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Müjdat YYanat: "Ölüm orucu yeniden do¤-
makt›r... Bu ölüm de bizim yeniden do-
¤uflumuz olacak... ‹yi ki devrimci oldum.
Bundan daha güzel, daha büyük bir mut-
luluk olamaz.” 

Yemliha KKaya: "Yoldafllar›m, flehitlerimiz be-
nim için en büyük güç, en büyük destektir."

Ayçe ‹‹dil EErkmen: "Apolar'›n, Haydarlar'›n, Fa-
tihler'in, Hasanlar'›n bedenleriyle açt›klar› yol-
dan ilerleme görevi bana verildi¤i için çok mut-
luyum. Bu görevi zaferle sonuçland›raca¤›z.”

Altan BBerdan KKerimgiller: "Ben sizlerin s›-
ran›z› almad›m ki, çal›m da atmad›m, aran›-

za da girmedim, sadece öne geçtim."

‹lginç ÖÖzkeskin: "Ölüm orucu gönüllüsü
olarak bu sald›r›y› püskürtmekte görev üst-
leniyoruz. Bu gücü geleneklerimizin yarat›-
c›s› olan önderimizden, tarihimizden, halk›-
m›zdan al›yoruz.”

Aygün UU¤ur: "Bizde bu yürek, bu yoldafl s›-
cakl›¤› varken her fleyi yerine getiririz."

Hüseyin DDemircio¤lu: "Ben de gönüllüyüm.

Bu göreve kabul edilirsem onur duyaca-
¤›m. Al›n ki ben de gideyim ölümsüz fle-
hitlerimizin yan›na."

Ali AAyata: “fiehitler vererek zafere yürüyece-
¤iz. Bunu flimdiden bilmekte yarar var."

Tahsin YY›lmaz: "Devrimin ve sosyalizmin
de¤erlerini savunduk."

Hicabi KKüçük: "Biz yeni ça¤›n çocuklar› at›-
laca¤›z yeni kavgalara."

Osman AAkgün: "Ölüm ne ki önemli olan ba-
fl›m›z›n dik, yüzümüzün düflmana dönük ol-
mas›d›r."
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Hüseyin DDEM‹RC‹O⁄LU
Ölüm orucunun 67.
gününde 25 Tem-

muz’da flehit düfltü.
MLKP davas›ndan

tutsakt›.

Ali AAYATA
Ölüm orucunun 67.
gününde 25 Tem-

muz’da flehit düfltü.
TKP(ML) davas›ndan

tutsakt›.

Tahsin YYILMAZ
Süresiz açl›k grevi-
nin 68. gününde 26

Temmuz’da flehit
düfltü. T‹KB davas›n-

dan tutsakt›.

Berdan KKER‹MG‹LLER
Ölüm orucunun 65.
gününde 23 Tem-

muz’da flehit düfltü.
DHKP-C davas›ndan

tutsakt›.

‹lginç ÖÖZKESK‹N
Ölüm orucunun 66.
gününde 24 Tem-

muz’da flehit düfltü.
DHKP-C davas›ndan

tutsakt›.

Müjdat YYANAT
Ölüm orucunun 67.
gününde 25 Tem-

muz’da flehit düfltü.
DHKP-C davas›ndan

tutsakt›.

Hicabi KKÜÇÜK
Süresiz açl›k grevi-
nin 69. gününde 27

Temmuz’da flehit
düfltü. T‹KB davas›n-

dan tutsakt›.

Ayçe ‹‹dil EERKMEN
Ölüm orucunun 68.
gününde 26 Tem-

muz’da flehit düfltü.
DHKP-C davas›ndan

tutsakt›.

Osman AAKGÜN
Süresiz açl›k grevi-
nin 69. gününde 27

Temmuz’da flehit
düfltü. T‹KB davas›n-

dan tutsakt›.

Yemliha KKAYA
Ölüm orucunun 69.
gününde 27 Tem-

muz’da flehit düfltü.
DHKP-C davas›ndan

tutsakt›.

Hayati CCAN
Ölüm orucunun bitiri-
liflinde hastaneye kal-
d›r›l›rken flehit düfltü.
TKP(ML) davas›ndan

tutsakt›.

Aygün UU⁄UR
Ölüm orucunun 63.
gününde 21 Tem-

muz’da flehit düfltü.
TKP(ML) davas›ndan

tutsakt›.

1996 ÖÖlüm OOrucu fifiehitleri

Hüsnü ‹‹fiER‹

23 Temmuz
1990’da Küçükarmut-
lu’da y›k›mlara karfl› dire-
niflte çevik kuvvet polisleri
taraf›ndan katledildi. 

Hatice AALANKUfi

THKP-C taraftarlar›n-
dand›. 4 Mart 1972’de tu-
tukland›. Gördü¤ü iflken-
celer sonucu hastaland›,
Bayrampafla Hapishane-
si’nde tedavisi engellendi
ve 24 Temmuz 1973’te
flehit düfltü.

Ali RR›za KKURT

At›l›m y›llar›n›n DEV-
GENÇ’in yöneticilerinden-
di. Sonra SDB savaflç›s› ve
komutan› oldu. Tutsak
düfltükten sonra bir öz-
gürlük eylemiyle Buca’n›n
duvarlar›n› aflt›. 27 Tem-
muz 1995’te ‹zmir’de
polis taraf›ndan katledildi.

Mehmet TTAYANÇ 
25 Temmuz

1990’da Cenevre’de es-
kiden Devrimci Yol’cu
olan biri taraf›ndan b›-
çaklanarak öldürüldü.

Sultan ÇÇEL‹K
TAYAD’›n ilk kuru-

cular›ndand›; 25 Tem-
muz 2003’te yakalan-
d›¤› kanser hastal›¤› so-
nucu aram›zdan ayr›ld›.

25 Temmuz
1992’de geçirdi¤i bir
trafik kazas› sonucu
aram›zdan ayr›ld›.

Salih Sevinel - O, F tiplerinin hücrelerindeki  tut-
saklardan biriydi. Ölüm orucunda da de¤ildi. Tecrit po-
litikas› sonucu katledildi. 21 Temmuz 2004’te Tekirda¤
1 No’lu F Tipi’nde  kalp krizi geçirdi, gereken müdaha-
leler yap›lmayarak planl›, kas›tl› biçimde öldürüldü.

Büyük
Direniflte fifiehit

Düfltüler

Ali EEkber TTURAL Osman SSÜMBÜL
27 Temmuz

1980’de iflkenceye karfl›
yürütülen kampanyan›n
afifllerini asarken polisler
taraf›ndan katledildi.

�Ça¤r›lar
‹lanlar

● 19 Aral›k Ümraniye   
Katliam› Davas›

tarih: 22 Temmuz saat: 10.00
yer: Üsküdar 2. ACM

● Tekin Tangün’e Özgürlük
TAYAD Eski Baflkan›’na

‘Komplo’ Davas›

tarih: 22 Temmuz saat: 09.45
yer: ‹stanbul 14. ACM

● Özgürlük Haber Ajans›
telefon de¤iflikli¤i
Yeni telefon numaras›:
0031 220 4412 004 000 

adres: Press Agency Ozgurluk
Witte De Withstraat 160
1057 ZK 
Amsterdam/HOLLANDA
E-Mail: ozgurluk@xs4all.nl

8 Temmuz’da Kad›köy Meyda-
n›’nda havaya kald›r›lm›fl ellerinde-
ki kitaplarla onlarca kifliyi gören
Kad›köylüler kuflkusuz önce bir
flaflk›nl›k geçirdiler. Meydanlarda,
sesli bir flekilde dergi, gazete sat›-
fl›na al›flk›nd› belki herkes, ama bu
flekilde kitap sat›ld›¤› pek görül-
müfl de¤ildi. 

Haziran Yay›nc›l›k çal›flanlar› ve
HÖC’lüler 8 Temmuz günü saat
16.00'da  "Kürt Sorunu Nas›l Çö-
zülür" kitab›n›n tan›t›m ve sat›fl›n›
yapmak için Kad›köy ‹skelesi Mey-
dan›’ndayd›lar. ‹skeleden Alt›yol’a
kadar megafonlarla kitab›n tan›t›m›
yap›ld›. Yaklafl›k 40 kiflinin toplu
bir flekilde yapt›¤› kitap tan›t›m› s›-
ras›nda "AB'nin ABD'nin çözümü

çözümsüzlüktür!”, “Kürt sorunu
halk›n iktidar›yla çözülür" fleklinde
kitab›n içeri¤ini özetleyen duyuru-
lar yap›ld›. 

Yaklafl›k bir saat süren tan›t›m s›-
ras›nda sat›lan kitap say›s› da ol-
dukça çarp›c›yd›. Sadece bir saat-
te 66 aadet kitap sat›ld›. Kitap oku-
ma oran›na dair istatistikler düflü-
nüldü¤ünde, gazete, dergi sat›flla-
r›nda bile az görülebilecek bu ra-
kam oldukça önemli ve tabii ö¤re-
ticidir.

‘Kürt Sorunu Nas›l Çözülür’ kitab›-
n›n tan›t›m ve sat›fl›, hayat›n her ala-
n›nda meflrulu¤umuzla varolman›n,
yay›n ve di¤er propaganda araçla-
r›m›z› en etkili biçimde kullanma-
n›n, en önemlisi halka gerçekleri
götürmenin yarat›c› ve yol gösteri-
ci örneklerinden biri olmufltur.

Meydanda 

kitap sat›fl›

YÜRÜYÜfi HER YERDE
Okurlar›m›z “yaln›z okumakla yetin-
meyin, okutun! Gerçekleri daha çok
kifli bilsin!” ça¤r›m›za birçok flehir-
de dergimizi tan›tan etkinliklerle
cevap veriyorlar. 
Adana’daki Yürüyüfl okurlar›, der-
gimizin her say›s›n›n tan›t›m ve sa-
t›fl›n›, bir baflka semtte yapt›lar. 5.
say›m›z› ‹nönü Park›'ndan bafllay›p
5 Ocak Meydan›'na kadar sesli aji-
tasyonlarla tan›tan okurlar›m›z, 6.
say›m›z›n tan›t›m›n› da Meydan
Mahallesi'nde yapt›lar. Burada
tahmin ettiklerinin ötesinde dergi

sat›lmas›
nedeniy-
le dergi-
lerin tü-
m ü n ü n
b i t m e s i
ile K›br›s
C a d d e -
si'nde ta-
n›t›m fa-

aliyeti sona erdirildi. Adanal› okur-
lar›m›z 7. say›m›z› da Obalar Cad-
desi'nden Da¤l›o¤lu Mahallesi’ne
uzanan bir etkinlikle tan›tt›lar. 
Samsun’daki okurlar›m›z da 11
Temmuz’da Çiftlik Caddesi'nde,
üzerlerinde Yürüyüfl yaz›l› önlükler-
le dergimizin sat›fl› ve tan›t›m›n›
yapt›lar. Polis toplad›¤› üç befl ki-
fliyle tan›t›m s›ras›nda sözlü satafl-
malarla provokasyon yaratmaya
çal›flsa da dergi tan›t›m› sorunsuz
bir flekilde tamamland›.
‹stanbul’da ise okurlar›m›z geçen
hafta Avc›lar’da dergimizin tan›t›-
m›n› yapt›lar. 



B
urjuvazi, ihtilallerin “bir avuç”

k›flk›rt›c›n›n eseri oldu¤unu id-

dia etti hep. Devrimci örgütlerin

mücadelesine, “bu bir avuç ada-

m›n, hakim s›n›flarla düellosudur”

dediler. Devrimciler, “anarflist”,

“maceraperest”, “bir avuç sol hay-

ta”yd›lar onlara göre. Her büyük

çarp›flmadan sonra “bir avuç” kal-

d›¤›m›z nakarat›n› tekrarlad›lar. Bir

avuç, bir avuç, bir avuç; durmak-

s›z›n tekrarlad›lar bunu. 

M
adem dünyan›n dört bir yan›n-

daki devrimler bir avuç k›flk›r-

t›c›n›n eseriydi, niye önleyemedi-

niz? Madem devrimciler bir avuç,

neden böylesine korkuyorsunuz on-

lardan, neden devletinizin örgütlen-

mesini, ç›kard›¤›n›z her yasay› bu

korkuyla flekillendiriyorsunuz?..

Onlar iyi bilmektedirler ki, “bir

avuç” olan kendileridir. Bütün poli-

tika ve propagandalar›, bu gerçe¤in

üstünü örtmek üzerinedir. Burjuva

demokrasilerinin “az›nl›¤›n”, “ço-

¤unluk” üzerindeki diktatörlü¤ü

oldu¤unu gizlemek için kendilerini

“çok”, devrimcileri, ihtilalcileri

“az›nl›k” olarak göstermelidirler. 

D
ünya, bir avuç tekel taraf›ndan

paylafl›lm›flt›r. ‹flbirlikçi ülkele-

rin oligarflik yönetimleri de bir avuç

az›nl›ktan ibarettir. Dünya ekono-

misini ve politikas›n› yönlendiren,

ç›karlar› için savafllar ç›kartan te-

kellerin say›s›, 100’ü geçmez; dün-

yan›n en zenginleri denilen tekelci

burjuvalar›n say›s› da bir o kadard›r.

Onlardan yaln›zca üçünün geliri,

tüm Afrika’n›n gelirinden fazlad›r.

Ayn› olgu, daha alt düzeyde, yeni-

sömürge ülkelerde de geçerlidir. Ül-

kemizde oligarfli dedi¤imiz egemen

s›n›f ittifak›n›n “çekirde¤i”, Koçlar,

Sabanc›lar, Eczac›bafl›lar, Zorlular...

diye say›lan 10-15 tekelden fazlas›

de¤ildir. Bu listeyi daha fazla uzata-

mazs›n›z... IMF program› dedi¤i-

miz ekonomik politikalar, NATO

politikalar›, bu bir avuç emperyalist

tekelin ve iflbirlikçilerinin ç›karla-

r›ndan baflka bir fley de¤ildir.  

M
ecazi anlamda de¤il, gerçek

anlamda büyükçe bir salonu

ancak doldururlar. O kadar az ve

az›nl›kt›rlar ki, tüm halk›n bilinç-

lendi¤i koflullarda, halk›n tükürü-

¤üyle bo¤abilece¤i kadard›rlar...

Dünyan›n öküzün boynuzlar› üze-

rinde durdu¤u ne kadar büyük bir

yalansa, dünyan›n böyle bir adalet-

sizlik üzerinde yaflad›¤› da o kadar

kesin bir gerçektir. 

T
oplumdaki saflaflma gelifltikçe,

burjuvazinin devrimcileri halk-

tan kopuk “bir avuç macerac›” ola-

rak gösterme gayreti de yo¤unlafl›r.

Saflaflman›n netleflmesi ve keskin-

leflmesi, onlar›n bir avuç olduklar›-

n›n aç›¤a ç›kmas›d›r... Bunun için

bir avuç az›nl›¤›n hükümeti olan

oligarflinin hükümetleri “tüm mille-

tin hükümeti” olduklar›n› iddia

eder, emperyalizmin iflgal ordusu ve

oligarflinin ç›karlar›n›n bekçisi olan

ordunun “milletin ordusu” oldu¤u

söylenir, as›l ifllevi oligarflinin sö-

mürü düzenini ve mülkünü koruma

olan yarg›n›n kararlar›n›n “millet

ad›na” oldu¤u iddia edilir. Her fley

bir “az›nl›k” olduklar›n› gizlemek

içindir. En büyük emperyalistlerin

temsilcilerinin oluflturdu¤u G8 Zir-

veleri’nde de, hep “dünya bar›fl›”n›

konuflmak, “dünyan›n açl›k sorunu-

nu çözmek” gibi gündemler aç›kla-

Biz Marksist-Leninistler, bir avuç sömürücü az›nl›¤›n iktida-
r›na karfl›, ço¤unlu¤un yani halk›n iktidar›n› savunuyoruz.
Halk›m›za ve dünya halklar›na, görünürdeki tüm güçlerine

ra¤men egemen s›n›f iktidarlar›n›n “bir avuç az›nl›k”
oldu¤unu ve onlar› y›kabilece¤imizi söylüyoruz... 

Onlar bir avuç, 
biz alt› milyar›z!

3 Onlar bir avuç, biz alt› milyar›z!

5 Zulüm ve fliddet onlar›n eseridir

10  Emperyalistler aras› çeliflkilere yanl›fl
bak›fl

13  ‘Sahiplendik, yine sahipleniriz’

14  “Öyleyse infaz meflru”mu?

16  TBB infaz› “sevinçle” karfl›lad›

17  “Eyüp Beyaz Ölümsüzdür”

18  ‘Kadrolaflma’ ve oligarfli içi çat›flma

19  Not düflüyoruz

20  Trabzon’da provokasyon sürüyor

22  Y›lmayaca¤›z!
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39  “Adalet ekme¤i”, devrimci halk
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43  12 Temmuz’dan büyük direnifle...
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n›r. Oysa gündemleri, temsilcisi ol-

duklar› tekellerin ç›karlar› için han-

gi ülkeye nelerin, nas›l dayat›laca-

¤›d›r. 

