin’in serbest b›rak›lmas›n› talep ettiler.
Art› ‹vme Dergisi çal›ﬂanlar› 11 Nisan günü de EMO
‹stanbul ﬁubesi'nde yapt›klar›
bas›n toplant›s› ile Alev ﬁahin’e
Özgürlük istediler. Bas›n
toplant›s›nda “Alev ﬁahin’e Özgürlük” pankart› aç›l›rken Elif
Aksu Kaya taraf›ndan yap›lan
aç›klamada “siyasal iktidar›n
hedefi aç›kt›r. Bask›ya ve sömürüye karﬂ› ç›kan ve bu amaçla
örgütlü ve kararl› tutum sergileyen her kiﬂi ve grup, siyasal iktidar›n hedefi olmaktad›r.
...AKP iktidar› topluma iki seçenek sunmaktad›r. Ya boyun
e¤eceksiniz ya da her türlü kovuﬂturman›n hedefi olacaks›n›z” denilerek “Alev ﬁahin’e
Özgürlük” kampanyas›n›n baﬂlat›ld›¤› ve birçok ilde bu taleple eylemlerin yap›laca¤› dile getirildi.

ALEV ﬁAH‹N SERBEST
BIRAKILMALIDIR
Ankara’da 8 Mart Dünya
Emekçi Kad›nlar Günü kutlamas›nda döviz taﬂ›d›¤› gerekçesiyle aralar›nda ‹vme Dergisi
Yay›n Kurulu üyesi ve Mimarlar Odas› Ankara ﬁubesi Sekreter Yard›mc›s› Alev ﬁahin’in de
bulundu¤u 9 kiﬂi tutukland›.
Mimarlar Odas› Ankara ﬁubesi taraf›ndan 7 Nisan tarihinde yap›lan yaz›l› aç›klamada
AKP’nin kendine muhalif her
türlü düﬂünceye sald›rd›¤›n›,
bask› alt›na almaya çal›ﬂt›¤›n›
belirterek Alev ﬁahin’in serbest
b›rak›lmas› istendi.
‹vme Dergisi de Yay›n Kurulu üyeleri Alev ﬁahin’in tutuklanmas›n› SSGSS için yap›lan
mitingde protesto ettiler. Mitinge “SSGSS Yasas› Geri Çekil-

Emniyetin Eﬂkiyalar› Ev Bast›

neydi?’ diye sordum. Amir
de ﬂaﬂk›n bir ﬂekilde cevap
verdi. ‹ﬂte DHKP-C örgütü
ﬂiddet uyguluyormuﬂuz, yasad›ﬂ› kiﬂiler evime geliyormuﬂ, bir sürü ﬂey ele geçirdik dediler. Ne ele geçirdiniz onlar› söyleyin dedim.
Tecrit alt›nda ölen insanlar›n resimleri
mi? Benim o¤lum tecrit alt›nda y›llard›r.
Biz o resimlerle defalarca eylemler yapt›k, tecrite karﬂ› ç›kt›k. Ben bir TAYAD’l›y›m dedim.
Ben 35-36 kiloday›m. Kilo alabilmek
için enﬂur kullan›yorum. Ama onu bile
delil diye yazm›ﬂlar. ‹fademi alacaksan›z
al›n dedim. Ben ﬂu an sizi alamam, bunun aç›klamas›n› yapamam savc›l›k daha
delilleri incelemedi dediler. Benim evime
bir daha bu ﬂekilde gelinmesini, halk›n
bu ﬂekilde rahats›z edilmesini istemiyorum dedim. Cevap veremiyorlar tabi.

“Bir ﬁeyler Tezgahl›yorlar,
Yak›nda Ç›kar”
Hrant Dink’in katledilece¤ine iliﬂkin istihbarat
bilgisi ulaﬂt›¤›nda,
h e r h a n g i b i r i ﬂ le m
y a pm a ya n ‹ s t a n b ul E mniyet Müdürü Celalettin
Cerrah’›n, devrimciler
karﬂ›s›nda çal›ﬂma
yöntemine bir ö r n e k :
2 1 Mart ’t a Fi gen Ku rtuluﬂ Cengiz’in Küçükarmutlu’daki evine, kendisi
evde yokken ‹stanbul
Emniyet Müdürlü¤ü
polisleri taraf›ndan, u z u n
n a m l u l u s i l a h l a r ve
ambulans eﬂli¤inde
bask›n yap›ld›, k a p ›
k ›r›l ar ak , sa b a h s a a t
07.30’dan 15.30’a k a d a r
arama ad› alt›nda evi talan edildi.
“ A r a m a d a ” h i ç b i r yasal
p ro s e d ü re u y u l m a d › .
“Arama” evde kimse
yokken yap›ld›¤› için, ne
a v u k a t l a r ne de Figen
C e n g i z a r a m a y a re f a k a t
edebildi.
Talan edilen evde, k a n s e r
t e d a v i s i g ö re n Ce ngi z ’ in,
ilaçlar› k›r›l›p ezildi. H e r
taraf k›r›l›p döküldü.
Bu talandan sonra,
Emniyet Müdürlü¤ü’ne
hesap sormaya giden
Cengiz’e ne Emniyet ne
de Savc›l›k bu keyfili¤in,
h u k u k i b i r aç›klamas›n›
yapamad›.

Halk Gerçe¤i’nin önceki say›s›nda Figen Kurtuluﬂ Cengiz’in Küçükarmutlu’daki evine polis taraf›ndan yasad›ﬂ› bir
ﬂekilde, ya¤mac› eﬂkiyalar gibi, bask›n
yap›ld›¤›n› duyurmuﬂtuk. Cengiz, evinin
talan edilmesine iliﬂkin ﬂunlar› anlatt›:
Halk Gerçe¤i: 21 Mart’ta eviniz polisler taraf›ndan arama ad› alt›nda talan
edilmiﬂ. Bize olay› anlatabilir misiniz?
F. Cengiz: Sabah kanser tedavisi gördü¤üm için hastaneye gitmiﬂtim. Saat
08.00-08.30 gibiydi, mahalleden telefon
geldi. “ Evinde kar maskeli adamlar
uzun namlulu silahlarla bask›n yap› yorlar, her ﬂeyi k›r›p döküyorlar. Evin
önünde ambulans da var” diye. Ben de
hemen avukatlar›m› arad›m. Onlar da
geldiler. Muhtar arama esnas›nda geliyor,
k›sa bir süre kal›yor, gidiyor. Tekrar ö¤leden sonra geliyor ve kendisi geldi¤inde
tutanak tutuyorlar. Polisler, sabah saat
07.30’dan 15.30’a kadar kendi baﬂlar›na
evi ar›yorlar. Beni katledebilirlerdi, bunun için mi böyle geldiler, ambulansla
gelmelerinin nedeni neydi? Öyle bir hava
yaratm›ﬂlar ki, evin etraf›na bant çekiyorlar. Kimseyi yaklaﬂt›rm›yorlar, namlular›
do¤rultuyorlar eve do¤ru, ambulans› kap›n›n önüne day›yorlar. Bütün herkes bana bir ﬂey oldu zannetmiﬂ.
Ev tan›nacak halde de¤ildi. Her ﬂey
k›r›k döküktü. Bütün eﬂyalar üst üste at›lm›ﬂ. Foto¤raf makinesi, telefonumu alm›ﬂlar. Kanser ilaçlar›m› alm›ﬂlar, k›rm›ﬂlar, ezmiﬂler ilaçlar›m›. Evde bir ﬂey
bulamay›nca zarar vermek amaçl› birçok
ﬂeyi k›rm›ﬂlar dökmüﬂler. Badana boya
her ﬂeyi yeniden yapmak zorunda kald›k.
Bir haftad›r evi düzeltmeye çal›ﬂ›yoruz.
Avukatlar›m aranmam oldu¤unu söylediler. Ben de, avukat›mla birlikte ne
için aranmam oldu¤unu ö¤renmek için
terörle mücadeleye gittim. Israr ettim ve
amirleriyle görüﬂtüm. Amire; ‘beni niye
ar›yorsunuz, evimi niçin bu hale getirdiniz, aramaya neden uzun namlulu silahlar ve ambulansla geldiniz, amac›n›z

Halk Gerçe¤i : Peki suç duyurusunda
bulundunuz mu?
F. Cengiz: Cuma günü bask›ndan
sonra hukuksuz arama için suç duyurusunda bulundum. 7 Nisan’da da Cumhuriyet Savc›l›¤›’na gittim. Savc›l›k izniyle
arama yap›lm›ﬂ zaten. Polisin sayd›¤› gerekçeleri savc› da sayd›, ben de ayn› ﬂekilde anlatt›m. Evime TAYAD’dan da o¤lumun arkadaﬂlar›ndan da gelenlerin oldu¤unu söyledim. Ben evime gelen insanlar›n GBT’lerine bakamam. Örgüt
davas›ndan yatm›ﬂ tahliye olmuﬂsa, o kiﬂi hiçbir yere ziyarete gidemez mi yani?
Verdi¤i izni savunamad›. Tamam ifadeniz al›nd› dedi ve biz ç›kt›k.
Halk Gerçe¤i: Sizce amaçlar› neydi?
F. Cengiz: Halen onu çözemedim zaten. Bir komplo yaratmak m› diye düﬂünüyorum. Bir ﬂeyler tezgahl›yorlar ama
ne, bu yak›nda ç›kar herhalde.
Halk Gerçe¤i: Son olarak söylemek
istedi¤iniz var m›?
F. Cengiz: Polis evi tek baﬂ›na aram›ﬂ, ben yoktum, avukat yok, muhtar
yok. Evime bir ﬂey de b›rakm›ﬂ olabilirler. Sonra gelip bunu evde bulduk diyebilirler. Ben bunun tedirginli¤ini yaﬂ›yorum. Çünkü hukuksuz bir ﬂekilde evim
arand›. Böyle bir ﬂey geliﬂirse ben terörle
mücadele polislerini sorumlu tutuyorum.
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mi olarak K›r›klar F Tipi’nde uygulan›yor. Oran›n müdürü de “di¤er F
Tipleri’nde uygulanm›yor bir biz mi
uyguluyoruz diye bu hakk› uygulamaktan vazgeçecek. Müdür “biz
yanl›ﬂ yap›yoruz” diyormuﬂ. Sohbet
hakk› daha önce k›sm› olarak Bolu,
Tekirda¤ 1 ve 2 No’lu, Edirne F
Tipleri’nde uygulan›yordu sonra
vazgeçildi. Ayakkab› aramas› dayatmas› ve benzeri gerekçelerle bu hak
tamamen ortadan kald›r›ld›. Yine
disiplin cezalar› var
gerekçesiyle uygulanm›yor” diye konuﬂtu. Aradan 1.5
y›l geçmesine ra¤men genelgenin uygulanmad›¤›na de¤inen Aﬂc›, Adalet Bakanl›¤›’n›n önümüzdeki hafta için
randevu verdi¤ini ve bu kez sözünde durursa görüﬂme yap›laca¤›n›
kaydetti.
“Bizim üzerimizde a¤›r bir sorumluluk var. Çünkü içerdekiler bize güvendiler ve Ölüm Orucu’na
ara verdiler. Bu yüzden biz de bunu
ciddiyetine uygun davranmak durumunday›z” sözleriyle herkesin sorumlulu¤unu hat›rlatan Aﬂc›, tecrit
sorununun çözülmesini istedi.
Bas›n toplant›s› tecrite karﬂ› birlikte verilen mücadelenin devam
ettirilmesi ve Adalet Bakanl›¤›’n›n
genelgeyi uygulamas› ça¤r›s›yla
sona erdi.

Yalana Son!
‘Sohbet Hakk›’ Uygulans›n
TAYAD’l› Aileler ve Av. Behiç
Aﬂc› yapt›klar› bas›n toplant›s›yla
Adalet Bakan›’n›n hapishanelerde
süren tecrit politikas› ve yaﬂanan
hak ihlalleri ile ilgili yalan söyledi¤ini vurgulad›lar.
5 Nisan günü ‹stanbul Barosu
Merkez Binas› Orhan Adil Apayd›n
Toplant› Salonu’nda TAYAD’l› Aileler’den, Canan ve Zehra Kulaks›z’›n babas› Ahmet Kulaks›z ve Av.
Behiç Aﬂc› “Yalana Son Hapishanelerde ‘Sohbet Hakk›’ Uygulans›n”
konulu bir bilgilendirme toplant›s›
yaparak genelgenin uygulanmas›n›
istediler. Toplant›ya aralar›nda Tecrite Karﬂ› Sanatç›lar, ÇHD’li Avukatlar, D‹SK, KESK, TTB,
TMMOB’dan üyelerin oldu¤u 100
kiﬂi kat›ld›.
‹lk sözü alan Kulaks›z konuﬂmas›nda, Adalet Bakanl›¤›’n›n tutsaklarla ilgili “tutuklular bizim program›m›za kat›ls›n sohbet hakk›ndan
yararlans›n” dayatmas›nda bulundu¤unu dile getirerek “Adalet Bakanl›¤› bunu yapmakla 122 insan›n
neden öldü¤ünü anlamak istemiyor.
Ailelerin iradesini hiçe say›yor.
Ama biz bu hakk› mutlaka onlara
uygulataca¤›z. Amac›m›za ulaﬂamazsak her türlü yolu yöntemi, deneyebiliriz. Son 7 y›ld›r yaﬂad›¤›m›z ac›y›, eziyeti ve zulmü bir kez
daha yaﬂamak istemiyoruz. Bunun
için ﬂimdiden iﬂi s›k› tutmal›y›z.
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Adalet Bakan› iyi niyetliyse yapaca¤› tek ﬂey “bu genelgeyi uygulay›n demektir. Bu hak kan ve can
pahas›na kazan›ld›. Tecrit edilmenin
yoksunlu¤unu, ac›s›n› çok yaﬂad›k.
Biz bunlar› tekrar yaﬂamak istemiyoruz” sözlerine yer verdi.
Adalet Bakanl›¤›’n›n insanlar›n
gözünün içine baka baka yalan söylemesine tepki gösteren Av. Aﬂc› ise
“Adalet Bakanl›¤› Ceza ve Tevkif
Evleri Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan
haz›rlanan raporu bir brifingle milletvekillerine aç›kl›yor. Çok sonradan haberimiz olan ve tesadüfen elimize geçen bu raporda sohbet hakk›
uygulan›yor deniyor, bu koca bir
yaland›r. Bugün sadece bu hak k›s-

‹ﬁKENCEN‹N SAVUNULDU⁄U
B‹R HAP‹SHANE: S‹NCAN F T‹P‹
Ankara Sincan Hapishaneler
Kampüsü’nde bulunan gençlik ve çocuk hapishanesinde iﬂkence yap›ld›¤›
bildirildi. Daha önce de defalarca bu
ﬂekilde gündeme gelen hapishaneye
yeni giren Bilgehan Karpat giriﬂte
önce askerler taraf›ndan ard›ndan da
gardiyanlar taraf›ndan iﬂkenceye maruz kald›.
8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar
Günü’ne kat›ld›¤› gerekçesi ile tutuklanan Bilgehan Karpat 18-21 yaﬂ ara-

s› tutuklu ve
hükümlüklerin
götürüldü¤ü
Sincan Çocuk
ve
Gençlik
Hapishanesi’ne konuldu. Avukat›
Özgür Y›lmaz’›n edindi¤i bilgilere
göre, hapishaneye 28 Mart’ta giriﬂ iﬂlemleri yap›l›rken ilk önce askerler
taraf›ndan tekme-tokat dövülmüﬂ,
sonraki aﬂamada kayd›n› yapacak
olan gardiyanlar taraf›ndan giriﬂteki
bir odaya al›nm›ﬂt›r. Karpat burada
“seni biz ak›lland›rmas›n› biliriz” denilerek bu kez de gardiyanlar taraf›ndan sald›r›ya u¤ram›ﬂ, burada tüm
giysileri zorla ç›kar›larak onursuz

Tecriti Soldan Savunmak
5 Nisan’da Birgün
Gazetesi’nde, Ferda
Keskin imzas› ile “ce zaevinde” baﬂl›kl› bir yaz› yay›nland›. Keskin, Birgün Gazetesi’nin
AB’ci köﬂe yazarlar›ndand›r. Yaz›s›nda, tecriti anlatm›yor, Adalet Bakanl›¤› ile birlikte, F Tiplerinde gerçekleﬂtirdikleri “ p rojeleri” anlat›yor.
Adalet Bakanl›¤› ile birlikte hayata geçirdikleri proje kendi anlat›m›yla; “edebiyat, felsefe, resim, se ram ik, tiyatro ve ben zer i alan larda
yap›lan atölye çal›ﬂmalar›” imiﬂ.
Bunlar, bakanl›¤›n, kullan›m›n›
tretmana uymaya ba¤lad›¤› ve “ h a p ish anelerd e tecrit yo k, b ak›n or tak kullan›m alanlar›nda bir araya
geliyorlar” demagojisinin arac› olarak kulland›¤› alanlard›r. Bu nedenle de, F Tipi hapishanelerin aç›ld›¤›
günden bu yana devrimci tutsaklar
bu alanlara ç›kmay› reddetmektedir.
Dolay›s›yla, gündeme getirilme
amaçlar› edebiyat, felsefe, resim vb.
de¤il, tecriti meﬂrulaﬂt›rmakt›r. Tutsaklar›n talepleri ise, tecritin kald›r›lmas›, tutsaklar›n birbirleriyle görüﬂmelerinin, “ t re t m a n a u y m a ”
denilen tüm onur k›r›c› yapt›r›mlara
uyma koﬂuluna ba¤lanmamas›d›r.
Keskin yaz›s›nda; “bu çal›ﬂma...

devlet ve sivil toplum örgütleri tems il ci l er i i çi n d e um u t vaa t edi yor d u .. . S › ¤ p o li t i k g e r e k ç e l er l e k e st i r meden karﬂ› ç›kman›n kolay, yapman›n ise her bak›mdan güç oldu ¤u bu çal›ﬂma...” gibi cümleler kuruyor.
Keskin’in sözünü etti¤i çal›ﬂman›n bütün amac›, ﬂu veya bu biçimde tretman› kabul ettirmektir. Tecriti gündeme getirmeksizin “ o r t a k
a l a nl a r› i ﬂ l e t m e k ”tir.
Keskin, bakanl›¤›n tretman› bir
ﬂekilde kabul ettirme politikas›na
gönüllü olarak hizmet etmekle yetinmiyor, bunun propagandas›n› yap›yor, devrimcileri bu politikaya tav›r ald›klar› için suçluyor.
Oysa onun ucuz böbürlenmeyle,
“ ka rﬂ › ç › k m a n › n k o l a y” dedi¤i bu
politikaya, tutsaklar 7 y›ld›r, 122 ﬂehit ve yüzlercesinin sakat kalmas›
pahas›na direniyorlar. Acaba, bu
Keskin gibilerine kolay m› görünüyor? ‹nsan hayat›na verdikleri de¤er
bu mu?
Fakat, tecrit zulmünün gönüllü
hizmetçisi, ne insanlar›n direniﬂlerine, ne taleplerine, ne düﬂüncelerine
sayg› duymuyor. AB ve Adalet Bakanl›¤› zemininde konuﬂuyor, onlar›n politikalar›n› uygulamak için
ç›rp›n›yor. Beynini, zulmün sahiple-

aramaya maruz kalm›ﬂt›r. Gördü¤ü muameleden kaynakl› ayaklar›nda morluklar, kula¤›nda morluklar oluﬂan
Karpat’›n kulak zar›n›n y›rt›ld›¤› ve denge problemi yaﬂad›¤› ö¤renildi.
Karpat’›n avukat› Özgür Y›lmaz konuyla ilgili yapt›¤›
aç›klamada Sincan Çocuk ve Gençlik Hapishanesi'nde
daha önce de Nadir Ç›nar, Özgür Karakaya, Cenan Altunç ve ‹lker ﬁahin’in iﬂkenceye maruz kald›klar›n›, vücutlar›ndaki falaka izlerinin tespit edildi¤ini ve müdür ile
16 personel hakk›nda dava aç›ld›¤›n›, bunun sonucunda
iﬂkence için de¤il de suç duyurusunda bulunan avukatlara davalar aç›ld›¤›n› hat›rlatt›.
Sincan Çocuk ve Gençlik Hapishanesi’nde iﬂkencenin
savunuldu¤una de¤inen Av. Y›lmaz Sincan Cumhuriyet
Baﬂsavc›l›¤›’na Sincan Çocuk ve Gençlik Kapal›
Hapishanesi’nde görevli müdür, müdür yard›mc›lar›,
doktor, olaya kar›ﬂan memurlar hakk›nda iﬂkence, göre-

rine teslim etmiﬂ, s›radan bir demokrat tavr› göstererek, bakanl›¤›n
kendi genelgesinde geçen “ s o h b e t
h a k k › ”n› neden uygulamad›¤›n› bile sormuyor.
Devleti savunuyor, devletin hücresini, tecritini, F Tipi’ni savunuyor.
Bunlar› ilk yapan Ferda Keskin de¤il, fakat Keskin bunlar› sol ad›na
yap›yor. Peki, bunun solla ne ilgisi
var? Sistemi meﬂru görüyor, sistemin tutsaklar üzerindeki bask›s›n›
meﬂru görüyor, fakat bunlar› kendisini sol diye pazarlayarak yap›yor.
Ne zamandan beri sol olmak, bu
düzene karﬂ› mücadele edenlerin
karﬂ›s›nda yer almak, kendini sistemin hizmetine sunmakt›r?
Keskin, ya kendisini sol diye tan›tmas›n, bu faﬂist düzenin savunucusu ve onun devrimcilere karﬂ› teslim alma politikalar›n›n uygulay›c›s› kimli¤iyle ortaya ç›ks›n. O zaman
bakanl›k yetkilileri gibi “tretmana
uyun” diye ba¤›rmas›n› yad›rgamay›z. Ya da sol olmak istiyorsa, tecrite karﬂ› mücadele etmekle baﬂlas›n.
Birgün Gazetesi’ne de soruyoruz: Böyle birinin Birgün’de ne iﬂi
var? Birgün Gazetesi, düzenin savunucular›n› m›, kendi çevresinde birleﬂtiriyor? Peki bunun “solu birleﬂt i r m e k l e ” ne ilgisi var? Sol bir gazete sayfalar›n› düzenin savunusuna, düzenin zulmünün propagandas›na ay›rmamal›d›r.

vi ihmal, kötü muamele, delil karatmak suçlar› ile ilgili suç duyurusunda bulundu.
Müvekkilinin “kendisine iﬂkence yapan ve olaydan haberi
olan kiﬂileri teﬂhis edebileceklerini” söyledi¤ini vurgulayan Y›lmaz
suç duyurusu metninde ﬂu bilgilere de yer verdi: “Müvekkilimin
gö¤üs kafesinin güvercin gö¤üs denilen ﬂekilde
olmas›ndan kaynakl› vücuduna sert müdahale olur
ise iç organlar›n›n parçalanmas› söz konusu olabilir. Bu nedenle ölüm tehlikesi bulunmaktad›r. Müvekkilim bu durumunu yetkililere bildirmiﬂtir. Aksi bir durumda cezaevinde yetkili kiﬂiler yeterli
özen göstermez iseler istemedi¤imiz bir kötü sonuçtan
sorumlu olacaklard›r.”
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‹ﬂbirlikçilerin Direniﬂe
Karﬂ› ‹ttifak›
Irak’ta, Amerikan ordusu ve iﬂbirlikçi Nuri El Maliki iktidar›na
ba¤l› kukla ordu, ﬁiiler’in liderlerinden Mukteda El Sadr’a ba¤l›
Mehdi Ordusu’nu silahs›zland›rmak
için sald›r›yorlar.
Sünni Araplar ve Kürtler aras›nda yap›lan anlaﬂmayla Barzani’nin
verdi¤i izin do¤rultusunda, Kürt
peﬂmergeler de, Mehdi Ordusu’na
karﬂ› savaﬂacaklar.
Emperyalizme karﬂ› birleﬂmeyenler, emperyalizmin bayra¤› al t › n d a , d i re n e n l e re k a r ﬂ › b i r l e ﬂ i yor!
Ne ç›kar› var Kürt halk›n›n Mehdi Ordusu ile çat›ﬂmakta? Elbette,
Kürt halk›n›n ﬁiiler’le çat›ﬂmas›nda
da, Mehdi Ordusu’na yap›lan sald›r›larda da ç›kar› olan Amerika’d›r.
Dolay›s›yla, peﬂmergeler de, iﬂgalci
Amerika’n›n ç›karlar› için Mehdi
Ordusu’na karﬂ› savaﬂacaklar.
‹ﬂte, iﬂbirlikçilik böyle bir ﬂeydir. Kendi halk›n›n ve baﬂka halklar›n ç›karlar›n›, emperyalist ç›karlara
feda edersin. Halklar›n kan›n› em-

K a de r l e r i n i A m e r i ka ’ y a
Tayin Ettirenlerin, Kendi
Ulusal Ç›karlar› Yoktur.
Onl a r Am e r i ka n Ç ›k ar l a r ›
‹ç in S av aﬂ ›rlar
peryalist ç›karlar için ak›t›rs›n. ‹ﬂbirlikçili¤in peﬂmergeleri içine sürükledi¤i konum da budur.
Israrla, Barzani-Talabani önderli¤indeki Kürtler’in kendi kaderlerini tayin hakk›n› kulland›¤›n› söyleyenler cevaplamal›d›r: Bunun ad›,
kaderini emperyalist Amerika’n›n
ellerine teslim etmek mi, yoksa kendi kaderini tayin etmek midir?
Herhalde, kimse kendi kaderini
tayin hakk›n›, emperyalist güçlerin
elindeki bir oyuncak haline getirmeden, mevcut durumu kaderini tayin hakk›d›r diye savunamaz. Kendi
kaderini tayin etmek demek, bir iradeye sahip olmak demektir. Peﬂmergeleri Mehdi Ordusu’nun üzerine salan, nihayetinde Amerika’n›n
iradesidir.

için kullanmak.
Emperyalizmin elinden ba¤›ms›zl›k, özgürlük bekleyenler, kendi
iradelerini de kaybederler. Bir halk,
bask› alt›nda tutuluyor olabilir, haklar› ve özgürlükleri elinden al›nm›ﬂ
olabilir, fakat kendi iradesi varsa,
gün gelir ve kendi kaderini tayin etme hakk›n› kullanman›n koﬂullar›n›, mücadelesi ile yarat›r. Talabani
ve Barzani iﬂbirlikçili¤inin yapt›¤›
ise, iradelerini emperyalistlere teslim etmektir. ‹radeleri emperyalizmin elinde olanlar›n, Kürt halk›n›n
kaderini tayin hakk›n› savunmalar›
da mümkün de¤ildir.
Fakat, bunlar ﬂaﬂ›rt›c› de¤il, iﬂbirlikçili¤in do¤as›d›r. Kuzey
Irak’ta oluﬂturulan Kürt devletinin,
emperyalizmin jandarmas› olarak
halklara karﬂ› kullan›laca¤› s›r de¤ildi. Dolay›s›yla, iﬂbirlikçi devleti
savunup da, peﬂmergelerin Mehdi
Ordusu’nun üzerine sürülmesine
karﬂ› ç›kanlar, kendilerini ve halk›
aldat›rlar.