A
BD Baflkan› Bush’un tüm em-

peryalistler ad›na aç›klad›¤›

“ya bizden yanas›n›z ya bize karfl›”

doktrini, tüm dünya halklar›n› bir

avuç tekelin egemenli¤i önünde bo-

yun e¤dirme doktrinidir. Bu dokt-

rin, çok kesin bir saflaflmay› ve ay-

r›flmay› beraberinde getirmektedir. 

K
apitalizm ça¤›n›n ay›rdedici

özelli¤i “s›n›f karfl›tlar›n›

basitlefltirmifl olmas›”yd›. Marks’›n

deyifliyle, kapitalizmle birlikte

“tüm toplum, giderek daha çok iki

büyük düflman kampa, do¤rudan

birbirlerinin karfl›s›na dikilen iki

büyük s›n›fa bölünmüfltür: Burjuva-

zi ve proletarya.” Emperyalizmin

sözcülerinin “küreselleflme ça¤›”

veya “tek kutuplu dünya” diye ad-

land›rd›klar› dönem de, “tek ku-

tupluluk” tan›m›n›n ve gerçe¤inin

do¤al bir sonucu olarak emperya-

lizmle sömürge halklar aras›ndaki

çeliflkiyi belirginlefltirmektedir.

Dünyan›n emperyalistler ve halk-

lar diye iki kampa ayr›lmas› olgusu,

günümüzde çok daha ç›plak hale

gelmektedir. Halklar, bugün tüm ül-

kelerde, emperyalist tekellerin ç›-

karlar› ve dayatmalar›yla dolays›z

bir flekilde karfl› karfl›ya gelmekte-

dirler. Bir dönem boyunca “sosyal

devlet” manevralar›yla k›smen örtü-

len bu gerçek, flimdi sömürünün ve

sömürgecili¤in pervas›zl›¤›yla yeri-

ni s›n›f karfl›tl›klar›n›n daha ç›plak

hale gelmesine b›rakmaktad›r. Em-

peryalistler ve iflbirlikçi iktidarlar,

bu “ç›plakl›¤›n” do¤uraca¤› s›n›fsal

sak›ncalar›, bask› ve terörü daha

fazla art›rarak dengelemek istemek-

tedirler. S›n›fsal çeliflkilerin keskin-

leflti¤i her dönem, egemen s›n›flar›n

bask› ve terörünün artt›¤› kural› ifl-

lemektedir. 

E
mperyalizmin sömürüsünün ve

zorunun had safhada oldu¤u gü-

nümüzde, emperyalizme boyun e¤-

me teorileri de revaçta. Bu teoriler,

burjuva düflünürler taraf›ndan de¤il,

“sol” görünümlü kesimlerce üretili-

yor. ‹flbirlikçi devletlerle, iflbirlikçi

iktidarlarla, “sol” görünümlülerin

sözleri, sesleri ayn›lafl›yor. Bu ke-

simlerin propaganda metinlerini ba-

k›n; ne oligarflinin, ne emperyaliz-

min bir “az›nl›k iktidar›” oldu¤unu,

burjuva demokrasisi denilen fleyin

az›nl›¤›n ço¤unluk üzerindeki dik-

tatörlü¤ü oldu¤unu art›k pek telaf-

fuz etmediklerini göreceksiniz.

Bunlar, onlara göre “ilkel, kaba ka-

l›plar”d›r. “Kitabi” söylemlerdir.

‹flin özü fludur ki; bir avuç sömürü-

cünün “az›nl›k” iktidar›na, diktatör-

lü¤üne boyun e¤diklerini gizlemek

istemekte, bunun için de emperya-

lizmin, oligarflinin as›l niteli¤ini

gizlemektedirler. 

B
iz Marksist-Leninistler, bir

avuç sömürücü az›nl›¤›n iktida-

r›na karfl›, ço¤unlu¤un yani halk›n

iktidar›n› savunuyoruz. Ba¤›ms›zl›-

¤›, demokrasiyi ve sosyalizmi sa-

vunman›n bir di¤er anlam› budur.

Halk›m›za ve dünya halklar›na, gö-

rünürdeki tüm güçlerine ra¤men

egemen s›n›f iktidarlar›n›n “bir avuç

az›nl›k” oldu¤unu ve onlar› y›kabi-

lece¤imizi söylüyoruz. Emperyaliz-

min ve iflbirlikçi oligarflinin zoru ve

fliddetine boyun e¤mezken, direnme

gücümüzü de bu gerçekten al›yoruz.

Biz halk›z, bir avuç az›nl›k karfl›s›n-

da alt› milyar›z, bu ç›plak gerçekten

dolay›, kazanaca¤›m›z konusunda

da hiçbir kuflkumuz yok.

B
irçoklar› için “halka güven-

mek”, “halka inanmak”, soyut”

bir kavramdan baflka bir fley de¤il-

dir. “Halk sevgisi”nin gerçek karfl›-

l›¤›n› bilmez birço¤u. “Bu halk›n

nesine güvenece¤iz, nesini sevece-

¤iz” der burnu büyük küçük-burju-

va ayd›n... Halk›m›za ve dünya

halklar›na güvenin. Halklar›n yüz-

lerce y›ll›k tarihi, bu güvenin nesnel

zeminidir; evet, beyinleri bencillik-

lerle, önyarg›larla, k›flk›rtmalarla

doldurulmufl olabilir; aldat›labilir-

ler, yan›labilirler, düzen güçlerini

destekleyebilirler ama gerçe¤i ›srar-

la götürün halka... O zaman do¤ru

safta yeralacaklar›na güvenin. O za-

man G8’in veya oligarflinin halklar

karfl›s›nda bir “az›nl›k” oldu¤u ger-

çe¤i somut, pratik bir gerçe¤e dönü-

flecektir. Tarihte hep böyle oldu.

Halk aya¤a kalkt›¤›nda, kendi ülke-

sini zaptetti¤inde, bir avuç az›nl›k,

birkaç uçakla, birkaç gemiyle kaçt›

ülkeden; baflta dedi¤imiz gibi, bü-

yükçe bir salonu doldurabilecek ka-

dard›lar zaten. 

M
arks’›n 1848’de Manifesto’da

yazd›¤› hükmünü sürdürüyor

hala; Manifesto’nun anafikri “tüm

tarihin bir s›n›f savafl›mlar› tarihi,

sömürülen ile sömüren aras›ndaki,

toplumsal geliflmenin çeflitli aflama-

lar›nda egemen olunan ile egemen

olan s›n›flar aras›ndaki savafl›m-

lar›n tarihi oldu¤u”ydu. Emper-

yalizmin ideologlar› “tarihin

sonu” derken, iflte bunun tersini

yani s›n›f savafl›mlar›n›n bitti¤ini

kabul ettirmek istiyorlard›. Ama bu

teorinin daha mürekkebi kuruma-

dan tüm dünya, çok daha keskin bir

çat›flman›n içinde buldu kendini.

Süren tüm iç, d›fl savafllar s›n›f

savafl›n›n keskinleflerek sürmesin-

den baflka bir fley de¤ildir. Sömür-

geci emperyalizmle, sömürülen

halklar aras›ndaki çeliflki, bugün en

ön planda ve en keskin çeliflki

durumundad›r. 

K
i bu bafl çeliflki, burjuvazi-

proletarya temel çeliflkisinin

görünümlerinden biridir. Saflaflma da

bu bafl çeliflkinin etraf›nda gerçeklefl-

mektedir. Emperyalizm ve halklar

aras›ndaki bu çeliflki, somut olarak bir

avuç az›nl›kla 6 milyar aras›ndaki

çeliflkiden baflka bir fley de¤ildir. Bir

avuç az›nl›kla, 6 milyar aras›ndaki

çeliflkiden do¤an ve k›z›flarak süren

savafl›n galibi, “6 milyar” olacakt›r.

Tarih ve bilim, mant›k ve matematik,

hepsi böyle söylüyor. Aksine inanan-

lar, aksine inan›p, sömürü ve zulüm

düzenlerinin bu az›nl›k diktatörlük-

lerinin hiç y›k›lmayaca¤›n› san›p on-

lar›n hizmetine girenler, devrimin

arifesinde Koçlar’›, Sabanc›lar’›, kala-

bal›k apoletlileri bu ülkeden kaç›racak

uçak ve gemilerde kendilerine de bir

yer ay›rtmaya baksalar, iyi ederler.

Çünkü, “bir avuç az›nl›k”, halk›n ik-

tidara el koydu¤u her yerde, kaçarken,

iflbirlikçilerini, bekçi köpeklerini hep

kendi kaderine terketmifltir. 
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“Yedi 
Düvel”in
yüzy›ll›k

kanl›
hikayesi

Londra’da halk›n zarar gördü¤ü, flid-

detin yanl›fl kullan›m›n›n bir örne¤i olan

eylemler s›ras›nda, “G8” Zirvesi vard›.

‹skoçya'da yap›lan zirvede, halklar›n öf-

kesini yat›flt›rman›n bir yolu olarak “Af-

rika’ya yard›m” gibi tart›flmalar yafla-

n›rken, ABD yine küresel ›s›nmaya kar-

fl› Kyoto Protokolü’nü imzalam›yor, ta-

r›msal sübvansiyonlar konusunda yafla-

nan keskin tart›flmalar ç›kmaza giriyor-

du. G8 emperyalistler aras›ndaki zorun-

lu entegrasyonun en üst zemini olsa da,

aralar›ndaki çeliflkilerin de günyüzüne

ç›kt›¤› bir zemindi. Londra sald›r›lar›-

n›n ard›ndan “birleflecekleri” zemin de

ortaya ç›km›fl oldu. “Terör”.

G8 liderleri medyan›n karfl›s›na ç›-

karak ‹ngiltere Baflbakan› Tony Blair’in

arkas›nda “saf tuttular” ve “sald›r›n›n

uygarl›¤a, Bat›’n›n yaflam tarz›na oldu-

¤unu” beyan edip, “teröre karfl› geri

ad›m atmayacaklar›, terörü yenecekle-

ri” yeminleri ettiler. G8’in temel üyele-

ri d›fl›nda, her zirvede oldu¤u gibi baflka

ülkelerin liderlerinden de davetliler var-

d›. Onlar›n misyonu, G8 masas›n›n em-

peryalistler aras›nda k›yas›ya bir sömü-

rü paylafl›m› masas› oldu¤u gerçe¤inin

üzerine incecik bir tül gibi serilmekti.

Onlar da saflar›n› flafl›r›p Blair’in arka-

s›ndaki yerlerini alm›fllard›. 

“Terörün alternatifinin G8 oldu¤u-

nu” söyleyen Blair flöyle diyordu ortak

bildiride: “Bu sald›r›lar barbarca. He-

pimiz kararl› flekilde bu terör sald›r›la-

r›na karfl› durmak ve üstesinden gelmek

için birlefltik. Sald›r› tek bir ulusa de¤il,

bütün uluslara ve bütün medeni toplum-

lara karfl› yap›ld›. Terörizm ve fliddetin

toplumlar›m›z› ya da de¤erlerimizi de-

¤ifltirmesine izin vermeyece¤iz.” 

Uzun bir süredir her eylem sonras›n-

da duyuyoruz bu aç›klamalar›. Yani,

sald›r›n›n halka yönelmesi de¤ildi bu

sözleri sarfettiren. Irak direnifli de, Filis-

tin intifadas› da temelde ayn› fleyi ifade

ediyordu emperyalistler aç›s›ndan.

Peki kimdi bunlar? “El Kaide” ma-

sal›n› bir yana b›rak›rsak, kime karfl›

birlefliyorlar ve hangi “de¤erleri” temsil

ediyorlard›? fiiddeti böylesine lanetle-

diklerine göre çok mu bar›flç›yd›lar, ta-

rihleri boyunca hiçbir ulusa karfl› fliddet

kullanmayan hümanistler miydi yoksa?

Evet! Hepimiz tan›yoruz onlar›.

Anadolu halk› tan›yor. Afrikal›, Asyal›,

Ortado¤ulu halklar tan›yor. 

1. Emperyalist Paylafl›m Savafl›’nda

Alman emperyalizminin k›l›c›n› salla-

yan Osmanl›’n›n yenilgisi ile topraklar›-

m›z iflgal edildi¤inde, Anadolu halk› on-

lara “yedi düvel” dedi. “Mazlum millet-

lerin” emperyalizme karfl› baflkald›r›la-

r›n boy vermeye bafllad›¤› y›llarda, em-

peryalistlerin Anadolu dilindeki ad›yd›

bu. Ama yerel bir tan›mlama de¤ildi as-

la. Tarihi ve siyasi kökenleri vard›. 

Bugün G8’ler olarak an›lan zengin

emperyalist ülkeler (ABD, ‹ngiltere,

Fransa, ‹talya, Kanada, Almanya, Ja-

ponya ve Rusya); Sovyetler’in da¤›lma-

s›n›n ard›ndan emperyalist Rusya’n›n

kat›l›m›na kadar G-7’ler olarak an›l›-

yordu. “Yediler”in “Doruk Toplant›s›”

her zaman halklara karfl› sald›r› kararla-

r›n›n al›nd›¤› bir zemindi. Bugün “terö-

re karfl›” buluflulan zemin, o zaman “ko-

münizme” ve “halk kurtulufl savafllar›-

na” karfl› flekilleniyordu. Bugün oldu¤u

gibi ç›k›p ilan etmiyorlard› bu fler ittifa-

k›n›. Kapal› kap›lar ard›nda, sadece ezi-

len dünya halklar›n›n direnifllerini nas›l

bast›racaklar›n› de¤il, ayn› zamanda

kendi halklar›n›n kapitalizme karfl› mü-

cadelelerini de nas›l ezeceklerini burada

konufluyorlard›. Hala da böyledir. “Bir

bak›ma ‘emperyalist enternasyonal’ ha-

line gelen doruk toplant›lar›, ezilen

dünya halklar›n›n kaderinin çizildi¤i bir

organ görünümündeydi.”

“Yedi düvel”i tan›r halk›m›z, dünya

tan›r. Yüzy›ld›r sömüren, ülkeleri sö-

mürgelefltiren, paylafl›m savafllar›n› ç›-

karan, halklar› bölüp parçalayarak bir-

Zulüm ve fliddet

onlar›n eseridir



birine düflüren, pazarlar› ve ham-

madde kaynaklar›n› ele geçirmek

için ülkeleri iflgal eden, milyonlar›n

kan›na giren onlard›r. Tan›yoruz on-

lar›, tarih anlat›yor “fliddet karfl›tl›k-

lar›n›n” ne denli büyük bir yalan ol-

du¤unu...

K
anl› Sömürgecilik Tarihi

Tekellerin Hakimiyeti

‹le Sürdürüldü

Burada yüzy›llar boyu süren sö-

mürgecilik tarihini anlatmayaca¤›z.

“Fransa, Hollanda ya da ‹ngiltere

varl›¤› alt›nda ifllenen alçakça cina-

yetler, zorunlu çal›flt›rman›n trajik

bilançosu ve daha pek çok fley, hep-

si s›rayla Tarih’in mahkemesinin

yarg›lanmas›ndan geçti. Çürüme-

mifl bir tek portakal ya da tad› ac›-

mam›fl bir tek zeytin tanesi bile yok-

tu” (Sömürgecilik Tarihi, Marc Fer-

ro) sömürgecili¤i yaflayan toprak-

larda. Bugünün emperyalist güçleri,

16. yüzy›lda bafllayan sömürgecilik

tarihleri boyunca; yoksul halklar›n

yaflad›¤› tüm topraklar› kanla sula-

d›lar. Resmi tarihe adlar› “kaflifler”

diye geçerken, onlar yüzy›llar boyu

sürecek bir zulüm ve sömürünün

keflfini dolu dizgin sürdürüyorlard›.

“Uygar dünya”n›n “keflfetti¤i” top-

raklardan boyunlar›na zincirler ge-

çirilmifl özgür insanlar, köle olarak

“yedi düvel”in pazarlar›na sürüldü.

Afrika’n›n, Asya’n›n verimli top-

raklar›ndan f›flk›ran ürünler zengin

sofralara tafl›n›rken, geride korkunç

bir açl›kla bo¤uflan milyonlar b›ra-

k›ld›. Topraklar› zengin kendileri

alabildi¤ine yoksul halklar, ücretli

köle iflçi olarak çal›flt›r›lacaklar› gü-

ne kadar köle olarak çal›flt›r›ld›lar

plantasyonlarda. 

Sömürgecili¤e karfl› direnifllerin

de yafland›¤› bu ça¤larda, kapita-

lizm kendi iç geliflimini sürdürdü.

Sömürü biçimleri 19. yüzy›l›n so-

nuna do¤ru de¤iflti, ama bu, boyun

e¤dirilmifl halklar aç›s›ndan ba¤›m-

l›l›¤› de¤ifltirmiyordu. 

Serbest rekabetçi dönemini ta-

mamlayan kapitalizm, bir üst afla-

maya, tekellerin hakimiyetinin söz-

konusu olaca¤› emperyalizm afla-

mas›na geçti. “Te-

keller, sömürgeci-

lik siyasetinden

do¤mufltur. Mali

sermaye, sömürge

siyasetinin bir sü-

rü ‘eski’ dürtüsü-

ne, ham madde

kaynaklar›, ser-

maye ihrac› için,

‘nüfuz bölgeleri’

için, yeni karl› ifl-

lemler, ayr›cal›k-

lar, tekel karlar›

vb. bölgeleri için,

en sonu genellikle,

ekonomik önem ta-

fl›yan topraklar

için savafl›m› da

eklemifltir.” (Le-

nin, Emperyalizm, Sol. Yay. S.149)

Evet bu savafllar öyle savafllar

olacakt› ki, “uygarl›¤›n” temsilcile-

ri, dünyan›n barbarl›k döneminde

dökülen kandan daha fazla kan dö-

kecek, dünyaya daha büyük ac›lar

yaflatacakt›. 1900’lerin bafl›ndan iti-

baren paylafl›m savafllar›n›n zemini

de yarat›l›yordu. Çünkü keflfedile-

cek toprak, ele geçirilecek “sahip-

siz” pazar ve hammadde kayna¤›

kalmam›flt› yafll› dünyam›zda. “Ye-

di düvel”in, birbirlerinin pazar ve

hammadde kaynaklar›n› ele geçir-

mek için yani dünyay› yeniden pay-

laflmak için ç›kard›¤› savafllar, onla-

r›n siyasi, ekonomik, askeri politi-

kalar›n›n hiç de¤iflmeyen özünü de

oldukça çarp›c› bir flekilde ortaya

koyacakt›. 

D
ünyay› Paylaflmak ‹çin

En Kanl› Savafllar› Onlar

Ç›kard›lar

Emperyalizm aflamas›yla birlik-

te dünya üzerinde iflgal edilmemifl,

sömürgelefltirilmemifl toprak parça-

s› kalmam›flt›. Tekelci kapitalizm

elinde biriken sermayeyi aktaracak

yeni pazarlar bulmak zorundayd›.

Çünkü biriken sermayenin akacak

pazarlar bulup tekrar sermayeye dö-

nüflmemesi kapitalizmin derin krizi,

sonuna yaklaflmas›yd›. 

Kapitalizmin eflitsiz s›çramal›

geliflim yasas›na uygun flekilde,

sonradan geliflen emperyalist ülke-

ler yeni pazarlara ihtiyaç duydular.

Özellikle geliflim sürecini ‹ngiltere

ve Fransa gibi ülkelerden daha geç

tamamlayan Almanya’n›n elinde

büyük bir sermaye birikmiflti. Yat›-

r›m yap›lacak pazarlar ise; ‹ngiltere,

Fransa gibi emperyalist devletlerin

elindeydi ve gönüllü paylaflmaya-

caklar› aç›kt›. 

1914 y›l›na gelindi¤inde art›k te-

kellerin pazar ihtiyac›, daha fazla

kar dürtüsü savafl istiyordu. 1. Pay-

lafl›m Savafl›’yla emperyalist ülke-

ler iki kampa ayr›ld›. Almanya,

Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu-

¤u “‹ttifak Devletleri”ni oluflturur-

ken; Fransa, ‹ngiltere ve Rusya “‹ti-

laf Devletleri”ni oluflturdular. 2

A¤ustos 1914 tarihinde Avusturya-

Macaristan ‹mparatorlu¤u’nun S›r-

bistan’a sald›rmas› savafl›n bafllan-

g›c› oldu. Ard›ndan Almanya Belçi-

ka’ya sald›rd›. Birbiri ard›s›ra ülke-

ler bu iki kamp aras›nda yerlerini

ald›lar. Osmanl› ‹mparatorlu¤u saf›-

n› “‹ttifak Devletleri”nde belirledi.

Savafl k›ta Avrupas›n› aflm›fl, Japon-

ya, uzak Do¤u’daki Alman mevzi-

lerini devralmak için savafla kat›l-

m›flt›. ABD ise 1917’de bu paylafl›m

savafl›na dahil oldu. 

11 Kas›m 1918’de ‹ngiltere,

Fransa, ‹talya ve ABD’nin bafl›n›

çekti¤i “‹tilaf Devletleri”nin zaferi
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“Bu tablo, bize, 19. yüzy›l›n efli¤inde, dünyan›n
nas›l bir tarzda paylafl›lm›fl bulundu¤unu aç›kça

göstermektedir. 1876'dan sonra sömürge edinme
olay›, dev ölçüler içinde yay›l›yor: ... birbuçuk kat›-

na yükseliyor. Aradaki art›fl 25 milyon kilometre
kare olup, anayurtlar›n yüzölçümü toplam›n›n (16,5

milyon) birbuçuk kat›d›r.”
(Lenin, Emperyalizm, Sol Yay.)



ilan edildi¤inde, yenilenlerin top-

raklar› Versailles, Trinon ve Sevr

Anlaflmalar›’yla paylafl›ld›.

Halklar bu savafl› istemediklerini

‹ngiltere ve Fransa’da ayaklanarak,

Almanya’da mühimmat fabrikala-

r›nda grevlere giderek, gösteriler

düzenleyerek göstermifllerdi. Ama

emperyalist tekeller için halklar›n

ne dedi¤i, ne ac›lar yaflayaca¤› de¤il

ç›karlar› önemliydi.  

Emperyalistlerin kar h›rs› nedeni

ile halklar›n kan› döküldü ve 8 mil-

yon 345 bini asker, 10 milyonu sivil

olmak üzere, dünya tarihinde ilk

kez bir savaflta bu kadar büyük bir

k›y›m olmufltu. 20 milyon insan ya-

ralan›rken, binalar›n, yollar›n, top-

raklar›n tahrip olmas›, halklar›n aç-

l›¤a ve sefalete u¤ramas› ise savafl›n

öteki boyutlar› olarak tarihe geçti. 

Yeryüzünü harabeye döndüren

emperyalistler, bu y›k›m›n faturas›-

n› sadece canlar›yla de¤il, daha çok

sömürerek ekonomik olarak da

halklara ödettiler. Ama beklemedik-

leri bir durum olmufltu. 1917 Ekim

Devrimi ile birlikte, emperyalistle-

rin sonraki y›llarda da korkulu rüya-

s› haline gelecek olan ilk iflçi köylü

devleti kurulmufltu. 

Sömürgelerin yeniden paylafl›m›

1930’lara kadar tekellerin ihtiyac›n›

karfl›lad›. Ancak kapitalizmin kural-

lar› iflliyordu ve biriken sermaye yi-

ne yeni alanlara ihtiyaç duyuyordu.

Bu kez tekellerin ç›karlar› faflizmde

ifadesini bulacakt›. 1920’lerin so-

nundan itibaren ‹talya’da Mussoli-

ni, 1933’te Almanya’da Hitler ikti-

dara getirildi. Naziler içeride muha-

lefeti sustururken, tekellerin yay›l-

mac› siyasetini ›rkç›l›k politikala-

r›yla birlefltirerek sürdürdüler. 

Tekellerin en kanl› diktatörlü¤ü

olan faflizm yükselirken, di¤er em-

peryalist devletler, Hitler’in Sov-

yetler’i yokedece¤i umuduyla aç›k

ya da gizli desteklerini sürdürdüler. 

II. Paylafl›m Savafl›’na giden sü-

reç h›zla gelifliyordu. Japonya, Al-

manya ve ‹talya üçlüsünün sald›r›-

lar›yla, tarihin gördü¤ü en kanl› sa-

vafl›n teti¤i çekildi. Mussolini Eti-

yopya ve Arnavutluk’a sald›rd›, Ja-

ponya Mançurya’y›, Almanya

Avusturya’y›, Çekoslavakya’y› ifl-

gal etti, Polonya’ya sald›rd›. Al-

manya, Sosyalist Sovyetler Birli-

¤i’ne sald›rd›¤›nda “zaferini” ilan

etmeye çoktan haz›rd›. Alman te-

kellerinin ç›karlar›n› temsil eden

Nazi ordular›n›n hesab› fluydu: Sov-

yetler’in ele geçirilmesinin ard›n-

dan Kafkasya, Türkiye, M›s›r’›n ifl-

gali ve Ortado¤u’nun iflgali. ‹ttifak›

Japonya da Hindistan’a göz dikmifl-

ti. Hesap o günün en büyük emper-

yalist devleti olan ‹ngiltere’nin sö-

mürgelerini ele geçirmekti. Yani pa-

zar kavgas›yd› yine 2. Paylafl›m Sa-

vafl›’n›n özü. Ama Hitler ordular›

karfl›s›nda faflizme karfl› aya¤a kal-

kan, sokak sokak, ev ev direnen bir

halk buldu. Stalin önderli¤indeki

Sovyet halklar› faflizme direnirken,

di¤er emperyalist devletlerin sinsi

bekleyifli sürdü. 

2. Paylafl›m Savafl›’nda yaflanan

bu korkunç insan k›y›m›n›n sonucu;

Avrupa’dan Afrika’ya kadar onlarca

ulustan 50 milyon insan›n kan› ol-

du. Naziler’in f›r›nlar›nda milyonlar

yokedildi, kentler harabeye döndü.

Krupp, Siemens gibi Alman tekelle-

ri Nazi toplama kamplar›ndaki esir-

lerin eme¤ini ranta dönüfltürürken,

kapitalizmin resmi tarihçileri, tekel-

lerin Naziler’le iflbirli¤ini hep gizle-

diler. En büyük kayb› faflizmi yenil-

giye u¤ratan Sovyet halklar› ver-

miflti. 11 milyon asker ve 7 milyon

sivil yurttafl› bu savaflta hayat›n›

kaybetti. Savafl›n en büyük güçleri

aras›nda olmas›na karfl›n ‹ngilte-

re’nin kayb› 264 bin asker ve 92 bin

sivil; ABD’nin kayb› ise 292 bin as-

ker ve 6 bin siville s›n›rl› kald›. Sa-

vafla sonradan kat›lan ABD, emper-

yalist kamp›n liderli¤ini ele geçirir-

ken, Nazi ordular›n›n zaten Berlin’e

do¤ru kaçmaya bafllad›¤› s›rada ya-

p›lan Normandiya Ç›karmas› ile

“Avrupa’y› kurtaran” rolüne sahip

oldu. Bu sayede Avrupa üzerindeki

tahakkümünü uzun y›llar sürdürdü,

hala da rant›n› yemekte. 

T›pk› 1. Paylafl›m Savafl› sonu-

cunda oldu¤u gibi, bu savaflta da pa-

zar kavgas› sürdüren emperyalistler,

sömürgelerinden bir k›sm›n› daha

kaybeden devrimlerin önünü alama-

d›lar. Tekellerin pazar hesaplar› ne-

deniyle bo¤azlaflt›¤› savafllar em-

peryalistlere her yönüyle pahal›ya

maloluyordu. Her iki savafl› izleyen

sürecin sonunda dünyan›n üçte biri

sömürü zincirlerini koparm›fl sosya-

list sistem emperyalistlerin karfl›s›n-

da büyük bir güç olarak dikilmiflti. 

3
. Bunal›m Dönemi’nde

Zorunlu Entegrasyona

Gittiler 

‹ki paylafl›m savafl›nda bo¤azla-

flan “yedi düvel” nas›l olmufltu da

bir araya gelmifllerdi?

1. ve 2. Bunal›m Dönemi krizle-

rini savafllarla aflmaya çal›flan em-

peryalistler, 2. Paylafl›m Savafl›’n›n

ard›ndan yeni bir bunal›m dönemi-

ne girdiler. Emperyalizmin bunal›-

m›n›n süreklili¤i Lenin taraf›ndan

alt› çizilen bir noktayd›. Emperya-

listler 3. Bunal›m Dönemi’nde

krizlerini savafld›fl› yöntemlerle afl-

ma ihtiyac›n› duydular. Yukar›da

ifade etti¤imiz gibi; buna neden

olan etkenler emperyalizmin bir sis-

tem olarak yokolmas›n› sa¤layacak

türdendi. 

Halklar›n kan›n› döktükten sonra

“post kavgas›n›” görünürde bir yana

b›rakarak el s›k›flt›lar. Kapitalist

dünyan›n yeni lideri ABD’nin öncü-

lü¤ünde bu yeni sürece uygun ku-

rumlaflmalar yaratt›. G7 bunlar ara-

s›nda en önemli olan›yd› ve en zen-

gin 7 kapitalist ülkenin, sorunlar›n›

tart›fl›p çözümler bulma, halklara

karfl› sald›r› kararlar› alma zeminiy-

di. Savafllar›n devrimlere yol açma-

s›, halk kurtulufl savafllar›n›n dünya-

n›n dört bir yan›nda gelifliyor olma-

s› zorunlu entegrasyonun bir nede-

nini olufltururken, geliflen savafl sa-

nayi de etkenler aras›ndayd›. Kent-

leri bir anda yerlebir eden nükleer

silah teknolojisi, her iki savaflta ol-

du¤u gibi, emperyalistlerin olas›

bo¤azlaflmas›nda bir ‘harakiri’ye de

dönüflmenin zeminini yarat›yordu.

Üstelik sosyalist ülkeler de ayn› si-

lahlara sahiptiler.

Yeni bir paylafl›m savafl›n› göze
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alamayan emperyalistler, daralan

pazarlar› paylaflacak baflka zeminler

bulmal›yd›lar. 

II. Paylafl›m Savafl› sonras›nda

kurulan yeni güçler dengesi ›fl›¤›n-

da, dünyan›n en zenginleri G7’yi

olufltururken, bölgesel düzeyde en-

tegrasyon kurumlar› da ortaya ç›kt›.

AET (AB), NAFTA, ASEAN,

GATT, APEC, ITO, Dünya Bankas›,

IMF bunlardan baz›lar›yd›. Bu ku-

rumlarda güçler de¤ifltikçe dengeler

de de¤iflti ve emperyalistler aras›n-

daki çat›flmalar›n sürdü¤ü zeminler

oldu. Süreç içinde bu kurumlar de-

¤iflimlere u¤rad›, kimisi parçaland›,

kimisinin yerine yeni iliflkilere uy-

gun yeni kurumlar kuruldu. 3. Bu-

nal›m Dönemi’nin karakteri gere¤i,

art›k emperyalistler aras› çeliflki ve

çat›flmalar, bu kurumlar üzerinde

etkinlik kurma savafl› fleklinde sü-

regeldi. 

Bu sürecin sömürgecilik biçimi

de de¤iflime u¤ram›fl, emperyalist-

ler içeride ekonomilerini askerilefl-

tirirken, d›flta yeni-sömürgecilik

metodlar›na daha a¤›rl›kl› baflvur-

maya bafllam›fllard›. 

Emperyalistlerin bu zorunlu en-

tegrasyonlar›n›n (ittifaklar›n›n) an-

lam›, çeliflki ve çat›flmalar›n›n yu-

muflamas› de¤ildi elbette. Sadece

çeliflkinin çözümünde savafllar yeri-

ne farkl› yöntemlerin devreye gir-

mesiydi. Aralar›ndaki çat›flmalar

zaman zaman keskinleflerek hep

sürdü. En önemli ittifak zeminleri

ise her zaman sosyalist sisteme,

halklar›n mücadelesine karfl› oldu.

Mahir Çayan’›n deyifliyle;

“Emperyalistler aras› uzlaflmaz

çeliflkilerin had safhaya ç›kmas›,

ancak bu çeliflkileri yeniden payla-

fl›m savafl› ile geçici olarak çözüm-

leyememeleri ve zorunlu olarak en-

tegrasyona gitmeleri kapitalizmin

krizinin en öldürücü aflamay› yafla-

mas› demektir.”

Sosyalist sistemin ortadan kalk-

mas›n›n ard›ndan, “küreselleflme”

dedikleri süreç, emperyalist politi-

kalar›n süreçteki ifadesi olurken,

ayn› zamanda emperyalistler aras›n-

daki entegrasyonun da bir ifadesiy-

di. ‘Çok Uluslu fiirketler’, ekono-

mik planda somutlanmas› oldu.

Emperyalist sermaye 1980’lerde

yaflad›¤› krizi birleflerek aflmaya ça-

l›flt›, entegrasyonunu perçinledi.

Eski sosyalist blok ülkelerinin

pazarlar› bu zeminde paylafl›ld›. Di-

renen halklar›n bafl›na bu kez birlik-

te bombalar ya¤d›rd›lar. Art›k em-

peryalistler aras› bir savafltan de¤il,

tüm bir emperyalist blok ile halklar

aras›ndaki savafltan sözedilebilirdi. 