‹stedi¤imiz “Kürtçe Serbestli¤i” Bu Mu?
DTP Milletvekili Osman Özçelik, Meclis kütüphanesine, çevirisini kendisinin yapt›¤› ilk Kürtçe kitab› verdi, TBMM Baﬂkanl›¤› da bu
kitab› kabul etti. Böylece, TBMM
kütüphanesine ilk Kürtçe kitap girmiﬂ oldu. Kitap, Alexander Soljenitsin'in “Stalin dönemindeki çal›ﬂma
kamplar›n›” konu alan `Ivan Deni soviç'in Bir G ü n ü ' isimli, anti-komünist gerici bir roman›.
Diyarbak›r’da 5 Nisan günü yap›lan, Osman Baydemir’in de kat›ld›¤› “ A t a t ü r k ’ ü n f a h r i h e m ﬂ e h r i li¤inin 82. y›ldönümü töreni”nde
de “ A t a t ü r k ’ ü n s e v d i ¤ i ﬂ a r k › l a r ”
Türkçe ve Kürtçe olarak okundu.
Bunlara kim sevinmeli?
‹ki tavr›n oligarﬂi aç›s›ndan orta-
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ya ç›kard›¤› sonuç ﬂudur: “Kürtçe
serbestli¤i de sizin ç›kar lar ›n›za
hizmet edebilir.”
Kuﬂkusuz, oligarﬂinin buna bir
itiraz› olmaz. E¤er, Kürtçe’nin serbest b›rak›lmas›, ulusal bask› alt›nda kalmalar›n›n do¤al sonucu olarak, büyük oranda sömürü düzenine
de tepki duyan Kürt halk›n›n, sömürü düzeni içine çekilmesine hizmet
edecekse buna sevinecek olan da,
ezilen halklar de¤il, oligarﬂi olacakt›r. Ve bunun ad› da, Kürtçe’nin serbest olmas› de¤il, Kürtçe’nin egemen s›n›flar›n hizmetine sunulmas›
olacakt›r.
Bu politika, egemen s›n›flar›
kand›rmak de¤ildir, sistemin boﬂluklar›n› kullanmak de¤ildir. Bu po-

‹ﬂte, Amerika’n›n halklara
verdi¤i ba¤›ms›zl›k, özgürlük budur. Sömürmek ve
kendi
ç›karlar›

litikalar milliyetçi, halklar›n ç›karlar›n› düﬂünmeyen, dar milliyetçi bak›ﬂla soruna yaklaﬂan politikalard›r.
Milliyetçili¤in, genel anlamda halklar›n yarar›-zarar› gibi düﬂünceleri
yoktur. Halklar›n zarar›na olan› da,
milliyetçilik zemininde savunabilirler. ‹ki örnek de, bunu gösteriyor.
Hay›r, bizim istedi¤imiz bu de¤ildir. Biz, Kürt halk›n›n ulusal haklar›n› kullanmas›n›, dili, kimli¤i
üzerindeki bask›lar›n kalkmas›n› istiyoruz, sosyalizme, Stalin’e Kürtçe
sald›r›lmas›n› istemiyoruz. Devrimci düﬂüncelerin Kürtçe dile getirilmesi yasaklan›rken, sadece düzenin
iﬂine gelen düﬂüncelerin Kürtçe dile
getirilmesine izin verildi¤i (TRT örne¤indeki gibi) bir Kürtçe serbestli¤i, demokratikleﬂme kategorisine
de girmez.

‹slamc› Anlay›ﬂta Ulusal
Hak Kavram› Yoktur
‹çlerinde Diyarbak›r Barosu Baﬂkan› Sezgin Tanr›kulu’nun da bulundu¤u, Diyarbak›r’daki çeﬂitli örgütlenmelerin temsilcileri, Tayyip Erdo¤an’la TBMM’de, “Do¤u ve Gü neydo¤u Anad olu b ölgeler inin so r u n l a r › n › ” anlatmak için görüﬂtü.
Fakat, Baﬂbakan’›n Kürt sorununu duymaya dahi tahammülü olmad›¤› için, görüﬂmenin belirleyici yan›n›, Baﬂbakan’›n, Tanr›kulu’na hakaret etmesi oluﬂturdu.
Sezgin Tanr›kulu’nun “ a n a d i l d e
e¤itim” ve “ k a m u s a l a l a n d a a n a dil de hizmet al ma hakk› ” n› gündeme getirmesi, Tayyip Erdo¤an’›n hakaretlerine maruz kalmaya yetti.
Tanr›kulu’na, “ Anadilde e¤itim
sadece az›nl›klar i ç i n d i r. O n l a r a
d a k u r s a ç › l › r” diye tepki gösteren
Baﬂbakan, Almanya’da yaﬂayan
Türkler’in durumunu örnek verdi.
Tayyip’e göre; Almanya’daki Türkler’le, Anadolu’daki Kürtler’in durumu ayn› idi. Almanya’daki Türkler
nas›l ki, baﬂka bir ülke topraklar›nda
yaﬂ›yorlarsa, Türkiye’deki Kürtler
de, baﬂka bir ülke topraklar›nda yaﬂ›yorlard›. Bu sözler üzerine AKP’nin
Kürt sorununa bak›ﬂ›n› anlatmak
için baﬂka söz etmeye gerek yoktur
asl›nda.
Bu örneklemeye itiraz eden Tanr›kulu, bu sefer Tayyip’in “ Ya l a n
konuﬂuyorsun, sen dürüst de¤ilsin” hakaretleriyle karﬂ›laﬂt› ve toplant›y› terk etti.
Baﬂbakan halk›n talepleri karﬂ›s›nda her zaman tahammülsüzdür.
Halk›n taleplerine verdi¤i cevaplar,
“ a n a n › d a a l g i t ”, “ g i t ç a l › ﬂ u l a n ” ,
“ m a r j i n a l l e r ” içeri¤indedir.
Talepler Kürt sorununa iliﬂkin oldu¤unda, islamc› Tayyip’in tahammülsüzlü¤ü de en üst boyutlara ç›kmaktad›r.
‹slamc› AKP’liler için Kürt sorunu yoktur. Kürt sorununun varl›¤›n›
kabul etti¤i zamanlarda da, amac›
halk› oyalamak, takiyye yaparak bir
yandan halk›n oyunu al›rken, di¤er

yandan Kürt sorununun üzerini
küllemekti.
Onlar anadili bilmezler, Arapça’y› bilirler. Anadil dendi¤inde, ulusal haklar dendi¤inde, islamc› Tayyip kimli¤i ortaya
ç›k›yor ve hakarete baﬂl›yor. Onlar›n
literatüründe, insan, insan haklar›,
insan›n de¤eri, ulusal haklar, ulusal
onur, ulusal kimlik gibi kavramlar da
yoktur. Bunlar› ifade eden bir taleple
karﬂ›laﬂt›¤›nda tahammülsüzleﬂiyor.
Yalanc›l›k, marjinallikle itham ederek ya da islamc› ideoloji ile etkisizleﬂtirmeye çal›ﬂ›yor. Halk›n talepleri
karﬂ›s›nda, k›ﬂk›rt›c›l›k ve provokatörlük yap›yor.
‹slamc› AKP iktidar›, herkesin
Sünni ‹slam dini zemininde hareket
etmesini, halklar›n Sünnilik bayra¤›
alt›nda toplanmas›n› istiyor. Bunun
için, Sünni ‹slam›, halk› tek bayrak
alt›nda toplayacak politika olarak
öneriyor.
Böylece, Kürt sorununu, Aleviler’in sorunlar›n›, di¤er az›nl›klar›n
sorunlar›n› çözmüﬂ olacak. ‹slamc›
kafa, halklar›n tarihsel geliﬂimini anlam›yor. Kürt sorununu, Aleviler’in
sorununu anlam›yor. Tarihsel süreçlerin ortaya ç›kard›¤› sorunlar›, dincili¤i geliﬂtirerek, “ y o k s a y a r s a n
yok olur” politikas›yla görmezden
gelerek, gündemden ç›karabilece¤ini san›yor.

T ü r b a n Yasa¤›, AKP’ye
Kapatma Davas›
Demokrasiye Ayk›r›, Anadil
Yasa¤› Demokrasiye Uygun
Tayyip Erdo¤an’›n demokrasisi
de sadece kendisi içindir. Bir ﬂey,
e¤er AKP iktidar›n› güçlendiriyorsa,
o demokrasiye uygundur, tersi durumda demokrasi rafa kald›r›l›r.
Kürtler’in ulusal talepleri, AKP
iktidar›n›n politikalar›na uygun de¤ildir. Ulusal talepler, ulusal haklar,
dincilik zeminini zay›flat›r. Tayyip
ise, dincilik zemininde iktidar ola
bilmektedir. O zaman, dincilik zeminini zay›flatan her politika, AKP iktidar›n›n tepkisi ile karﬂ›laﬂacakt›r.

“Ne
yapacaks›n›z “ana
dil”i; A r a p ç a k o n u ﬂ u n ,
Al l a h ’ › n d i l i d e
Arapça’d›r...”
Bu
nedenle, devrimcilere, sosyalistlere
düﬂmand›r,
Kürt kimli¤ine
düﬂmand›r, Aleviler’e düﬂmand›r. Fakat, Amerika ve AB’ye
uﬂakl›k yapmaktan rahats›z de¤ildir.
Çünkü, iﬂbirlikçilik kendisini iktidara taﬂ›maktad›r.
Böylesi bir iktidar›n ne Kürt sorununu, ne de halk›n herhangi bir sorununu çözmesi sözkonusu de¤ildir.
Bugüne kadar da, halk›n tek bir sorununu çözmemiﬂtir.
Karﬂ›s›nda, sorunlar› gündeme
getirmeyen, AKP’nin dayatmalar›na
boyun e¤en halk istiyor. AKP ne verirse boyun e¤ilmeli, karﬂ›s›nda
tevekkül edilmelidir.
Halk›n taleplerini gündeme getirmesine, talepleri için mücadele etmesine tahammülsüzdür. Oysa demokrat olman›n, demokrasiyi savunman›n temel koﬂulu, halk›n örgütlenme, talepleri için mücadele etme
hakk›na sayg› göstermeyi, bunu yasal güvence alt›na almay› gerektirir.
Fakat islamc›n›n demokrasi bilinci yoktur. ‹slamda kulluk vard›r.
‹ktidar› elinde bulunduranlar kendilerini, tanr›n›n temsilcileri sayarlar.
Halktan kendilerine koﬂulsuz biat etmelerini isterler.
AKP’nin iste¤i de budur. ‹ktidardan kimse bir talepte bulunmamal›,
mücadele etmeye kalk›ﬂmamal›, tarikatlar d›ﬂ›nda örgütlenme olmamal›d›r. Bunlar› bugün bütünüyle dayatam›yorsa, bu henüz bunun zeminini
oluﬂturamad›¤› içindir. Fakat, bugüne kadar gündeme getirdi¤i dayatmalar, bu kafa yap›s›n› ortaya koymaktad›r.
Birkaç ayl›k, gözalt› tutuklama
politikalar› bile, AKP iktidar›n›n
halk›n hak ve özgürlüklerine, örgütlenme ve mücadele hakk›na ne kadar
tahammülsüz oldu¤unu göstermeye
yeterlidir.
Say›: 2 / 13 Nisan 2008
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Hesaplar Ba¤dat’tan dönecek;
büyük insanl›k kazanacak!
“Yanl›ﬂ hesap Ba¤dat’tan döner. ” Kimbilir kaç yüzy›ll›k bir deyiﬂ. Tarih, sözünü do¤ruluyor:
Irak’ta iﬂgal 5. y›l›nda. 9 Nisan’da Ba¤dat’a giren iﬂgalci, 5 y›l
sonra, hala Ba¤dat’› teslim alamad›.
‹ﬂgal yönetiminin ve kukla yönetiminin s›¤›nd›¤› “yeﬂil bölge”de bile
kendilerini güvence alt›na alam›yorlar, hala havan toplar› ya¤›yor
“yeﬂil bölge”ye. Ve iﬂgalin 5. y›ldönümünde hala çareyi tüm Irak çap›nda araçlara soka¤a ç›kma yasa¤›
koymakta ar›yorlar...
Oysa... Oysa, bombalar, daha
Ba¤dat’a düﬂmeden önce, teﬂrif etmiﬂlerdi evlerimizin içine. Adlar›n›,
kodlar›n›, rollerini ö¤rendik bir bir.
Ancak halk düﬂmanlar›na özgür bir
kanl› ve kara mizah›n ürünü olarak
bunlara “ak›ll›” füze denildi¤ini de
o zaman duyduk.
Yere düﬂmeden önce, y ü re k l e re
k o r k u s u d ü ﬂ s ü n diye cümle aleme
gösterdiler suç aletlerini. Füzelerini,
uçaklar›n›, toplar›n›... Gözümüze
soktular iyice, ki bilincimiz beyaz
bayra¤› çeksin. Herkes “bu emperyalizme karﬂ› durulamaz” diye düﬂünsün!.. Besbelli, tüm dünyay› teslim alman›n ad›m›yd› Irak’›n iﬂgali.
Ve iﬂte o ak›ll› bombalar›yla beraber
att›lar o kanl› ad›m›.
Sömürü ve zulümden mamul bir
ak›l›n imali olan ak›ll› ve katil füzeler, birbiri ard›na düﬂtüler Irak’a.

‹ﬂgalcinin Aczi:
‘Ba¤dat’ta araç
trafi¤i yasakland›’
9 Nisan’da Ba¤dat’a girmiﬂti emperyalist haydut. ‹ﬂgalcinin “güllerle
karﬂ›lanaca¤›” senaryosunu do¤rulayan hiçbir ﬂey yoktu ortada. Acemice
düzenlenmiﬂ bir “heykel devirme” senaryosuyla Saddam’›n heykeli y›k›l›rken, iﬂgalci bu sahneyle iﬂgalini meﬂ-
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Co¤rafyam›za, baht›m›za düﬂmeye
devam ediyor hala, üstünde “ M a d e
In USA” yazan bombalar. Ve parçalan›yor halklar›n eli kolu, eti kemi¤i, kan›yor bebeler... Kor ateﬂlerde,
kor ac›larda yanan yürekler hep bizim. Orada, burada, Filistin’de,
Irak’ta düﬂerken peﬂ peﬂe bombalar,
biner biner kan›yor halklar. Öyle ya,
halklar›n kan›n› dökmeden dönmez
bu emperyalist çark. Çünkü, halklar›n kan›yla ya¤l›yorlar emperyalist
sömürünün alçak çark›n›.
Söyleyin Irak iﬂgalinin “bilançosunu” ç›karan emperyalist baylar ve
onlar›n borazanlar›, söyleyin: Irak
halk›n› kaç milyon eksilttiniz? ‹statistikleriniz ne diyor bu konuda? Bir
milyon eﬂi¤ini aﬂal› epey olmuﬂtu
zaten. ﬁimdi kaç› buldu ecelsiz
ölümlerimiz? Ne kadar oldu mezarlar›m›z ve mezars›zlar›m›z?
Rakamlar, en nihayetinde bir soyutlamad›r. Ama iﬂgal, katliam, zulüm ve ölüm, çok somuttur. Çizmenizin çi¤nedi¤i her toprak, kanar bu
yüzden. Ve tarifsiz ac›lar deryas›na
dökülür ceset nehirleri. ‹statistikçilerin suçu yok elbette. Var oldu¤unuz yerde, baﬂka suçlu aramaya da
gerek yok. Suçlusunuz! Döktü¤ünüz kan, sömürdü¤ünüz al›nteri ve
ya¤malad›¤›n›z toprak karﬂ›s›nda,
suçlusunuz. Tesellisi de¤il ama hesab› olan ac›lar›m›z›n karﬂ›s›nda, en
geliﬂmiﬂ silahlar›n›z bile kepaze kal›r. Suçlusunuz.
rulaﬂt›rmay› amaçl›yordu. Fakat olmad›. ABD’nin iﬂgalini sadece emperyalizmin emrindeki BM tan›d›;
Irak halk› ve dünya halklar› bu iﬂgali
ne o gün, ne de ondan sonra tan›mad›lar. Direniﬂ o andan bu yana sürüyor.
Amerikan emperyalizminin ve
kukla yönetiminin 5 y›ld›r süren “direniﬂ bitti bitiyor” söylemlerine ra¤men,
böyle. ‹ﬂgalcinin aczini kan›tlayan son
örnek, iﬂgalin 5. y›ldönümünde ilan
edilen “soka¤a ç›kma yasa¤›” oldu.

Kim teselli edebilir, kuca¤›ndaki
yavrusu ‹srail taraf›ndan katledilen
o anneyi? Kim teselli edebilir, bütün ailesi gözlerinin önünde yak›lan
o Irakl› çocu¤u? Kim teselli edebilir
paletlerin ezdi¤i civan delikanl›lar›n
yaﬂ›tlar›n›? Kim teselli edebilir Ebu
Garip’te tecavüz edilenleri?.. Kim
teselli edebilir bu kadar kan› dökülen ve bu kadar aﬂa¤›lanan halklar›?
Kim teselli edebilir bizi? Neyle,
nas›l???
Hay›r, bunlar› Bush’a ve onun
iﬂbirlikçilerine sormuyoruz. Onlara
sorumuz yok, ama cevab›m›z var.
Hayat›n ve kavgan›n içinde verdi¤imiz ve verece¤imiz cevaplar›m›z
var. ‹yi dinleyin emperyalist efendiler yüreklerimizden kopup gelen
hayk›r›ﬂlar›! Hiç unutmay›n ki silahlar›n›z›n, iﬂbirlikçilerinizin ve
dalga geçer gibi aç›klad›¤›n›z özürlerinizin çap› yetmez ac›lar›m›z›n
kudretini gö¤üslemeye.
Ne güzel ve ne kadar do¤ru söylenmiﬂtir tarih içinde: Yanl›ﬂ hesap
Ba¤dat’tan döner. Elbette Ba¤dat’tan dönecektir emperyalizmin
bütün o kanl› hesaplar›.
Ba¤dat’›n kuzeyindeki Samarra’da özgürlük için savaﬂ›p katledilen Babek, yüzy›llar önce ﬂöyle
hayk›r›yordu zalimlere.
“Ey zavall›lar, siz hiçbir zaman
özgürlük yang›s›n›n ne demek oldu¤unu anlamayacaks›n›z. O dehﬂetli
yang› ki, yüre¤i yak›p küle çeviriyor.
Özgürlük, o ister tatl› olsun, isterse
ac›; yaln›z oydu benim secdegâh›m!
Ve müstebid ki beni öldürüyor, o da
hiç anlamayacak ki, ölümü ile özgürlük fedaisi büsbütün yok olmuyor.”
Babek’in dedi¤i gibi, özgürlük
fedaileri yok olmuyor ve dolaﬂ›yor
zulmün oldu¤u her yerde. ‹ﬂte bu
yüzden bütün o emperyalist hesap-

lar yenilip dönecektir Ba¤dat’tan.
Er ya da geç, ama mutlaka böyle
olacakt›r. Çünkü bu, tarihin yazg›s›d›r ve tarihi sadece halklar yazar.
ﬁimdi cesetlerimiz üzerinde
yükselen o “uygar” saltanatlar›n›n
izlerini sergiliyorlar. ‹ﬂgallerini,
vahﬂetlerini, Ebu Garipleri’ni, kültürlerini, pervas›zl›klar›n› ve ahlaks›zl›klar›n› bir mil gibi gözümüze
sokuyorlar. Ki k ö r olal›m, sa¤›r
kalal›m ve lal olup isyan etmeyelim zalimin zulmüne. Sonra da “öz gürlük getirmek” diyelim bütün bu
olup bitene. Irak’›n demokratikleﬂti¤ine inanal›m beraberinde. Ve
sonra tarih, “ c e l l a d › n a a ﬂ › k k u rb a n ” desin cümle halklar›m›za.
Hay›r!
Böyle bir ﬂey olmayacak. Çünkü
O büyük insanl›k ölmedi. ‹ﬂçisi,
köylüsü, ayd›n›, tüm emekçileri,
ezilenleri ve emekten yana olanlar›yla büyük insanl›k, ölmedi!
Özgürlük fedailerinin nefesleriyle solup al›p veriyor halklar. O
büyük insanl›k yaﬂ›yor ve emperyalist zorbal›¤a karﬂ› savaﬂ›yor. Ki zalimler oldukça, özgürlük savaﬂç›lar›
tükenmez bu topraklarda. Ö z g ü r l ü¤ün en net tan›m›, emperyalizme
b a ﬂ k a l d › r m a k t › r bu ça¤da. Bu
kadar kesin ve yal›n.
Öfkeliyiz elbette Amerikan emperyalizmine. Bir as›rd›r bölgemizde ayaklar›n› basmad›k yer b›rakmayan iﬂgalcilere karﬂ› biriken öfkemizin hedefinde, ﬂimdi A m e r i k a n h a r a m i l e r i var. Onlar› da yenece¤iz. Onlar› da kovaca¤›z buradan. Özgürlük fedaisi Gülnihal Y›lmaz’›n dedi¤i gibi: “Milyonlarca
nedenimiz var bunun için”!
Öfkeliyiz “kovboyvari” yöntem
ve söylemlerle yönetmeye kalk›ﬂanlara, öfkeliyiz bu sald›rgan politikalar› uygulatan tekelci burjuvalara.

Burjuvazinin, düzeniçi statükolarda
yaﬂayanlar›n anlayamad›klar› eylem biçimleri iﬂte bu köküne kadar
s›n›fsal öfkenin sonucudur. Bu öfkeyi, hissetmek bir yana, tahlil bile
edemeyenler, art›k günümüz dünyas›n› tahlil etme yeteneklerini de
kaybetmiﬂlerdir. Öfkemizin sonucunu Engels söylemiﬂtir zaman›nda:
“Bu öfke, bu kin, daha çok...
kendi durumlar›n›n ne denli insanl›k d›ﬂ› oldu¤unu sezinlediklerini,
gururlar›n›n çi¤nenmesine izin vermeyeceklerini ve önünde sonunda
burjuva köleli¤inden kurtulacaklar›n› gösteriyor. ”
Gösterileni görüyor musunuz!
Hayat bunun izleriyle doluyor ﬂimdi. Yak›nda taﬂacakt›r toprak. Ve
ölümsüz ölüler, öldürüldükçe daha
da ölmez olurlar. Onlara bu yüzden
halk denir sadece; vurmak ile k›rmak ile tükenmeyen, vuruldukça
ço¤alan, bir ölüp bin do¤an halk...
‹ﬂte bunun için zafer kazanam›yor emperyalist Amerika Irak’ta.
Milyonlarca öldürmüﬂ olmas›na
ra¤men, zafer kazanam›yor...
Biz, onuru, de¤erleri, özgürlü¤ü
var eden o büyük insanl›k ailesinin
ta kendisiyiz. Giysilerimiz, dilimiz,
derilerimizin rengi farkl› da olsa,
benzeriz biz birbirimize. Emekçili¤imiz, ezilmiﬂli¤imiz benzer. Patronlar›m›z, zalimlerimiz benzer.
Amerikan emperyalizminin baﬂ›m›z›n üstünde bir k›l›ç oluﬂu, t›pk›s›
t›pk›s›na ayn›d›r her yerde. O k›l›c›
parçalay›p atmak, tarihsel yazg›
kardeﬂli¤imizdir. Bir baﬂka benzerli¤imiz, ufka bakt›¤›m›zda gördü¤ümüzdür. ‹nsanl›¤›n müstakbel ve
mukadder zaferidir gördü¤ümüz.
Zafer kesindir. ﬁorul ﬂorul akan
kan pahas›na da olsa, yeni bir dünya do¤acak, yeni düzenler kurulacakt›r. Ortak düﬂman›m›z Amerika’n›n üstüne yürüyüﬂümüzün her
ad›m›nda yeni bir dünya do¤acakt›r.
Ozan›m›z Enver Gökçe’nin müjdeledi¤i gibi: “ﬁimdi gözayd›n etme
zaman›d›r / Yeni bir dünya do¤uyor
/ ﬂorul ﬂorul giden kan pahas› /
Müjdeler müjdeler olsun / yeni bir
dünya do¤uyor...”

Aç
Amerikal›lar!
Irak iﬂgalinin Amerikan tekellerini daha da zenginleﬂtirdi¤ine kuﬂku yok. Fakat Amerikan halk› gün
geçtikçe yoksullaﬂ›yor.
Geçen hafta ‹ngiltere’de yay›nlanan I n d e p e n d e n t Gazetesi’nde yay›nlanan "ABD 2008: Büyük Buhr a n " baﬂl›kl› yaz›, bu yoksullaﬂmaya dair çarp›c› rakamlar içeriyordu.
Amerika’da gitgide uzayan bir
kuyruk var: Açlar›n kuyru¤u bu.
“ A B D ' d e re s m i r a k a m l a r l a ﬂ u
an itibar›yla 28 milyon A m e r i k a l ›
t e m e l g › d a h a rc a m a l a r › n › d e v l e tin verdi¤i ‘g› da karne l eri yl e’ ya p › y o r.”
Amerika’da baﬂlayan son ekonomik kriz, açlar›n çaresizli¤ini ve
açlar kuyru¤unu daha da uzatt›.
Gerçekte yoksullu¤un göstergesi olan bu “g›da karnesi” uygulamas›, Amerika’da yaklaﬂ›k 40 y›l önce
baﬂlam›ﬂ durumda. Bu belgelere
muhtaç olan Amerikal›lar’›n say›s›
her geçen y›l artm›ﬂ ve bugün 30
milyona dayanm›ﬂ halde. Sadece
geçen y›l, 2 milyon Amerikal› eklenmiﬂ bu rakamlara: “ 28 milyon
Amerikal›, hayatta kalmak için
b u b e l g e l e re m u h t a ç d u r u m d a ”
Dahas›, Amerika’da uygulanmakta olan mevcut ekonomik politikalar, bu durumun de¤iﬂebilece¤ine dair en küçük bir umut da yaratm›yor. Yine I n d e p e n d e n t’den aktar›yoruz:
“ ‹ ﬂ s i z l i k o r a n › s o n i k i y › l › n r ek o r se v iy e si n d e.. . Kred isin i ö de yemedikleri için evlerini kaybe debilecek olanlar›n say›s› da ge çen y › la gö re y ü z d e 9 3 a r t m › ﬂ d u r u m d a . . . K a r n e l e r, g›da fiyatla r›ndaki art›ﬂlar› karﬂ›lamaya yetm i y o r. . . "
Ve ta ri hi aç› dan i lgi nç ve t ra jik olan ﬂu ki; Amerikan emperyalizmi ad›na Irak’› iﬂgal eden Amerikan askerlerinin ço¤u da iﬂte açl›¤a,
yoksullu¤a mahkum edilmiﬂ bu
Amerikal›lar aras›ndan devﬂiriliyor.
Say›: 2 / 13 Nisan 2008
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Taksim’i Zaptedelim!
77 Katliam›n›n hesab›n› soral›m!
1 May›s, s›n›flar mücadelesinin özel anlam›
olan günlerinden biridir. Yüzy›l› aﬂan süredir
devam eden kavgas›yla, yasaklar›yla, yasaklar›
aﬂan iradesiyle sömürüden yana olanlarla,
emekten yana olanlar›n karﬂ› karﬂ›ya geldi¤i bir
gündür. 1 May›s, daha kökeninde, ezenlerle ezilenlerin, sömürenlerle sömürülenlerin, burjuvaziyle emekçilerin çat›ﬂmas›n›n ürünü olarak tarih sahnesine ç›km›ﬂt›r. Bu nedenledir ki, yüzy›l› aﬂk›n süredir yasaklanmaya, unutturulmaya,
içi boﬂalt›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂsa da bunlar›n hepsine karﬂ› direnebilmiﬂtir 1 May›s.
1 May›s, yüzy›l› aﬂk›n süredir dünyada ve
ülkemizde iﬂçi s›n›f›n›n ve tüm ezilenlerin birlik, mücadele ve dayan›ﬂma günü olmaya devam ediyor.

* Taksim’de
1 May›s
yasa¤›na
son
verilmeli,

* 1 May›s
resmi tatil
ilan
edilmeli,

* 1977
katliamc›lar›
yarg›lanmal›

* SSGSS
Yasa
Tasar›s› geri
çekilmeli!
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Ülkemizde de 1 May›s için ony›llara yay›lan
zorlu mücadeleler verdik ve vermeye devam
ediyoruz. Yasakl› y›llardan, “bahar bayram›”
manevralar›ndan, 1 May›s alanlar›n›n kan gölüne dönüﬂtürüldü¤ü zamanlardan geçtik.
1 May›s 1989’da ﬂehit verdi¤imiz genç iﬂçi
Mehmet Akif Dalc›’n›n elindeki taﬂlar, bir büyük kavgan›n güçlü silahlar›yd›. 1 May›s ülkemizde y›llard›r yasal olarak kutlan›yor. 1 May›s’›, iﬂte Dalc›’n›n kuca¤›ndaki o taﬂlar sayesinde kazand›k. Y›llard›r 1 May›s kutlamalar›na
kapal› tutulan Taksim’i de, o taﬂlar sayesinde
kazan›yoruz. Taﬂ deyip geçmeyin. Daha o zaman, 1989 1 May›s’›nda Mehmet Akif Dalc›’n›n ﬂehit düﬂmesinin hemen ard›ndan onun
an›s›na ç›kar›lan kitab›n isminde denildi¤i gibi
“taﬂ de¤il yürekti elimizdeki”. Ve o yürek,
devrimci bir politikayla donanm›ﬂt›. Genç devrimci iﬂçinin kuca¤›ndaki taﬂlar, taﬂlar› tutan el,
ele güç veren yürek, o yürekteki devrimci coﬂku ve kararl›l›k, devrimci politikayla bütünleﬂerek proletaryan›n tarihsel gününü savundu.
Devrimci 1 May›s Platformu, iki hafta önce yapt›¤› aç›klamada ﬂöyle diyordu:

“Yer tart›ﬂmas› yoktur. Sorun emekten ve
halktan yana tüm devrimci, ilerici güçlerin biraraya gelip Taksim 2008 1 May›s’›n› birlikte
örgütlemesi sorunudur. Bu sorumluluk hepimizindir. ”
Bu noktaya yaklaﬂ›k 20 y›ll›k bir m ü c a d e lenin sonucunda gelindi. 12 Eylül faﬂist cuntas›n›n ülkemizin üstüne bir karabasan gibi çök-

tü¤ü y›llar›n ard›ndan devrimci hareket, halk›n
mücadelesini büyütmesine paralel olarak 1 May›s’a sahip ç›kmay› da gündeme getirdi. 1 May›s’a her koﬂul alt›nda ve bedeli ne olursa olsun
sahip ç›kmam›z› gerektiren iki temel nedeni miz vard›. Birincisi: Oligarﬂi, halk›n yükselen
mücadelesini bast›rmak için, devrim ve sosyalizm hedefine yürüyüﬂü durdurmak için halk›
katletmeyi göze alabilece¤ini 1 May›s 1977’de
göstermiﬂti. Bu katliam› unutamazd›k. Ama
meselemiz sadece katillerden hesap sormakla
da s›n›rl› de¤ildi; 1 May›s’a sahip ç›kmak, devrim ve sosyalizmde ›srar›m›z›n ifadesi olacakt›.
‹kincisi: 1 May›s’› kutlama hakk› ve tarihsel
olarak “1 May›s alan›” ad›n› alm›ﬂ bulunan
Taksim Alan›, 12 Eylül’den sonraki y›llarda
emekçilerden, ezilen halktan gasbedilenler aras›ndayd› ve bunlar› da geri alacakt›k.
Bunun için 1988’den itibaren devrimci hareketin önderli¤inde Taksim alan›n› kazanmak
için militanca bir mücadeleye giriﬂildi. 1 May›s’› kazanmak zor olacakt›. 1 May›s alan›n›
kazanmak daha da zor olacakt›. Ama
devrime yürüyeceksek, bu
çizgiden yürüyecektik.
Kaybetti¤imiz
her mevzi için
yeniden

kuﬂand›k
genç öfkeni
taﬂlar›n
kucaklar›m›zda
bizlere
ö¤retti¤in
kavga
kavgam›z
büyüyor
omuzlar›m›zda
aln›ndaki
kurﬂun yaras›
sönmeyen
bir ateﬂ ﬂimdi
büyüyor
inatç›
kavgam›zda
büyüyor
sar›yor
halk›n yüre¤ini
zaptetti¤imiz
alanlara
sesini
taﬂ›yaca¤›z
kan›m›zla
yaz›yoruz
tarihi
hakl›y›z
kazanaca¤›z!

çarp›ﬂacak, gerekirse bedeller ödeyecek,
gerekirse alanlar› bir kez daha kan›m›zla
sulayacak, ama oligarﬂinin yasaklar›na teslim olmayacakt›k.

Oligarﬂinin terörüne, sar›
sendikac›l›¤›n oyunlar›na,
reformizmin pasifizmine ra¤men
kazand›k 1 May›s’›
Ülkemizdeki 1 May›s mücadelesi, s›n›flar mücadelesinin tüm karakteristik özelliklerinin görüldü¤ü bir aland›r. 1 May›s hakk›n› ve 1 May›s alan›n› kazanmak için giriﬂti¤imiz bu kavgada, karﬂ›m›za oligarﬂinin
yasaklar› ve terörü, sar› sendikac›l›¤›n 1
May›s’› salonlara hapsetmek isteyen manevralar›ndan o p o r t ü n i z m i n , reformizmin
bedeller ödememek için geliﬂtirdi¤i teorilere kadar pek çok engel ç›kt›. Kimileri “takvim devrimcili¤i” deyip yads›d› 1 May›s’›.
Kimileri “iﬂçi s›n›f›n› fabrikalarda örgütleyece¤iz” deyip yan çizdi iﬂçi s›n›f›n›n bu
tarihsel kavgas›ndan. Kimileri “1 May›s’›n
hangi alanda yap›laca¤› iﬂçi s›n›f›n›n gündemi de¤il” deyip yan çizdi.
Önce D‹SK ve bugün de Türk-‹ﬂ, e¤er
“Taksim’e ç›kma” karar› aç›kl›yorlarsa, bu
sonuç, yukar›da say›lan anlay›ﬂlara ra¤men
1 May›s mücadelesinde gösterilen netlik ve
kararl›l›kla mümkün olmuﬂtur. O zaman
yazd›¤›m›z gibi: “Kim hangi teoriyi geliﬂtirirse geliﬂtirsin, Taksim, iﬂçi s›n›f›n›n tarihsel ‘1 May›s alan›’ olarak yerinde duruyor.
yerinde gerçek sahiplerini bekliyor, her y›l...
iﬂçi s›n›f›na, Türkiye devrimci hareketine ›srarl› davetini tekrarlay›p duruyordu.”
Herkes meselenin “tek baﬂ›na”, soyut anlamda bir “alan” meselesi olmad›¤›n›n fark›ndayd› elbette. Kimsenin böyle bir iddias›
da yoktu. Ama iﬂçi s›n›f›n› fabrikalarda örgütlemekle, alanlara ç›kmay› karﬂ› karﬂ›ya
getiren teoriler, zaten esasta bu çat›ﬂmadan
uzak durman›n gerekçesini üretmek için yap›l›yordu. Ve s›n›flar mücadelesi aç›s›ndan
k›ymeti yoktu. ‹ﬂte bak›n, 1980’lerin ikinci
yar›s›ndan bu yana sürdürülen ›srarl›, kararl› bir mücadele, 1 May›s’› ve 1 May›s alan›n› nas›l herkesin gündemine soktu...
Çok zulüm planlar› yap›ld›, çok oyunlar
oynand› 1 May›slar üzerinde. 1988’de,
1989’da, 1990’da 1 May›s alan› iﬂgal edildi, vahﬂice sald›rd›lar 1 May›s’› kutlamak için gelenlerin üzerine. Ama
kararl›yd›k biz. ﬁ e h i t l e r, y a r a l › l a r,

yüzlerce tutsak verdik, ama y›lmad›k ve ertesi y›l yine ç›kt›k meydanlara.
‹ﬂte bu kararl›l›k karﬂ›s›nda, 1 May›s’›n
yasall›¤›n› tan›mak zorunda kald› oligarﬂi.
O kadar ki, 1990 May›s’›nda, o güne kadar 1 May›s’› yok sayan T ü r k - ‹ ﬂ, 1 May›s’›
kutlama karar› ald›. Demirel, ‹nönü, Vehbi
Koç, “11 May›s yasallaﬂmal›d›r” diye demeçler verdiler. Ne olmuﬂtu peki? O zaman
kulland›¤›m›z sözlerle soral›m: “Taﬂ m› düﬂmüﬂtü baﬂlar›na?”
Evet, Dalc›lar’›n f›rlatt›¤› taﬂlar düﬂmüﬂtü baﬂlar›na. 1988-89-90’da Taksim’e ç›kan
her sokakta militanca verilen mücadele,
gösterilen siyasi kararl›l›k, 1 May›s’›n meﬂrulu¤unu herkese kabul ettirdi.
Bask›lar, yasaklar, manevralar bitmedi
elbette. Düzen sendikac›l›¤›n› kullan›p böldüler 1 May›slar’›. Veya 90’lar›n ikinci yar›s›nda oldu¤u gibi, 1 May›slar’dan d e v r i mcileri tasfiye etmeye çal›ﬂt›lar. 1997’de,
1998’de “iki 1 May›s” gerçekleﬂti ülkemizde. “MGK’n›n 1 May›s’›” ve “iﬂçi s›n›f› ile
halk›n 1 May›s’›”. Devrimcileri tasfiye etmeyi hedefleyen bu politikalar› da boﬂa ç›kard›k ve herkese gösterdik ki bu ülkede
“ d e v r i m c i l e r olmadan 1 May›s olmaz.”
Yak›n tarihimiz, 1 May›s konusunda büyük bir irade çat›ﬂmas› verildi¤ini, devrimci
politikan›n oligarﬂiden, sar› ve reformist anlay›ﬂlardan kaynaklanan tüm engellemeleri
bir bir etkisizleﬂtirdi¤inin tarihidir. Bu süreçte üç ﬂey kesin olarak kan›tlanm›ﬂt›r:
B i r : 1 May›s yasaklanamaz. ‹ki: 1 May›s
alan› er ya da geç emekçilerin olacakt›r. Üç:
Devrimciler olmadan 1 May›s olmaz.
Devrimciler oldu¤u için, unutturamad›lar. Devrimciler oldu¤u için, yasaklayamad›lar. Devrimciler oldu¤u için, içini boﬂaltamad›lar. 1 May›s’› meydanlarda yasal olarak kutlama hakk›n› kazanmam›zdan neredeyse on y›l sonra, 1999’da T ü r k - ‹ ﬂ ve
H a k ‹ ﬂ , 1 May›s’› bir kez daha “ s a l o n l a r d a ” kutlayacaklar›n› aç›klad›lar. Ama iﬂte
bu oyunlar›n da hiçbiri tutmad›. Ay n ›
T ü r k - ‹ ﬂ, bugün Taksim aç›klamas› yapm›ﬂt›r. Türk-‹ﬂ’i bunu yapmak zorunda b›rakan da, y›llard›r 1 May›s hangi biçimde
olursa olsun asla vazgeçmedi¤imiz Taksim
hedefindeki ›srar›m›z ve özel olarak da
2004 Saraçhane mitinginden bu yana tekrar ortaya konulan Taksim kararl›l›¤›d›r.
2004’te Abide-i Hürriyet kapan›ndan ç›k›p
1 May›s mitingini Saraçhane’de yapt›ktan
sonra “ S t a t ü k o k › r › l d › , Ta k s i m ’ i d e k a z a Say›: 2 / 13 Nisan 2008
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n a c a ¤ › z ” demiﬂtik. Geçen
sene, statükolar iyice zorland›.
Bir
ad›m
daha
yaklaﬂt›k Taksim’e... Ad›m ad›m geliyoruz..

Taleplerimizle,
hesab›m›zla,
1 May›s alan›nda
olal›m!

Orada
dökülen
kan›m›z,
sorulacak
hesab›m›z
var...
34 emekçi
katledildi
o gün.
Onlar›n
katili
oligarﬂiydi.
1977
1 May›s
katliam›n›n
hesab›n›
sormak
bilinciyle
Taksim’e!
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Kavgam›z salt bir
“yer” kavgas› de¤il, baﬂta da söyledi¤imiz gibi,
s›n›f mücadelesini büyütme kavgas›d›r.
Kavgam›z, s›n›fa, s›n›f bilinci verme kavgas›d›r.
En yak›c› güncel taleplerimizden sosyalizm hedefimize kadar, 1 May›s bütün bunlar› birleﬂtiren bir kavga günüdür.
Ülkemizde 50 y›l aradan sonra 1 May›s’›n kitlesel olarak kutland›¤› ilk 1 May›s
olan 1976 1 May›s’›nda emekçiler, ﬂu sloganlar› at›yorlard›:
"Sömürü düzenine paydos", "Kürt halklar›na özgürlük", "Katil MC iktidar›", "‹ﬂçi
ayd›n elele", "Tüm iﬂçiler birleﬂin", "Sosyalist Türkiye"... "‹ﬂçiler birleﬂin, yerden yükselin", "‹ﬂçiyiz güçlüyüz, devrimde öncüyüz", "Ba¤›ms›z Türkiye", "‹ﬂ, ekmek, hürriyet; sömürüye nihayet!"
Pankartlarda ise ﬂunlar okunuyordu:
"Giyinsek aç, yesek ç›plak kal›yoruz",
"Topraklar›m›z› ABD'ye de¤il yoksul köylüye verin", "Bugün milyonlarca iﬂçi tek
bir ses, tek bir yürek", "Analar do¤urur faﬂistler öldürür."
S o r u y o r u z ﬂ i m d i : Bugün hangisi ge çerl i v e g ere k l i d e ¤ i l b u s l o g a n l a r › n ?
O gün kürsüde yap›lan konuﬂmalardan
birinde, D‹SK Genel Baﬂkan› Kemal Türkler, ﬂu talepleri gündeme getirmiﬂti:
"- Referandum hakk› yasalaﬂmal›d›r. Grev hakk›na konan s›n›rlamalar kald›r›lmal›d›r. - ‹ﬂçileri açl›¤a, soka¤a atmak demek olan lokavt yasaklanmal›d›r. - Genel
grev ve dayan›ﬂma grevi hakk› yasalaﬂmal›d›r. - Tüm çal›ﬂanlara grevli ve toplu sözleﬂmeli sendikalaﬂma hakk› tan›nmal›d›r."
Yi n e s o r u y o ru z : Hangisi geçerli ve ge -

r ekli de¤il bu taleplerin?
S›n›f mücadelesinin bütünündeki geliﬂmeler 1 May›s alan›na, 1 May›s Alan›’ndaki
geliﬂmeler s›n›f mücadelesine yans›r.
1960’lar›n sonunda geliﬂen sadece ö¤renci
gençlik mücadelesi de¤ildi. Ö¤renci gençlikle içiçe iﬂçilerin, köylülerin mücadelesi
de geliﬂiyordu. Bunun en somut göstergelerinden biri de, 1967’de D‹SK’in kurulmas›
oldu. Esas olarak Marksist-Leninistler’in
öncülü¤ünde geliﬂen bu süreçteki devrimci
mücadelenin kitlesel anlamdaki sonuçlar›,
1974 sonras›nda kitlesel potansiyelde aç›¤a
ç›kt›. Bunu 1976, 77 ve 78’de tarihimizin en
kitlesel 1 May›slar’› izledi.
D‹SK’in, iﬂçi s›n›f› mücadelesinin en büyük at›l›mlar›ndan biri de 1976 sonras›nda
gerçekleﬂmiﬂtir; 1976 1 May›s’›ndan 35 gün
sonra, yaklaﬂ›k 120 bin üyesiyle, o güne kadar D‹SK'e kat›lm›ﬂ olan bütün sendikalardan daha büyük olan Genel-‹ﬂ, D‹SK'e kat›lma karar› ald›. D‹SK’in iﬂçi s›n›f› içinde
bir çekim merkezi olmas›, bu kat›l›mla daha
da somutlaﬂt›. Her alanda geliﬂen devrimci
mücadelenin ve anlay›ﬂ›n iﬂçi s›n›f›n› etkilememesi de mümkün de¤ildi. Sar› sendikac›lara ve reformist D‹SK yönetimine ra¤men,
bu dönemde devrimcilerin önderli¤i veya
etkisiyle say›s›z militan iﬂçi direniﬂi, büyük
ve etkili grevler gerçekleﬂti.
Bunlar›n gösterdi¤i ﬂudur: Devrimci geliﬂme de, sendikal geliﬂme de mücadeleyi
her alanda, her koﬂulda yükseltmeyi hedeflemekten geçer. Bu noktadan itibaren emekçilerin, halk›n 1 May›s alan›na ç›kmas›n›
engellemeye yönelik hiçbir politika, tav›r ve
manevraya prim verilmemeli, 1 May›s
alan›’nda net ve kararl› olunmal›d›r.
‹ﬂçiler, memurlar, gecekondulular, esnaflar, ayd›nlar, ö¤renci gençlik, tüm gücümüzle 1 May›s alan›’na ç›kmal›y›z. En acil taleplerimiz için, hiç unutmad›¤›m›z ve unutmayaca¤›m›z hesaplar› sormak için, devrim
ve sosyalizm hedefi için zaptetmeliyiz 1
May›s alan›n›.
1 May›s’a iliﬂkin eski bir marﬂta denir ki;
“1 May›s 1 May›s, ‹lk Dile¤imiz, Yaﬂatacak
Seni, Tunç Bile¤imiz!”
Bu “tunç bilek”, proletaryan›n tunç bile¤idir. Bu tunç bilek, proletaryan›n öncüleri
olan Marksist-Leninistler’in tunç bile¤iydi.
Bu tunç bilek, taﬂlar› bir bir sömürücü iktidar›n üzerine yollayan Akif Dalc›lar’›n bile¤idir. ﬁimdi onbinlerce Mehmet olup 1 May›s
alan›n› zaptederek yaﬂataca¤›z 1 May›s’›.

TÜRK-‹ﬁ, D‹SK, KESK Ortak Aç›klamas›:
SOSYAL ADALET, Eﬁ‹TL‹K, BA⁄IMSIZLIK
ve DEMOKRAS‹ ‹Ç‹N

1 MAYIS 2008’de
TAKS‹M’DEY‹Z!

Devrimcilerin uzun
y›llard›r sürdürdü¤ü “ 1
May›s’› 1 May›s alan›nda, Taksim’de kutlama” kararl›l›¤› ve mücadelesi, sendikalar›n Taksim alan›nda 1 May›s kutlama karar› almalar› sonucunu do¤urdu. Devrimci 1
May›s Platformu’nun “Taksim”
aç›klamas›ndan sonra, üç sendika
Konfederasyonu da 1 May›s’› birlikte Taksim’de kutlama karar›n›
aç›klad›. Böylece, D‹SK, KESK ve
TÜRK-‹ﬁ, tarihlerinde ilk defa, 1
May›s’› Taksim’de kutlamak için
biraraya gelmiﬂ oldular.
8 Nisan’da Taksim Gezi Park›’nda yap›lan aç›klamaya kat›lan
200 kiﬂi, “1 May›s” pankart› aç›p
“Yaﬂas›n 1 May›s” yaz›l› flamalar
taﬂ›d›lar. “ Yaﬂas›n 1 May›s ” , “ 1
May›s ’ta 1 May›s Alan›nday›z ” ,
“ ‹ﬂçilerin Birli¤i Sermayeyi Yenecek” ve “ Kurtuluﬂ Yok Tek Baﬂ›na

Ya
Hep Be raber Ya
Hiçbirimiz ” sloganlar›n› atan emekçiler
ad›na ortak aç›klamay› D‹SK Genel
Sekreteri Tayfun Görgün okudu.
Ortak aç›klamada; “ TÜRK-‹ﬁ,
D‹SK, KESK olarak 1 May›s
2 00 8 ’ d e o m u z o m u z a o l a c a ¤ › z ”
denildi ve SSGSS sald›r›s›na karﬂ›
sosyal güvenlik ve sa¤l›k hakk› için
birlikte olunaca¤› ifade edildi.
“SSGSS 12 Eylül’den bu yana iﬂçilerin, emekçilerin karﬂ›laﬂt›klar›
e n kapsa ml› emek karﬂ›t› harekât t›r. Amaç sosyal devleti ortadan
k a l d› r ma k , he r ﬂe y i ö z e l l e ﬂ t i r m e k tir” denilen aç›klamada güvencesiz,
kurals›z çal›ﬂman›n yayg›nlaﬂt›¤›
koﬂullarda 1 May›s’›n karﬂ›land›¤›
belirtildi.
Sömürünün ve yoksullu¤un daha
da artt›¤›na, 1 May›s 2008’de gündemlerinin sosyal adalet, eﬂitlik ve
demokrasi olaca¤›na vurgu yap›lan
aç›klamada “1 May›s 2008’de, ba-

‹stanbul
Deniz Otobüsleri’ne
(‹DO) ba¤l›
B ‹ M TA ﬁ ’t a
çal›ﬂan 400 iﬂçiden 284 iﬂçi Türkiye Denizciler
Sendikas›’na üye olduklar› gerekçesiyle iﬂten at›lmalar›n› yapt›klar› eylemle protesto ettiler.
8 Nisan günü Karaköy ‹skelesi’nde eylem yapan iﬂçiler B‹MTAﬁ yönetiminden anayasal haklar›na sayg› gösterilmesini istediler. ‹ﬂçiler ad›na
aç›klama yapan TDS Genel Baﬂkan› Turhan Uzun
“iﬂimizi, aﬂ›m›z›, insan olma onurumuzu ve hukuku savunmak için yapaca¤›m›z eylemlerin sonuçlar›ndan biz sorumlu olmayaca¤›z” diyerek iﬂçilere sendikal› olma haklar›n›n tan›nmas›n› istedi. ‹ﬂçiler sald›r›lara karﬂ› “Tehditler Bizi Y›ld›ramaz,
Hak Hukuk Adalet” sloganlar›n› att›lar.

‹DO ‹ﬂçileri
Haklar›n› ‹stiyor

ﬂ›n› ABD’nin çekti¤i emperyalist
politikalara karﬂ› ba¤›ms›zl›k mücadelemizi yükseltece¤iz.1 May›s
2008’de 12 Eylül Anayasas›’na ve
12 Eylül’ün sendikal yasalar› ve yasaklar›na karﬂ› ‘art›k yeter’ diyece¤iz. Gerçek demokrasi ve özgürlük
için çifte standartlara hay›r diyece¤iz” denildi.
Sendikalar, k›dem tazminat›
hakk›ndan vazgeçilmeyece¤ini söyleyerek, hükümetin haklar›n›
gasbetme politikas› karﬂ›s›nda tek
yumruk ve tek ses olacaklar›n› belirtti ve “ bi z k a r ﬂ › ç › k a r s a k y a p a m a z l a r ” dediler. Aç›klama, “ Bizler,
ü l k e m iz in e m ek ö r g ü t le r i T ÜR K‹ ﬁ , D‹ S K , KE S K o l ar a k 1 M a y › s
2008 ’de SOSYAL ADALET, Eﬁ‹TL‹K, BA⁄IMSIZLIK, ÖZGÜR LÜK, BARIﬁ VE DEMOKRAS‹
‹Ç‹N Taksim’deyiz” sözleriyle bitirildi.

E¤itim-Sen’in, SSGSS’ye
Karﬂ› Eylem Program›
2 Nisan’da, genel merkezlerinde bas›n
toplant›s› düzenleyen, E¤itim-Sen Genel Baﬂkan› Alaaddin Dinçer, Sosyal Güvenlik ve
Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa Tasar›s›'na karﬂ›
nisan ay› boyunca bölge mitingleri düzenleyeceklerini aç›klad›.
Dinçer, 6 Nisan’da ‹stanbul-Kad›köy’de Emek Platformu’nu oluﬂturan kurumlar›n yapaca¤› mitinge kat›lacaklar›n› söyleyerek, bunun d›ﬂ›nda, “12 Nisan’da ‹zmir,
Diyarbak›r, Samsun, Van ve Adana’da, 19 Nisan’da ise
Ankara’da alanlara ç›kaca¤›z. E¤itim ve bilim emekçileri
taleplerinin takipçisi olacak, bu talepler üzerinden yürütece¤i mücadeleyi 2008 1 May›s'›na yo¤un ve kitlesel bir
kat›l›m sa¤layarak sürdürecektir” dedi.
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K›sa Tarihi
1
1 May›s’›n tarihi, kapitalizmin
tarihiyle içiçedir ve bir bak›ma
onunla yaﬂ›tt›r. Fakat yine de belli
bir tarih dilimi olarak ifade etmek
gerekirse, 124 y›l önceye uzan›yor 1
May›s’›n tarihi. Bu “k›sa tarihi” de
oradan baﬂlataca¤›z.
Uluslararas› ‹ﬂçiler Birli¤i ve
Amerikan ‹ﬂçi Federasyonu,
1884’de Chicago’da toplanarak çal›ﬂma saatlerinin 8 saate indirilmesi
için uzun bir mücadele baﬂlatma karar› ald›lar.
E¤er talepler kabul edilmezse,
1886 May›s’›nda genel greve gidilece¤i aç›kland›. ‹ﬂçi s›n›f› burjuvaYa 8
ziye aç›k bir ültimatom verdi: “Y
s a a t l i k i ﬂ g ü n ü , y a g r ev! ”
Genel grevle ayn› gün -yani 1
May›s 1886’da Chicago’da büyük
bir gösteri de yap›lacakt›. Ama burjuvazi kolay vermeyecekti bu haklar›. Burjuvazinin sözcüleri, “gere kirse C hicago’nun her sokak lam bas › dire¤i b ir iﬂçinin cesediyle
süslenecektir" diyerek cevap verdiler bu ültimatoma.
‹ﬂçiler tehditlere ra¤men 1886
y›l›n›n 1 May›s’›nda genel greve gittiler. Chicago’da 80 bin iﬂçi
topland›. Miting, sona ererken burjuvazinin bekçi köpekleri iﬂçilere
sald›rd›. 6 iﬂçi katledildi. Aralar›nda
iﬂçi önderleri Spies, Fisher, P a rsons ve Engel adl› iﬂçilerin de oldu-
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¤u yüzlerce iﬂçi tutukland›. Düzmece bir dava sonucunda 11 Kas›m
1887’de 4 iﬂçi önderi idam edildi.
‹ﬂçi önderleri burjuvazi karﬂ›s›nda
s›n›f bilinciyle davrand›lar, tarihi
savunmalar yapt›lar. Son sözleri,
emekçilere güç verdi: "Sessizli¤imizin, bugün bo¤du¤unuz seslerden
daha güçlü olaca¤› gün de gelecek."
O günler çok uzak de¤ildi.
Emekçilerin sesi, enternasyonal
örgütlenmeleriyle daha güçlü ç›k›yordu art›k. Sosyalist iﬂçilerin uluslararas› örgütü II. Enternasyonal,
1889 Temmuz’undaki toplant›s›nda,
Chicago’da iﬂçilerin katledildi¤i gün
olan 1 May›s’› “ttüm dünya iﬂçilerinin birlik, dayan›ﬂma, mücadele
g ü n ü” olarak ilan etti.
Enternasyonal’in bu karar› almas›ndan sonraki ilk y›l, 1890 1 May›s›nda Amerika’da, Macaristan’da,
Almanya, Avusturya, Danimarka,
Belçika, Fransa, ‹talya, ‹spanya,
Norveç, ‹sveç gibi onlarca ülkede iﬂçiler, “birlik, dayan›ﬂma ve mücadele” ﬂiar›yla meydanlara ç›kt›lar.
Burjuvazi 1 May›s’›n bir mücadele ve dayan›ﬂma gelene¤iTürkiye Sosyalist F›rkas› iﬂçilerin bayrama kat›lmalar›n›n bir
görev oldu¤unu ilan ederek elektrik iﬂçileri d›ﬂ›nda tüm çal›ﬂanlar› 1
May›s 1921'de iﬂi b›rakmaya ça¤›rd›.
1 May›s'da Fatih, Aksaray ve Harbiye hatlar›nda tramvaylar çal›ﬂmad›,
Karaköy-Beﬂiktaﬂ ve Tünel-ﬁiﬂli hatlar›nda üçer araba ancak uzun aral›klarla sefere ç›kt›lar. "Amele bayram›"na geniﬂ yer veren gazetelerden
Vakit'e göre "tramvay amelesinin
yüzde 95'i" iﬂi b›rakm›ﬂt›.
Tramvaylar çal›ﬂmay›nca Karaköy-Beﬂiktaﬂ ve Sirkeci, Fatih ve
Aksaray aras›nda kamyonlar yolcu
taﬂ›d›. ﬁirket-i Hayriye vapurlar› seferlerini iptal etti, Bo¤az'da oturanlar
‹stanbul'a inemediler. Bu yüzden çok
say›da memur iﬂ baﬂ› yapamad›. Haliç ﬁirketi çal›ﬂanlar› da bayrama kat›ld›klar›ndan Haliç'te oturanlar Köprü'ye pazar kay›klar›yla geldiler, Üs-

ne dönüﬂmemesi için elinden gelen
her ﬂeyi yapt›, sald›rd›, yasaklad›,
katletti. Özellikle 1920-30’lu y›llarda Avrupa ülkelerinde faﬂizmin geliﬂmeye baﬂlamas›yla iﬂçilerin devrimci örgütlenmelerine, geleneklerine karﬂ› sald›r›lar daha da artt›. Mesela, Almanya’da 1929’da yasaklanmas›na ra¤men yap›lan 1 May›s
kutlamalar› s›ras›nda 33 emekçi
katledildi. Fakat bunun gibi birçok
sald›r›ya ra¤men, iﬂçiler 1 May›s’›
yaﬂatt›lar. Avrupa’da Hitler’in,
Mussolini’nin, Franco’nun terörünün esti¤i y›llarda bile, fabrikalarda,
meydanlarda ve toplama kamplar›nda 1 May›s gelene¤i sürdü.