A
yak Bast›¤› Yerde Kan

Döken ‘Yedi Düvel’

Kana Doymuyor

“Terör”, halklar›n direniflinin

ad›yd›; bu art›k herkesin malumu-

dur. “Teröre karfl› birleflen” G8’lerin

döktükleri kan, yaratt›klar› fliddet

sadece iki paylafl›m savafl› ile s›n›rl›

de¤ildir. Örnekler vermeye devam

edelim “yedi düvel”in tarihinden: 

Amerikan emperyalizmi; K›-

z›lderili soyk›r›m› ile bafllad›¤› flid-

det tarihine 1898’de Meksika’n›n

iflgalini ekledi. Ayn› sene Küba’y›

iflgal etti. 1921’de Nikaragua top-

raklar›na girdi¤inde, sonraki y›llar-

da da halk›n kan›n› dökecek Ulusal

Muhaf›zlar’› kurdu, Sandino’yu ve

300 insan› katletti ve destekledi¤i

Somoza diktatörlü¤ü alt›nda 40 y›l

sürecek bir ac›l› süreci bafllatt›.

1950’de di¤er emperyalistler ve

Türkiye gibi ucuz askerleri ile yüz-

binlerce Koreli’yi katletti. 1954’te

Guatamala’y› kan gölüne çevirdi.

Bir y›l sonra ise CIA’n›n Endonez-

ya, Laos ve Kamboçya’da kanl›

operasyonlar› yafland›. 1956’dan

devrime kadar Küba’da 60 bin insa-

n›n Batista ile birlikte katledilmesi-

nin do¤rudan sorumlulu¤unu tafl›-

yan ABD, bu ülkeye karfl› sald›r›la-

r›n› Domuzlar Körfezi Ç›karmas›

ile sürdürdü. 1965’te ABD’nin des-

tekledi¤i Suharto rejimi, Endonez-

ya’da 1 milyon komünist ve ilerici-

yi katletti. Ayn› y›l paraflüt birlikleri

Dominik Cumhuriyeti’ne indikle-

rinde geride 10 bin insan›n cesedini

b›rakarak ç›kt›lar. 1975’te Viet-

nam’dan kovuldu¤unda arkas›nda

milyonlarca ölü ve sakat vard›. 

1970-75 y›llar› aras›nda Kam-

boçya ve Laos’ta 1 milyon insan›

katlettiler. 1973’te fiili’de CIA’n›n

düzenledi¤i darbe ile 30 bin kifli

katledildi. Arjantin’de faflist gene-

raller ABD destekli darbenin ard›n-

dan 30 bin insan› “kaybetti”.

1983’te iki kez Lübnan’a sald›r›da

binlerce ilerici yurtsever Lübnanl›

katledildi, 6. Filo Lübnan’› günlerce

bombalad›. Grenada’y› iflgal eden

ABD, 1986’da uluslararas› haydut-

lu¤un bir örne¤ini sergileyerek Lib-

ya’y› bombalad›, bine yak›n sivili

katletti. 1989’da s›ra Panama’ya

gelmiflti, askeri ç›karmada 5 bin Pa-

namal›’y› öldürdü. 1991’de di¤er

emperyalist güçleri de arkas›na ala-

rak Irak’a bombalar ya¤d›rd› ve

son iflgale kadar bombalamaya de-

vam etti. 100 binin üzerinde insan

katledilirken, ambargo sonucunda

500 bin çocuk öldü. 

1946-1975 aras›nda amaçlar›na

ulaflmak için tam 215 kez askeri

güce baflvuran ABD emperyaliz-

mi, emperyalist ittifakla Yugoslav-

ya’n›n parçalanmas› ve iflgali, So-

mali’nin iflgali ve Latin Ameri-

ka’n›n hemen tüm ülkelerinde ger-

çeklefltirilen Amerikanc› darbelerle

halklar say›s›z ac›lar yaflatt›. 

Elbette sadece Amerika de¤ildi

kan döken emperyalist. 

Birçok suça ABD ile birlikte im-

za atan ‹ngiliz emperyalizmi,

“Üzerinde Günefl Batmayan ‹mpa-

ratorlu¤u”nu, halklar›n kan›, ac›s›,

gözyafl› üzerine kurdu. Sömürgesi

Hindistan’da yaflanan ayaklanmala-

r› ve kurtulufl mücadelelerini kanla

bast›rd›. 1857’de girdikleri tüm is-
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“Ancak, biz, tek

ülkede de¤il bütün

dünyadaki burjuvaziyi

devirir, yener ve onlar›

mülksüzlefltirirsek,

savafllar olanaks›z

duruma gelir.”



yanc› köyleri ceset tarlas›na çevirdi-

ler. 1859’a kadar yüzbinlerce Hint-

li’yi katlettiler, 1860’da Pekin’i,

1874’te Sudan’›, 1882’de M›s›r’›,

1896’da Sudan’›, 1890’da Kenya

ve Uganda’y› iflgal etti. Tüm bu ifl-

gallerde oluk oluk kan döken ‹ngiliz

emperyalizmi, sadece Kenya’da 30

bin insan› vahflice katletti. 1900’de

Güney Afrika’da Boerler’e sald›-

r›ld› ve toplama kamplar›na koy-

duklar› ço¤u kad›n ve çocuklardan

oluflan 20 binden fazla Boer öldü-

rüldü. ‹rlanda’daki iflgal ve katli-

amlar› ise ‹ngiltere’nin en vahfli yü-

zünün aynas›d›r. Katliamlar, idam-

lar birbirini izlemifl, iflkence ola¤an-

laflt›r›lm›flt›r. 1919’da bar›flç›l bir

gösteriye atefl açan ‹ngilizler 379

Hintli’yi öldürürken, 1931’de de

103 insan ‹ngiliz terörü ile katledil-

di. 1927’de Shanghay’da ‹ngiliz

egemenli¤ine baflkald›ran onbinler-

ce Çinli iflçiyi katletti. 1929 ‹ngilte-

re iflgali y›llar›nda siyonist zulme

isyan eden Filistinliler’den 200’ü

‹ngiliz güçlerince katledilirken,

1936 y›l› içinde katledilen Filistinli

say›s› 1000’dir. 1939’da Ortado-

¤u’dan çekilene kadar katledilen

Arap say›s› 5 bin civar›ndad›r.

“Özel Gece Birlikleri” ad›yla, kur-

tulufl için savaflan Araplar’a karfl›

bir terör örgütü oluflturdu. 1931

Temmuz’unda Hindistan’a 500 ton

bomba atan ‹ngiltere, 1944’te Yu-

nanistan’› iflgal etti ve faflist terör

kampanyas› bafllat›ld›. Onbinlerce

Yunanl› yurtsever kamplara at›ld›,

iflkenceden geçirildi. Kore’ye sald›-

ran emperyalist güçler aras›nda da

vard›, Suharto rejimine destek ve-

renler aras›nda da. Irak’› bombala-

yan ikinci güç durumundayd›. 

Hala lanetle an›lan bir tarihe sa-

hip olan Almanya tekelleri, Hitler

faflizminin döktü¤ü kandan birebir

sorumlu olmas›n›n yan›nda, kendi

ülkesinde devrimcilere karfl› sürek

avlar›, tecrit hücreleri ile suçunu da-

ha da büyüttü. 

Bugün ABD karfl›s›nda kimi kü-

reselleflme karfl›tlar›n›n s›¤›nma li-

man› gördü¤ü Frans›z emperyaliz-

mini de halklar kanl› tarihiyle tan›r-

lar. Ortado¤u ve Afrika halklar›na

yönelik sald›r›, iflgal, katliam, sabo-

taj, suikast ve sömürüde önde gelen

devletlerdendir. Lejyonerleri, gizli

servisleri bu tür iflgal ve sald›r› fa-

aliyetleri için örgütlenmifltir. 

1920’de fiam’›n iflgali, ayn› y›l

Sovyetler’e iflgal amaçl› asker gön-

derme, Anadolu’nun iflgali, 1925’e

kadar Ortado¤u’da yönetimi alt›nda

tuttu¤u ülkelerde s›k›yönetimler,

1946’da çekilirken fiam’›n bomba-

lanarak 500 kiflinin katli, 1947’de

yözgürlük talebiyle ayaklanan 40

bin Madagaskarl›’n›n katli, Cezayir

iflgali boyunca 1.5 milyon Cezayir-

li’nin vahfli yöntemler ve iflkence-

lerle katledilmesi, Kongo’nun yurt-

sever lideri Patricia Lumumba’n›n

baflkanl›k saray›ndan ‘Paraflütçü

Birlikleri’nce tam bir terör eylemiy-

le kaç›r›l›p katledilmesi, 1956’da

‹ngiltere ile birlikte Süveyfl Kana-

l›’n›n iflgali, Amerika’dan hemen

önce Vietnam’›n iflgali ve dökülen

milyonlar› kan›, 1991 Irak savafl›,

Ruanda’n›n iflgal edilerek sadece

bir ay için 500 bin insan›n öldü¤ü

kabileler aras› çat›flmalar›n tezgah-

lanmas›, Yugoslavya’n›n parçalan-

mas›... suçlar›ndan baz›lar›d›r. 

G
8’in “Küreselleflme”

Haydutlu¤u Açl›¤› ve

Zulmü Yo¤unlaflt›rd›

Sosyalist ülkelerdeki karfl›-dev-

rimlerin ard›ndan, emperyalizmin

de¤iflti¤i teorileri de ortal›¤› kapla-

m›flt›. En baflta da, yüzy›ld›r tan›d›-

¤›m›z “yedi düvel”in, ülkeleri de-

mokratiklefltirdi¤i, özgürlük götür-

dü¤ü yalanlar› anlat›ld›. “Küresel-

leflme” ad›n› verdiler bu sürece.

Emperyalizmin yeni ad›yd› bu ama

bunu anlamak istemeyenler emper-

yalist propagandan›n tafl›y›c›s› rolü

oynad›lar. “Küreselleflme halklar›n

da ç›kar›nayd›”; kutsal vaaz buydu. 

Görüldü ki küreselleflme; Bal-

kanlar’›n kana bulanmas›, ülkelerin

paramparça edilmesiydi. Küresel-

leflme; emperyalist kurumlar›n res-

mi raporlar›na dahi yans›d›¤› gibi,

zenginle yoksul aras›ndaki uçuru-

mun katlanmas›, sadece üç Ameri-

kan tekelenin bütün Afrika k›tas›n›n

milli gelirine eflit bir servete sahip

olmas›yd›. Küreselleflme; halklar›n

ba¤›ms›zl›k, özgürlük için savaflla-

r›n›n “terör” diye adland›r›larak tec-

rit edilmesi, her türlü terörist yön-

temle ezilmek istenmesiydi. Filistin

halk›n›n tüm dünyaca tan›nan mefl-

ru direnifline karfl› alçakça terör de-

magojilerine baflvurulmas›, iflgale

direnifl hakk›n›n halklar›n elinden

al›nmak istenmesiydi. 

Küreselleflme; Afganistan’da

kerpiç evlerin bafl›na bombalar ya¤-

d›r›lmas›; Irak’›n emperyalist siste-

me boyun e¤medi¤i, hammadde

kaynaklar›n›, pazarlar›n› tekellere

açmad›¤› için iflgal edilmesiydi. Ta-

rihin gördü¤ü en alçakça iflgale

dünyan›n gözlerinin içine bakarak

yalanlarla k›l›f bulunmas›yd› küre-

selleflme. 

Ve küreselleflme; karfl›-devrim-

lerle kapitalist pazara dahil edilen

Kafkas ülkelerinde, yeniden küre-

selleflmenin kurallar›na uygun di-

zayn için medyatik “devrimler” ör-

gütlenmesiydi. 

Küreselleflmenin alt›na imza

atan G8’ler; modern barbarl›¤› “de-

mokrasi, özgürlük, insan haklar›”

gibi yald›zl› kavramlara büründüre-

rek tüm dünya halklar›na dayatt›lar.

Tüm dünya onlar›n yaratt›¤› flidde-

tin, boyun e¤dirme amaçl› ambar-

golar›n, tehditlerin alan› haline gel-

di. Ve onlar flimdi ç›k›p fliddetten

bahsediyorlar ve utanmadan flidde-

tin olmad›¤› bir dünyan›n temsilcisi

rolü oynamak istiyorlar.

Son olarak fliddetin, savafllar›n

olmad›¤› bir dünyan›n nas›l yara-

t›laca¤›n› Lenin’den aktaral›m.

“Ancak, biz, tek ülkede de¤il bütün

dünyadaki burjuvaziyi devirir, yener

ve onlar› mülksüzlefltirirsek, savafllar

olanaks›z duruma gelir. Ve bilimsel

görüfl aç›s›ndan flu en önemli fleyi gör-

mezlikten gelmek ya da önemseme-

mek, son derece yanl›fl -bir devrimciye

hiç de yak›flmayan- bir tutum olacak-

t›r: Burjuvazinin direncini k›rmak;

sosyalizme geçiflte bu en güç ve en bü-

yük savafl›m› gerektiren bir görevdir.”

(Sosyalizm ve Savafl, Lenin, Sol Ya-

y›nlar› Syf.62) 
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“Yedi
Düvel”in
yüzy›ll›k
hikayesi

Lenin, “Ekonomik ve politik gelifl-

menin eflitsizli¤i, kapitalizmin mutlak

yasas›d›r” derken, ayn› zamanda em-

peryalistler aras›ndaki çeliflkinin ve do-

lay›s›yla çat›flmalar›n da süreklili¤ine

iflaret etmifl oluyordu. Kapitalizmin bu

mutlak yasas›ndan dolay›d›r ki, tarihin

belli bir evresinde bir kapitalist ülkenin

pazar ihtiyac› gündeme gelir ve pazar-

lara sahip olan di¤er emperyalistlerle

çeliflkiler gündemleflir. 1. ve 2. Bunal›m

Dönemi’nde ‘Bafl çeliflki’ konumuna

yükselerek paylafl›m savafllar›na yol

açan bu çeliflkiler; 3. Bunal›m Döne-

mi’nin zorunlu entegrasyonuna, halkla-

ra karfl› biraraya gelmelerine, tekellerin

birden fazla kapitalist ülke sermayesini

temsil eder bir niteli¤e kavuflmas›na

(Çok Uluslu fiirketler -ÇUfi) ra¤men

hiçbir zaman bitmez. Kimi zaman kes-

kinleflir, kimi zaman görece yumuflar

ama kapitalizmin yasalar› gere¤i çat›fl-

malar çeflitli biçimlerde sürer.

I
rak ‹flgali ve ABD Karfl›s›nda

Avrupa’ya Verilen Deste¤in

Sonucu

Devrimciler, halk güçleri bu çeliflki-

lerden olabildi¤ince faydalan›rlar; ba-

¤›ms›zl›k savafllar›nda, sosyal kurtulufl

savafllar›nda de¤erlendirirler. Tarihte bu

konuda çeflitli örnekler mevcuttur. Ama

asla, sol güçler bu çeliflkilere bel ba¤la-

yan tarzda politikalar›n› belirlemezler.

Ayn› durum oligarfli içi çeliflkiler için

de geçerlidir.

Ancak bugün bu yal›n gerçe¤e ra¤-

men, özellikle küreselleflme karfl› hare-

ketlerde, reformizmde bu çeliflkilere bel

ba¤layan ve bunun üzerinden politika

yürüten bir tarz geliflmifltir. Avrupa Bir-

likçili¤in büyük oranda zemini bu ya-

n›lg›dad›r. Oysa yüzy›ll›k tarihe bak›l-

d›¤›nda, bu kesimlerin yan›lg›s› en ç›p-

lak haliyle görülür. Emperyalistler sa-

vafl›r, paylafl›r ve halklara karfl› yine

birlikte olurlar, asla halklar›n stratejik

ittifak güçleri aras›nda yeralamazlar. 

Bu konuda en bariz örnek, ABD em-

peryalizminin geliflimini, sald›rganl›¤›-

n›, iflgallerini halklar için tehlike olarak

görüp, onun karfl›s›nda bir “dengeleme”

unsuru olarak Avrupa emperyalistlerine

bel ba¤lamad›r. Avrupa emperyalistleri

ABD karfl›s›nda ne kadar güçlenirse, bu

durum emekçilerin mücadelesini gelifl-

tiren bir ifllev görecektir; anlay›fl bu çar-

p›k bak›fla oturmaktad›r. 

Irak iflgaline karfl› muhalefetin özel-

li¤i büyük oranda bu eksende flekillen-

mifltir. Tüm dünyada küreselleflme kar-

fl›t› hareketler ve reformizm, Irak iflga-

line karfl› ç›karken temelde emperyalist

iflgal karfl›tl›¤›na oturtmad›lar bu tav›r-

lar›n›. Avrupa emperyalizmi ekseninde

hareket ettiler, onlar›n icazet ve deste-

¤iyle devasa gösteriler örgütlendi. Av-

rupa emperyalistleri de ç›karlar› gere¤i,

ABD karfl›t› bu gösterileri arkalar›ndaki

bir güç olarak de¤erlendirdiler.

Irak iflgali emperyalistler aras›ndaki

çeliflkinin günyüzüne ç›kt›¤› bir zemin-

dir ve ilk bafltaki keskinli¤i yaflanm›yor

olsa da, hala böyledir. Bu do¤rudur.

Ama gözden kaç›r›lan; Avrupa’n›n

ABD iflgaline karfl› oldu¤udur, Irak’›n

teslim al›nmas›na de¤il. Saddam’›n

devrilmesi, Irak’›n kapitalist pazar›n bir

parças› haline getirilmesi konusunda

farkl› bir düflüncesi yoktur. Kendisinin

içinde olmad›¤› iflgale karfl› ç›karken,

boyun e¤dirmenin bu süreçte baflka

araçlarla gerçeklefltirilmesini savunu-

yordu. 

Bu hareketler iflte bu zeminde politi-

ka yapacaklar› yan›lg›s›na düfltüler ve

Avrupa emperyalizminin ABD’den da-

ha fazla taviz koparmas› için kullan›lan

olman›n ötesine gidemediler. Bugün,

ABD ve Avrupa emperyalizmi Irak’ta

direniflin k›r›lmas› konusunda uzlaflm›fl

durumdalar. Devasa Ortado¤u pazarla-

Emperyalistler aras› 

çeliflkilere yanl›fl bak›fl



r›n›n ele geçirilmesinde elbette em-

peryalistler aralar›nda çat›flacaklar-

d› ama direnifl tüm bir emperyalist

sisteme k›sa ve uzun vadede zarar

veriyor, halklar›n emperyalizme di-

renifl umudunu art›r›yordu. Bu du-

rum ise, Avrupa’s›, Amerika’s›,

Rusya’s›, Çin’i, Japonya’s› ile tüm

emperyalistler için bir tehlikeydi.

Bu s›n›flar çat›flmas›n›n do¤al

sonucudur. As›l sorgulanmas› gere-

ken, Avrupa’ya bel ba¤layanlar›n bu

geliflmelerin ard›ndan iflgal karfl›t›

gösterilerinin de büyük oranda sön-

müfl olmas›d›r.

Bütün mesele “ilk bombaya kar-

fl›” m›yd›? ‹flgal, talan onlar› ilgilen-

dirmiyor mu? Bütün eksikliklerine,

kimi yanl›fll›klar›na karfl›n direnifl

halklar›n cephesinden emperyaliz-

me karfl› bir isyan hareketi olarak

desteklenmesi gerekmiyor muydu?

Burada, iki emperyalist güç ara-

s›ndaki çeliflkinin de¤erlendirilmesi

de¤il, resmen ve alenen birini yas-

lanma, onun cephesine su tafl›ma

vard›r. 

Bu anlay›fl küreselleflme karfl›t-

lar›n›n bulufltu¤u Porto Allegre Top-

lant›lar›’na Frans›z emperyalizmi-

nin temsilcisini davet etmekte bir

sak›nca görmemifltir örne¤in. Yüz-

binlerin de¤iflik sloganlarla kat›ld›¤›

toplant›lar›, Fransa’n›n kendine ye-

dekleme politikas›na hizmet etmifl-

lerdir. Ki, ayn› toplant›lara, bugün

anti-emperyalizm denildi¤inde ilk

akla gelen Küba’n›n kat›lmas›n› is-

tememe, FARC gibi halk kurtulufl

güçlerinin kat›l›m›n› engelleme gibi

tav›rlar da bu paralelde al›nan tav›r-

lard›r. 

Kapitalizm karfl›t› söylemlerine

karfl›n, kapitalizmden kesin bir ko-

pufl sürecine giremeyen küresellefl-

me karfl›t› hareketlerin bu nitelikle-

rinden kaynakl› düfltükleri yan›lg›-

lardan biri de G8’den bofl beklenti-

lerdir. Her G8 Toplant›s›’na, “yok-

sullara daha fazla yard›m ve borçla-

r›n›n silinmesi” ça¤r›lar› yapar bu

kesimler. 

Bill Gates dahil tekeller ve onla-

r›n devletleri de bu zeminde halkla-

r› aldatmak, gerçek yüzlerini gizle-

mek için uygun bir zemin bulurlar. 

Elbette bu ça¤r›lar en baflta ABD

d›fl›ndaki ülkelere yap›lmaktad›r. 

Ç
eliflkinin Abart›s› Ve

Kapitalizmin Avrupa

Anayasas›na Onay
Bir baflka örnek, Avrupa Birli¤i

Anayasas› üzerinden yafland›. 

Liberallerin bile kimi yönlerini

elefltirmek durumunda kald›¤› kapi-

talizmin anayasas›na ‘evet’ denil-

mesi ça¤r›s› yapan, küreselleflme

karfl›t› hareketin en önemli teoris-

yenlerinden Antonio Negri, bak›n

bu tavr›n› nas›l gerekçelendiriyor:

“Çünkü Anayasa; imparatorluk

(ABD kastediliyor -B.N.) ile, bu ye-

ni küresel kapitalist toplum ile mü-

cadele etmenin bir arac›d›r. Avru-

pa’n›n kapitalist, gerici ve muhafa-

zakar olan tek tarafl› ekonomik dü-

flünceye karfl› bir set olma ihtimali

var. Ama Avrupa’n›n, ayn› zaman-

da, Amerikan tek tarafl›l›¤›na, onun

emperyal tahakkümüne, petrolün

kontrolünü ele geçirmek için Irak’a

yapt›¤› sefere karfl› bir karfl›-güç

oluflturma ihtimali de vard›r. ABD

tam da bunu anlad›¤› için 50’li y›l-

lardan beri Avrupa’n›n inflaas›na

karfl› deliler gibi mücadele ediyor.”

(Frans›z Liberation Gazetesi, 13

May›s 2005)

Ülkemizde Kürt milliyetçili¤i ve

reformistler dahil, birçok sol kesimi

etkileyen Negri vb. emperyalistler

aras› çeliflkilere bel ba¤laman›n na-

s›l bir çarp›kl›¤a evrilebilece¤inin

tipik bir örne¤ini veriyor. Tüm Av-

rupa solunun, liberalizmi derinleflti-

ren kapitalizmin anayasas› diye ni-

teledikleri ve reddettikleri Anaya-

sa’ya “evet”in “Gerçekçi devrimci-

lik” (!) oldu¤unu da ekliyor Negri.

ÖDP’nin gazetesi Bir Gün’ün Aziz

Çelik gibi kimi yazarlar› da Neg-

ri’nin korosuna kat›larak “evet” de-

menin ne denli hay›rl› oldu¤unu s›-

ral›yorlard›. 

Bu yaklafl›m kuflkusuz halklar›n

muhalefetini kapitalist sistem içinde

bo¤ma yaklafl›m›d›r. 

Ayn› yaklafl›m, ülkemizde Avru-

pa Birlikçi reformist solda kendini

ifade etmektedir. Örne¤in Bir

Gün’de yazan Prof. Bask›n Oran

neden AB’ye girilmesi gerekti¤inin

gerekçelerinden biri olarak “ABD

karfl›s›ndaki dengeden” sözediyor-

du.

AB’ye bel ba¤layan bu kesimler,

kendi güçlerine, halklar›n gücüne

güvenmedikleri gibi, Avrupa em-

peryalizmini de gerçekçi bir flekilde

tahlil edememekte ya da bilinçli bir

flekilde çarp›tmaktad›rlar; “Eme¤in

Avrupas›” gibi örne¤in. 

ABD imparatorlu¤una karfl›,

AB’yi bir alternatif olarak görenler,

yüzy›ll›k tarihten ders almayanlar-

d›r. Kanl› Avrupa tarihini yoksay-

makla kalmamakta, ayn› zamanda

tekellerin menfleinin Avrupa ya da

Amerika olmas›n›n emekçi halklar

aç›s›ndan sömürü ve zulüm politi-

kalar›nda hiçbir fark›n›n olmad›¤›

gerçe¤ini de reddetmektedirler. Na-

ziler’i yaratan Avrupa tekelleri de¤il

miydi yoksa? Ya da Balkanlar’› pa-

ramparça edenler? “Emperyalizmin

de¤iflti¤i” teorileri dibe vururken,

ayn› teoriyi Avrupa emperyalistleri

için s›n›rlayarak yinelemek, halkla-

r› yanl›fl yönlendirmekten baflka

hiçbir ifle yaramaz. 

Yinelemek gerekirse; emperya-

listler aras› çeliflkileri de¤erlendir-

mekle bel ba¤lamak bir ve ayn› fley

de¤ildir. Dayan›lacak yer, halklar›n

ve onun öncülerinin kendi güçleri-

dir.
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Devrimciler, halk güçleri

emperyalistler aras› çelifl-

kilerden olabildi¤ince fay-

dalan›rlar; ba¤›ms›zl›k

savafllar›nda, sosyal kur-

tulufl savafllar›nda de¤er-

lendirirler. Ama asla, sol

güçler, bu çeliflkilere bel

ba¤layan tarzda politika-

lar›n› belirlemezler. Ayn›

durum oligarfli içi çeliflki-

ler için de geçerlidir.
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“Yedi
Düvel”in
yüzy›ll›k
hikayesi

‘Yedi düvel’in kanl› tarihini aktard›-

¤›m›z yaz›m›zda ortaya ç›kan tablo, flid-

detin, terörün kimin eseri oldu¤unu çok

aç›k bir flekilde ortaya koyuyor. Bir bafl-

ka gerçe¤i de gösteriyor; halklara silah-

l› yoldan baflka hiçbir kurtulufl yolu b›-

rakmayanlar emperyalistlerdir, “yedi

düvel”dir, G8’lerdir... 

Ki, ekonomik terörü saymad›k, halk-

lar›n nas›l bir açl›¤a mahkum edildikle-

rini ayr›nt›land›rmad›k. Gittikleri yere

“medeniyet-uygarl›k götürme” gibi de-

magojileriyle bugünkü “teröre karfl› de-

mokrasiyi götürme savafllar›” aras›nda-

ki tarihsel benzerli¤e dikkat çekmedik,

“terör ve fliddetle toplumlar›m›z›, de-

¤erlerimizi de¤ifltirmek istiyorlar” di-

yenlerin tarihleri boyunca baflka halkla-

r›n toplumsal yap›lar›n›, kültürlerini bin

türlü yöntemle nas›l tahrip ettiklerinden

sözetmedik. 

fiiddet halklar›n tercihi olmam›flt›r

hiçbir zaman. Sömürüye son verin, ifl-

gallere son verin, zulmü durdurun hay-

k›r›fllar›na, emperyalistler tarihleri bo-

yunca fliddetle cevap vermifller ve sö-

mürü ve zulüm politikalar›n› zor yoluy-

la dayatm›fllard›r. 

Küba Lideri Fidel’in deyifliyle;

“soygun felsefesine son verin, savafl fel-

sefesi de ortadan kalkar.” Ama biliyo-

ruz ki, bu, kapitalizmin do¤as›na ayk›r›-

d›r. Efendinin elinde “k›l›ç” olmasayd›,

hiç Afrika halklar›n›n boyunlar›na köle-

lik zincirleri tak›labilir miydi?

Soygun sürdürmenin yegane yolu

her türlü fliddet biçiminden baflkas› de-

¤ildir. Tarih bu gerçe¤i ö¤retiyor bize.

Ve tarihsel ve siyasal olarak halklar›n

fliddetinin meflrulu¤u iflte bu yal›n ger-

çekten kayna¤›n› al›yor. 

Emperyalistler ve oligarfliler “fliddet,

terör” ç›¤l›klar› atarken istiyorlar ki,

fliddet kullanma hakk› bizim tekelimiz-

de olsun, halklar boyunlar›n› uzats›nlar

kölelik halkalar›na. Biz sömürelim, ta-

lan edelim, zenginli¤imizi büyütelim

ama kimse buna isyan etmesin.

Soygun ve zulüm varsa, halklar›n

fliddeti de kaç›n›lmaz olarak olacakt›r.

Kölelerin isyanlar›nda beri, bu böyledir.

Terör demagojisini ne kadar s›k kulla-

n›rsak ideolojik olarak bask›lanma ya-

rat›r ve bu tarihsel, diyalektik gerçe¤i

ters yüz ederiz diye düflünüyorsa em-

peryalistler, yan›l›yorlar. 

H
alklar›n Meflru fiiddeti,

Do¤ru Hedef ve Araçlarla

Sürdürülen fiiddettir

fiiddetin sorumlusu emperyalizmdir;

buna kuflku yoktur; ancak bunu söyle-

dikten sonra hemen eklemek gerekmek-

tedir. Yanl›fl hedefe yönelen ve halklar›n

tarihsel hakl›l›¤›n› gölgeleyen biçimlere

bürünen fliddet, eninde sonunda kendi-

sini vurur hale gelecektir. 

Bugün bu çarp›kl›¤› islamc› ve mil-

liyetçi çizgide çok aç›k bir flekilde göre-

biliriz. Bu kesimler, yanl›fl hedeflere

yönelmekle kalm›yor, emperyalizmin

adaletsizli¤ini o da kendi eylemlerinde

yeniden tekrarl›yor. Genel karakteri iti-

bariyle eylemlerinde sömüren-sömürü-

len, suçlu-suçsuz, namuslu-namussuz

ayr›m› yapm›yor.

Londra bunun bir örne¤idir. Irak’ta

do¤rudan halka yönelen kimi eylemler

buna örnektir. Dökülen kan›n sorumlu-

sunun emperyalizmin iflgalleri, zulmü

olmas›, yüzy›llara dayanan sömürüsün-

den kayna¤›n› olmas› bu gerçekleri de-

¤ifltirmiyor. Elbetteki bu tart›flma, halk-

lar cephesinin kendi içindeki bir tart›fl-

mad›r, yoksa emperyalizmin karfl›s›nda-

ki konumlar›n›n tart›fl›lmas› de¤ildir. 

‹slamc›l›¤›n çeliflkilere s›n›fsal de-

¤il, din temelinde bak›fl›; kendi dinin-

den olmayan›n, hatta kendi mezhebin-

den olmayan›n katlini “vacip” k›l›yor.

Milliyetçilik ise ayn› çarp›kl›¤› mülki-

yetçilik üzerine oturtuyor ve milliyetçi

ç›karlar tüm halklar›n ortak ç›karlar›n›n

üzerine geçiyor. Devrimciler taraf›ndan

birçok kez bu konuda elefltirilen PKK

prati¤i ve söyleminde bunun örnekleri

net olarak görülebilir. 

Halklara Baflka Bir Yol 

B›rakmayan ‘Yedi Düvel’dir



TAYAD, Eyüp Beyaz'› sahip-

lendikleri için haklar›nda ç›kan ha-

berler konusunda 8 Temmuz‘da der-

nek binas›nda bir bas›n toplant›s› dü-

zenleyerek, bu haber ve yaz›lar›n he-

def gösterme amaçl› oldu¤unu ve

tecrite karfl› mücadele ettikleri için

sald›r› kampanyas› bafllat›ld›¤›n› be-

lirtti. Ahmet Kulaks›z taraf›ndan

okunan aç›klamada, tecriti yoksa-

yan medyan›n aleni bir infaz› da

görmezden geldi¤i, TAYAD'›n ce-

nazeye kat›lmas›n› da provokatif ha-

berlerle verdi¤i vurguland›. 

Bugüne kadar katliamlara, iflken-

celere, bask›lara, hak ve özgürlükle-

rin k›s›tlanmas›na sessiz kalmad›kla-

r›n› hat›rlatan Kulaks›z, bundan do-

lay›, burjuva medyan›n borazanl›-

¤›yla, iktidar eliyle yürütülen sald›r›-

lar›n, bask›lar›n hiç eksik olmad›¤›n›

dile getirdi. “Bugün de ayn› durumla

karfl› karfl›yay›z” diyen Kulaks›z, bu

haberlerin TAYAD’›n meflrulu¤unu

yokedemeyece¤ini vurgulad›. Ku-

laks›z devamla flunlar› söyledi: 

“‹nfaz karfl›s›nda, ibret olmas›

için 'iyi oldu, oh oldu' diyenler her

fleyden önce tüm insanl›¤a karfl› suç

iflliyorlar. Ve insanl›klar› sorgulan-

mal›d›r. Eyüp Beyaz'›n kim oldu¤u,

ne yapmak istedi¤ini tart›flm›yoruz.

E¤er insan haklar› diyeceksek, e¤er

demokrasiden bahsedeceksek, orta-

da gerçek olan bu cinayete karfl› ç›k-

mak, topluma ve insanl›¤a, hukuka

karfl› bir sorumluluk gere¤idir. Biz

de bu gerçekler ›fl›¤›nda sahip ç›kt›k.

Katliamlar insan haklar› demagojile-

riyle meflrulaflt›r›lmaya çal›fl›lmakta-

d›rlar. Medya buna çanak tutuyor.

Nerede kald› bas›n›n ‘etik kuralla-

r›’. Böyle durumlarda geçerlili¤ini

yitiriyor, gerçek yüzlerini gösteri-

yorlar." 

“Bizler F tiplerine karfl›y›z ve

direnmeye devam edece¤iz. TA-

YAD olarak çocuklar›m›z› çok se-

viyoruz, her zaman arkas›nday›z ve

onlar›n tecritte ölmesini

istemiyoruz” diyen Meh-

met Güvel de, bas›n› do¤-

ru haber vermeye ça¤›ra-

rak, “kap›m›z tüm medya-

ya aç›kt›r. Gelsinler görü-

flelim” dedi.