“Birlik, dayan›ﬂma, mücadele” slogan›, gecikerek de olsa,
ülkemize de ulaﬂt›. Ve ülkemizin zay›f kapitalizminin c›l›z iﬂçi s›n›f›, kendi gücünün üstünde bir kararl›l›kla sahiplendi 1 May›s’›.
‹lk 1 May›s eylemi, 1905’te ‹z m i r ’de yap›ld›. 1910 y›l›n›n 1 May›s’›nda ‹stanbul’da tekel iﬂçileri ve
arabac›lar baﬂta olmak üzere, binlerce iﬂçi, taleplerini dile getirdiler.
1920 1 May›s’›nda ise, Anadolu’da ve iﬂçi s›n›fn›n en güçlü
küdar sakinleri ise ya Haydarpaﬂa'ya geçip Seyrisefain vapuru ya da sandallarla ‹stanbul'a ulaﬂt›lar.
Haydarpaﬂa-Pendik ve SirkeciÇekmece banliyö hatlar›nda t ren se fe r l e ri d u r d u . Baruthane, Feshane,
Zeytinburnu fabrikalar›yla di¤er birçok fabrika ve atölyede iﬂ b › r a k › l d › .
Türkiye Sosyalist F›rkas›'n›n Bab›ali
Caddesi'ndeki merkezinde düzenlenen törende parti merkezine k › r m › z ›
b a y r a k çekildi, bando sabah saat ondan bire kadar " E n t e r n a s y o n a l " i
çald›.
Genellikle Ka¤›thane ve di¤er
mesire yerlerinde bayram› kutlayan
iﬂçiler, heyetler halinde parti merkezine mavi iﬂçi gömlekleri, k›rm›z›
boyunba¤lar› ve k›rm›z› rozetlerle
geldiler. ‹ﬂçilerin bindikleri baz› otomobiller de k › r m › z › b a y r a kla r l a don a t › l m › ﬂt›.

1921

oldu¤u merkezde, ‹stanbul’da emperyalistlerin iﬂgali vard›. Caddelerinde ‹ngiliz askerlerinin dolaﬂt›¤›
‹stanbul’da 1920 1 May›s’›, olmas›
gerekti¤i gibi, emperyalizmin iﬂgaline karﬂ›, ba¤›ms›zl›k talepli bir
gösteriye dönüﬂtü.
1921, o güne kadar ki en kitlesel 1 May›s’›n kutland›¤› y›l
oldu. Bu yüzden baz› kitaplarda 1921 1 May›s’›, “ilk 1 May›s
kutlamas›” olarak geçer. ‹ﬂçiler o
gün ‹stanbul’da m a v i t u l u m l a r › y l a
k › r m › z › a t k › l a r t a k a r a k yürüdüler.
Baﬂta gelen talep, yine iﬂgale son
verilmesiydi. Çünkü iﬂgalcilerin
bayra¤› tepelerinde dalgaland›¤› sürece, hiçbir hakk›n hak olarak görülemeyece¤inin bilincindeydi iﬂçiler.
Bu yüzden, sadece iﬂgal alt›ndaki bir kentte gösteri yapmakla kalm›yor, illegal olarak Anadolu’ya,
kurtuluﬂ savaﬂç›lar›na silah sevkini
gerçekleﬂtirmek gibi görevleri de
üstleniyorlard›.
1922’de ‹stanbul’da ve Ankara’da 1 May›s gösterileri yap›ld›.
1923’te art›k ülkede yeni bir iktidar

Imalat-› Harbiye iﬂçileri- 1922 1 May›s

1 May›s 1922 bir y›l öncekinden daha örgütlü biçimde kutland›. Türkiye Sosyalist F›rkas›,
Türkiye ‹ﬂçi Derne¤i, Beynelmilel
‹ﬂçiler ‹ttihadi, Sosyal Demokrat F›rkas›, Ermeni Sosyal Demokrat F›rkas›, Türkiye ‹ﬂçi ve Çiftçi Sosyalist
Partisi ve baz› esnaf cemiyetleri temsilcilerinden oluﬂan bir " 1 M a y › s
K o m i s y o n u " gazetelerde yay›nlanan
ça¤r›s›nda b i r ö r g ü t y a d a s e n d i k a ya mensup olsun olmas›n, kad›n ve
erkek ‹stanbul'un tüm iﬂçilerini bayrama kat›lmaya ça¤›rd›.

vard›. Saltanat y›k›lm›ﬂ, yeni
Cumhuriyet kurulmuﬂtu. Ama
bu Cumhuriyet de “iﬂçilerin, emekçilerin cumhuriyeti” de¤ildi. Öyle
olmad›¤›n› k›sa sürede gösterecekti.
Mevcut iktidara karﬂ› ç›kan ve ç›kabilecek hiçbir güce yaﬂam hakk› tan›mayan Kemalist iktidar›n bask›lar›ndan sosyalistler de pay›n› ald›.
1923’te “sosyalist amele”ler takibata u¤rad›lar. Pek çok iﬂçi önderi
tutukland›.

de bir araya gelen iﬂçiler, Bab›ali’de
topland›lar. Bu mitingte konuﬂan
Türkiye ‹ﬂçi ve Çiftçi Sosyalist F›rkas› Genel Sekreteri ﬁefik Hüsnü,
konuﬂmas›nda Umum Amele Birli¤i'nin iﬂçileri bölen tavr›n› eleﬂtirdi.
1 May›s’tan sonra, 1 May›s nedeniyle da¤›t›lan bildiri bahane edilerek Türkiye ‹ﬂçi ve Çiftçi Sosyalist F›rkas›'n›n 20'ye yak›n yöneticisi tutukland›.

1923 ﬁubat-Mart ay›nda ‹zmir’de toplanan 1. ‹ktisat Kongresi’nde 1 May›s’›n iﬂçi bayram›
o l a r a k k u t l a n m a s › kabul edildi.
Fakat bu bayram›n pratikte gerçekleﬂme ﬂans› olmad›.
1923 1 May›s’› iﬂçilerin ilk ciddi bölünmeyi yaﬂad›¤› 1 May›s oldu. Kemalist iktidara daha yak›n
olan Umum Amele Birli¤i, 1923’te
Türkiye Sosyalist F›rkas›'ndan ayr›
bir 1 May›s kutlamas› örgütledi.
Tramvay iﬂçilerinin ço¤unlukta
oldu¤u Umum Amele Birli¤i taraf›ndan düzenlenen yürüyüﬂ Sultanahmet Meydan›’nda yap›l›rken,
Türkiye ‹ﬂçi Derne¤i'nin öncülü¤ün-

1924 1 May›s'›, ‹zmir ‹ktisat
Kongresi’nde al›nan karar çerçevesinde ülkemizde “yasal”
olarak kutlanan ilk 1 May›s’t› bir bak›ma. Fakat ne ilginçtir ki, bu 1 May›s ayn› zamanda ony›llar sürecek
yasaklar döneminin de baﬂlang›c›
olacakt›.
O y›l, en büyük kutlama, yeni
cumhuriyetin yeni baﬂkentinde, Ankara'da yap›ld›. Ve bu kutlamada
yeni bir ﬂey daha oldu; iﬂçilerin yürüyüﬂüne, ayd›nlar, esnaflar da kat›ld›. Kemalist iktidar, buna bask› ve
yasaklarla cevap verdi. 1 May›s’›,
tutuklamalar, "Amele Teali Cemiyeti" gibi iﬂçi örgütlerinin kapat›lmas›, sosyalist gazete ve dergilerin
yasaklanmas› izledi.

Bu kez ‘nümayiﬂ yapmamak
ﬂart›yla’ izin verilen Pangalt›Ka¤›thane güzergah›ndaki yürüyüﬂe kat›lmak üzere iﬂçiler Pangalt›'da topland›lar.
Gelenleri karﬂ›layan ve kollar›nda "k›rm›z› pazubent" bulunan görevliler iﬂçileri s›raya
soktular ve kalabal›k saat 11.00'
de bando eﬂli¤inde " E n t e r n a sy o n a l " i söyleyerek yürüyüﬂe
geçti. Ka¤›thane'ye var›ld›¤›nda "amele bayram›"n›n önemini vurgulayan konuﬂmalar yap›ld›, 1 May›s kutlamas› saat
17.00'e kadar sürdü. Yürüyüﬂe ﬁirket-i Hayriye, Seyrisefain, Haliç,
Tramvay, Tünel, Elektrik Fabrikas›
çal›ﬂanlar›yla Mürettibin-i Osmani
Cemiyeti'nden bir heyet kat›ld›. Yürüyüﬂ sonras› Türkiye Sosyalist F›rkas› ﬁiﬂli ﬁubesinde bayramlaﬂan iﬂçiler, binaya k›rm›z› bayrak çektiler
ve sosyalizm üzerine yap›lan konuﬂmalar› dinledikten sonra Ka¤›thane'ye gittiler.

1922

Fakat k›sa süre sonra baﬂlayacak yasaklar, bu yasaklar› misliyle geride b›rakacakt›. Çünkü,
ﬁeyh Sait isyan› gerekçe gösterilerek ilan edilen Takrir-i Sükun Yasas›’yla, 1 May›s yasakland›. ‹ﬂçilerin
ve tüm halk›n en temel hak ve özgürlükleri gasbedildi, grev, örgütlenme hakk› ortadan kald›r›ld›. Sendika yasakland›. Dernek veya baﬂka
bir ﬂekilde her türlü iﬂçi örgütü
yasakt›. Gösteri hakk› zaten sözkonusu bile de¤ildi. Fakat tüm bunlara
ra¤men, 1 May›s, 1926’da ve
1927’de sosyalist iﬂçilerin cüreti ve
öncülü¤üyle kutlanmaya devam etti. 1927 1 May›s’› "‹kdam" adl› Gazetede ﬂöyle yerald›: "‹ki bine yak›n
iﬂçi iﬂini terketti ve Teali binas›nda
toplanarak hep birlikte meﬂhur ﬂair
Naz›m Hikmet' in yaz›p besteledi¤i
iﬂçi türküsünü söylediler."

devam edecek
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Sistemin Krizi ve Devrimci Politika
Y›l 1917 ve Ekim devriminin
yaklaﬂt›¤› günlerdir. Bolﬂevik Partisi, sistemin içinde bulundu¤u kriz
karﬂ›s›nda nas›l tav›r al›naca¤›n›
tart›ﬂmaktad›r. Parti içindeki sa¤c›
anlay›ﬂ›n temsilcileri, “bar›ﬂç› yol”
önerirken, Lenin bu kesimlere ﬂöyle
der; “Kriz olgunla ﬂm› ﬂt›r ... Rus
devriminin dünya proletarya devriminin gelece ¤i s ö z k o n u s u d u r.
Beklemek cinayettir... Gündemde
AYAKLANMA yaz›l›d›r. Her gecik me ölüm demektir.” (Leninski
Sbornik 239. 290. 293. CXXI)
Ve Bolﬂevik Partisi “ S i l a h l ›
a y a k l a n m a yla i k t i d a r › n e l e g e ç i r i l m e s i ” karar› al›r. Bu karar,
SSCB’nin tarih sahnesinde yerini
almas›n›n karar›d›r.
Sistemin krizi karﬂ›s›nda, gündeme getirilen iki farkl› politikadan
birisi, iﬂçi ve emekçilere iktidar›n
yolunu açt›, di¤er politika kabul
edilmiﬂ olsayd›, burjuvaziye nefes
borusu olacakt›.
Bu örnekten ç›kar›lacak sonuç;
demek ki, sömürü düzeninin krizi
karﬂ›s›nda devrimci tav›r, burjuvazinin düzenini meﬂrulaﬂt›rmak de¤il, halk›n iktidar mücadelesini büyütmek, koﬂullar varsa devrime yöneltmek olmal›d›r.
Gelelim günümüz Türkiyesine...
Ülkemizde de sistem kriz yaﬂamaktad›r. Yaﬂanan, kapitalizmin yap›sal krizidir. Ekonomik yap›n›n,
yani sömürü düzeninin üretti¤i kriz,
siyasal kriz olarak da yans›maktad›r.
Ne yapmal›y›z?
Bugün iﬂçi ve emekçilerin, sistemin krizinden yararlanarak iktidar›
alabilecek bir güçleri yoktur. Fakat,
devrimcilerin politik tavr› aç›s›ndan
belirleyici olan, iktidar› alacak güce
sahip olunup olunmamas› de¤il, ik t i d a r p ers pe kt i fi ne sahip olunup
olunmamas›d›r. Bugün, ülkemizdeki kriz karﬂ›s›nda, solun farkl› farkl› politikalar belirlemesinin nedeni
de, iktidar perspektifine sahip olup
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Devrimci politika, bir y a n dan sistemin krizini daha
da derinleﬂtirmek için mücadeleyi büyütmeyi, ey lemleri yükseltmeyi, di¤er
yandan krizi halk› bilinçlendirmek, örgütlemek ve
i k t i d a r a l t e r n a t i f i b i r güç
oluﬂturmak için de¤erlend i rm e y i ge re k t i r i r.

olmamakla ilgilidir.
Bu bak›ﬂ aç›s›yla, devrimci politika, krizden devrimin büyütülmesi
için de¤erlendirmektir. Fakat, mevcut kriz karﬂ›s›nda, kimileri sol, sosyalist politika ad›na, seçim sand›klar›n› ve düzenin demokrasicilik
oyununu çözüm olarak gösterdiler.
Elbette, seçimleri gündeme getirmenin, halk›n düzene karﬂ› mücadelesine kataca¤› bir ﬂey yoktur. Seçim
politikas›, sistemin krizini, demokrasicilik oyunu çerçevesinde, halka dayanarak aﬂmas› anlam›na gelir.
Sol ad›na bunu önermek ise, ad›na ne denirse densin, burjuvazinin
sömürü düzeninin bekaas›n› savunmak olur. Bu durum, devrim ve
devrimcili¤in unutulmas›n›n do¤al
sonucudur.

Devrimci, Sistemin Krizini
Çö z me y e D e ¤i l ,
Derinleﬂtirmeye Çal›ﬂ›r
Lenin’in konuﬂmas›ndan aktard›¤›m›z bölümden de anlaﬂ›laca¤›
gibi, sömürü düzenlerinin krizi,
devrimlerin gerçekleﬂmesinin de
zeminidir.
Emperyalizm, yap›s› gere¤i kriz
üretir ve kendi krizlerini sömürgelerine akt›rd›¤› için, bizim gibi sömürge ülkelerdeki krizler süreklidir.
Bu durum, ülkemizde devrimin nesnel koﬂullar›n›n her zaman var ol-

mas›n›n da nedenidir.
Krizler, egemen s›n›flar›n yöne t e m e m e s o r u n u olarak da kendisini
gösterir. Bu durum, halklar›n bir
avuç sömürücü tekelin egemenli¤inden kurtulmas› için uygun zeminleri oluﬂturur.
Elbette, sistemin her krizi emekçilerin iktidar› ele geçirmesi ile sonuçlanmaz. Halk›n iktidar› ele geçirmesi, ayn› zamanda iktidar› alabilecek örgütlenmeye, güce sahip
olmay› da gerektirir.
Dolay›s›yla, devrimci politika,
bir yandan sistemin krizini daha da
derinleﬂtirmek için mücadeleyi büyütmeyi, eylemleri yükseltmeyi, di¤er yandan krizi halk› bilinçlendirmek, örgütlemek ve iktidar alternatifi bir güç oluﬂturmak için de¤erlendirmeyi gerektirir.
Bunlar› yapmak yerine, “seçim
yap›ls›n” diye önerenler, krizi derinleﬂtirmek yerine, düzenin istikrar›ndan yana tav›r koymuﬂ olurlar.
Peki düzenin istikrar› kime yarar,
kime güç verir?
Nas›l ki, sistemin krizi ezilen
halk için, kendi iktidarlar›n› kurman›n maddi zeminini sunuyorsa, istikrar demek de, bir avuç egemenin
sömürü düzenlerinin sorunsuz iﬂlemesi anlam›na gelir.
Devrimcilik ad›na, sistemin krizi
karﬂ›s›nda “seçim” ça¤r›s› yapanlar, krizden, oylar›n› art›rarak yararlanman›n hesab›nda olmal›lar.
Zaten, reformizmin nesnel olarak, oligarﬂiyi güçlendirmesinin nedenlerinden birisi de bu politika yap›ﬂ tarz›d›r. Reformizm, mevcut sistemin s›n›rlar› d›ﬂ›nda, sisteme alternatif bir politika geliﬂtirmez.
Üretti¤i politikalar, halk› sistemle
bütünleﬂtiren politikalar oldu¤u için
de, halk›n mücadelesini de¤il, düzeni güçlendirmeye hizmet eder.
Seçimler ve parlamento, as›l olarak oligarﬂik düzenin, sömürü düzenlerini meﬂrulaﬂt›rmak için kulland›klar› zemindir. Seçim sand›¤›-

n› çözüm olarak gösterenler de, oligarﬂiye, y›pranan iktidar›n› yeniden
meﬂrulaﬂt›rma ve güçlendirme zemini sunmaktad›rlar.
Oysa, tarihe bak›ld›¤›nda, zaten
oligarﬂinin krizlerini atlatman›n yolu
olarak, parlamentoyu s›k s›k kulland›¤› görülecekdir. Türkiye’de, seçimlerin büyük oranda “ e rke n s e ç im ”
ﬂeklinde yap›lmas›n›n nedeni de budur. Krizler, iktidarlar› k›sa sürede
y›pratmakta ve yönetemez duruma
getirmekte, bu durumlarda halk›n
önüne konulan sand›klar ise, sistemin kendisini yenilemesine hizmet
etmektedir. Ayn› politika krizlerin
derinleﬂti¤i her durumda tekrarlan›r.
Dolay›s›yla, sistemin krizi karﬂ›s›nda, halka seçim sand›klar›n› adres
olarak gösterenler, krizin derinleﬂtirilmesi için de¤il de, atlat›lmas› için
politika üretenler, oligarﬂinin ad›na
politika üretmiﬂ oluyorlar.
Örne¤in, laikçi-islamc› çat›ﬂmas›
ﬂeklinde ortaya ç›kan krizde, TÜS‹AD’›n krizi en az zararla çözmeye
çal›ﬂan politikas›, tekeller aç›s›ndan
do¤ru politikad›r. Fakat, ayn› politika
sol ad›na devrimcilik ad›na savunulamaz. Savunanlar, kendilerini tekellerin ç›karlar›n›n savunucusu konumu-

na sürüklerler.
Sonuç olarak söylenebilir ki; halk›n mücadelesinden, halk›n iktidar›ndan yana olanlar›n görevi, sömürü düzenlerinin krizlerini derinleﬂtirmektir.
Sömürü düzenlerinin istikrarl› olarak
iﬂlemesi halk›n aleyhine, krizlerinin
derinleﬂmesi halk›n lehinedir.

P a r la men toy u Ku llan mak
Da, Seçim Sand›¤›n›
Savunmak De¤ildir
Denilebilir ki, devrimciler parlamenter mücadeleyi tamamen mi reddederler? Örne¤in, Rusya’da Lenin’in seçimlere girmeyi savundu¤u
dönem olmam›ﬂ m›d›r?
Elbette, parlamenter zeminler de,
devrimci politika çerçevesinde, halk›n iktidar mücadelesine hizmet edecek ﬂekilde kullan›labilirler. Keza,
bunun örneklerine Lenin önderli¤indeki Bolﬂevik Parti’nin prati¤inde de
rastlan›r.
E¤er, halktan yana politika yapan
güçlerin de, belli bir kitle gücü varsa,
seçimlere girerek parlamentoyu iktidar mücadelesinin bir kürsüsü olarak
de¤erlendirebilirler.
Fakat bunu yaparken, birincisi;

parlamentoya milletvekili sokman›n
sistemi halk›n lehine de¤iﬂtirmeye
yetmeyece¤ini bilirler.
‹kincisi, seçim politikas›n›n savunucusu, önereni olmazlar. Koﬂullar›
oldu¤unda seçimlerden yararlanmakla, sistemin seçim politikas›n›n savunucusu olman›n fark›n› bilirler.
Üçüncüsü, günümüz koﬂullar›nda, seçimlerden halk›n mücadelesini
geliﬂtirmek için yararlanman›n koﬂullar›n›n olmad›¤›n› bilirler.
Dolay›s›yla, parlamentodan halk›n
iktidar mücadelesi için yararlanmak
ile burjuvazinin egemenli¤indeki parlamentoyu meﬂrulaﬂt›rmak birbirinden farkl› iki politikad›r. Biri sistemin
krizini daha da derinleﬂtirmeye, di¤eri
krizini atlatmas›na hizmet eder.
Asl›nda, tart›ﬂman›n özü, bir noktada dü¤ümlenmektedir. Soruna kimin gözünden bak›yor, kimin cephesinden yaklaﬂ›yoruz? Soruna halk›n
gözünden bakanlar, oligarﬂinin krizinin derinleﬂmesini isterler, ürettikleri
politikalar da buna hizmet eder. Oligarﬂinin krizini aﬂmas›, sistemin istikrar› için politika üretenler, soruna
halk›n cephesinden de¤il, egemen s›n›flar›n cephesinden yaklaﬂ›yorlar
demektir.

BASKILAR YÜRÜYÜﬁÜMÜZÜ
ENGELLEYEMEZ
Yürüyüﬂ Dergisi’nin tan›t›m ve sat›ﬂlar› devam ediyor.
Antalya’n›n gecekondu mahallelerinden Maz›da¤› Mahallesi’nde yap›lan dergi da¤›t›m›nda Yürüyüﬂ’ün hiçbir koﬂulda susturulamayaca¤› hayk›r›ld›. 6 Nisan günü yap›lan
dergi sat›ﬂ›nda halka derginin baﬂl›klar› okundu, “30 Mart17 Nisan ﬁehitlerimizi An›yor Umudu Selaml›yoruz,
Amerika’n›n yönetti¤i de¤il ba¤›ms›z, demokratik sosyalist Türkiye, ortak düﬂman Amerika’ya karﬂ› birleﬂelim,
sosyal güvenlik yasas›na karﬂ› birlikte mücadele edelim”
denilerek derginin di¤er baﬂl›klar› hakk›nda bilgi verildi.
5 Nisan günü ise ‹zmir Narl›dere ‹nönü Mahallesi’ndeydi. Yürüyüﬂ Dergisi üzerindeki tüm bask› ve yasaklamalara karﬂ›n Yürüyüﬂ okurlar› 45 dergiyi halka
ulaﬂt›rd›lar. Dergi da¤›t›m›nda “K›z›ldere’de ﬂehit düﬂenler gelece¤imizi, halk›n kazanaca¤›n› gösteriyor. Bu yol
kurtuluﬂ yoludur” ﬂeklinde derginin içeri¤inden baﬂl›klar
okundu.

az Da¤lar›’n›n emperyalist tekeller ve yerli
iﬂbirlikçileri taraf›ndan talan edilmek istenK
mesi Çanakkale Cumhuriyet Meydan›’nda biraraya gelen binlerce kiﬂi taraf›ndan 5 Nisan günü
yap›lan mitingle protesto edildi. “Kaz Da¤lar›
Vatan, Kimdir Bunu Satan” sloganlar› atan
Türkiye’nin dört bir yan›ndan gelen binlerce kiﬂi
Kaz Da¤lar›’n›n sahipsiz olmad›¤›n›, Kaz
Da¤lar›’n›n ve Madra Da¤›’n›n talan edilmesine
seyirci kalmayacaklar›n› hayk›rd›lar.
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Ucuz Demagog
‹flah olmaz komünizm düﬂman›
Aﬂa¤›daki konuﬂma, Tayyip Erdo¤an’›n ucuz bir yalanc› ve demagog oldu¤unun tescilidir. Diyor ki;
“Bu solcular›n dikili bir a¤açlar›
olmam›ﬂt›r bu ülkede. Y›llar y›l› bu
ülkede ba¤›r›p ça¤›rd›lar. Va t a n d aﬂ›n ilaç kuyruklar›ndan kurtulma s›n› sa¤layabildiler mi? Hay›r. Han i s os ya list, kom ünis t g e çin en ler ?
Bu nu diye yapa mad›n›z bu ülked e
ﬂimdiye kadar?”
Bu ülkede, sosyalistlerin, komünistlerin ve hatta sosyalist ve komünist geçinenlerin bir dönem bile, bir
ay bile, hatta bir saatli¤ine bile iktidar olmad›¤›n› bile bile bu sözleri
söyleyen ucuz bir yalanc›, ucuz bir
demagogtan baﬂka bir ﬂey de¤ildir;
dürüstlük, namuslu olmak, do¤ru
olmak onun semtine bile u¤ramam›ﬂt›r.
O, her koﬂulda komünistleri,
sosyalizmi suçlamay› Amerika’dan,
Amerikanc› hocalar›ndan ö¤renmiﬂ-

tir. Her koﬂulda “anti-komünist”tir
o. Alçak, sömürücü kapitalizmi kutsay›p, adil ve eﬂit komünizmi suçlamak, onun emperyalizme teslim olmuﬂ islamc›l›¤›n›n emridir.
Bugün içinde bulundu¤u konuma da uygundur. Amerika’n›n hizmetinde ve komünizme karﬂ› savaﬂmay› sürdürüyor. Fakat, demagojiye
baﬂvurmadan komünizme karﬂ› savaﬂmalar› mümkün de¤ildir. Bu nedenle, komünizmi kendi istedikleri
kal›ba sokar, ondan sonra sald›r›rlar.
Ucuz demagogun, bu konuﬂmas›nda da yapt›¤› budur. Önce, CHP
gibi düzen partilerini “komünist”
diye sunuyor, ondan sonra CHP prati¤i üzerinden komünizme sald›r›yor. CHP, tarihinin hiçbir döneminde komünist bir parti olmad›¤› gibi,
en az›ndan Tayyip’in kendisi kadar
komünizmin düﬂman› olmuﬂ bir
partidir.
Dolay›s›yla, CHP’sinin de,
AKP’sinin de gösterdi¤i, hangi dü-

zen partisi hükümette olursa olsun,
oligarﬂinin iktidar›nda halk›n herhangi bir sorununun çözülemeyece¤idir.
Komünizmin halk›n sorunlar›n›
nas›l çözdü¤ünü görmek için, emperyalist ülkelerin ambargolar›na
ra¤men Küba’n›n baﬂard›klar›na
bakmalar› yeterlidir. Tayyip Erdo¤an, herhangi bir sosyalist ülkede,
halk›n sa¤l›k sorunlar› için hastane
kuyruklar›nda beklemek zorunda
kalmad›klar›n› bilir.
Sosyalizmin en yozlaﬂm›ﬂ, halktan uzaklaﬂm›ﬂ halinin bile, kapitalizmle k›yaslanamayacak kadar halk›n sorunlar›n› çözen bir sistem oldu¤u tart›ﬂmas›z bir gerçektir.
Bugün geçmiﬂin Do¤u Almanya’s›nda, SSCB’sinde yaﬂam›ﬂ olan
halklar›n, kapitalist sistem karﬂ›s›nda, en berbat haldeki sosyalizmi bile özlemle arad›klar›, araﬂt›rma sonuçlar›n›n ortaya koydu¤u gerçeklerdir.
Eminiz ki, bu gerçekleri Tayyip
ve di¤er Amerikan uﬂa¤› “Yeﬂil Kuﬂak”ç›lar da bilirler. Korkular› da,
sosyalizmin, komünizmin bu gücünden dolay›d›r.

Demagojisiz Tek Cümle Kuram›yor!
Burjuva politikas› demagoji ve
yalanla yürütülür. Halk›n ç›kar›na
yapt›klar› bir ﬂey olmad›¤› için,
halk düﬂman› politikalar›n› yalana
baﬂvurarak hayata geçirirler.
‹ﬂte Tayyip Erdo¤an’›n 6 Nisan’da Malatya’daki konuﬂmas›ndan aktard›¤›m›z al›nt›lar da, Baﬂbakan’›n tek bir konuﬂmada bile ne
kadar çok yalan ve demagojiye baﬂvurdu¤unu gösteriyor:
u “Biz hizmet yar›ﬂ›nday›z” diyor. Halk›n de¤il, tekellerin hizmetindedir.
u “ H i ç b i r z a m a n AK Parti an tide mokrati k yo lla r›n aktörü olma yacakt›r”, “bu eﬂitli¤i göremeyecek
kadar dem ok rasiy i an lamayan çev relerdir bu n l a r ” diyor. Demek ki,
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halk›n vergilerinden sadaka da¤›tarak oy sat›n almak, dini kullanmak,
BOP taﬂeronlu¤u ve ülkeyi emperyalist ve iﬂbirlikçi tekellere peﬂkeﬂ
çekme karﬂ›l›¤›nda emperyalizmin
ve iﬂbirlikçilerinin deste¤ini almak
demokratik yol kabul ediliyor.
u “ A K P a r t i g e l di , T ü r k i ye t e k rar dünyaya aç›ld›” diyor. Dünyaya
aç›lmak dedi¤i, ülkenin emperyalist
tekellerin sömürü ve talan›na aç›lmas›d›r.
u “Genç nüfusa bütün dünya
hasret. Biz ne diyoruz, gençler, sizler Türkiye'nin gelece¤isiniz” diyor. Oysa, 12 Ocak 2008’de “Nitel ikli h a le g e tire c e ¤ imi z g e nç le r i m iz , a yn› za ma nda e n de ¤e rli i hra cat unsurumuz olacak” diyordu.

Demek ki, genç nüfusa hasretli¤i onlar› “ihraç” etmek
içinmiﬂ.

u Malatya'da Zirve Yay›nevi’nde misyonerlerin katledilmesine iliﬂkin; “ B u t ü r m a r j i n a l
h a d i s e l e r...” diyerek katliam›
önemsizleﬂtiriyor.
u Emperyalizmin ç›karlar› için
tar›m öldürülmüﬂ, bu¤day ithal etmek zorunda kal›n›yor, “ Ne yapal › m ? B i z i t ha l e d e r i z . B i z v a t a n d a ﬂ›m›z› ekmeksiz b›rakmay›z” diyor.
u Özelleﬂtirmelerle, IMF programlar›n› ikiletmeyerek yaratt›klar›
ekonomik tabloyu, “ G ö reve geldi ¤ i m i z d e p e t ro l ü n v a r i l i 2 2 d o l a r d›. ﬁimdi 125 dolara ç›kt› ” sözleriyle izah ediyor.
Tayyip’in en büyük baﬂar›s›,
herhalde bir konuﬂmaya bu kadar
demagojiyi s›k›ﬂt›rabilmesidir.

Gençli¤in
Kaleminden
Faﬂizm olaylar› birbirinden ay›r›yor. Ancak böyle
ayakta kalabilece¤ini biliyor.
Antalya’da Akdeniz Üniversitesi’nde yaﬂanan olaylar›n “iki
karﬂ›t grup” aras›ndaki çat›ﬂma
oldu¤u söyleniyor.
Peki, nedir, kimlerdir bu iki
karﬂ›t grup? Niye “karﬂ›t”t›rlar,
ne istiyorlar?.. Bütün bunlar›
gizlemek için en son birkaç
gündür Antalya’daki çat›ﬂmalar›n “k›z meselesinden ç›kt›¤›”
spekülasyonlar› yap›l›yor.
Bu yüzeyselli¤in ötesine geçebilenlerin bir ço¤unun bile en
fazla söyleyece¤i, söyledi¤i
“sa¤-sol çat›ﬂmas›” oldu¤udur.
Evet, bir çat›ﬂma vard›r, ama
bu, okul d›ﬂ›ndan gelen faﬂistlerin elinde silah, sat›r, pala, b›çakla devrimci-demokrat ö¤rencilere sald›rmas› ve devrimci-demokrat ö¤rencilerin kendisini savunmas› sonucu ç›kan
çat›ﬂmad›r. ‹kincisi; sözkonusu
sald›rgan faﬂistler, “kendi kafas›na göre” hareket eden üç beﬂ
serseri de de¤illerdir. Belli bir
politikan›n sonucu olarak yetiﬂtirilmekte, kullan›lmakta, belli
hedeflere yöneltilmektedirler.
Üçüncüsü; kimsenin görmezden gelmemesi gereken bir di¤er yan; bu sald›r›ya polisin de
kat›lm›ﬂ olmas›d›r. Polis faﬂistleri korurken devrimci-demokrat
ö¤rencileri panzerlerle su s›karak, coplayarak gözalt›na alm›ﬂt›r.
Faﬂizm hemen olay›n üstünü
kapatmak için sanki sald›r›lardan bir kiﬂi sorumluymuﬂcas›na Ömer Ulusoy’u hedef göstermiﬂtir. Bütün dikkatler
Ulusoy’un üzerinde
toplanm›ﬂt›r Ulusoy
içinse “MHP sempatizan›... kimsesiz... intihara meyilli... psikopat...” gibi aç›klamalar
yap›larak, olay çok

Okullar›m›z› Faﬂizme Terk
Etmeyece¤iz!
- Gençlik Federasyonu bildi¤imiz bir aç›klamaya baﬂvurulup “silahl› sald›r› bir meczupun iﬂi” havas› verilerek, kafa kar›ﬂ›kl›¤› yarat›lmaktad›r.
Antalya’da birçok kiﬂi bilir ki
MHP önünde bekleyen sakall›
adamla, televizyon görüntülerinde ö¤rencilerin üzerine kurﬂun s›kan ayn› kiﬂidir. MHP
kimseyi kand›rmaya çal›ﬂmas›n, her ﬂey ortadad›r. Halk›m›z
MHP nin kanl› tarihini, Maraﬂlar’dan Çorumlar’dan çok iyi
bilmektedir. MHP’nin ne tür elemanlar “istihdam etti¤ini” ise,
Ömer Ulusoylar’dan önce, Abdullah Çatl›lar’dan Haluk K›rc›lar’dan, Veli Can Oduncular’dan
biliyoruz.
Birçok televizyon, gazete bu
olay›n üzerine “12 Eylül öncesine mi dönüyoruz?” diye sormaya baﬂlad›. Sanki bu sald›r›lar
yeni oluyormuﬂças›na, daha
önce faﬂistler devrimci-demokrat ö¤rencilere hiç sald›rmam›ﬂças›na soruyorlar. ‹stanbul, Ankara, Bursa, Eskiﬂehir’de daha
yak›n zamanda meydana gelen
faﬂist sald›r›lar› görmezden
geliyorlar. Çünkü bu ﬂehirlerdeki faﬂist sald›r›lar, Akdeniz Üniversitesi’ndeki kadar teﬂhir olmam›ﬂt›.
Faﬂistler veya faﬂizm denilince akl›m›za sadece M H P geliyor, düzen de böyle düﬂünmemiz için elinden geleni yap›yor.
Ülkemizde açl›k var, yoksul-

luk var ve bir avuç egemen ülkemizin tüm zenginliklerine el
koymuﬂtur. Ezen bir avuç, ezilen horlanan milyonlar var. Bu
milyonlar uyanmas›n diye medyas›yla, filmleriyle, magazin
programlar›yla insanlar›m›z
uyutulmaktad›r. Korksun, sinsin
diye de askerini, polisini ve faﬂistlerini kullanmaktad›r. Bunlar› kullanmalar›n›n tek amac›,
düzenlerini devam ettirebilmektir. Bu çerçevede, “böyle
gelmiﬂ böyle gitmez” diyen
gençlik de susturulmal›d›r.
Gençli¤in potansiyelinin fark›ndad›rlar; harekete geçti¤inde
önündeki tüm engelleri aﬂacak,
bir dinamit fitili gibi toplumun
tüm kesimlerini hareketlendirecek bir güçtür gençlik. ‹ﬂte faﬂist sald›r›lar bu potansiyelin
önüne geçmek içindir.
Halk›, gençli¤i “12 Eylül öncesine dönmekle” korkutan düzen, halk›n uyanmas›ndan
korkmaktad›r. 12 Eylül öncesi
faﬂist sald›r›lar had safhadad›r;
sadece okullara de¤il grevlere,
mahallelere, mitinglere, fabrikalara sald›rmaktad›r. Ama halk
gelece¤i için aya¤a kalkm›ﬂt›r.
Bu anlamdad›r ki “12 Eylül öncesine dönmek” kötü bir ﬂey
de¤ildir. Kendini ezilen, horlanan milyonlar›n yan›nda görenler 12 Eylül öncesine dönmekten korkmazlar. Ama e¤er siz
bu milyonlar›n karﬂ›s›ndaysan›z
vay halinize, korkmaya devam
edin! Çünkü bu ülkenin devrimci gençleri
olarak biz böyle sald›r›larla korkup sinmek
bir yana, öfkemizi bileyerek, tüm gençli¤i ve
halk›m›z› uyand›r›p faﬂizmin karﬂ›s›na dikece¤iz. O günler için
mücadele ediyoruz, o
günler uzak de¤ildir.
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A kd e ni z Ü ni v er s i t es i’ nd e
P oli s- ‹ dar e- Si vil Faﬂ i st ‹ﬂ bi rl i¤i nde Sal d›r ›!

FAŞİST SALDIRILAR
BİZLERİ YILDIRAMAZ!
Son üç haftad›r faﬂistlerin Akdeniz Üniversitesi’nde ve kampus içerisinde bulunan yurtlarda bulunan ö¤rencilere dönük taciz ve sald›r›lar› 6
Nisan günü doru¤a ulaﬂt›.
Faﬂistler, sald›r›lar›n› 3 hafta önce
üniversitede okuyan bir Kürt ö¤renciye b›çak çekerek baﬂlatt›lar. Olay› gören devrimci-demokrat ö¤rencilerin
arkadaﬂlar›n› korumas› sonucu ç›kan
çat›ﬂmada faﬂistlerden bir kiﬂi yaraland›, 2 devrimci-demokrat ö¤renci
gözalt›na al›narak ertesi gün serbest
b›rak›ld›. Yaﬂanan bu sald›r›n›n ard›ndan yurt görevlilerinin devrimci ve
demokrat ö¤renciler hakk›nda soruﬂturma açt›¤› aç›klan›rken 4 Nisan Cuma günü de faﬂistlerin yurtta toplan›p
devrimci-demokrat ö¤rencilere sald›rmas› üzerine devrimci-demokrat ö¤renciler toplanarak faﬂistlerin sald›r›lar›na karﬂ›l›k verdiler ve faﬂistleri da¤›tt›lar.
5 Nisan günü de faﬂistler ö¤renci
yurdunu basmaya çal›ﬂt›. Devrimcidemokrat ö¤renciler toplanarak sald›r›y› püskürttü ve faﬂistler k›z yurduna
s›¤›nmak zorunda kald›. 5 Nisan günü sald›ran faﬂistlerden ikisi devrimci-demokrat ö¤renciler taraf›ndan cezaland›r›ld›.

F aﬂistl e r Ö¤r encile r e
Sil a hla Sald › rd›
Artan faﬂist sald›r›lar› teﬂhir etmeye haz›rlanan ö¤rencilere karﬂ› 6 Nisan günü polis, idare destekli faﬂist
bir sald›r› gerçekleﬂtirildi. 6 Nisan
günü saat 14.00’da baﬂlayan ve tüm
gün süren sald›r›larda çok say›da devrimci-demokrat ö¤renci yaraland› ve
gözalt›na al›nd›.
6 Nisan günü 15.30 civar›nda yurdun önünde bir grup faﬂist 5 devrimci-demokrat ö¤rencinin önünü kesip,
b›çak çekerek bir devrimci ö¤renciyi
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b›çakla yaralad›lar. Bütün bu olaylar
polisin ve özel güvenli¤in önünde
gerçekleﬂirken polis ve özel güvenlik
hiçbir müdahalede bulunmad›. Olay›
duyan devrimci-demokrat ö¤renciler
sald›r›n›n gerçekleﬂti¤i 6 Nisan günü
Olbia Çarﬂ›s› içinde toplan›p yurdun
önüne do¤ru yürüyüﬂe geçti. Sald›r›y›
gerçekleﬂtiren faﬂistlerin yurdun içinde oldu¤unu ö¤renen devrimci-demokrat ö¤renciler yurdun içine girerek faﬂistlerin sald›r›lar›na gereken
cevab› verdiler.
Üniversitedeki hastanenin acil servisine gitmek için yurttan ç›kan devrimci-demokrat ö¤rencilerin ard›ndan
yurdun içinde 30 kiﬂilik faﬂist grup
topland›. Ö¤renciler tekrar yurdun
içerisine girerek burada toplanan faﬂistleri de döverek okuldan uzaklaﬂt›rd›lar. Ard›ndan yaral› arkadaﬂlar›n› almak için hastanenin acil servisine gittiler. Acil servisin önünde bekleyen
devrimci-demokrat ö¤renciler yurdun
içerisinde faﬂistlerin odalara girerek
ö¤rencilere sald›rd›klar›n› ö¤rendiler.
150 kiﬂilik devrimci-demokrat ö¤renciler “Faﬂizmi Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z, Akdeniz Faﬂizme Mezar Olacak” sloganlar› ile tekrar yurdun önüne yürüdüler. Faﬂistlerin bulundu¤u
yurdun giriﬂi polisler taraf›ndan korumaya al›n›rken ö¤renciler rektörlük
taraf›nda bulunan yaklaﬂ›k 60 kiﬂilik
bir faﬂist grubun üzerine yürüdüler.
Da¤›lan faﬂist grubun içerisinde bulunan 2 faﬂistin devrimci-demokrat ö¤rencilerin üzerine silahla ateﬂ açt›¤›
görüldü.

F aﬂistlerin Kor uyucusu Polis
Devrimci ö¤renciler faﬂist grubu
da¤›t›rken yurdun önündeki polisler
panzerle su s›karak devrimci ö¤rencilerin üzerine silahla ateﬂ açt›lar. Polis
yakalad›¤› devrimci-demokrat ö¤ren-

cileri tekme tokat, sopalarla döverek gözalt›na al›rken, ö¤rencilerin üzerine silahla
ateﬂ açan iki faﬂist ise
üniversite içinde elini
kolunu sallayarak dolaﬂmay› sürdürdü. Polisin ve faﬂistlerin silahl› sald›r›s›na karﬂ›
devrimci-demokrat
ö¤renciler
direnip
karﬂ› koyarken ö¤renciler Ahatl› Mahallesi’ne do¤ru toplu olarak çekildiler.
Bu sald›r›lar sonras›nda 34 ö¤renci gözalt›na al›n›rken 7 ö¤renci de yaraland›. Akﬂam saatlerinde faﬂistler
yurtlara girerek terör estirirken yurdun güvenlik görevlilerinin ö¤rencilere “can›n›z› seviyorsan›z yurda girmeyin biz güvenlik alam›yoruz” demesi faﬂistlerin pervas›zl›¤›n›n bir
göstergesiydi. Faﬂistlerle birlikte ö¤rencilere sald›ran polis ö¤rencileri
sindirmek amaçl› akﬂama kadar üniversite içerisinde terör estirerek kimlik kontrolü yapt›.

"Tutuklamalar
Bizi Y›ld›ramaz"
Bart›n ve Amasra’da Gençlik Derne¤i üyelerine yönelik bask›n ve gözalt›lar Gençlik Federasyonu taraf›ndan yap›lan yaz›l› aç›klamayla protesto edildi. Sald›r›lar›n amac›n›n
devrimcileri sindirmek ve halktan
tecrit etmek oldu¤u vurguland›.
Aç›klama sonunda ﬂöyle denildi:
“Bizler bu ülkenin gençli¤i olarak diyoruz ki; her türlü bask›ya, devlet terörüne ra¤men mücadelemizi büyütmeye, gençli¤i sindirmeye çal›ﬂanlar›n korkular›n› büyütmeye devam
edece¤iz.”

DKÖ’ler Sald›r›y› Protesto Etti
Üniversitelerde yaﬂanan faﬂist
sald›r›lar› protesto eden ve durdurulmas›n› isteyen içlerinde HÖC’ün de
oldu¤u demokratik kitle örgütleri 6
Nisan günü Antalya’da yapt›klar›
aç›klaman›n ard›ndan 7 Nisan günü
de Antalya Akdeniz Üniversitesi
Kampus Ana giriﬂ kap›s›nda biraraya
gelerek eylem yapt›lar. 250 kiﬂinin
kat›ld›¤› eylemde “Üniversitelerde
Faﬂist Sald›r›lara Son!” pankart› aç›l›rken ö¤renci gençli¤e hedef gözeterek silahla ateﬂ açan faﬂistlerin resimleri döviz olarak taﬂ›nd›. Yap›lan
aç›klamada “Sald›rganlar ve sald›r›ya göz yumarak ortak olan tüm sorumlular hakk›nda soruﬂturma aç›lmas›n› istiyoruz” denildi.
Aç›klaman›n ard›ndan kitle sloganlar atarak yürüyüﬂe geçti. Polis
kitlenin önünü keserek yürüyüﬂü engellemeye çal›ﬂsa da baﬂar›l› olama-

d›. Eylem Olbia Çarﬂ›s›’n›n içinde
sloganlar at›lmas›yla sona erdi.
*
8 Nisan’da Taksim Gezi Park›'nda bir aç›klama yapan KESK ﬁubeler Platformu üyeleri de Akdeniz
Üniversitesi’nde ö¤rencilere yönelik
yap›lan faﬂist sald›r›y› protesto etti.
KESK ﬁubeler Platformu Dönem
Sözcüsü Nebat Bükrek sorumlular
hakk›nda soruﬂturma aç›lmas›n› ve
gözalt›ndaki ö¤rencilerin derhal serbest b›rak›lmas›n› istedi.
*
Ege Üniversitesi ö¤rencileri de
10 Nisan günü yapt›klar› eylemle faﬂizme karﬂ› mücadelede Akdeniz
Üniversitesi ö¤rencilerinin yan›nda
olduklar›n› hayk›rd›lar. Ege Üniversitesi yurdunda toplanan ö¤renciler
sloganlar atarak kampüsteki yemek-

Ayr›ca yerel seçimler yaklaﬂ›yor. AKP
kendi taban›n› memSevgi Saymaz nun etmeye yönelik
göstermelik de olsa,
Uﬂak E Tipi Hapishanesi
baz› hamleler yapmaya çal›ﬂ›yor. ÜniÖncelikle belirteyim ki, AKP hüversitede türban serbestisi bunlardan
kümetinin k a d › n l a r › n y a r a r › n a hak
biri. ‹ n a n ç ö z g ü r l ü ¤ ü n ü d a h i kayve özgürlükleri geliﬂtirme ad›na bir
g›lar›ndan dolay› s a v u n a m › y o r. Tek
ad›m ataca¤›na inanm›yoruz. Türban
amac› kendi taban›n›n a¤z›na bir
yasas›n› kald›rma süreçlerini de
parmak bal çal›p yolunu düzlemek.
Oysa, “çene alt›” ba¤lamay› formülAKP'nin takiyyeci siyasetinin bir örleﬂtirmek, iktidar›n inanç özgürlü¤üne¤i olarak görüyoruz.
ne bak›ﬂ aç›s›n› da yans›t›yor.
Böyle bir partinin bu konuda kiDi¤er taraftan, laiklik savunucumi kesimler taraf›ndan özgürlükçü,
su
olarak ortaya ç›kan kesimlerin
demokrat olarak alg›lanmas› b i r ya muhalefetiyse, biçimsel olmaktan
n›lg›d›r. Mevcut hükümet hiçbir zaöteye geçemiyor. Özgürlükçü ve baman düﬂüncelerini aç›kça ifade et¤›ms›zl›ktan yana oldu¤unu ifade
medi, nabza göre ﬂerbet verdi. Yol
eden bu kesimlerin tepkisi, sadece ve
aç›ksa yürüdü, de¤ilse geri çekilip en
sadece türban tak›lmas›na yöneliktir.
az zarar görece¤i, en çok kar edece“Farkl›l›k”lar›n› adeta türbana en¤i an› bekledi.
dekslemiﬂ durumdalar. “Ça¤daﬂl›k”
Bu olup bitenler, ABD'nin "Büdemagojisiyle bu kesimler de adeta
yük Ortado¤u Projesi" içinde, ülke“Bat›”y› kendilerine k›ble edinmiﬂ
mize biçti¤i "›l›ml› islam" yaklaﬂ›m›
durumdalar. Hak ve özgürlükleri sadece kendilerine yönelik özgürlük
anlaﬂ›lmadan yerli yerine oturmaz.

Türbana Dair

haneye do¤ru yürüyüﬂe geçtiler.
Gündo¤du marﬂ›n›n da söylendi¤i yürüyüﬂün ard›ndan yemekhane
önünde yap›lan aç›klamada polisidare-sivil faﬂist iﬂbirli¤ine vurgu
yap›larak ‘Bedel ödemek pahas›na
bulundu¤umuz her alanda mücadele
bayra¤›n› yükseltece¤iz” denildi.
*
Akdeniz Üniversitesi’ndeki sald›r› baﬂta Gençlik Federasyonu
olmak üzere Antalya, ‹zmir, Trakya
HÖC temsilcilikleri ve Ankara
Gençlik Derne¤i taraf›ndan yap›lan
aç›klamalarla da protesto edildi.
Gençlik Federasyonu aç›klamas›nda
sald›r›lar›n düzenin politikas› oldu¤u
ve faﬂist sald›r›lar›n gençli¤i teslim
alamayaca¤› belirtildi.

olarak alg›lamaktalar. Oysa k a d › n › n
gerçek anlamda özgürlü¤ünü sav u n a n , inanç özgürlü¤ünden yana
olan, tam ba¤›ms›zl›ktan yana olan,
sömürüsüz bir vatan isteyen devrimcilere ayn› biçimde karﬂ›d›rlar.
Bugün pek çok insan gerek laiklik maskesine bürünenlerin, gerekse
türban serbestisi ad› alt›nda bu kesimlerin oyununa alet ediliyor.
Amerika ve Av r u p a h e g o m a nyas›na karﬂ› ç›k›lmadan ve ülkemiz
tam ba¤›ms›zl›¤a kavuﬂmadan, halklar›m›z›n hiçbir bask› alt›nda kalmadan yahut emperyalist politikalar›n
aleti olmadan inançlar›n› özgürce yaﬂayabilmesi mümkün de¤ildir. ‹nanç
özgürlü¤ü ancak tam ba¤›ms›z demokratik bir ülkede hayat bulabilir.
Türbanl›, türbans›z tüm kad›nlar›n inanç özgürlü¤ünün garantisini,
ne AKP hükümeti verebilir, ne de
baﬂka bir düzen gücü.
Uﬂak’tan selam ve sevgilerimizi
gönderiyoruz.
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‘Film’ De¤il
Oligarﬂinin Faﬂist Sald›r›s›
Faﬂistler, bir dönemdir üniversitelerde yo¤unlaﬂt›rd›klar› sald›r›lar›n›, en son 6 Nisan’da, Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde silahl› boyuta
t›rmand›rarak sürdürdüler. Ellerinde
sat›r, pala, b›çak, silahlar vard›,
gençli¤in üzerine kurﬂun ya¤d›rd›lar.
Sald›r›, polisten ba¤›ms›z de¤ildi. Ortak sald›r›lar›yd›, amaçlar›
gençli¤i sindirmekti. Sald›r› sonras›nda yurtta kalan yaklaﬂ›k 3 bin ö¤rencinin, yaklaﬂ›k 2 bini yurttan ayr›ld›. Amaçlar›n›n bir yan›n› da,
gençli¤i terörize ederek, okullar›,
yurtlar› boﬂaltt›rmak, buralarda egemenlik kurmak oluﬂturmaktad›r.
Sald›r›, temel gündem oldu, aç›klama yapan, köﬂesinde yazan eli silahl› faﬂistten söz etti, M H P, ‹l Yönetimi’ni görevden ald›, h›z›n› alamayan Antalya Emniyet Müdürlü¤ü,
eli silahl› faﬂisti yakalayan polise
ödül vereceklerini(!) bile aç›klad›.
Tüm bunlar›n üzerinden yarat›lan havaya bak›l›rsa, art›k okullarda
faﬂistler cirit at›p, ö¤rencilerin üzerine kurﬂun ya¤d›ramayacak, polisler eli silahl› faﬂistleri üniversitelere
sokmayacak!. Fakat iﬂin özünün öyle olmad›¤›n›, üniversite gençli¤i
çok iyi biliyor. Çünkü, AKP’lisi,
MHP’lisi sald›r›lara tepki gösterir
görünürken, ayn› anda, faﬂistler Akdeniz Üniversitesi yurdunda polis
denetiminde terör estirmeye devam
ediyorlard›.
Linç yapt›r›rlar, devletin d›ﬂ›nda
imiﬂ gibi gösterirler, polis bir de
kurtar›c› rolünü oynar... cinayet iﬂletirler, habersizmiﬂ gibi davran›rlar... okullarda eli silahl›, sat›rl› faﬂistleri gençli¤in üzerine salarlar,
arkas›ndan üniversitelerde “sa¤-sol
çat›ﬂmas›, 12 Eylül öncesine dönülüyor” yaygaras› kopar›rlar.
Fakat, tüm sald›r›lar›nda bir iz
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Yanl›ﬂlar:
1- Yaﬂanan b ir filmdir,
senaryosunu yazan eller
gizli ellerdir
2- Sakall› provokatördür,
kullananlar karanl›k e llerdir
3- Sald›r›n›n amac›,
Türkiye’yi k ar›ﬂt›rmakt›r
4- Devlet bu olaylar›n
d›ﬂ›nda, s ald›rganlar›
yakalamaya çal›ﬂ›yor
b›rak›rlar ve izler, polisiyle, ordusuyla, iktidar›yla, muhalefetiyle,
MHP’si, BBP’si ›rkç› faﬂist partileri, tarikatlar›yla, olgarﬂik düzenin
savunucular›n› gösterir. ‹zleri silmeleri mümkün olmaz. Utanmadan
ba¤›r›p, ça¤›rarak kendilerini kurtarmaya çal›ﬂ›rlar.