Neden O Bombay› 

Üzerine Sard›¤›n› Tart›fl›n!

Ünzile Araz ise yapt›¤› konuflma-

da, TAYAD'›n tarihini anlatarak,

Eyüp Beyaz'›n ölümünde medyan›n

da suçu oldu¤unu belirtti ve “Neden

o bombay› üzerine sard›, insanlar ne-

den ölüm orucuna yat›p kendini feda

ediyor; bunlar›n tart›fl›lmas›n› istiyo-

ruz. Bas›nda yeralan yaz›lar›n birin-

de 'E¤er Eyüp Beyaz Adalet Bakan-

l›¤›’nda eylemini gerçeklefltirseydi

TAYAD onu yine sahiplenir miydi'

sorusu soruldu. Evet biz yine onu

sahiplenirdik, etrafa saç›lan par-

çalar›n› toplar yine cenazesini kal-

d›r›rd›k. Bizim için hapishanelerde

ölüm orucunda yaflam›n› yitiren Fa-

ruk Kad›o¤lu neyse Eyüp Beyaz da

odur. Faruk F tiplerini, tecriti protes-

to edip kendini yakarak feda etti,

Eyüp de ayn› amaçla Adalet Bakan-

l›¤›’na girmifltir. Güneri Civao¤lu’na

sormak isteriz. TAYAD'›n arkas›nda

kimler var diyorsa, buyurun burada

bizler var›z.” dedi

“Talimat al›yorlar” demagojileri-

ne cevap veren Ahmet Kulaks›z, ço-

cuklar›na sahip ç›kmak için “talimat

almay› m› bekleyece¤iz?” diye sor-

du ve “Bizim beynimiz yüre¤imiz

yok mu? Bizim evlat sevgimiz yön-

lendirmeyle mi olacak?” dedi. Ku-

laks›z, “Nerede bir devrimci ölürse,

nas›l ölürse ölsün biz onu sahiplene-

ce¤iz. Çünkü onu devrimci yapan

koflullara biz de karfl›y›z. Mücadele-

sine sayg› duyar›z. Ve her ölümün

karfl›s›nda bizim de sesimizi duya-

caklar." diye konufltu.

“Demokrat” ‹nfazc›lar!

Peki ne diyorlard›, TAYAD’›n

Eyüp Beyaz’› sahiplenmesine ilifl-

kin? Örne¤in, Milliyet Gazetesi’n-

den Güneri C‹VAO⁄LU flöyle di-

yordu: 

"... Tutuklulara ve onlar›n ailele-

rine 'insani yard›m amaçl›' bir kuru-

lufl, nas›l olur da 'insanl›k suçlusu'

bir katili destekleyebilir?... Siz bafl-

kalar›ndan esirgedi¤iniz temel öz-

gürlükleri, yaflama ve insan haklar›-

n›, nas›l kendiniz ve yak›nlar›n›z için

istiyorsunuz.” (5 Temmuz)

Radikal’den Türker ALKAN da

ayn› gün, "... Sa¤da solda patlamaya

haz›r canl› bombalar›n dolaflt›¤› bir

ülkede terörden yanaym›fl gibi gö-

zükmekle ne elde edeceklerini, nas›l

bir halk deste¤i sa¤layabileceklerini

anlaman›n mümkün olmad›¤›n›”

söylüyordu. 

En utanmazlar› ise, ‹nternet Ha-

ber’den Gazeteci Dilek YARAfi’›n,

hem kendini hümanist, demokrasiyi

içsellefltirmifl biri olarak tan›mlay›p,

beyninden kurflunlamay› “di¤er

canl› bomba adaylar›” için ibret gö-

rüp, “iyi oldu¤unu düflündü¤ünü”

söylemesiydi. Ölümü göze alarak

bedenine bomba saran›, ölümle kor-

kutman›n “teröre karfl› s›f›r tole-

rans” kararl›l›¤› ilan edecek kadar

mant›ktan yoksun bu kafa, TA-

YAD’›n tavr›n› ise “insani allak bul-

lak eden, hem çok çirkin, hem de çok

tehlikeli” olarak niteliyordu.  

Tüm bunlara elbette söylenecek

çok fley var. Ama, naklen yarg›s›z in-

faz› meflru gösteren bu kafalara sa-

dece flunu sormakla yetinece¤iz; ma-

dem demokratt›n›z, madem insan

haklar›na sayg›l›yd›n›z, hümanistti-

niz; TAYAD’l›lar diri diri yak›lm›fl

evlatlar›n›n cesetlerini bir torbada

al›rken neredeydiniz? 5 y›ld›r süren

tecrit zulmü karfl›s›nda neredeydi-

niz? Tam 119 insan ölümleriyle “tec-

riti kald›r›n” diye hayk›r›rken, neden

sustunuz? Demokrasiden, hak ve öz-

gürlüklerden söz edenler, bu müca-

delenin nas›l verilmesi gerekti¤ini

ise en iyi TAYAD’›n tarihinden ö¤re-

nebilirler.
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‘Sahiplendik, 

yine sahipleniriz’



Yaklafl›k olarak 1980’lerin son-

lar›ndan bugüne binlerce infaz ger-

çeklefltirildi bu ülkede. Ancak ilk

kez bir infaz, bafl›ndan sonuna, tüm

alenili¤iyle yans›m›fl oldu. 

Elleri kelepçeli bir insan› infaz

ettiler; e¤er bu infaz kameralar›n

önünde olmasayd›, onun ellerinin

kelepçeli oldu¤unu asla ö¤reneme-

yecektik; aksine, halka, “teslim ol

ça¤r›s›na ateflle karfl›l›k verdi¤i

için” öldürüldü¤ü aç›klanacakt›. 

E¤er infaz kameralar›n önünde

olmasayd›, onun infazdan önce aya-

¤›ndan vurulmufl, çevresinin polis-

lerce kuflat›lm›fl, hukuk aç›s›ndan

“etkisizlefltirilmifl bir san›k” duru-

munda oldu¤unu da ö¤renemeye-

cektik. Halka, “polisin havaya s›kt›-

¤› uyar› at›fllar›” sonucu vurulup

öldü¤ü aç›klanacakt› belki.    

Peki, Eyüp Beyaz’›n infaz edil-

mesinde bütün bunlar› aç›kça gör-

dük de ne oldu? Bütün bunlar›, ba-

s›n, savc›lar, hakimler, barolar aç›k-

ça gördü de ne farketti?

Halktan gizli gerçeklefltirdikleri

infazlarla, kameralar›n önünde ger-

çeklefltirilen bir infaz aras›nda bile

hukuk aç›s›ndan bir fark yoksa, ora-

da baflka bir fley vard›r:O da “infaz-

lar›n bir devlet politikas›” oldu¤u

gerçe¤idir. 

Biz y›llard›r yaz›p söylüyoruz

bunu. Dergilerimizde “bir devlet

politikas›; ‹NFAZ” bafll›kl› dizi

yaz›lar yay›nlad›k. 

Eyüp Beyaz’›n kameralar önün-

deki infaz› ve sonraki aç›klama ve

geliflmeler, iflte bunun kan›t›d›r. 

Kimin yan›ndas›n›z? Zulmeden

devletin mi, hukukun mu?

Birkaç istisna yazar›n d›fl›nda

burjuva bas›n, ÇHD gibi bir iki is-

tisna d›fl›nda hukuk kurumlar› ve

hukukçular, istisnas›z tüm düzen

partileri, infaz› savundular, onayla-

d›lar. 

Devlet, infaz› sahiplendi ve dü-

zenin medyas›, hukukçular›, partile-

ri, kurumlar› da “devlet politika-

s›”n›n yan›nda saf tuttu. Hatta öyle

ki, 60 baro baflkan›n›n imzas›n› tafl›-

yan bir aç›klamada bile infaz mefl-

rulaflt›r›ld›. 

‹nfaz› savunma gerekçeleri hu-

kuktan nasibini almam›fl bir gerek-

çeydi: “Ama Eyüp Beyaz da canl›

bombayd›!”

Oysa o farkl› bir tart›flmad›r. Bu-

rada hukuktan sözediyoruz. Hiç

kuflku yok ki, hukuk derken de bu

düzenin hukukundan sözediyoruz. 

Elleri kelepçeli, aya¤›ndan vu-

rulmufl, etkisizlefltirilmifl bir insan›,

yak›n mesafeden bafl›ndan kurflun-

layarak infaz etmek, hiçbir hukukta

yoktur. Bu düzenin hukukunda da

yoktur. Bu düzenin hukukunu sa-

vunanlar bile, bu infaz› savuna-

mazlar. ‹nfaz› savunanlar ise iste-

dikleri kadar hukuktan, demokrasi-

den, insan haklar›ndan yana görün-

sünler, beyinlerindeki “ne hukuku

ulan” zihniyetidir. 

“Devlet politikas›”n› savunup,

infaz› meflru görenler, ölüm manga-

lar›n›n hamisidirler

Mesele, Eyüp’ün “feda savafl-

ç›s›” olup olmamas› de¤il,

devletin kendi yasalar›na

uyup uymamas›d›r!

Beyninde hukuka, adalete dair

hiç bir kayg› ve ölçü olmayanlara,

“ne hukuku ulan” zihniyetini tafl›-

yanlara hukuku anlatmak zordur. 

Eyüp Beyaz’›n feda eylemcisi

oluflu, devletin kendi yasalar›n› çi¤-

nedi¤ini, faflist yöntemler

kulland›¤› gerçe¤ini de¤ifl-

tirir mi? Eyüp Beyaz’›n

devrimci bir örgüt üyesi

olmas›, üzerinde bomba bu-

lunmas›, elleri kelepçelen-

dikten sonra infaz edildi¤i

gerçe¤ini de¤ifltirir mi? Bu-

rada tart›fl›lmas› gereken bu

infaz› gerçeklefltiren politi-

kad›r. Bu politikan›n sahipleri, dün-

yan›n gözleri önündeki  aleni infaz-

dan sonra bile, “gereken soruflturma

yap›lacakt›r” demeyip, “gereken

yap›lm›flt›r” demifllerdir. 

‹flte bu politika, kimli¤ini bile

bilmedikleri devrimcileri infaz eden

ölüm mangalar›n›n “gözlerinden

öpen” politikad›r. Bu politika, in-

faz, iflkence elefltirileri karfl›s›nda

“polisimizin elini so¤utmay›n” di-

yen politikad›r. Bu politika, “asma-

y›p da besleyelim mi” zihniyetinin

uygulanmas›d›r. 

Burada tart›fl›lan sadece Eyüp

Beyaz’›n elleri kelepçeli infaz edil-

mesi de¤il; onlarca y›ld›r gerçeklefl-

tirilen binlerce infazd›r. 

Eyüp Beyaz’›n infaz›n› savun-

mak, onlarca y›ld›r gerçeklefltirilen

binlerce infaz› savunmakt›r. 

Aç›klamalar›ndan anl›yoruz ki,

Eyüp Beyaz, iflte tam da bu infaz,

kaybetme, katletme, tecrit politika-

s›na karfl› böyle bir eyleme girifl-

mifltir. Faflizmin politikalar› olma-

sayd›, Eyüpler de olmazd›... Eyüp

Beyaz’›n Adalet Bakanl›¤› önünde

infaz edilmesi ve bu infaz›n tüm dü-

zen kurumlar› taraf›ndan savunul-

mas› ve de binlerce infaz örne¤inde

oldu¤u gibi bu kez de katillerinin

cezas›z kalacak olmas›, asl›nda

Eyüp Beyaz’›n gerekçelerinin hak-

l›l›¤›n› göstermez mi?

‹nfazlar›n hedefi sadece

devrimciler de¤il, halkt›r!

Oligarflinin infaz politikas›, bu-

güne kadarki yüzlerce örne¤inde

görüldü¤ü gibi, sadece silahl› mila-

tanlara yönelik de olmam›flt›r. S›ra-

dan insanlar, silahs›z, savunmas›z

durumdaki devrimciler, demokratik

kitle örgütü yöneticileri, adli suçlu-
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Evet, oo DDHKP-C üyesi... 

Evet, oo bbir feda eeylemcisi...

“Öyleyse infaz meflru” mu?



lar da benzer senaryolara sahip ope-

rasyonlarla infaz edilmifllerdir.

Oligarflinin partilerinin, hükü-

metlerinin ve yarg›s›n›n tavr› aç›-

s›ndan “silahl› devrimcilerle”, “si-

lahs›z devrimcilerin” katledilmesi

aras›nda bir fark da görülmemifltir.

‹nfaz edilenlerin  silahs›z savunma-

s›z oldu¤u kan›tland›¤› halde, ölüm

mangalar› yine beraat ettirilmifller-

dir. Çünkü mesele esas olarak düze-

ne karfl› mücadele eden tüm güçlere

“gözda¤›!” vermektir. 

Ço¤unlukla haklar›n› arayan

kimse olmad›¤› için mesela h›rs›zla-

r›n infaz› küçük gazete haberleriyle

geçip gider bu ülkede. (Son örnek

için bak›n›z, 13 Temmuz tarihli

Hürriyet; 3. sayfada bir haber: “Po-

lise atefl açan gaspç›, polisin atefliy-

le öldü.”)

Hürriyet’in habere yer verifl tarz›

de tan›d›k; “zanl›, belindeki silah›

çekip polise atefl etti. Polisin atefle

karfl›l›k vermesi üzerine kimli¤i be-

lirlenemeyen gaspç› vuruldu. A¤›r

yaralanan zanl› hastanede öldü.”

Devrimcilere, demokratlara ve

halktan insanlara yönelik yüzlerce

infaz senaryosu böyle yaz›ld›; “dur

ihtar›na uymad›”, “teslim ol ça¤r›-

lar›na ateflle karfl›l›k verdi”... fiayet

infaz edilen kifli silahs›zsa, onun da

kolay› vard›; öldürülenin eline bir

silah tutuflturulurdu. 

O yüzden, infaz resimlerinde

hep bir silah görürsünüz öldürülen-

lerin elinde. Hiçbiri, vuruldu¤u an-

da bile o silah› elinden düflürmez bu

senaryoya göre. Bazen silah› “so-

lak” birinin sa¤ eline tutuflturdukla-

r› olur, bazen etraf çok kalabal›k ol-

mas›na ra¤men, ne dur ihtar›n›, ne

teslim ol ça¤r›s›n› duyan tek bir ta-

n›k bile ç›kmaz, ama bu tür senaryo

hatalar› da yarg› taraf›ndan kapat›-

l›r. ‹nfaz edilenlerin ço¤u, “sa¤”

olarak ele geçirildikten sonra öldü-

rülmüfllerdir, “atefl mesafesi” bunu

kan›tlar, ama deliller flaflmaz bir fle-

kilde ortadan kald›r›l›r ve onlar da

“çat›flmada ölü ele geçirildi” kate-

gorisine sokulur. 

Polisin, jandarman›n “havaya

atefl açmas›” sonucu birkaç kifli

ölür ve bu ülkenin hükümetleri, bur-

juva medyas›, yarg›s›, ciddi ciddi bu

aç›klamay› kabul eder. 

‹nfazc› polislerin bir de¤il, üç

de¤il, 5-10, bazen daha fazla infaz

davas›nda yarg›lan›yor olmalar›,

görevden bile al›nmayan iflkenceci

polislerin haklar›nda her gittikleri

yerde birkaç dava aç›lm›fl olmas›,

bunun bir devlet politikas› oldu¤u-

nu göstermeye yeter zaten. 

‹flte bu noktada, Eyüp Beyaz’›n

infaz›n› ve binlerce infaz› yeniden

düflünmeli herkes. Burada sorun,

tekrar ediyoruz, Eyüp Beyaz’›n kim

oldu¤u de¤ildir. Bu devletin kendi

yasalar›na uyup uymamas› sorunu-

dur. Devletin kendini nas›l tan›mla-

d›¤›yla yapt›¤›n›n birbirine uyup

uymad›¤›d›r. 

Eyüp Beyaz’›n infaz edilmesini

savunanlar, meflru görenler, ya ken-

dilerinin hak, hukuk, adalet tan›-

maz, halk›n mücadelesinin bast›r›l-

mas›, devrimcilerin yokedilmesi

için her yolu mübah gören bir faflist,

bir Susurlukçu, bir kontrgerillac›

olarak tescil edilmelerini kabul ede-

cekler ya da oligarflinin faflist yasa-

lar›n› savunma anlam›nda bile hu-

kuktan, adaletten yana iseler, bu in-

faza karfl› ç›kacaklard›r.  
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Geçti¤imiz günlerde AKP’nin çeflitli ilçe binalar›,

yine bombal› sald›r›lara hedef oldu. 

3 Temmuz'da ‹stanbul Ümraniye Afla¤› ve Yukar›

Dudullu AKP binalar› bombalanarak tahrip edildi. 

9 Temmuz’da da Sar›yer AKP ‹lçe Baflkanl›¤› bina-

s› ayn› flekilde bombal› bir sald›r›ya hedef oldu ve bina

tahrip edildi. 