Yaﬂanan Film Mi,
S›n ›fl ar Mücadelesi Mi?
Akdeniz Üniversitesi’nde asl›nda yal›n bir olay yaﬂanmaktad›r. Faﬂistler, devrimci ö¤rencilere sald›r›yorlar, bunu yaparken, polisten,
okul yönetimlerinden, iktidardan
destek al›yorlar. Amaçlar› aç›k, devrimcilerin örgütlenmesini, devrimci
düﬂüncelerin yayg›nlaﬂmas›n› engellemek istiyorlar.
Fakat, olaylar hakk›nda “bilgiyi”
burjuva bas›ndan edinen gençlik
içinde olsun, meseleye komplo teorilerinden bakmay› ye¤leyen ayd›n
kesimler içinde olsun, bu tabloyu,
yaﬂanan bu yal›nl›kta gören ya da
izah edebilen s›n›rl›d›r. Çünkü, egemen s›n›flar yaﬂanan gerçekleri çarp›t›yor, buland›r›yor. Hep birlikte
ortal›¤› bir yaygaraya bo¤uyor, yaﬂananlar› kendi istedikleri gibi tart›ﬂt›r›yorlar.
Bu tart›ﬂmalardan birisi, “ b i z b u
filmi daha önce gördük” tart›ﬂmas›d›r. Birileri senaryo yazm›ﬂ, figü-

Do¤rular:
1- Yaﬂanan ‘film’ de¤il,
s›n›flar mücadelesidir
2- Sakall›, MHP’li bir
faﬂisttir, kullanan oligarﬂik
devlettir
3- Sald›r›n›n amac›, gençli¤i
sindirmek, b oyun e ¤dirmektir
4- Devlet, bu olaylar›n tam
ortas›ndad›r ve faﬂist
sald›rganlar› k oruyor
ranlar bulmuﬂ ve ortal›¤› kar›ﬂt›r›yormuﬂ. Kim bunlar? Belli de¤il.
Bak›n, üstelik bu yaﬂananlara film
diyenler, bu sald›r›lar› örgütleyen,
içinde yer alanlard›r.
Yaﬂar Okuyan, “Senaryoyu ya zanlar, psikopat tipleri arar, bulurl a r... böyle iﬂlerde, bu tip insanlar
k u l l a n › l › r " diyor.
Muhsin Yaz›c›o¤lu, “Zaten bu
çeﬂit olaylar da, bu tiple r kulla n› l› yor” diyor.
Tu¤rul Türkeﬂ: “Adama baksa na, ka me ra la ra poz vere vere ﬂa r jör de¤iﬂtiriyor... Film bu film” diyor.
Bir oyunculuktan söz edilecekse, bu, üniversitede ö¤rencilerin
kurﬂunlanmas› de¤il, sonras›nda ortaya ç›k›p, “ s a l d › r › l a r l a i l g i m i z
yok” diyenlerin oynad›klar› baﬂar›s›z roldür. Üstelik hiç de iyi oyuncu
de¤iller, bayat bir oyunu oynamaktad›rlar.
Yaﬂananlar›n ise filmle, senaryoyla ilgisi yok. Geçmiﬂte de yaﬂand›, o günden günümüze de yaﬂan›yordu, bugün de yaﬂan›yor. Yaﬂanan
s›n›flar müc a de l e si di r. Faﬂist te r ö r d ü r. Egemen s›n›flar›n iktidarlar›n› korumak için gençli¤in mücadelesini, örgütlenmesini bast›rma,
gençli¤i sindirme politikas›d›r. Bunu, silahl›, sat›rl› faﬂist terörle yapmaktad›rlar.

Üstelik, salt sivil faﬂist terörle
de¤il, polis terörüyle, üniversite yönetimlerinin soruﬂturma ve okuldan
atma politikalar›yla, tutuklamalarla,
devletin tüm olanaklar› seferber
edilerek gençlik sindirilmek istenmektedir.
Kimi burjuva bas›n ve TV’ler
ise, yaﬂanan faﬂist sald›r›n›n s›n›fsal
yan›n› gizlemek için, “k›z meselesi
fitili yakt›” haberleri yapt›lar. Faﬂist sald›r›y› kitlelerin gözlerinden
saklamak temel politikad›r. Kitlelerin onu görmemesi, egemen s›n›flar›n sald›r›daki rolünü görmemesi
için, habercilik ad›na gözlere her
türlü perdeyi çekmek meﬂrudur.

“Kim Bu A d a m ”
Çarp›tmas›
Sald›rgan›n kimli¤ini en iyi bilenler, kendilerini saklamak için, en
yüksek sesle “kim bu adam” diye
ba¤›r›yorlar? Ve yüksek sesle “ p rov o k a t ö r ” cevab›n› yap›ﬂt›r›yorlar.
Sald›rgan›n MHP ile iliﬂkisini
inkar etmelerinin hükmü birkaç saat
bile sürmedi. Fakat burjuva bas›nda
kimileri hala soruyor: ‘Ki m Bu Ha in’ (Bugün), ‘Kim Bu A d a m ’ (Güneﬂ). Yeni ﬁafak, iflah olmaz Alevi
düﬂmanl›¤›yla ‘ Z ü l f ü k a r l › P rovokasyon’ diyerek, meseleyi baﬂka bir
yöne çevirmeye çal›ﬂ›yor.
Polis ne yap›yor, geçmiﬂte yapt›¤›n›n ayn›s›n› yaparak, sald›r›n›n
güvenli¤ini al›yor. Sald›rganlar›n
sa¤ salim okulu terketmesini sa¤l›yor. Silah kullanan sakall›n›n kim
oldu¤u daha aç›k olabilir mi? Ad›
bugün için Ömer Ulusoy. Dün Abdullah Çatl›’yd›, Mehmet Ali A¤ca
idi, Mehmet Gül’dü, Muhsin Yaz›c›o¤lu’ydu, Ökkeﬂ ﬁendiller’di.
Ömer Ulusoy’un eroinden, gasptan, sark›nt›l›ktan sab›kas› olmas›n›,
“ p s i k o p a t t i p ” diyerek provokas-

yon edebiyat›na malzeme yapmak
istiyorlar. Hangi sald›rgan psikopat
de¤ildi ki! Çatl›lar m›? A¤calar m›?
Samastlar, Hayaller mi? Emre Günayd›nlar m›? Tersine, e¤er bir yerde, ›rkç› psikopat bir sald›rgan varsa, iﬂin içinde eroin, sark›nt›l›k, ahlaks›zl›k, pezevenklik varsa, kim oldu¤unu araﬂt›rmaya bile gerek görmeden, bu faﬂist partilerin eleman›
oldu¤unu anlayabilirsiniz. Adlar›
de¤iﬂir yenilenir, fakat iﬂlevleri ayn›d›r. Fakat sanmay›n ki, bu sald›r›lar› psikopatl›klar›ndan dolay› yap›yorlar; tersine, onlar› yöneten ve
yönlendirenlerin “ a k l › b a ﬂ › n d a ”d›r.
Faﬂist sald›rgan›n MHP ile iliﬂkisinin olmayaca¤›n› ispatlamak da
di¤er faﬂistlere düﬂüyor: Katil Muhsin Yaz›c›o¤lu bu iﬂlerin erbab› edas›yla konuﬂtu; “Tan›nmak için her
ﬂ ey i ya pm› ﬂ . .. M H P' n i n bu i ﬂ le rde
ne kadar titiz oldu¤u, ne kadar dik k atli h arek et ett i¤i bell i.”.
Demek ki, dikkatsiz davranan bu
adam MHP’li olamaz. Usta katile
göre, Hrant Dink’i vuranlar›n da
BBP ile ilgileri yoktu, fakat nedense cinayetin her ad›m›nda partilerinin ad› geçiyordu. ﬁimdi de, ö¤rencilerin üzerine silah s›kan kiﬂinin
eski MHP Antalya ‹l Baﬂkan›’n›n
hemen arkas›nda görüntüleri yans›d› TV’lere ve bas›na.
Sab›kalar› da bir bir döküldü ortaya. ‹ki y›l önceki MHP ‹l Baﬂkan›
Nizamettin Sa¤›r’›n hemen arkas›nda korumas› gibi birkaç yerde görünüyor. Ayn› görüntülerde sonraki ‹l
Baﬂkan› Mustafa Akar da var.
Sonuç olarak, “ K i m b u a d a m ”
gibi bir belirsizlik olmad›¤› aç›k.
Fakat, “adam”›n aç›k olan kimli¤ini
saklama gayreti var.
Devlet Bahçeli, tüm piﬂkinli¤iyle sanki ma¤dur durumda olan kendisiymiﬂ gibi ba¤›ranlardand›. ﬁöyle diyordu: “ F a i l a r a y a n mi hr a kl a r›n, ilk akl›na gelen adresin MHP
ve ülkücü gençli k ol du¤u ort aya
ç›km›ﬂt›r.” Niye ilk akla MHP ve
“Ülkücü Gençlik” geliyor? Akla
gelmesine gerek yok ki, zaten sald›rganlar›n kendileri ortada.
Bahçeli h›z›n› alam›yor; “baﬂta

si y asi ik ti d ar o lm ak ü ze re, v ali le ri ,
ö z e l l i k l e r ek t ö r l e r i g e r ek l i t e d b i r le ri almalar› konusunda göreve da vet ediyorum” diye ba¤›r›yordu.
Bahçeli’yi dinleyenler, sald›rgan›n
MHP’li de¤il de, MHP’ye sald›ran
birileri oldu¤unu sanabilirdi. Faﬂist
ﬂef, b›rak sen baﬂkalar›n› göreve ça¤›rmay›; sen itlerine sahip ç›k yeter.
MHP’yi sald›r›n›n d›ﬂ›nda imiﬂ
gibi gösterme politikas›nda Cemil
Çiçek’e de iﬂ düﬂüyordu, Çiçek bas›n›n MHP ile ilgili sorular›na, böylelerinin her yere gidebilece¤ini,
MHP’li oldu¤u anlam›na gelmeyece¤ini söyleyerek, faﬂist sald›rganlar›n karargah› MHP’yi en üst düzeyde koruyordu.
Çiçek’in bu tavr›, AKP iktidar›n›n yaklaﬂ›k 5 y›ld›r üniversitelerde
süren faﬂist sald›r›lar karﬂ›s›ndaki
tav›rs›zl›¤›n› da aç›klamaktad›r. 5
y›lda, onlarca sald›r› gerçekleﬂirken, AKP bu sald›r›lar› durdurmak
için bir ﬂey yapmak bir yana, k›namak için tek kelime bile sarfetmemiﬂtir. Sadece bu bile, bu son sald›r›dan da A K P ’ ni n so ru ml u ol d u¤ u n u gösterir.

Gençli¤i
Teslim A l a m › y o r l a r
Gençli¤e yönelik sald›r›lar, 12
Eylül’den günümüze yo¤un olarak
sürdürülmektedir. Sald›r›lar›n en
önemli yanlar›ndan birini apolitikleﬂtirme, düzen içine çekme oluﬂturmaktad›r.
Fakat, sistemin sivil faﬂist sald›r›lar› bu düzeyde gündeme getirmesi bile, gençli¤i apolitikleﬂtirme politikalar›n›n sonuç alamad›¤›n›n,
gençli¤in mücadelesini bitirmeyi
baﬂaramad›klar›n›n göstergesidir.
Gençlik, yine faﬂizme karﬂ›, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin ﬂu ya da bu düzeyde
içindedir.
Eli silahl› faﬂist sald›rganlara
karﬂ› halk›n saflar›ndad›r. Bugün
say›lar› yetersizdir, yar›n çok daha
fazla artacakt›r. Bugün gençli¤i sindirmeye çal›ﬂanlar, rüzgar ekiyorlar,
f›rt›na biçmeleri kaç›n›lmazd›r.
Say›: 2 / 13 Nisan 2008
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Suçlu Olan Yozlaﬂmay› Yaratanlard›r
YOZLAﬁMAYA KARﬁI OLANLAR DE⁄‹L

7 Aral›k 2006 tarihinde ‹stanbul’da Ba¤›ms›zl›k Demokrasi ve
Sosyalizm ‹çin Yürüyüﬂ Dergisi,
TAYAD, Temel Haklar Federasyonu
ve Federasyona ba¤l› ‹stanbul mahallelerindeki Temel Haklar dernekleri uyuﬂturucuya, fuhuﬂa, kumara,
çeteleﬂmeye karﬂ› mücadele ettikleri
gerekçesiyle polis taraf›ndan bas›larak onlarca kiﬂi gözalt›na al›nm›ﬂ ve
bunlar›n 47’si tutuklanm›ﬂt›.
14 Kas›m 2007’de görülen ilk duruﬂmada tutuklu 10 kiﬂi tahliye edilmiﬂ ve duruﬂma 8 Nisan 2008 tarihine at›lm›ﬂt›. 8 Nisan günü 14.
ACM’de görülen davaya 37 devrimci
tutuklu getirilirken d›ﬂar›da da “Bizler de Yozlaﬂmaya Karﬂ›y›z” diyen
Temel Haklar Federasyonu çal›ﬂanla-

r› ve tutuklular›n aileleri vard›.
Saat 11.00’de 100 kiﬂinin kat›l›m› ile Beﬂiktaﬂ’taki Barbaros
Meydan›’nda aç›klama yapan
Temel Haklar Federasyonu üyeleri “Yozlaﬂmaya Karﬂ› Mücadele Ettikleri ‹çin Tutuklananlar
Serbest B›rak›ls›n” pankart› açt›lar. Temel Haklar ad›na aç›klamay› okuyan Devrim Sönmez
“bu davada as›l yarg›lanmas› gerekenler bugün iktidar koltu¤unda oturanlar ve onlar›n hizmetinde olanlard›r” diyerek tutuklamalara tepki göstererek tutuklular›n
serbest b›rak›lmas›n› istedi. Tutsaklar›n resimlerini taﬂ›yan Federasyon
üyeleri “Adalet ‹stiyoruz” sloganlar›
att›lar.
Aç›klaman›n sonuna do¤ru say›lar› 250’ye ulaﬂan Federasyon üyeleri
tutuklular› sahiplenmek amac›yla davan›n sonucunu bekledi. Her aileden
birer kiﬂinin salona al›nd›¤› dava sabaha kadar sürdü. Mahkeme ayn› davadan tutuksuz yarg›lananlar›n davas›n›n görülece¤i 10 Nisan günü karar
verece¤ini söylerek duruﬂmay› bitirdi.
10 Nisan Perﬂembe günü devam
eden yaklaﬂ›k 50 tutuksuz san›¤›n
kat›ld›¤› duruﬂma san›klar›n kimlik
bildirimlerinin yap›lmas›yla baﬂlad›.
karﬂ› birlikte mücadele edeceklerini ve
art›k ölümlerin yaﬂanmamas›n› istediklerini dile getirdiler.
Kitle ad›na konuﬂan Seyfettin
Karadaﬂ’›n abisi Yusuf Karadaﬂ
Harbiye’de son y›llarda onlarca öldürme, yaralama olay› yaﬂanmas›na ra¤men yetkililerin bu olaylar›
‘münferit olaylar’ olarak gördü¤ünü söyleyerek tepki gösterdi. Karadaﬂ “yeni ac›lar›n yaﬂanmamas›
için ellerimiz katillerin yakas›nda
olacak ve arkas›ndaki güçleri aç›¤a
ç›kart›lmas›n› istiyoruz” ﬂeklinde
konuﬂtu. Eylemde Harbiye halk›

HARB‹YEL‹’ler Çetelere
SESS‹Z KALMADI
Geçti¤imiz günlerde Antakya
Merkeze ba¤l› Harbiye Beldesi’nde Seyfettin Karadaﬂ isimli halktan
birinin çetelerin sald›r›s› sonucu öldürülmesi halk›n öfkesine neden
oldu. Harbiye halk› çetelere, uyuﬂturucuya, yozlaﬂmaya karﬂ› birlikte
hareket etmenin, tepki göstermenin
zorunlulu¤unu duyarak birleﬂti.
Dalmaçta Mahallesi’nde, çetelerin
katletti¤i Seyfettin Karadaﬂ’›n
evinde toplanan köylüler çetelere
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Daha sonra ifaleri al›nan tutuksuz sa›klardan Temel Haklar dernekleri
baﬂkanlar›
mahkemede
yaz›l›
aç›klamalarda bulundular, derneklerinin yasad›ﬂ› gösterilmeye çal›ﬂ›ld›¤›n› oysa derneklerinin ve faaliyetlerinin yasal oldu¤unu söyleyerek savc›n›n iddialar›n›n gerçek olmad›¤›n›
belirtiler. Tutuksuz san›klardan TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel de
derneklerinin gerçekleﬂtirdi¤i faaliyetlerin yasal oldu¤unu dile getirerek “evlatlar›m›z› sahiplenmek suçsa bu suçu iﬂlemeye devam edece¤iz” dedi.
Mahkeme boyunca san›klar›n aileleri ve Temel Haklar Federasyonu
üyeleri adalet isteyen taleplerinin oldu¤u dövizler taﬂ›d›lar.
Mahkeme heyeti ifadeler tamamland›ktan sonra karar verece¤ini ancak mahkeme salonu yetersiz oldu¤u
için tutuksuz san›klar›n d›ﬂar› ç›kmas›n› isteyerek tutuklu san›klar› salona
ald›rd›. Duruﬂma sonunda mahkeme
heyeti tutuklu san›klardan Hasibe
Çoban, Erdo¤an Çoban, Birol Abatay, Onur Urbay, Bülent Pelit, Serdal
Ayy›ld›z, Ertaç Özder’i tahliye ederken di¤er tutuklu san›klar›n tutukluluk hallerinin devam›na tutuksuz san›klardan Muammer ﬁimﬂek hakk›nda ise arama karar› ç›kar›lmas›na
karar vererek duruﬂmay› 2 Eylül
2008 tarihine erteledi.

dövizler
taﬂ›d›.
Harbiyeliler çeteleﬂme ve
yozlaﬂmaya karﬂ›
tepkilerini
imza kampanyas›
baﬂlatarak
gösterirken yetkilileri duyarl› olmaya ça¤›rd›lar.

Suçlar Aç›kta, Suçlulara Dokunan Yok!
Her gün faﬂizmin yeni bir suçu
aç›¤a ç›k›yor. Suç çok, fakat suçlar›n karﬂ›l›¤› yok. Oysa, yasalarda
suçlar›n karﬂ›l›¤›nda bir ceza olur.
Fakat, bu ceza olay› faﬂist devletin
iﬂledi¤i suçlar için geçerli de¤il.

görevli polis Ali M. hakk›nda “Ne ticesi sebebiyle a¤›rlaﬂm›ﬂ yarala ma sonucu ölüme sebebiyet ver m e k ” suçundan, 8 y›ldan 12 y›la
kadar hapis cezas› istemiyle dava
aç›ld›.

Ê 24 May›s 1994’te Bolu Tu gay› taraf›ndan gözalt›na al›nan
Hasan Örhan ve Mehmet Selim
Örhan kardeﬂlerin iﬂkence ile öldürüldü¤ü kesinleﬂti.
2004 y›l›nda Diyarbak›r Kulp
‹lçesi’nde toplu mezarda, iﬂkence
yap›ld›ktan sonra infaz edilmiﬂ ve
yak›lm›ﬂ 8 ceset bulunmuﬂtu. Cesetlerin DNA sonuçlar› belli oldu.
Konuya iliﬂkin ‹HD Diyarbak›r ﬁubesi’nde yap›lan aç›klamada, cesetlerden ikisinin, 24 May›s 1994’te,
Diyarbak›r’›n Kulp ‹lçesi Ça¤layan
Köyü’nde yer göstermeye götürme
bahanesi ile gözalt›na al›nd›ktan
sonra kaybedilen Hasan Örhan ve
Mehmet Selim Örhan’a ait oldu¤unun kesinleﬂti¤i belirtildi.

Bak›rköy Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’n›n haz›rlad›¤› iddianamede ve
Adli T›p Kurumu’nun otopsi sonucu haz›rlad›¤› raporda da, Ete’nin
kalbine ald›¤› tekme bask›s›yla veya tekmeden sonra düﬂtü¤ü zaman
oluﬂan bas›nçtan hayat›n› kaybetti¤i belirtildi.

Ê Adli T › p K u r u m u r a p o r u n da, Feyzullah Ete’nin ölümünün,
polisin gö¤süne vurdu¤u tekme
sonucu oldu¤u belirtildi.
Avc›lar’da Feyzullah Ete’yi
gö¤süne tekme ile vurarak öldüren,
Avc›lar Emniyet Müdürlü¤ü’nde

Tüm bu delillerin, katil polisin
cezaland›r›lmas›na yetip yetmeyece¤ini görece¤iz.
Ê H r a n t D i n k cinayetine iliﬂ kin davada, cinayette sorumluluklar› oldu¤u iddias›yla 10 asker
i ç i n d a h a s u ç d u y u r u s u yap›ld›.
Dink davas›nda, “cinayette ihmalleri oldu¤u” gerekçesi ile yarg›lanan iki askerin, ' ' c i n a y e t i ü s t l e r i m i z e ö n c e d e n b i l d i rd i k' ' ﬂeklinde
verdikleri ifade üzerine, davada
müdahil avukatlar içlerinde, dönemin Trabzon Jandarma ‹l Komutan›
Albay Ali Öz'ün de bulundu¤u 10
asker hakk›nda suç duyurusu dilekçesi verdiler.
Cezaland›r›l›p cezaland›r›lma-

yacaklar›n› görece¤iz.
Ê M a l a t y a Zi r v e Yay›nevi ci nayetinde ad› geçen, Va rol Bülent
Aral’›n ifadesi al›nm›yor.
Zirve Yay›nevi cinayetini gerçekleﬂtirenlerden Emre Günayd›n,
polise verdi¤i ifadede kendisini Varol Bülent Aral isimli kiﬂinin azmettirdi¤ini anlatt›¤› halde, Aral’›n
ifadesi halen al›nmad›. Hakk›nda
“kovuﬂturmaya yer olmad›¤›” karar› verildi. Aral, 14 ﬁubat 2007'de
Kalaﬂnikof'la yakalanm›ﬂ ve serbest b›rak›lm›ﬂt›. Ayn› kiﬂi, Zirve
Yay›nevi davas›ndaki müdahil avukat Orhan Kemal Cengiz'i cep telefonuyla arayarak tehdit etti.
Sözde herkesin öncelikli gündemlerinden olan bir cinayette ad›
geçen kiﬂi, kaçm›yor, saklanm›yor,
avukatlar› tehdit ediyor. Bu cesareti nereden buluyor, nas›l böyle kendisine dokunulmayaca¤›ndan emin
oluyor? Yoksa, Tayyip bu cinayet
için, “ B u t ü r m a r j i n a l h a d i s e l e r...” dedi¤i için mi, Aral bu kadar
rahat?
Peki, tüm bunlar› cezaland›rmayan sistem, neyi cezaland›r›yor?
Hak ve özgürlük isteyen ve bu
hakk› kullanan cezaland›r›l›yor. En
önemlisi, sistem suçu de¤il, ama
adalet isteyeni cezaland›r›l›yor.

Diyanetin Korkusu: Aleviler Müslümanl›ktan Kopar
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkan› Ali
Bardako¤lu, cemevlerinin
ibadet yeri statüsüne al›nmas›yla ilgili Tayyip Erdo¤an’a
yöneltilen soru önergesini cevaplarken ﬂöyle dedi: “ Alevili¤i müs takil din haline getirece¤i ve ço ¤ u n lu¤u camiyi ibadeth ane olarak kabul eden Alevileri
Müs l ü m a n l›k tan ko p a r a c a ¤› için
yanl›ﬂt›r.”
Bardako¤lu’nun
aç›klamas›
AKP’nin Alevili¤e bak›ﬂ›n› yans›t›yor. Onlar›n “Müslümanl›k”tan an-

lad›klar› sistemdir. Aleviler’e iliﬂkin
politikalar›n›n temelinde de “Ale vil e r ’i sis te min içi ne çek m e k ” vard›r.
Sözde din seçme özgürlü¤ü vard›r, fakat kimin nerede ibadet edece¤ine de kendileri karar verirler. Herkes camide ibadet edecek!
Aleviler cemevlerinde ibadet etmek istedi¤ini söylüyor, demagog,
Aleviler’in “ço¤unun” camiyi ibadethane kabul etti¤ini söylüyor.
Aleviler’in ibadet yerlerinin neresi olaca¤›na karar vermekle kalm›-

yor, inançlar›n›n nas›l olmas› gerekti¤ine de karar veriyor. Kendini Tanr›’n›n yeryüzündeki vekili sayan
Bardako¤lu diyor ki; “Bu talep, Alevili¤in özüne ve tar i hsel tecr übesine
ayk›r›”... Soruyoruz, “sen kim oluyorsun da, Aleviler’in özü ve tarihi
konusunda kendini karar verme mercii görüyorsun” Bu iradeyi sana kim
verdi? Aleviler vermedi¤ine göre,
Tanr›’dan m› ald›n? Yoksa Tayyip
mi verdi? Yoksa sen bu faﬂist düzenin sözcüsü, onun yetkileriyle donanm›ﬂ din bezirgan› m›s›n?
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O rtak Düﬂman›m›z
O rtak Kaderimiz
“Onlar›n bugün büyük görünen güçleri ve imkanlar›, bizlere
v›z gelir.” (Mahir Çayan)
Anadolu’yu tan›rsan, halk› tan›rsan, hak verirsin Mahir’e. Tan›rsan
bilirsin o zaman; Amerika’n›n o
kanl› azameti bir zerre topra¤›n, bir
lokma ekme¤in, onurlu ve gururlu
bir yoksulun karﬂ›s›nda çok alçak
kal›r. Ki onlar›n uygarl›ktan anlad›¤›, halklar›n üzerine savurduklar› o
k›y›c› bombalardan ibarettir. ﬁuncac›k bebeleri, ak saçl› ç›narlar› paramparça eden bu emperyalist vahﬂet mi, uygarl›k? Asla!
Uygarl›¤›n beﬂi¤idir Anadolu ve
dahi Mezopotamya ve Ortado¤u.
E¤er bir tan›m gerekiyorsa uygarl›k
için ﬂudur: Üretimin bereketini, hayat›n saadetini, zaman›n adaletini
hakça paylaﬂabilmenin ilmidir uygarl›k. Bu ilmin amac›, insanlar›
bomba ya da açl›k ile ölülere çevirmek de¤il, ölü y›ld›zlara bile hayat
g ö t ü r m e k idealiyle yaﬂam› güzelleﬂtirmektir. De¤ilse, bu ideal yoksa, Mehmet Akif’in dedi¤i gibi
“medeniyyet dedi¤in tek diﬂi kalm›ﬂ
canavar”dan baﬂka ne kal›r ki?!
Amerika gibi...
S O R U : Bu fukaral›¤›m›za sebep
nedir? Çal›ﬂ›p çabalar›z y›llard›r,
ama geçim darl›¤›, daimi prangas›d›r hayat›m›z›n. ‹ﬂ yoktur, aﬂ yoktur.
S O R U : Bir tohuma bin baﬂak
veren bu topraklarda hüküm süren
bu yokluk ve yoksulluk kimin eseridir? Bir paket makarnaya, bir ekme¤e üﬂüﬂen binlerce eli, biçareli¤e
düﬂüren kimdir, kimlerdir?
S O R U : Ezcümle, topra¤›m›z›n
ve eme¤imizin bereketini kim çal›yor?
Bu sorular›n cevab›n› söyleyelim herkese, duysun herkes gerçe¤i
ve sonra boynumuz vurulursa vurulsun. Nas›lsa ulaﬂ›r hakikat, ulaﬂaca¤› her yere.
‹ﬂte ON’lar böyle deyip, halka
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ulaﬂt›rmak için gerçekleri, tarihin
kürsüsüne ç›k›p konuﬂmaya baﬂlam›ﬂlard› o tarihte. Tarih 1960’lar›n
sonu, 1970’lerin baﬂ›yd›.
Konuﬂan tarihin bilgeli¤i, halk›n
diliydi. U l a ﬂ B a rda kç ›’yd› bir ad›.
Mahkeme kay›tlar›na “ U l a ﬂ B a rda kç› ’n›n Sa vunmas› ” olarak geçen sözler, hakikat›n yal›n ilan›yd›:
“Halk› m›z› n yaratt›¤› bütün de ¤erlere el koyan, haysiyetimizi
ayaklar alt›na alan, yoksullu¤u muzun tek sebebi ABD emperyalizm inin d ost y üzü (!) o rtay a ç›kt ›. Baﬂ
düﬂman› gördük, tan›d›k...” (‹ki
Adal›, syf. 390)
Böyle demiﬂti Ulaﬂ, hakl› ç›km›ﬂt› ve “yoksullu¤umuzun tek sebebi” halen de¤iﬂmemiﬂtir.
DER K‹ OZAN:
“Binlerce y›l sa¤›lm›ﬂ›m / Korkunç atl›lar›yla parçalam›ﬂlar /
Nazl›, seher sabah uykular›m› / Hükümdarlar, sald›rganlar, haydutlar,
/ Haraç salm›ﬂlar üstüme...”
ﬁimdi “ S a m A m c a ”d›r o sald›rgan›n ad›. Yine haraç sal›yorlar üstümüze. Talana geliyor IMF’si, tekelleri, ﬂusu busu... Neyimiz varsa,
“yok” oluyor onlar›n eli de¤ince. Ve
itiraz edince, ad›m›za “ b a r b a r ” yerine “ t e r ö r i s t ” diyorlar bu kez. Bar-

bar, vahﬂi, ilkel, ça¤d›ﬂ› ilan ediliyor direnen halklar.
Barbar, vahﬂi dedikleri herkesi
yok etmediler mi bugüne kadar?
Dünden bugüne, çi¤nemedikleri toprak, katletmedikleri halk kald› m›?.. Misal; Örtebilir mi, o k›yt›r›k kovboy
filmleri, K›z›lderililer’e uygulad›klar›
soyk›r›m›?..
Unutturabilirler mi Rambolar’la Vietnam’›?.. Tupac
Amaru’dan Gerenimo’ya,
Vietkonglar’a; o emperyal
hayduta direnenleri unutturabilirler mi; ki herbiri onurumuzdur.
Her Adal›’n›n içinde yaﬂad›¤› v a t a n, elinde tuttu¤u
k›l›ç, yeri gelince de aln›nda
kayd›rd›¤› y›ld›z ve bir parças› olduklar› u m u t , Adal›lar›n en de¤erli varl›klar›d›r.
‹ﬂte ancak bunlara sahip oldukça
mümkündür hükümdarlar› hükümsüz b›rakmak. ﬁimdi, Amerika’ya
karﬂ› Dadal olup, Pir Sultan olup,
Mahir olup, diyoruz ki: “Ya bizden,
ya terörden yanas›n” demagojik dayatmas› Amerika’n›nsa, “ y a öz gü r
vatan, ya ölüm” ﬂiar› da bizimdir.
Bu yüzdendir ki, Mehmet Akif’in o
ünlü sorusunun cevab› da bizdedir:
“Kim bu cennet vatan›n u¤runa olmaz ki feda?”...
Bir biz, biz devrimciler oluruz
bu vatan›n ba¤›ms›zl›¤› u¤runa feda. Baﬂka yoktur, ç›kmaz.
“Nas›l severim bir bilsen / Köro¤lu’yu, Karay›lan’›, Meçhul askeri... Sonra Pir Sultan’› ve Bedreddin’i ...
Bir bilsen Urfa’da kurﬂun atan›,
/ minareden, barikattan / selvi dal›ndan... / Ölüme nas›l gülerdi, / bilmeni mutlak isterim, / duyuyor musun?”
Sonsuz evrende sesler kaybolmazm›ﬂ. Duymak isteyen herkes
duyabilir Urfa’da iﬂgalci emperyaliste barikattan, selvi dal›ndan kurﬂun s›kan o meçhul kurtuluﬂ savaﬂç›lar›n›...
Ne diyorlar duyuyor musunuz?