Çeflitli bas›n yay›n kurulufllar›na telefonla yap›lan

aç›klamalarda eylemler, DHKC Sevgi Erdo¤an Silahl›

Propaganda Birli¤i ad›na üstlenilerek, eylemlerin “da¤-

larda, flehirlerde ve hapishanelerde süren iflkence ve

katliamlar›n, tecritin ve en son katledilen Eyüp Beyaz’›n

hesab›n› sormak için” gerçeklefltirildi¤i belirtildi.  

S›n›flar mücadelesinin al›fl›lm›fl bir tablosudur; zul-

mü, sömürüyü kim uyguluyorsa, protestolar, hesap sor-

malar onun kap›s›nda yo¤unlafl›r. ‹flçiler, memurlar,

köylüler, açlar, iflsizler, tutsak yak›nlar›, esnaflar, pro-

testo için IMF talimatlar›n› uygulayan, faflizmi sürdü-

ren AKP’nin binalar›n› seçiyorlar. Ayn› flekilde fliddeti

kim uyguluyorsa, fliddet onun kap›s›n› çal›yor. 

‹ktidar partileri bu tür durumlarda “partimize yap›-

lan sald›r›, demokrasiye yap›lm›fl bir sald›r›d›r” gibi

klifleleflmifl aç›klamalar yaparlar. Oysa bu aç›klama

gerçe¤in tam tersi de¤il mi? 

Protestolar veya sald›r›lar, “demokrasiye” de¤il, fa-

flizmi uygulayan bir partiye karfl› yap›l›yor. 

AKP’liler bu son sald›r›larda bu “klifleye” de bafl-

vurmad›lar; iflkencelerini, katliamlar›n› oldu¤u gibi,

kendilerine yönelik sald›r›y› da SANSÜR etmek istedi-

ler. Halk AKP’nin sald›r›lara hedef oldu¤unu duyma-

mal›yd›; çünkü o zaman “niye?!” sorusu sorulacakt›.

Evet niye AKP? Biz de soruyoruz.

AKP, “bizim iktidar›m›z hapishanelerdeki 120

ölümden, da¤larda onlarca devrimcinin, yurtseverin

katledilmesinden, süren iflkencelerden, Adalet Bakanl›¤›

önündeki infazdan sorumlu de¤ildir” D‹YEB‹L‹R M‹?

Zulmün SSorumlusu AAKP

AKP binalar› bombaland›
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Terör demagojisi, “canl› bomba”

söylemi, ne hukuken ne de ahlaki

olarak infaz gerçe¤inin üzerini örte-

mez. Siyasal iktidar ve onun bask›

mekanizmalar› bir süre bu gerçe¤in

üzerini örtmek isteyebilirler, ama,

Eyüp Beyaz’›n infaz edildi¤i gerçe-

¤ini asla de¤ifltiremezler.

AKP’nin, polisin infaz› savun-

malar› kadar “do¤al” bir  fley ola-

maz, çünkü suçlu konumundad›rlar.

As›l düflündürücü olan, kendisine

demokrat diyen, hukuk devletinden

yana olduklar›n›, demokrasi istedik-

lerini durmadan yineleyen kesimle-

rin infaz› “mazur” görme ya da ses-

sizlik içinde geçifltirme tav›rlar›d›r. 

Bu konuda hukukçular ise, özel

bir s›navdan geçmektedirler. Bugü-

ne kadar birçok infaz olay›nda, in-

faz edilenler devrimciler oldu¤u

için sessiz kalan, z›mni olarak onay-

layan barolar›n, bu kadar aleni bir

infaz karfl›s›nda ayn› suskunlu¤a

bürünmeleri kuflkusuz aç›klanmas›

zor bir “tav›r” olacakt›.

Konufltular!

Konuflanlar, Çiçek’i ziyaret kuy-

ru¤una giren burjuva politikac›lar

m›yd›, her hafta ola¤an bas›n top-

lant›lar›nda polisin bütün hukuksuz-

luklar›na bir k›l›f bulmakla görev-

lendirilen Emniyet Genel Müdürlü-

¤ü sözcüsü müydü, yoksa Çiçek’in

bizzat kendisi miydi; belli de¤ildi. 

Türkiye Barolar Birli¤i (TBB)

ve 60 baro baflkan›n›n 2 Temmuz’da

yapt›¤› toplant›n›n sonuç bildirgesi-

nin son k›sm›nda flu ifadelere yer

verildi: “Adalet Bakanl›¤›'na ya-

p›lan sald›r›y› nefretle k›n›yor, za-

rars›z atlat›lm›fl olmas›n› sevinçle

karfl›l›yor, baflta Say›n Adalet Ba-

kan›m›z olmak üzere tüm bakan-

l›k çal›flanlar›na geçmifl olsun di-

leklerimizi sunuyoruz. Terörist,

keflke sa¤ olarak ele geçirilebilse

ve yarg›lan›p arkas›ndaki güçler

ve suç odaklar› da ortaya ç›kar›-

labilseydi.”

B‹R UTANÇ BELGES‹! Elleri

kelepçeli bir insan›n infaz› anlafl›lan

hukuk aç›s›ndan “zarars›z” bir du-

rum. Zaten insani aç›dan sorgulam›-

yoruz bu zihniyeti. Eyüp Beyaz’›n

sa¤ yakalanmas› ise onlar›, sadece

“arkas›ndaki güçler ve suç odaklar›-

n› ortaya ç›karabilmek için” önemli.

Dili dahi bir kontrac› dilini aratan

bu bildiriyi kaleme alan›n›n bir hu-

kukçu olabilece¤ini düflünebiliyor

musunuz? Hukukçu, her koflulda

hukuku savunur, faflizmin terör de-

magojisi de¤il. Ama burada aç›kça

tam tersi bir durum sözkonusudur. 

As›l önemlisi ise, infaz›n “hu-

kukçular” cephesinden meflrulaflt›-

r›lmas›d›r. Ayn› bildiride, tüm avu-

katlar iktidar›n yarg›ya yönelik po-

litikalar›n› protesto etmeye ça¤r›l›-

yor. Kimi, neden protesto ediyorlar;

siz bu iktidar›n aleni infaz›n› meflru

gördükten sonra hangi hakk›n›z› sa-

vunabilirsiniz? Oligarfli içi it dalafl›-

n›n bir taraf› olmaktan baflka ne ya-

pabilirsiniz?

Faflist iktidar› infazc›l›kta, hak

ve özgürlüklere sald›r›da pervas›z

k›lan, ayn› zamanda iflte bu zihniye-

tin ta kendisidir.

TBB’nin faflizmin kriterlerini

hukukçu maskesiyle savunan, mefl-

rulaflt›ran bu tavr›n›n karfl›s›nda, da-

ha ilk günde olay›n bir infaz oldu-

¤unu, faflizmden yana olmayan her-

kes gibi aç›kça ifade eden Ça¤dafl

Hukukçular Derne¤i üyesi avukat-

lar›n tavr› var.  

ÇHD üyeleri bu konudaki giri-

flimlerine bir yenisini ekleyerek, 7

Temmuz günü ‹stanbul Adliyesi

önünde aç›klama yapt›lar ve Dersim

Mercan katliam›n› da hat›rlatarak,

“son süreçte yarg›s›z infaz ve katli-

amlar›n artt›¤›n›” belirttiler. 

ÇHD yönetiminden Av. P›nar

Akbina taraf›ndan okunan aç›kla-

mada, devletin “güvenlik güçleri”

taraf›ndan uygulanan fliddetin yasa-

d›fl› oldu¤una dikkat çekilirken, son

olarak Adalet Bakanl›¤› önünde

Eyüp Beyaz’›n kelepçeli ve yaral›

olmas›na ra¤men, tüm bas›n›n

önünde infaz edildi¤i belirtildi. ‹n-

faz›n bilinçli ve planl› oldu¤unu be-

lirten Av. Akbina, 17

MKP/HKO’lunun a¤›r bombard›-

man ile öldürülmesinin, delil olan

giysilerinin yokedilmesi ve asgari

hukuk kurallar›n›n iflletilmemesinin

de bir yarg›s›z infaz oldu¤unu dile

getirdi. 

ÇHD’li avukatlar son olarak,

herkesi duyarl› olmaya ça¤›rd›lar ve

flöyle dediler:

“Demokratik kitle örgütlerinin,

sendikalar›n, partilerin ve toplu-

mun her ke-

siminin bun-

lar›n önüne

geçmek için

çaba sarf et-

mesini bekli-

yoruz. Yetki-

liler kollu¤u

yasal ve hu-

kuki s›n›rlar

içine çekmek

için acil ön-

lemler alma-

l›d›r. Sorum-

lu amir ve

memurlar ifl-

ten el çektirilmeli ve ma¤durlar›n

da etkin temsili sa¤lanarak, gerçek-

çi, detayl›, sonuç al›c› sorufltur-

malar yürütülmelidir.”

infaza kkarfl›
hukukçu ttavr›

infaz› aalk›fllayan 
“hukukçu” ttavr›

TBB infaz› “sevinçle” karfl›lad›

ÇHD infaz› protesto etti
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Eyüp Beyaz’›n infaz edilmesine

yönelik eylemler geçti¤imiz hafta

oldu¤u gibi, bu hafta da devam etti.

Antalya’da, K›flla Han Meyda-

n›'nda bir aç›klamada bulunan HÖC

ve DHP üyeleri, Eyüp’ü ya-

kalama de¤il, katletme ama-

c›n›n tart›flmas›z oldu¤una

dikkat çektiler. Funda Özcey-

lan taraf›ndan yap›lan aç›kla-

mada, "Devrimcilerin bu ülke

topraklar›nda varl›¤› ve mü-

cadelesi demokratikleflme

masallar›n›n görünürde bile

olsa sürdürülmesinin önüne

geçebiliyor. Devrimci düflün-

celeri yoketmek için her türlü

ezme, yoketme politikas›n›

pervas›zca hayata geçirili-

yor” denildi. Devrimcilerin

her koflul alt›nda direnme, devrimci

düflüncelerine, inançlar›na sahip

ç›kma gelene¤inin güçlü oldu¤unu

vurgulayan Özceylan, “Hiçbir güç

bu ülke topraklar›ndan vatansever-

leri, devrimcileri ve devrimci dü-

flünceyi söküp atmay› baflaramaya-

cakt›r” diye konufltu. 

8 Temmuz günü Uflak Gençlik

Derne¤i binas›nda HÖC taraf›ndan,

Mercan Katliam› ve Eyüp Beyaz’›n

infaz edilmesiyle ilgili bas›n toplan-

t›s› düzenlendi. Aç›klamada, dev-

rimcileri teslim almak isteyenlerin

karfl›s›nda tüm kararl›l›¤›yla direni-

flin devam etti¤i vurguland›.

DHP, ESP, ‹flçi Köylü, Devrim

Dergisi, KÖZ, SODAP ve DEHAP,

Dersim flehitleri ve Eyüp Beyaz'›

anmak için, 9 Temmuz’da Okmey-

dan› Dikilitafl Park›'nda bir eylem

gerçeklefltirdiler. 

‹zmir’de ise 9 Temmuz’da HÖC,

MBP, ESP, DHP, BDSP, Devrimci

Hareket, Partizan, ÖMP ve HKP ta-

raf›ndan yap›lan eylemde, 17

MKP’linin katledilmesi, bakanl›k

önündeki infaz protesto edildi. Ke-

meralt›'nda yap›lan eylemde “Dev-

let Terörü ve Katliamlara Karfl› Mü-

cadeleye” yaz›l› bir pankart ile,

“Eyüp Beyaz Ölümsüzdür” yaz›l›

Eyüp’ün resimleri ve çok say›da dö-

viz tafl›nd›.

Havuzbafl›'ndan sloganlarla yü-

rüyen kitle, Kemeralt› girifline gel-

di¤inde bir sivil polisin provo-

kasyon yaratma giriflimi ile

karfl›laflt›. Eyüp’ün foto¤raf›n›

yere atarak kitleyi tahrik etmek

isteyen polisi, di¤er polisler

korumaya al›rken, bas›na da

sald›rarak, görüntü almalar›n›

engellemek istediler. Bu olaya,

"Faflist Devlet Hesap Verecek,

Eyüp Beyaz Ölümsüzdür” slo-

ganlar›yla karfl›l›k veren dev-

rimciler, daha sonra aç›klama-

lar›n› yapt›lar. HÖC üyesi Bay-

ram ‹çlek, Dersim’de, Anka-

ra’da yaflanan katliam ve infaz-

lar›n, cenazelere yönelik sald›r›la-

r›n, halk›n mücadelesini engelleme

amaçl› oldu¤unu dile getirdikten

sonra, Kemeralt›'nda bildiriler da¤›-

t›ld›. 

Eyüp Beyaz ve 12 Temmuz fle-

hitleri için, 10 Temmuz günü Al-

manya’n›n Köln kentindeki Anado-

lu Halk Kültürevi’nde bir anma et-

kinli¤i düzenlendi. 

“Eyüp Beyaz Ölümsüzdür”

Faruk Kad›o¤lu An›ld›

“Ç›tay› yükseltmeliyiz”

Büyük Direniflin 119. flehidi Faruk Kad›o¤lu için 10

Temmuz günü Ba¤c›lar Karanfiller Kültür Merkezi'nde

“40 yeme¤i” verildi. 

150 kiflinin kat›ld›¤› anma sayg› durufluyla bafllad›.

Kültür Merkezi ad›na yap›lan konuflmada Faruk Kad›-

o¤lu'nun yaratt›¤› kahramanl›¤a vurgu yap›larak, “Tec-

rit, bask›lar devam etti¤i sürece yeni Faruklar, Eyüpler

olacakt›r” denildi. 

Daha sonra, Faruk Kad›o¤lu'nun akrabas› Y›lmaz

Kad›o¤lu, Faruk'u anlatan bir konuflma yaparken, Fa-

ruk'la ayn› hücreyi paylaflan, son an›nda yan›nda olan

Ahmet Güzel “O an”› anlatt›. 

Faruk'un son an›nda da her zamanki gibi sade, yal›n,

sevgi dolu oldu¤unu belirten Güzel, "Faruk hep ‘düfl-

man ç›tay› yükseltiyor, bizler de ayn› bilinçle hareket

etmeliyiz’ diyerek, hapishanelerde yeni bir gelenek ya-

ratt›, duvara kan›yla ‘Kanla Yaz›lan Tarih Silinmez,

Halk›m Her fiey Sizin ‹çin’ yazd›” diye konufltu. 

Ahmet Güzel’in konuflmas› esnas›nda duygular do-

ru¤a ç›karken, dinleyenlerden gözyafllar›n› tutamayan-

lar da oldu.

Ama bu bir

üzüntü de¤ildi.

Kan›yla inanc›

yazan kahra-

man yoldafllar›-

n›n onuru yü-

reklerde birik-

mifl, damla

damla yafl olup

gözlerden süzü-

lüyordu, yum-

ruklar s›k›l› hal-

deyken.
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AKP iktidar›n›n Hâkimler ve Savc›lar Yasas›'nda

yapt›¤› de¤ifliklik ile, hakim ve savc›lar›n seçiminin Ha-

kimler Savc›lar Yüksek Kurulu’ndan (HSYK) al›narak

Adalet Bakanl›¤›’na devredilmesi, oligarfli içi iktidar

kavgalar›n› bir kez daha su yüzüne ç›kard›.

Bu de¤ifliklik için ise, önce Meclis ‹ç Tüzü¤ü’nün

de¤ifltirilmesi gerekiyordu. Anayasa bilerek ve isteyerek

AKP taraf›ndan çi¤nenerek, bu da yap›ld›.

Tüm bu geliflmelerin ard›ndan, önce CHP, halk› so-

ka¤a ç›kmaya ça¤›rd›. Ard›ndan; Baro Baflkanlar›, Yar-

g›tay Baflkanlar Kurulu, HSYK, Dan›fltay, Mülkiyeliler

Birli¤i birbiri ard›s›ra aç›klamalar yay›nlad›. Aç›klama-

larda, “yarg›n›n siyasallaflt›r›laca¤›, yarg› ba¤›ms›zl›¤›-

n›n zedelenece¤i, Cumhuriyetin temel niteliklerine ayk›-

r› bir flekilde düzenlemeler yap›ld›¤›” vurgular› yap›la-

rak, AKP hükümeti “sert” bir flekilde elefltiriliyordu.

D‹SK ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar› Konfederasyo-

nu (TESK) de bu koroya kat›lmakta gecikmediler. 

‹kiyüzlülük

Oligarfli içi kesimler, halka karfl› ne kadar uzlaflma

içinde olursa olsunlar, kendi aralar›ndaki çeliflki ve ça-

t›flmalar da hiçbir dönem bitmez. Bunun fliddeti artar,

azal›r ama mutlaka iktidar kavgas› sürer. Yaflanan tart›fl-

malar, bu çat›flman›n bugünkü koflullarda yans›mas›d›r.

Bu anlamda her iki kesimin de kendi yaklafl›mlar›n›

hakl› gösterme amaçl› öne sürdü¤ü gerekçeler gerçe¤i

yans›tmamaktad›r. Bu gerekçeler, halk› kendilerine ye-

dekleme ve gerçe¤i sapt›rma d›fl›nda bir anlam tafl›maz. 