K a h ro l s u n A m e r i k a n E m p e r yalizmi diye yank›lan›yor bir ses
sanki ça¤lar belki ony›llar ötesinden! Ve devam ediyor: H a l k l a r › n
o r t a k d ü ﬂ m a n › A m e r i k a ’ d › r...
IMF’ye hay›r!.. Ne A me ri k a , Ne
Av r u p a . . .
‹ﬂte o halk kahramanlar›n›n
ölümsüzlük s›rr› da aç›¤a ç›kar böylece. Tarih bilir ki, ölümsüz ve yenilmez olan sadece halkt›r. Tam da
bu nedenle, bir zaman k›rklara kar›ﬂt›rd›¤› evlatlar›n› yeniden ç›kart›r
sinesinden. “Bir nice sevda”d›r ki
bu, zahmeti zafer, ölümü hayat eyletir halk için.

Ta r i h i n e n k u d retli
gücü: Halk
Tüm mucizeler, halk›n elinden
gelir. Emperyalizmin çeﬂit çeﬂit
araçla yok etmeye çal›ﬂt›¤›, iﬂte halk›n bu kudretidir. Bilirler ki, halk›
ne kadar moralsiz, coﬂkusuz, heyecans›z yaparlarsa, o kadar rahat çevirirler sömürü çarklar›n›. Bunun
için her yolla halk›n kendine güvenini, moralini kaybettirmeye çal›ﬂ›rlar. Ki “bu halk adam olmaz” sak›z›, bu moralsizli¤i, bu kendine güvensizli¤i içselleﬂtirmek için çi¤nenir durur. Oysa Köro¤lu’ndan Adal›lar’a bu halk, bütün zamanlar›nda
adamd›r adam; bütün zamanlar›nda
emekçi, direngen ve merttir. Dün bu
halk nas›l yedi düvele karﬂ› direnmiﬂse, bugün Amerika’y› ve Avrupa’y› tüm propagandalara ra¤men
sevmeyen de bu halkt›r. Çürüyen,
daha do¤rusu çürütülen yanlar› yok
mudur, elbette vard›r. Fakat, ony›llard›r onca kanlar› dökülmüﬂ olmas›na karﬂ›n Amerikan emperyalizmine karﬂ› kahrolsun seslerinin en
güçlü yükseldi¤i ülkelerden biridir
hala ülkemiz. Ve biz bundan onur
duyar›z. Ve kahrolsun demenin ötesine geçmeye ça¤›r›r›z. Kahretmek
için emperyalizmi,
“Nerede olursan ol, / ‹çerde, d›ﬂarda, derste, s›rada, / Yürü üstüne
üstüne, / Tükür yüzüne cellad›n, /
F›rsatç›n›n, fesatç›n›n, / hay›n›n...”
Yetim hakk› çal›p, kul hakk› yemenin ve cümle halklar›n haklar›n›

çi¤neyerek hayat›n ve halklar›n üstüne çöker A m e r i k a. Öyle bir karart›r ki, halk›n baht›n›, san›rs›n ki
ç›k›ﬂ yok bu karanl›ktan. Ve açl›k,
yokluk, ve iﬂsizlik, ve yozlaﬂma ve
bask›n›n her türü hiç geçmez bir sis
gibi çöreklenmiﬂtir zaman›n üstüne.
Hepsi birer Amerikan maﬂas›,
AB maﬂas› olan o f›rsatç›lar, fesatç›lar, hainler, dört bir yanda at oynat›rken, Ulaﬂ Bardakç› gibi, halk›n
gürleyen seslerinden olan Hüseyin
C e v a h i r’e kulak verelim yine:
“Halklar›n varolan
g e r ç ek k a r d e ﬂ li ¤i p e kiﬂtirilmeli,
b aﬂ d ü ﬂm an
emp ery aliz me
karﬂ›
mücadele
edilmeli ve
uyan›k olunmal›d›r. Tek do¤ru yol
budur...” (‹ki Adal›, syf. 350)
1969-70’tir Cevahir bunu dile
getirdi¤inde. Tek do¤ru yol, o günden bu yana de¤iﬂmemiﬂtir. Ki tek
yol, Amerika’y› kovacak, iﬂbirlikçilerinin iktidar›n› y›kacak bir devrimdir demiﬂtir Cevahirler. Sorunu teﬂhis etmiﬂ, çözümü göstermiﬂlerdir.

Ç a re s i v a r !
Yoksulluk suçmuﬂ, hem de bizim
suçumuzmuﬂ gibi itilir kak›l›r yoksullar orada burada. Ülkemizin güzelli¤i, zenginli¤i uzak edilir halka.
Sonra ad›m›z› cahile ç›kar›rlar, “el”
oluruz kendi yurdumuzda. Bir küfür
gibi konuﬂur yüzümüze tuzu kuru,
cüzdan› dolarl› ve arkas› Washington’a dayal› zevat›n alay›. Ve kaç
kuﬂaktan beridir yokluk, yoksulluk
çekerken biz, reklamlar›n o “iyi beslenmiﬂ” aileleri, kare kare bize o
uzaktaki ama asl›ndaki içimizdeki
düﬂman›n ürünlerini, –sadece ürünleri olsayd› yine neyseydi– kültürünü, ideolojisini de taﬂ›y›p dururlar.
Ve biz izleyip dururuz onlar› sadece.
Yoksulluk ve çaresizlik öyle bir kelepçedir ki, anahtar› “kaf da¤›”n›n
ard›nda bile yoktur sanki. Olmad›¤›n› sanmam›z istenir daha do¤rusu.

Fakat, ortak düﬂmana karﬂ› mücadele için hayk›ran biz ne diyoruz.
Biz diyoruz ki; k›r›lmaz de¤il bu
zincir; yar›na giden yolun her ad›m›nda k›r›l›r çaresizli¤in köhne zinciri. Bir devrim önderi, bilimin ustas› Lenin ﬂöyle demekteydi zaman›nda: “Köleli¤inin bilincine varm › ﬂ ve ku r t u lu ﬂu iç in m ü cad e le y e
b a ﬂl am › ﬂ k ö le , k ö le li k te n y ar › y a r› ya ç›km›ﬂ demektir.”
Ç A ⁄ R I : ‹lk ad›m› atal›m, ç›kal›m kölelikten yar› yar›ya.
Güven kendine. “Gör, nas›l / yeniden yarat›l›r›m, / Namuslu, genç
ellerinle. / K›zlar›m, O¤ullar›m var
gelecekte, / Herbiri vazgeçilmez cihan parças›...” diyebilensin sen.
Adaletsiz, eﬂitsiz dünyan›n bu
hali bir tabloysa e¤er, hiç ﬂüphesiz,
b a ﬂ r essam› A m e r i k a ’ d › r. Döktü¤ü
kanlar›m›za, sebep oldu¤u ac›lar›m›za dald›r›yor k›y›c› f›rças›n›.
Kendi düzenini daim k›lmak için
öyle yalanlarla boyuyor ki bu resmi,
“ k a d e r ” san›yorsun olup bitenleri.
Halklara karﬂ› bu alçakça sald›r›lar›
gerçekleﬂtirenlerin baﬂ›ndaki isim
“tanr›dan ilham ald›m” diyor, stratejisini ve politikalar›n› emperyalist
tekellerden ald›¤›n› gizlemek için.
Bu planlar›n hangi emperyalist
masalarda yaz›ld›¤›n› biliyoruz art›k. Biliyoruz her ﬂeyi. Kör de¤iliz
görüyoruz olup biteni.
Gördü¤ümüz içindir ve herkes
görsün diyedir ki “Ortak Düﬂman
Amerika’d›r” diye ç›kt›k meydanlara. Halk›m›z gördü¤ü içindir ki,
“evet hakl›s›n›z” diyor bize bildirilerimizi da¤›t›rken.
Ne diyordu Mahir:
“Onlar›n bugün büyük görünen
güçleri ve imkanlar›, bizlere v›z gelir. Onlar bir avuç, biz ise milyonlar›z. Kaybedece¤imiz hiçbir ﬂeyimiz
yok. Ama kazanaca¤›m›z koca bir
dünya vard›r. ”
Madem biliyoruz, madem görüyoruz, yürüyelim üstüne ortak düﬂman›m›z›n. Bize onurumuzu, gururumuzu verecek, yoklu¤u, yoksullu¤u ve bilcümle çaresizlikleri yokedecek gelece¤imizi kurmak için yürüyelim.
Say›: 2 / 13 Nisan 2008
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Ortak Düﬂman Amerika’d›r Diyen
HÖC’lülere Polis Terörü
Kim ki ülkemizin ba¤›ms›z oldu¤unu iddia ediyorsa yalan söylüyordur. Çünkü bu ülkede ba¤›ms›z Türkiye istemek yasak, Kahrolsun Amerika demek yasak. Amerika’n›n halklara yaﬂatt›¤› ac›lar› teﬂhir etmeye tahammülü yok bu ülkenin polisinin.
‹ﬂbirlikçilik bu kadar aleni. Amerikansevercidir polis, t›pk› iﬂbirlikçi
düzen gibi. Bunun için durmadan
sald›r›yorlar. Vatanseverli¤i suç say›yorlar.
HÖC’lüler, “Ortak Düﬂman Amerika’d›r” kampanyas›yla halka gerçekleri anlatt›¤› ve Amerika’y› teﬂhir
etti¤i için sald›r›lara u¤ruyorlar. Daha önce Ba¤c›lar’daki standa polis
sald›rm›ﬂ ve oradaki HÖC’lüleri gözalt›na alm›ﬂt›. Geçti¤imiz günlerde
de Mersin’de polis terörü yaﬂand›.

Mersin’de Polis Terörü
Standa Sald›r›, Gözalt›,
Ev ve Dernek Bask›n›
6 Nisan günü Mersin'in Demirtaﬂ
Mahallesi’nde semt pazar›n›n kurulu
oldu¤u Pazar Sokak’ta Ortak Düﬂman Amerika’d›r konulu sergi
açan HÖC’lülere polis sald›rd›.
Amerika'n›n katliamlar›n› teﬂhir eden foto¤raf ve karikatürlerin yer ald›¤› sergiyi hazmedemeyen Amerikan iﬂbirlikçisi
AKP polisi önce kimlik kontrolü yaparak sergi açan
HÖC’lüleri rahats›z etmeye çal›ﬂt›. Kimlik kontrolünden yaklaﬂ›k yar›m saat sonra tekrar
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standa gelen polisler standa sald›rarak orada bulunan Deniz Özçellik,
R›za Karaer, Arzu Seçen ve Y›lmaz
Viraner'i döverek gözalt›na ald›. Halk›n bildirileri okumas›na dahi tahammül edemeyen polis bildiriyi
okuyan iki esnaf› da gözalt›na ald›.
Ayn› gün gece gözalt›na al›nan
R›za Karaer’in evine bask›n düzenleyen polisler babas› Hasan Karaer’i
de gözalt›na ald›lar. Hasan Karaer
ifadesinin al›nmas›n›n ard›ndan serbest b›rak›l›rken Y›lmaz Viraner’in
de evini basan Mersin polisi evdeki
dergi ve kitaplara el koydu.
Bask›n ve talan furyas› 7 Nisan’da saat 11.00 s›ralar›nda da Mersin Temel Haklar’da sürdü. Derne¤i
arayan polis, Hasan Biber ve Nebiha
Arac›’y› gözalt›na ald›. Ertesi gün
Hasan Biber’in evine de bask›n düzenleyen polis Biber’in k›z›na ‘baban›n silah› var m›?’ ﬂeklinde sorular
sorarak evdekileri tedirgin etmeye
çal›ﬂt›.
Ayn› gün De m i rt a ﬂ K ü l t ü r ve
San a t D e rne¤i de ö¤len saatlerinde
bas›larak talan edildi. Dernek çal›ﬂanlar›n›n gözalt›nda olmas› nedeniyle, kapal› olan derne¤in kilidinin
k›r›larak içeri girildi¤i ve derne¤in
talan edildi¤i, eﬂyalar›n k›r›l›p da¤›t›ld›¤› bildirildi.
Gözalt›lar 10 Nisan günü mahkemeye ç›kar›ld›ktan sonra serbest b›rak›ld›.

Sald›r›lar Protesto Edildi
HÖC Mersin Temsilcili¤i ise 7
Nisan’da Taﬂ Bina’n›n önünde yapt›-

¤› eylemle keyfi gözalt›lar› ve dernek
bask›n›n› “Gözalt›lar, Bask›lar, Tutuklamalar Bizi Y›ld›ramaz” pankart›
açarak protesto etti. Aç›klamay› okuyan Melek Güçlü Sancak, yaﬂanan
polis terörünün Amerika’ya karﬂ›
yükseltilen sese tahammülsüzlü¤ün
bir göstergesi oldu¤unu vurgulad›.
HÖC Adana Temsilcili¤i, 7 Nisan
günü yapt›¤› yaz›l› aç›klamada sald›r›lar› protesto etti. 9 Nisan günü de
Adana ‹nönü Park›’nda yap›lan eylemde bask›lara karﬂ› mücadele etme
ça¤r›s› yap›ld›. “Demokratik Kurumlar Üzerindeki Bask›lara Son, Gözalt›lar Serbest B›rak›ls›n-HÖC” pankart›n›n aç›ld›¤› eyleme Mücadele
Birli¤i, DHP ve BDSP destek verdi.
HÖC Hatay Temsilcili¤i de 9 Nisan’da yapt›¤› yaz›l› aç›klamayla gözalt›na al›nanlar›n serbest b›rak›lmas›n› istedi.

Adana’da Ortak Düﬂman
Amerika’d›r Stand›
4 Nisan günü Adana’n›n çarﬂ›
merkezinde “Ortak Düﬂman Amerika’d›r” afiﬂleri yapan HÖC’lüler
kampanya çal›ﬂmalar›n› sürdürdüler.
8 Nisan günü Adana’n›n Denizli Mahallesi’nde stand kurarak kampanyay› anlatt›lar. Sal› pazar›nda stand›n
kurulmas›ndan k›sa bir süre sonra
zab›talar sorun ç›karmaya çal›ﬂt›,
halk›n tepki göstermesi üzerine giden zab›talardan 10 dakika sonra sivil polisler engel olmaya baﬂlad›.
Kimlik kontrolü yapan polise mendil
satan bir amca “Bunlar ne yap›yorlar ki siz kimliklerini istiyorsunuz” dedi. Stand boyunca zab›talara ve polislere karﬂ› HÖC’lüleri
koruyan halk standa ilgi gösterdi.
Polis sald›r›yor, halk sahip ç›k›yor. 10 Nisan günü Obalar Caddesi’nde 250 bildirinin da¤›t›m›n›
yapan HÖC’lüler ortak düﬂman›
anlatmaya devam ettiler.

mel ç›k›ﬂ noktas› demokratik de¤iperyalizmi büyük bir kriz içerisinﬂiklik için mücadeledir. ‹ﬂçi grevleri,
de. Amerika Ortado¤u’ya sözde debal›kç› eylemleri, sa¤l›k alan›ndaki
mokrasi getirme konusunda baﬂar›haklar›m›z için mücadelede çok çes›z oldu. Afganistan ve Irak’taki diKahire Konferans›
ﬂitli sosyal hareketlerle bütünleﬂme
reniﬂ hareketini kontrol alt›na alçabas›nday›z. ﬁu anda M›s›r’da faymakta baﬂar›s›z oldular. Amerikan
27-31 Mart’ta yap›lan 6. Kahire Kondal› bir demokratik örgüt olabilmeemperyalizminin yapmak istedikleferans›’na kat›lan örgütlenmelerden Sanin tek koﬂulu, var olan veya kendirini baﬂaracak kadar güçlü olmad›vaﬂ› Durdur Koalisyonu (Yunanistan) ve
li¤inden oluﬂan hareket ve eylemler¤›n› düﬂünüyoruz. Örne¤in emperDayan›ﬂma A¤› (M›s›r) sözcüleriyle emle dayan›ﬂma içerisinde olmakt›r.
yalizm için stratejik önem taﬂ›yan
peryalizmin bugünkü durumu ve emperSadece politik örgütler ve partiler
M›s›r ve Pakistan’da da oldu¤u gibi,
yalizme karﬂ› bir cephe konusunda yapde¤il, gerçek de¤iﬂikli¤i yapacak
bu ülkelerdeki muhalefet özellikle
t›¤›m›z röportajlar› aﬂa¤›da sunuyoruz.
olan halkt›r.
M›s›r’daki iﬂçi s›n›f› hareketi ciddi
anlamda ilerlemekte. KaybediGeçti¤imiz y›l içerisinde M›G. Mylonaki (Yunanistan-Savaﬂ› yorlar. Ve aynen yaralanm›ﬂ can s›r’da çeﬂitli iﬂçi grevleri meydana
çekiﬂen bir hayvana benziyorlar.
geldi. Bunlardan en etkili ve büyük
Durdur Koalisyonu):
Bu nedenle sömürgelerine kendi
olan› Mahalla’daki iﬂçilerin greviystandartlar›n› dayatma konusun‘Amerika yaral› can çekiﬂen
di. Daha iyi maaﬂlar için doktorlar›n
da daha ›srarl› davran›yor. Amegerçekleﬂtirdi¤i grevler, üniversite
bir hayvana benziyor’
rikan emperyalizmi kötü bir due¤itmenlerinin maaﬂlar›n›n yükselrum içerisinde. Bunu sadece Ortilmesi için verdikleri mücadeleler
tado¤u ve Balkanlar’da de¤il okyavar... Bu yaﬂananlar› ve kendi yapH alk Gerçe¤i : Bize baﬂta örgünuslar ötesinde, Latin Amerika’da
t›klar›m›z› de¤erlendirdikten sonra,
tünüz ve eylemlerinizle ilgili bilgi
da görebiliyoruz.
ülkemizde toplumsal de¤iﬂimin gerverebilir misiniz?
Orada
h›zla
geliﬂmekte
olan
bir
çekleﬂmesi için çeﬂitli toplumsal haGeorge Mylonaki : Ben Yunasol hareket var. Bu hareket içerisinreketlerle dayan›ﬂma içerisinde olnistan’daki ‘Savaﬂ› Durdur Koalisde yüzbinlerce insan var. Amerika
mam›z gerekti¤inin bilincine varyonu’nun koordinatörüyüm. Bu örkendi arka kap›s› olan Latin Amerid›k. Eylemlerimizin temelini bu dügüt Ekim 2002’de kuruldu. ‹ngilteka üzerinde de insiyatif kuram›yor.
ﬂünce oluﬂturmakta. Çok yeni bir
re’deki Savaﬂ› Durdur KoalisyoÇünkü güçlü de¤il. Bunu anlatt›körgütlenmeyiz, yaklaﬂ›k 7 ayd›r fanu’ndan esinlenerek kuruldu. Kamtan sonra ﬂunu diyebilirim ki, anti
aliyet yürütmekteyiz.
panyam›za emperyalistler taraf›ndan
emperyalist cepheler mücadele için
Irak’› iﬂgal etme haz›rl›klar› yap›l›rkritik önem taﬂ›makta. Biz bu tür
H alk Gerçe¤i : Ülkemizde Hakken baﬂlad›k. Yunan halk›n› örgütlekonferanslar› ve sol hareketleri deslar
ve Özgürlükler Cephesi taraf›nmekte kritik bir rol oynad›k. ﬁubat
tekliyoruz. Egemenler içerisinde de
dan iki ayd›r ‘ O r t a k D ü ﬂ m a n
2003’te Atina’da 250 bin kiﬂi yürüyer alan ilerici kesimlerle de ortak
A m e r i k a d › r ’ baﬂl›kl› bir kampanya
müﬂtü. Mücadelemizi Irak ve Afgaç›karlar›m›z olaca¤› ve anti empersürdürülmekte. Amerikan emperyanistan’daki iﬂgale karﬂ› ve Filistin’in
yalist kamp içerisinde olabileceklelizminin özellikle Ortado¤u’daki
kurtuluﬂu için sürdürdük. Günümüzri konusunda ﬂüphesizim. Emperyadurumu ve emperyalizme karﬂ› orde Ortado¤u’daki iﬂgal kritik bir aﬂalizme ve neo-liberal kapitalizme
tak bir cephe kurulmas› ile ilgili gömada. Yavaﬂ yavaﬂ tekrar Balkankarﬂ› verilen mücadelede bulundurüﬂlerinizi alabilir miyiz?
lar’a e¤ilmekte, 90’larda da böyle ol¤umuz sürecin çok önemli oldu¤umuﬂtu. Dünya çap›nda birçok kitle
S h u k : Elbette biz emperyalizme
nu düﬂünüyorum. Bu iki hareketin
örgütü, politik ﬂahsiyet ve farkl› pokarﬂ› mücadele eden bir cephenin
bütünleﬂti¤ini düﬂünüyorum.
litik kökenli sol gruplarla iliﬂki içeritaraftar›y›z. Bu konferanssindeyiz. Geniﬂ bir koalisyonla ›srarta olmam›z›n nedeni de bu.
la Amerikan emperyalizmine ve Yu- S. Shuk (M›s›r Dayan›ﬂma A¤›):
M›s›r’da iktidara karﬂ› venanistan hükümetine karﬂ› örgütlen- ‘anti-emperyalist cephenin
rilen mücadeleyi emperyameyi devam ettiriyoruz.
lizme karﬂ› verilen mücaoluﬂturulmas›n› destekliyoruz’
deleden ba¤›ms›z gören
hiçbir kimsenin oldu¤unu düﬂünH alk Gerçe¤i : Amerikan emH alk Gerçe¤i : Bize örgütünüz,
müyorum. Bizim mücadelemiz de
peryalizminin Ortado¤u’daki politieylemleriniz
ve
M›s›r’daki
politik
anti-emperyalisttir. Bundan dolay›
kalar› ve emperyalizme karﬂ› ortak
durum hakk›nda bilgi verebilir mibir cephe kurulmas› ile ilgili düﬂünortak bir anti-emperyalist cephenin
celeriniz nedir?
siniz?
oluﬂturulmas›n› elbette destekliyoruz.
M yl on a k i : Bence Amerikan emS a l m a S h u k : Örgütümüzün te-
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NATO Zirvesi’nden Türkiye’ye
“Füze Kalkan›” Karar› Ç›kt›
2 Nisan’da Romanya-Bükreﬂ’te baﬂlayan “NAT O Zirvesi”
toplant›lar› sonuçland›. Bu NATO toplant›s› da, Amerikan emperyalizminin
istekleri ve politikalar›n›n de¤erlendirildi¤i bir toplant› oldu.
Amerikan emperyalizmi, NATO
üyesi ülkelerden Afganistan’da direniﬂçilere karﬂ› savaﬂt›raca¤› asker, sald›rgan amaçlar› için kullanmak üzere
“Füze Kalkan›” Projesi’nin hayata geçirilmesini ve Gürcistan ile Ukrayna’n›n NATO’ya al›nmas›n› istiyordu.
Amerika, Afganistan ve Gürcistan
ile Ukrayna’n›n NATO’ya al›nmas›

Göçmen
politikalar›na
protesto
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konusunda istedi¤i sonucu elde edemezken, emperyalistler aras› dengeler,
bu toplant›da Füze Kalkan› Projesi’ni
onaylatmas›na izin verdi. Bu projede,
ülkemizi de çok yak›ndan ilgilendiren
bir bölümü vard›. Zirve sonras› yap›lan aç›klamalarda bu bölüm ﬂöyle yer
ald›: “ Füze Kalkan› Projesi kapsa m›nda Türkiye, Yunanistan ve Bulgar ist a n’ › k a psa ya c a k k›s a me nz il li fü ze
savunma sistemi konusunda uzlaﬂ m aya v ar›l d› . ”
Bu karara imza atan, AKP iktidar›
aç›klamal›d›r; füzeler ülkemize neden
yerleﬂtirilecek? Türkiye kime karﬂ› sa-

vaﬂan bir ülke durumundad›r? Görülmektedir ki, AKP iktidar›nda
bir kez daha, ülkemiz topraklar›
Amerikan hizmetine sunulmuﬂtur.
Füze Kalkan› Projesi demek, Amerika’n›n BOP çerçevesinde, Türkiye’yi
bir sald›r› üssü olarak üst boyutta kullanaca¤›n›n göstergesidir. Bu ayn› zamanda, tüm halk›m›z› ilgilendiren,
halk›m›z›n karar vermesi gereken bir
konudur. Türkiye’nin emperyalist ç›karlar için peﬂkeﬂ çekilmesinde halk
olarak irademiz yoktur, fakat bedellerini halk olarak bizler ödüyoruz.
Ve AKP iktidar›ndan aç›klama istiyoruz; Amerikan emperyalizminin
hangi ç›karlar› için kullan›lacakt›r Füze Kalkan›?

Fransa - 6 Nisan’da
kitle örgütlerinin ça¤r›s› ile,
binlerce kiﬂi, Fransa’n›n
göçmen politikalar›n› protesto etmek için eylemler yapt›.
Gösterilerin en büyü¤ü,
Fransa’n›n baﬂkenti Paris’te
gerçekleﬂtirildi. Yürüyüﬂe 20
bine yak›n gösterici kat›l›rken, eylemciler, 4 Nisan’da
Malili bir göçmenin polisten

kaçarken yaﬂam›n› yitirmesine tepki göstererek, yabanc› düﬂmanl›¤›n›n öldürdü¤ünü dile getirdiler, göçmenlere oturum izni verilmesini istediler.
Lyon, Marsilya, Toulouse, Metz, Thionville, Angers
gibi birçok ﬂehirde kitlesel
eylemler yap›ld›. Eylemlerde, “ b u r a d a y › m , b u r a d a
k a l› yor u m , g i t meye ce ¤im”,
“ k a ¤ › t s› z l a r
t e h li k e d e ” ,
“ b i z b u r a d a e v i mi z d e yiz”
sloganlar› at›ld›. Eylemlere,
anarﬂistler, iﬂçi sendikalar›,
sosyalistler, kitle örgütleri
kat›ld›lar

M›s›r - 7 Nisan’da hayat pahal›l›¤›na karﬂ› protesto eylemleri ve grev yap›ld›.
Hayat pahal›l›¤›n› protesto eden halk, ülke genelinde
greve giderken, ö¤renciler de
okullar›na, esnaflar da iﬂyerlerine gitmediler. Dükkanlar
kepenk açmad›. Baﬂkent Kahire'de hükümeti protesto eden bir gösteri yap›ld›. Yoksul halk, 'Fakirlik ve
açl›¤a karﬂ› grev yapmak meﬂrudur" derken, Kahire’nin el Kübra semtinde, grevci tekstil iﬂçileri, baz›
binalar› ateﬂe verdi, polisle çat›ﬂt›. Grev ve gösterilerde polisin sald›r›s› sonucu 80 kiﬂi yaralan›rken, ülke
genelinde 100 kiﬂi tutukland›.

G›da zamm›na
karﬂ› gösteriler

Tüm emekçiler
için adil ücret!

Ölüm mangalar›n›n
ﬂefine ceza

‘Fakirlik ve açl›¤a karﬂ› grev
yapmak meﬂrudur’

Haiti - G›da fiyatla-

Slovenya - Avrupal›

Peru - Eski ‹stihbarat ﬁefi General Julio

r›ndaki art›ﬂ› protesto etmek amac›yla 8 Nisan’da
Haiti’de gösteriler yap›ld›. Binlerce kiﬂi Baﬂkanl›k saray› önünde gösteri
yaparken, birçok yerde de
okullar ve iﬂyerleri aç›lmad›. Yoksul halk, kendilerini engellemeye çal›ﬂan
BM Bar›ﬂ Gücü askerleriyle de çat›ﬂt›.

sendikalar,
Slovenya’n›n
baﬂkenti Ljubljana’da büyük
bir gösteri düzenlediler.
Avrupa Birli¤i Maliye Bakanlar›’n›n ayn› ﬂehirdeki zirve toplant›s›na karﬂ› 6 Nisan
günü düzenlenen gösteriye,
29 ülkeden sendikalara üye
35 bini aﬂk›n emekçi kat›ld›.
Emekçiler, eylemde “adil ücret” talebini dile getirdiler.

Salazar Monroe, 1992 y›l›nda gerçekleﬂtirilen katliamdaki rolü ve sorumlulu¤u nedeniyle 35 y›l
hapis cezas›na mahkum edildi.
1992’de La Cantuta’da gerçekleﬂtirilen katliamda bir ö¤retim üyesi ile 9 ö¤renci, ölüm mangalar›
taraf›ndan katledilmiﬂti.
Monroe’ye verilen ceza, ﬂu ana kadar Peru’da,
Ayd›nl›k Yol’a karﬂ› infaz, iﬂkence, kaybetme, katliam operasyonlar›nda yer alan ölüm mangalar› ve
kontrgerilla ﬂeflerinin yarg›land›¤› davalarda verilen en yüksek ceza oldu.
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30 Mart-17 Nisan Anma ve Kutlama Günleri

“Anadolu ‹htilalimiz Sürüyor”

Cepheliler’in oldu¤u her yerde,
30 Mart-17 Nisan günlerinde, devrim
ﬂehitleri için anmalar ve umudu selamlamak için kutlamalar yap›l›yor.
‹ s v i ç r e’de Cephe taraftarlar›
“ 30 Mart-17 Nisan Devrim ﬁehit lerini A n m a v e U m u d u n K u r u l u ﬂ u n u K u t l a m a ” günlerinde Basel
K ü l t ü r M e r k e z i’nde 30 Mart’ta bir
anma gerçekleﬂtirdiler. Umudun
bayraklar› ve Mahir Çayan’›n resminin as›ld›¤› salonda anmada 30

Mart’la ilgili aç›klama okundu.
Yine ayn› günlerde emperyalizme karﬂ› sürdürülen “ O r t a k d ü ﬂm a n A m e r i k a ’d › r ” kampanyas›
için FOSEM taraf›ndan haz›rlanan
sinevizyonun gösterimi yap›ld›.
***
Almanya’da H a m b u r g H a k l a r
v e Ö z g ü r l ü k l e r Cephesi Temsilci li¤i taraf›ndan düzenlenen anma ve
kutlamada, “ 3 0 M a r t - 1 7 N i s a n ;
Ba¤›ms›zl›k, Demok rasi ve Sosya lizm Mücadelesinde ﬁehitlerimizi
Selaml›yor Um ud u B üy üt üy or u z !” denildi.
Anmada, görüntüleri yans›t›lan
devrimci hareketin önder kadrolar›,
sanlara bilgi veren,
Federasyon çal›ﬂanlar›, göçmenlerin olumlu tepkileri ile karﬂ›laﬂt›lar.
4 Nisan’da da Almanya Duis b u r g ’da Marxloh bölgesinde ›rkç›
sald›r›larla ilgili “ H e r gün yak›l› yoruz’’ baﬂl›kl› bildiriler da¤›t›ld›.
Federasyon çal›ﬂanlar›, göçmen
halka ›rkç›l›¤a karﬂ› birleﬂerek mücadele etmek gerekti¤ini anlatt›.
4 Nisan’da Almanya W u p p e rt a l ' d a Federasyon çal›ﬂanlar› taraf›ndan afiﬂlemeler yap›ld›, bildiri
da¤›t›ld› ve insanlara ›rkç› sald›r›lara iliﬂkin konuﬂmalar yap›ld›.

“Her gün yak›l›yoruz’’
Avrupa’da ›rkç› politikalar ve
sald›r›lar sürüyor. Irkç›l›¤a karﬂ›
mücadele de önemini sürdürüyor.
Anadolu Federasyonu, ›rkç›l›¤›n sürekli olarak göçmenler üzerinde bir tehdit oluﬂturdu¤u Avrupa’da " I r k ç › S a l d › r › l a r a S o n "
kampanyas›n› sürdürüyor.
Federasyon çal›ﬂanlar› taraf›ndan, 1 Nisan’da A l m a n y a ´ n › n
K refeld ve Neuss bölgelerinde ›rkç› sald›r›lara son afiﬂleri as›ld›. Ayn› zamanda kampanya hakk›nda in-

Mehmet Boy Yaﬂam›n› Yitirdi
Anadolu Federasyonu’nun emekçilerinden
Mehmet Boy, 4 Nisan’da
Almanya’da ani bir rahats›zl›k sonucu vefat etti.
Y›llarca mücadelesini,
Türkiye’de sendika ve
kitle örgütlerinde sürdüren Mehmet
Boy, Almanya’ya gittikten sonra da
mücadelenin içinde oldu. Her zaman devrimcilerin yan›nda oldu.
Son olarak Anadolu Federasyo-

nu’nda çal›ﬂan Mehmet Boy’un cenazesi 7 Nisan’da Wuppertal Alevi
Kültür Merkezi’nde yap›lan törenin
ard›ndan Türkiye’ye getirildi.
Mehmet Boy 8 Nisan’da Ankara
Karﬂ›yaka Mezarl›¤›’nda defnedildi. HÖC’ün de kat›ld›¤› cenazede
devrimcileri yaln›z b›rakmayan
Boy’u, devrimciler de yaln›z b›rakmad›lar.
Ailesine ve yoldaﬂlar›na baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.

“ Selam Olsun ” marﬂ›yla selamland›. Hamburg HÖC Temsilcili¤i
ad›na yap›lan konuﬂmada; devrimci
hareketin 38 y›ld›r, halk›m›z›n kurtuluﬂu ve vatan›m›z›n ba¤›ms›zl›¤›
için mücadele etti¤ine ve bu mücadelenin K›z›ldere’nin yol göstericili¤inde sürdü¤üne vurgu yap›ld›, 38
y›ll›k tarih öne ç›kan yanlar›yla anlat›ld›. 30 Mart aç›klamas› okundu.
Programda ayr›ca, “ A n a d o l u
‹ h t i l a l i m i z S ü r ü y o r” içerikli sinevizyon gösterimi yap›ld›, AnadoluDer'de müzik çal›ﬂmalar›n› sürdüren “Umudun Çocuklar›”, AnadoluDer müzik grubu ve Himmet ‹me
dinleti sundular.

‹talya:
“PC p-m” Davas›
ﬁubat 2007’de ‹talya’da gerçekleﬂtirilen bir operasyonla, illegal PC
p-m (Politik-Askeri Komünist Partisi) yönetici ve üyesi olduklar› gerekçesiyle 100’e yak›n kiﬂi gözalt›na al›nm›ﬂ bunlardan 17’si tutuklanm›ﬂt›.
27 Mart 2008’de tutsaklar hakk›nda aç›lan davan›n ilk duruﬂmas›
Milano ﬂehrinde yap›ld›. Savc›,
iddianamesinde örgütün “ K›z›l Tu g a y l a r ’›n devam›, takipçisi oldu ¤u ” na yer verdi.
Tutsaklar mahkemede, bir kafes
içinde tutuldular. Çok say›da kiﬂinin
tutsaklara destek vermek için kat›ld›¤› duruﬂmaya, ‹nternasyonal Rote
Hilfe (Uluslararas› K›z›l Yard›m)’nin organizasyonuyla ‹sviçre
TAYAD Komite’nin de içinde yer
ald›¤› bir heyet de kat›ld›.
Tutsaklara destek veren kitle, tutuklamalar› protesto ederek, tutsaklar›n serbest b›rak›lmas›n› istedi.
Mahkeme heyeti, siyasi savunma yapacak olan tutsaklar›n konuﬂmas›na izin vermeyerek duruﬂmay›
erteledi.
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K › s a c a s › ...
Tayyip
Erdo¤an
Politikalar›:
Oyalamac›l›k
Avutmac›l›k
Takiyyecilik

Bas›ndan
arkas›nda iﬂbirli¤i
Bask›

Pragmatizm

Pohpohlama

Yok sayma

Küllemecilik

Oportünizm

Sansür

Tehdit

Kontrgerilla

Gözda¤›

‹nkar

Göz boyama
Kamuya aç›k
yerde eleﬂtiri;
kapal› kap›lar

Yaktı h arap e tti
global k öyü!
Buyurun okuyun haberi:
“ABD Kongresi bünyesindeki
Helsinki Komisyonu'ndan Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an 'a
gönderilen mektupta, Sulukule
semtindeki y›k›m planlar› eleﬂtirilerek, ‹stanbul'daki Roman
toplumunun durumundan endiﬂe edildi¤i belirtildi.”
Sen “global köy” ilan etti¤in
dünyay› yak y›k... Sen Arap,
Kürt, Türkmen, Afgan halklar›
ac›lara garket.

Linççilik
ﬁovenizm
Katliamc›l›k

Sonra da kalk Sulukule’ye sahip ç›k..
Piﬂkinlik mi dersiniz, utanmazl›k m›, pervas›zl›k m›, ne derseniz deyin.
Biz k›saca alçakl›k demeyi tercih edece¤iz.
ABD’nin kayg›lar›ndan biri de
Sulukule’nin “ t ar i h i b i r m ah a l le” olmas›ym›ﬂ!
‹nsan Amerikal›lar’›n Irak’taki
tarih ya¤mas› ve tahribat›n› hat›rl›yor da,
Newyork’taki “özg ü rl ü k a n ›t › ” n › n yerine bir “ p i ﬂ k i n lik
a n › t›” dikseler san›r›z ABD’ye
daha çok yak›ﬂacak...

301. Madde Hikayeleri
- 1302. Bölüm 301. Madde de¤iﬂiklik önerisi bir kez daha TBMM Baﬂkanl›¤›’na sunuldu... Üstelik de “muhtevas›nda” bir de¤iﬂiklik
yapmam›ﬂlar. Sadece dava açmay›, Çankaya’n›n iznine
ba¤lam›ﬂlar. Aylard›r 301 de 301 diye tutturanlar ne diyecek
ﬂimdi; ne olacak ﬂimdi, memlekete demokrasi mi gelmiﬂ olacak? Faﬂist 12 Eylül anayasas›n›n hangi maddesi 301. maddeden daha demokratik, hak ve özgürlüklerden yana?

ALO KANKA:
Polis teﬂkilat›n›n kuruluﬂ y›ldönümünde polis “korkunç bir yarat›c›l›k”
örne¤iyle, “Alo Kanka” hatt›n› hizmete soktu¤unu aç›klad›.
‹hbarc›l›¤› yayg›nlaﬂt›rmak için girmedi¤iniz k›l›k kalmad›,
ﬂaklabanl›k da yapsan›z, palyaço k›l›klar›na da girseniz, sizin kimli¤iniz “katil polis”tir. Ve halk›m›z ihbarc›lar› sevmez... B›rak›n bu
salakl›klar›, salak polis olmak sizi “ m a r k a ” yapmaz!.. Siz zaten
ayyaﬂ iﬂkenceci polis olarak markas›n›z..
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Bakt›m,
yine o...
Ben o siyah giysili, eli
tabancal›, eﬂkiya bak›ﬂl›,
daha çok bir yarasaya
benzeyen adam› dünkü
gazetelerde görünce
tan›d›m.
1973 y›l›nda, K›z›lay’dayd›. Elinde yine tabancas› vard›. Kurﬂun
s›km›ﬂt› üzerimize.
Amerika’ya k›zanlara
k›zm›ﬂt›.
1977’de Çorum’da,
Maraﬂ’ta bakt›m yine o.
Yine bir yarasa gibiydi.
Elinde tabancas› duruyordu.
Birçok insan› vurmuﬂtu.
Bu sefer Alevi
vatandaﬂlara k›zm›ﬂt›.
1980’den hemen önce
Taksim’de de onu
görmüﬂtüm:

“Sen misin?”
“Evet..”
“ﬁimdi kime k›zd›n?..”
“Komünistlere...”
... 6-7 Eylül’de az›nl›klar›
yak›p ya¤malayan, Abdi
‹pekçi’yi öldüren odur.
U¤ur Mumcu’yu, Ahmet
Taner K›ﬂlal›’y›, öbür
ayd›nlar›...
Mad›mak Oteli’nin içine
ozanlar, yazarlar doldurulup ateﬂe verildi¤inde, en
önde bakt›m o.
...
Ve dün gazetelerde onun
foto¤raf› vard›, ö¤rencilerin üzerine ateﬂ ederken,
bir yarasa gibi.
*
O asla bir ‘provokatör’
de¤ildir.
Gerçe¤i bir türlü görmemek için, kimi siyasileri
kurtarmak için,
baz›lar›m›z ona ‘provokatör’ deriz...”
(Bekir Coﬂkun, 8 Nisan
2008)

Hiç sanm›yoruz!
"Baz›lar› Nihat Erim olmak istiyor"
Adalet Bakan› Mehmet Ali ﬁahin Türkiye'de birilerinin ara
dönem arzusu içinde olduklar›n› söyleyerek, “muhalefete
mensup bu kiﬂilerin Ferit Melen ve Nihat Erim olmaya
çal›ﬂt›klar›n›” belirtmiﬂ.

Bakan ﬁahin, “ara dönem arzusu” konusunda belki hakl› olabilir ama Erim’in sonunu bilenlerin hiç de Nihat Erim olmak
isteyeceklerini sanm›yoruz...
Erim’in sonu ne mi oldu?
ﬁimdi ne diyelim yani?
12 Mart sonras› “ E r i m e r i m e r i y e s i n ” diye türkü söyleyen
halk›n ah›n›n tutmas›n› sa¤layan devrimci örgütün eylemini
ve konuya iliﬂkin aç›klamas›n› buraya koyup da dergimizi mi
toplatt›ral›m?!
Ama ﬂu kadar›n› söyleyelim. Olay 19 Temmuz 1980’de ‹stanbul’da Dragos’ta, Erim’in sürekli gitti¤i Deniz Klubü
yak›nlar›nda geçer...
Yukar›daki küpür de k›sa bir fikir veriyor gerçi ama gerisini de
bilenler bilmeyenlere anlats›n!

ÖDÜL!

Antalya Emniyet Müdürlü¤ü MHP’li

faﬂist Ömer Ulusoy’u bulan polise 10 maaﬂ ödül verilece¤ini aç›klad›. Polisin zaten görevi de¤il mi o faﬂisti yakalamak? Ne zamandan beri polis, görevini yapmak için “ödül”
istiyor?
Ünlü sözü de art›k ﬂöyle de¤iﬂtirmek gerekir herhalde:
“Olur böyle vakalar, Türk polisi, ÖDÜL VER‹L‹RSE
yakalar!”

‹ﬂbirlikçinin iﬂbirlikçiye
‘And›ç’›!
Genelkurmay’›n bir “and›ç”› daha aç›¤a ç›km›ﬂ.
And›çta göründü¤ü kadar›yla Genelkurmay
ABD ve AB iﬂbirlikçilerini “fiﬂlemiﬂ”.
‹lginç ama de¤il mi.
Amerikan ve Avrupa iﬂbirlikçisi ordu, iﬂbirlikçileri fiﬂliyor.
“Bu ülkeye komünizm laz›msa, onu da biz
getiririz” diyen kafa herhalde yine
karﬂ›m›zdaki.
“‹ﬂbirlikçilik yap›lacaksa, biz alas›n›
yapar›z, size ne oluyor” demek mi istiyor,
yoksa iﬂbirlikçilik pastas›ndan kendine
düﬂen pay azald› da, onu büyütmek için elinde k›l›ç, öteki
iﬂbirlikçilerin üzerine hamle mi yap›yor?

Burjuvazinin
Genetik ‹dealizmi
Burjuvazi bir dönemdir sistematik olarak, çeﬂitli “kötü
al›ﬂkanl›k” ve özelliklerin genlerini buldu¤unu aç›kl›yor. Aﬂk
geni, ﬂiﬂmanl›k geni, insan› “a si yap an ge n” gibi genleri bulmuﬂlard›! Bunlara en son, “sigara al›ﬂkanl›¤›na yol açan
gen”i ve nihayetinde “ d i k t a t ö r l ü k g e n i ”ni eklediler. “ G e n
b u l m a ”da s›n›r tan›mayan burjuvazi, “bilimsel” görünüm alt›nda bilim d›ﬂ›, idealist dünya görüﬂünü yayg›nlaﬂt›r›yor.
‹srailli uzmanlar(!) “ b a z › k i ﬂi l e r i n d i k t a t ö r r u h l u d o ¤ d u ¤unu, bunun nedeninin ac›mas›z davran›ﬂlara yol açan bir
gen oldu¤unu” ileri süren bir aç›klama yapt›lar. Eh bu durumda tarihi yeniden yazmak kaç›n›lmaz oluyor. Faﬂizmi genlerle aç›klamak, sömürgecili¤i genlerle aç›klamak mümkün
oluyor. Tüm sorumluluk Hitler’in genlerindeydi! Tablo tamamland›. Savaﬂlar›n sömürüyle, emperyalist paylaﬂ›mla ilgisi yok; savaﬂlar› “ k ö t ü g e n ” l e r ç›kard›, faﬂizmi kötü genliler
uygulad›.
Tarihteki tüm suçlar›n, olumsuzluklar›n suçlusu bulundu;
“genler”!
Her ﬂey genetik!
Peki bu bilimsel mi? ‹nsan yaﬂad›¤› dünyada kör, sa¤›r, dilsiz, tüm duyu organlar›ndan yoksun bir ﬂekilde mi yaﬂ›yor? Bilinci, kültürü, ahlak›, de¤erleri genlerden mi geliyor?
Bu da, idealizmin “m od e rn le ﬂt i ri l mi ﬂ” hali oluyor. ‹dealizm, zenginlik, yoksulluk, iyi al›ﬂkanl›klar, kötü al›ﬂkanl›klar,
insanlar›n kiﬂilik özellikleri, toplumlar›, s›n›flar› herﬂeyi tanr›n›n yarat›ﬂ›na ba¤lar. ﬁimdi, bilimsellik ad›na, tanr›n›n yerine
genler konuluyor. Tanr›n›n yarad›ﬂ›ndan kaynakland›¤›na
inanmayanlar, o zaman siz de buyrun “genetik” oldu¤una inan›n. Dolay›s›yla, bilimsel bir sorgulamaya girmeyin. Sistemi
sorgulamay›n, sömürüyü sorgulamay›n. Her ﬂeyi genetiktir diyerek kabullenin, boyun e¤in.
Burjuvazi, bilimi savunamaz. O her ﬂeyden önce düﬂünceye
karﬂ›d›r, insanlar›n düﬂünmemesi, sorgulamamas› için elinden
geleni yapar. Çünkü, düﬂünen, sorgulayan insan, burjuvazinin
egemenli¤inin, adaletsizliklerin, haks›zl›klar›n, sömürünün, milyonlar›n katledilmesinin, aç b›rak›lmas›n›n nedenlerini sorgulayacakt›r. Ve tüm bunlar›n sorumlular›n›n bir avuç zenginin sömürü üzerine kurduklar› sistem oldu¤unu görecektir.
Burjuvazinin sorunu genler sorunu de¤il, iktidar›n›, egemenli¤ini koruma sorunudur. ‹ktidar›n› koruma sorunu, burjuvaziyi idealist felsefenin savunucusu, yayg›nlaﬂt›r›c›s› durumuna getiriyor.
‹ﬂte, bunun insan vücudundaki genlerle ilgisi yoktur, fakat
burjuvazinin genetik özelli¤i oldu¤u pekala söylenebilir. Burjuvazi kendi genetik özellikleri inceledi¤inde, eminiz ki, korkunç bir durumla karﬂ›laﬂacakt›r. Sömürgecidir, katliamc›d›r,
faﬂizmin uygulay›c›s›, açl›¤a, yoksullu¤a neden oland›r. Tüm
bunlar›, genlerinde bulunan “ d a h a f a z l a k a r ” h›rs› ile yapar.
Sömürü düzenleri y›k›ld›¤›nda, genleri de da¤›lacak ve halklar onlardan kurtulacakt›r.
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Tayyipler’in gözleri onlar› görmek
istemiyor. Çünkü, onlar insan sevgisiyle de¤il, insan› ezerek, sömürerek yaﬂ›y o r l a r.
Ne kadar
çok Garip, Kader, Lorin yetim kal›rsa, öldürülürse, onlar›n kasalar›ndaki dolarlar o
kadar art›yor. Halk›n yoksullu¤una,
açl›¤›na paralel, onlar sermayelerini
büyütüyorlar.
AKP, tekeller ve Kaderler’in aras›nda çok kesin, do¤rudan bir ba¤
vard›r. AKP de, tekeller de iﬂsizler,
açlar ordusundan beslenirler. ‹ﬂsizlik ne kadar artarsa, eme¤in fiyat› o
kadar ucuzlar, tekeller o kadar fazla
sömürme olana¤› bulurlar. Ve, anne
babalar›n›n bakamad›¤› Garipler sokaklara terk edilir, iﬂ bulamayan babalar Narinler’i ve Lorinler’iyle birlikte k›yarlar canlar›na.
‹ﬂsizlik, yoksulluk Tayyipler’in
de beslendi¤i kaynakt›r. Halk›n yoksullu¤unu, açl›¤›n›, sadakalarla,
aﬂevleriyle oya çevirirler. Ve küçük
Lorinler annelerinin a¤›tlar› eﬂli¤inde topra¤a verilir.
Saraylarda, köﬂklerde do¤anlarla
ayn› de¤ildir, Kaderler’in kaderi.
Biri kuﬂ tüyü yataklarda do¤ar, biri
otobüs dura¤›nda gözlerini açar
dünyaya. Büyüyecektir Kader. Fakat, onu bekleyen kaderin iyili¤inden söz edilemez. Koçlar’›n, Sabanc›lar’›n egemenli¤indeki dünyada,
onlar› itilip kak›larak büyüyecekleri
bir yaﬂam bekler. Aﬂa¤›lan›r, dayak
yerler, daha çocuk yaﬂlarda tecavüzlerle tan›ﬂ›rlar. Sevgiyi ö¤renemezler, bencil, soysuz, ahlaks›z bir dünya ile kuﬂat›l›rlar.
Yaﬂad›klar›n›n nedenini bir gün
anlayacakt›r Kaderler, Garipler. Bir
gün, büyüyecek, kaderlerine yön
veren egemen s›n›flar›n pis yüzleriyle tan›ﬂacak ve ö¤renecekler Lorin’in baﬂ›na gelenleri.
Sevginin ayn› zamanda hesap
sormak oldu¤unu ö¤renecek Kader.
Lorin’in mezar›ndaki cans›z bedenin hesab›n› sormakla de¤iﬂtirecek
kaderini.

Kader, Garip ve Lorin
Tayyip Erdo¤an “en az üç çocuk
y a p › n , ç o c u k b e reketiyle gelir”
diyordu, r›zk›n› Tanr› verecekti, fakat, ayn› gün Konya’n›n Selçuklu
‹lçesi’nde daha bir haftal›k olan Garip, Tanr›’n›n vermedi¤i r›zk›n› bir
otobüs dura¤›n›n yan›nda ar›yordu.
Otobüs dura¤›nda bulunan Garip’in yan›nda “ Bu bebe¤e Garip is mini koyun. Ben onu sonra bulu r u m” notu vard›.
Bir baﬂkas›n›n ismi “ K a d e r ” oldu. Kahramanmaraﬂ’ta bir kiﬂi hasta
bebe¤ini b›rak›p kaçt›. Bebe¤i bulanlar ad›n› “ K a d e r ” koydular.
Ve Diyarbak›r’da alt› ayd›r iﬂ bulamayan 36 yaﬂ›ndaki baba Cengiz
K a r t o p , k›zlar› 5 yaﬂ›ndaki N a r i n
ile 3 yaﬂ›ndaki Lorin’i vurduktan
sonra intihar etti. (Kürtçe isim olan
Lorin’in anlam› “ a ¤ › t s ö y l e m e k ”tir).
Kaderler’in, Garipler’in, k›zlar›n› vuran babalar›n ülkesinde bir
Baﬂbakan ç›km›ﬂ, çok çocuk yap›n
diye ba¤›r›yor, TÜS‹AD patronlar›,
ekonomik politi kay› sapmadan sür d ü r ü n diyor...
Bu ülkeyi patronlarla, AKP iktidar› yönetiyorlar. Dolay›s›yla, Kaderler’in, Garipler’in, Lorinler’in
yaﬂad›klar›ndan onlar sorumludur.
Onlar›n soka¤a b›rak›lmas›ndan,
bebek yaﬂta annesiz, babas›z, yetim
kalmalar›ndan, yaﬂamalar›n›n tesadüflere ba¤lanmas›ndan onlar sorumludurlar.
Cinnet geçiren babalardan, daha
dünyay› tan›yamadan, üstelik babalar›n›n kurﬂunlar›yla yaﬂama veda
etmelerinden onlar sorumludurlar.
Ve bizler Garipler’in, Lorinler’in
baﬂlar›na gelenleri yazarken, yeni
yeni Kaderler, Garipler, Narinler
bunlar› yaﬂamaya devam ediyor.
Ne bu ülkenin patronlar›n›n, ne
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Önder ÖZDO⁄AN
1965 Sivas do¤umluydu. Mücadelenin
çeﬂitli
alanlar›nda yer ald›. Adalet için yaﬂay›p, adalet için ﬂehit düﬂtü.
16-17 Nisan’da yoldaﬂlar›n›n
katledilmesinin hesab›n› sormak için gerçekleﬂtirilen bir eylem s›ras›nda, 20 Nisan 1992’de
‹stanbul Topkap›’da katledildi.

‹brahim YALÇIN
Erzincan do¤umlu ‹brahim Yalç›n,
askeri faaliyetlerde ve mahallelerde görev ald›.
1990 at›l›m›yla oluﬂturulan ilk
askeri örgütlenmelerde bulundu. 23 Nisan 1993’de ‹stanbul
Maltepe’de kuﬂat›ld›¤› üste direnerek ﬂehit düﬂtü.

Çi¤dem YILDIR
24 Nisan 1977’de
‹stanbul’da Gala-tasaray Mühen-dislik Yüksek Oku-lu ç›k›ﬂ›nda faﬂist-lerin kurdu¤u bir pusuda vuru-larak katledildi. Dev-Genç saf-lar›nda çeﬂitli görevler üstlen-miﬂti.

Yusuf TOPALLAR
“Karakollardaki
‹ﬂkence ve Tariﬂ
Direniﬂindeki Polis Bask›s›na Karsürdürülen
ﬂ›”
kampanya s›ras›nda 23 Nisan
1980’de Ankara Nato Yolu'nda
yap›lan bir gösteri s›ras›nda vurularak katledildi.