Örne¤in; AKP karfl›s›nda “aya¤a kalkan” kesimler,

“yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›n›n darbe alaca¤›ndan” söz edi-

yorlar. Peki var m› böyle bir ba¤›ms›zl›k? Hiç hukuku,

yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›n› savundular m›? Gerçek anlamda

hiç savunmam›fllard›r. Genelkurmay’›n yarg›ya müda-

halesine sesleri ç›kmam›fl, emir olarak alg›lam›fllard›r.

Yarg›tay-M‹T iliflkisi dillere destan olmufltur. Keza,

devrimci mücadeleyi sindirme amaçl› davalarda polis-

ten M‹T’e, jandarmadan iktidara kadar aleni müdahale-

lere asla itiraz etmedikleri gibi, onlar›n emirleri do¤rul-

tusunda hareket etmeyi, huku-

ka tercih etmifllerdir. Türkiye,

polis fezlekelerinin iddianame

haline getirildi¤i bir ülkedir. Ve

bu flekilde verilen tüm kararlar

en üst yarg› kurumu taraf›ndan

onaylanagelmifltir.

“Kadrolaflma” konusunda

da ayn› ikiyüzlük geçerlidir. Bu kesimlerin neredeyse

tamam›, ony›llard›r MHP’li faflist kadrolaflmaya sesi

ç›kmayan, aksine içinde yeralan, teflvik eden ve hatta bu

kadrolaflma sonucu bulunduklar› yerlere gelenlerdir.

Siyasal gericili¤e karfl› mücadelede, gerici kadrolafl-

maya karfl› tav›r do¤ru bir tav›rd›r. Ama bunu hangi te-

melde yap›yorsunuz, alternatif olarak ne diyorsunuz, bu

önemlidir. Mevcut faflist kadrolaflma savunularak gerici

kadrolaflmaya karfl› ç›kanlar bu anlamda ilericili¤i tem-

sil etmemektedirler. Onlar›n tercihi, faflist kadrolaflma

karfl›s›ndaki tutumlar›yla aflikard›r. 

Ba¤›ml›l›k ve ‘ba¤›ms›z yarg›’ oyunu

Genelkurmay cephesinden hareket edenler, tüm poli-

tikalar›n› “laiklik” üzerine oturtan, daha do¤ru deyiflle

bu kavram üzerinden iktidar savafl› verenler, “AKP ül-

keyi nereye götürüyor?” diye soruyorlar. 

Peki Türkiye neredeydi ki, nereye götürülsün? 

Mevcut devlet yap›s› içindeki kadrolar›n 50 y›ld›r

uygulad›klar›, temelde emperyalist politikalard›r. Ba-

¤›ml›l›k iliflkisinin iflbirlikçi aya¤›n› oluflturmufllar, em-

peryalizmin ve iflbirlikçi tekelci burjuvazinin düzeni

için halka karfl› savafl›n askeri, hukuki, siyasi alanda

sürdürücüsü olmufllard›r. 

Ba¤›ms›zl›¤›n olmad›¤› bir ülkede, kadrolaflma bir

detaydan ibarettir, emperyalist politikalar› kimin uygu-

layaca¤›n›n belirlenmesidir. “Yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›” da,

bu iliflkiler içinde halk› uyutmak için kullan›lan bir ma-

sald›r. Emperyalist tekellerin Türkiye’deki ç›karlar› için

yarg› kararlar›n›n hiçe say›ld›¤› bir ülkedir buras›. Ber-

gama’daki alt›n madeni, Cargill gibi kararlar en son ör-

nektir. Kendi askerine tokat atan Amerikan çavuflunu

yarg›layamayan bir düzen, hangi yarg› ba¤›ms›zl›¤›ndan

sözedebilir. 

Bütün sömürge ve yeni-sömürge ülkelerde devlet

mekanizmas› bu ba¤›ml›l›k iliflkileri içinde hareket

ederler. Aksi halde sömürgecilik iliflkisi, emperyalizmin

tek tarafl› politikalar› ile aç›klanmak durumunda kal›n›r

ki, bu yanl›flt›r. Ordusu, yarg›s›, polisi, siyasal iktidarla-

r› bu iliflki içerisinde kukla ordu, kukla yarg›, kukla po-

lis, kukla iktidar misyonlar›n› yerine getirirler. 

Ba¤›ms›z Türkiye’yi savunmayanlar›n, yarg›n›n ba-

¤›ms›zl›¤›n› savunmalar›, aldatmad›r. 

‹slamc› kadrolaflma ve ‘Büyük Ortado¤u’

Siyasal iktidarlar›n, bürokrasi, yarg›, e¤itim gibi

alanlarda kadrolaflmas› AKP ile

gündeme gelmedi. Bütün ikti-

darlar ayn› politikay› izlemifl-

lerdir. Bütün iktidarlar “kendi

yarg›s›n›”, “kendi bürokrasisi-

ni” yaratmaya çal›flm›fllard›r. 

AKP iktidar›n›n kadrolaflma,

yarg›y› denetimine alma politi-

‘Kadrolaflma’ ve 

oligarfli içi çat›flma
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kas› da, elbette kendi iktidar›n› sa¤lamlaflt›racak bürok-

ratik mekanizmalar› yaratmak içindir. Ama bununla s›-

n›rl› de¤ildir. 

Bu iktidar›n politikalar› de¤erlendirilirken, temel

olarak dayand›¤› emperyalist güçlerin amaçlar›ndan ba-

¤›ms›z bir de¤erlendirme mümkün de¤ildir. 

ABD’nin Büyük Ortado¤u Projesi çerçevesinde Tür-

kiye iktidar›na ‘Il›ml› ‹slam modeli’ rolü verdi¤i bilini-

yor. ABD cephesinden yap›lan, Türkiye’nin “Il›ml› ‹s-

lam devleti” oldu¤u, olmas› gerekti¤i yönündeki aç›kla-

malar, kuflkusuz birer “gaf” de¤il, hedef gösteriliyordu.

Ayn› flekilde Avrupa Birli¤i de özellikle son süreçte

“Il›ml› ‹slam” vurgular›n› daha s›k yapmaya bafllad›. 

“‹slamc› kadrolaflma” da bu geliflmelerden ba¤›ms›z

de¤ildir. AKP kadrolaflmas›n› bu paralelde sürdürmek,

düzen kurumlar›n› bu do¤rultuda yeniden inflaa etmek

istemektedir. Genelkurmay ise verili koflullarda ‘›l›ml›

islam’ rolüne karfl› ç›kmakta, ancak ony›llara dayanan

iflbirlikçi karakteri nedeniyle de cepheden tav›r alama-

maktad›r. AKP iktidar›n›n, arkas›na emperyalistleri al-

madan, varl›¤›n› ‘laiklik’ propagandas› üzerine oturtan,

(ama gerçekte gericili¤i her dönem kuca¤›nda büyüttü-

¤ü bilinen) ordunun sistem içindeki rolünü s›n›rlayan,

‘Amerikan islam›’na uygun ad›mlar atmas› zordur. 

Genelkurmay’›n en önemli dayanak noktas› yarg›

kurumlar›ndaki kadrolaflma, AKP’nin, emperyalizmin

iste¤i do¤rultusunda bir düzenleme süreci için “afl›lma-

s› gereken önemli bir engel” durumundad›r. Ve bu du-

rum, kendi politikalar› içinde anlafl›l›rd›r. Yarg› kurum-

lar›nda “›l›ml› islam” çerçevesindeki kadrolaflma, di¤er

alanlardaki düzenlemelerin de önünü temizleyen bir

misyon görecek, Genelkurmay cephesine en büyük dar-

be bu alanda olacakt›r. 

Görülece¤i gibi, gerici kadrolaflman›n da temelde

hizmet edece¤i emperyalist politikalardan baflkas› de-

¤ildir. Önceki iktidarlar gibi, AKP’nin de bu hizmetten

“nemalanmas›” iflin do¤as›d›r ve temel olan› de¤ifltir-

mez. Emperyalizmin Türkiye’ye biçti¤i dünkü rolde fa-

flist kadrolar hizmet veriyordu, bugün biçilen rolde ge-

rici Amerikan islamc›s› kadrolara görev düflüyor. 

Bu çat›flmada halk›n ç›karlar› yoktur

Egemen s›n›flar içindeki bütün çat›flmalardan, halk

güçleri, kendi politikalar› çerçevesinde yararlan›rlar.

Ama çat›flan kesimlerden birinden yana taraf olmazlar.

Ne “laik” cephe, ne de AKP ilerici de¤ildir. 

Devrimci, demokrat güçler, emperyalizme kimin

hizmet edece¤i üzerinden yürütülen bu iktidar çat›flma-

s›nda taraf olamazlar. 

Örne¤in D‹SK, egemen s›n›flar içinde taraf olacak

ça¤r›lara de¤il, halk güçlerinin emekçilerin iktidar› için

yapt›¤› ça¤r›lara kulak vermelidir. Devrimci, demokrat

güçlerin gerici, faflist kadrolaflmaya karfl› mücadelesi,

ancak kendi politikalar› ekseninde yürütülebilir.

✔✔ ‘‘Yabanc› ssermaye’ ttart›flmalar›
Emperyalist sermaye, iktidar›n iflbirlikçi politikalar›
ile her alanda tahakkümünü yo¤unlaflt›r›rken, Eko-
nomiden Sorumlu Devlet Bakan› Abdüllatif fie-
ner’in “yabanc› sermayeye s›n›rlama getirilmesi,
aksi halde Arjantin gibi olunaca¤›” yönündeki aç›k-
lamas›, hem Tayyip Erdo¤an’›, hem de emperyalist
sermayenin k›l›c›n› sallayan di¤er kesimleri k›zd›rd›. 

fiener temelde emperyalist sermayeye karfl› ç›km›-
yor, sadece s›n›rlayal›m, yoksa ekonomi batar di-
yordu. Ama buna bile tahammül yoktu. fiener’in
susturulmas› vaazlar› verildi ve susturuldu.

AKP içindeki çeliflkilerin de bir yans›mas› olan bu ç›-
k›fl›n ard›ndan, iktidar emperyalist sermayeye ve ifl-
birlikçi tekellere güven vermek için Bakanlar Kuru-
lu’nda “yabanc› sermayeden yanay›z” karar› ald›.
Bu karar, her f›rsatta devrimcilere karfl› “yabanc› ül-
kelerin destekledi¤i” demagojisine baflvuran Cemil
Çiçek taraf›ndan duyurulurken, “Say›n fiener de
dahil” vurgusu yap›ld›. Nitekim fiener de “yanl›fl
anlafl›ld›¤›n›” aç›klad›.

Ve bir kez daha bu ülkede emperyalist sermayenin
k›l›c›n› kimlerin sallad›¤›, emperyalist tekellerin “afl-
ifl sa¤layaca¤›” gibi ucuz, bayat ve geçersizli¤i on-
larca ülkede ispatlanm›fl demagojilerle halk› kimle-
rin aldatt›¤› belli oldu.

✔✔ Kan rrantç›lar›
Londra’daki bombal› sald›r›lar›, baflta ‹ngiliz hükü-
meti olmak üzere, egemenler kendi bask› politika-
lar›na bahane yapmaya çal›fl›yorlar. 

Irak’ta binlerce yalan› ortaya ç›kan ve bu tüm dünya
taraf›ndan görülen ABD’nin Savunma Bakan›
Rumsfeld, “bombalamalarda ‹ran’›n parma¤› olabi-
lir” diyerek, emperyalistlerin yalanda ve halklar›n
kan›n› kendi ç›karlar› için kullanmada ne denli per-
vas›z oldu¤unu gösterdi.

Türkiye oligarflisinin f›rsatç›l›¤› malum; o “haydi
PKK’ye operasyon yap›n... Fehriye Erdal’› bize ve-
rin” derdinde. ‹stanbul Emniyet’i de sokaklar›m›zda-
ki kameralar›n say›s›n› 4 bine ç›karma hesab›nda.

‹ngiliz hükümeti ise; müslümanlar üzerinde terör es-
tirmekle kalm›yor, ayn› zamanda “güvenlik” baha-
nesi ile kendi halk›n› terörize ederek, hak ve özgür-
lükleri budaman›n zeminini yarat›yor. 20 bin kiflilik
kentler boflalt›l›yor, “alarmlar” veriliyor ve halka
“güvenlik için özgürlüklerimizden vazgeçmeye ha-
z›r›z” dedirtmek istiyor. AB ülkelerine ça¤r›lar yapa-
rak, tüm Avrupa çap›nda “teröre karfl› savafl” ad›-
na sald›r›lar› yo¤unlaflt›rmas› ad›mlar›n› at›yor. 

‹ngiltere, dünyada en çok sokak kameras›n›n bulun-
du¤u ülke, tam 3 milyon kamera ile gözetleniyordu.
Bu sald›r›lar, kameralar›n özgürlüklere sald›r› d›fl›n-
da hiçbir ifllevinin olmad›¤›n› göstermifltir.

not düflüyoruz
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Trabzon’da meydanlardaki linç

hukuki, siyasi olarak sürdürülüyor.

Devlet tüm kurumlar›yla lince sahip

ç›kmaya devam ediyor.

Provokasyonu bafllatan 

polisler de akland›

L i n ç

güruhuna

sahip ç›-

kan Trab-

zon Cum-

h u r i y e t

Savc›l›¤›,

6 Nisan

provokas-

y o n u n u

bafl la t an

iki polisi

de aklad›. 

L i n ç

giriflimine maruz kalan TAYAD’l›-

lar›n anlatt›klar›ndan hat›rlanaca¤›

gibi sald›r› ilk olarak; ''siz PKK'l›

m›s›n›z!'' diye ba¤›rarak TAYAD’l›-

lara müdahale eden iki “trafik poli-

si” taraf›ndan bafllat›lm›flt›. Yanla-

r›nda linç giriflimine kat›lanlar oldu-

¤u halde TAYAD’l›lar› tehdit eden

trafik polisleri Hakan Ifl›k ve Mus-

tafa Bafl hakk›nda Trabzon Cumhu-

riyet Baflsavc›l›¤›’na yap›lan suç

duyurusuna soruflturma açma gere¤i

dahi duyulmad›.  

7 Temmuz'da tebli¤ edilen savc›-

l›k karar›ndan, “flüpheden öte inan-

d›r›c› deliller elde edilemedi” deni-

liyordu. TV kameralar› ve resim ka-

relerine yans›yanlar, 5 insan›n aç›k

ve net ifadeleri yeterli gelmemiflti

savc›l›¤a. Çünkü ne linci örgütle-

yenler, ne de linç güruhu suç iflle-

memifllerdi! Onlar devlet görevi ya-

p›yorlard›, devletin savc›s› da bu-

nun gere¤i olarak kovuflturmaya bi-

le gerek görmedi. 

Oysa ayn› baflsavc›l›k, linç ma¤-

durlar›na 4,5 y›la varan davalar aç-

makta hiçbir sak›nca görmemiflti.

Kendi hukuklar›n› da linç etmekte

kararl› olan Trabzon Baflsavc›l›¤›

Türkiye'de hukukun olmad›¤›n› da

bu peflpefle kararlar›yla halk›m›za

gösteriyor.

Linç edilmek istenenlere 

sahip ç›kan doktora 

soruflturma

Linç güruhunun bafl›n› okflayan

devlet, linç giriflimine maruz kalan-

lara sahip ç›kanlar› da cezaland›ra-

rak, “linç bizim politikam›zd›r” ger-

çe¤ini bir kez daha itiraf ediyor. Va-

lisi, belediye baflkan›, emniyet mü-

dürü, mahkemelerinden sonra, s›ra-

da YÖK’çü üniversiteler var.

6 Nisan 2005’te, Trabzon’da sal-

d›r›ya u¤rayan ve gözalt›na al›nan

TAYAD’l›lara destek vermek ama-

c›yla mahkeme ç›k›fl›nda bekleyen

ve “Arkadafllar Sizi Çok Seviyoruz.

Faflizme Karfl› Omuz Omuza” diyen

Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p

Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Anabilim

Dal› Asistan› Dr. Hacer Örgülü hak-

k›nda, KTÜ T›p Fakültesi Dekanl›-

¤› taraf›ndan disiplin soruflturmas›

aç›ld›.

KTÜ T›p Fakültesi Dekanl›-

¤›'ndan Dr. Hacer Örgülü'ye gelen 8

Temmuz tarihli mektupta, Örgü-

lü'nün, “Arkadafllar Sizi Çok Sevi-

yoruz!, Faflizme Karfl› Omuz Omu-

za!” diye slogan atmas› nedeniyle

ilgili hakk›nda Yüksekö¤retim Ku-

rumlar› Yönetici Ö¤retim Eleman›

ve Memurlar› Disiplin Yönetmeli-

¤i’nin ilgili maddeleri uyar›nca di-

siplin soruflturmas› aç›lmas›na ve

soruflturmac› olarak Prof. Dr. Ad-

nan Çal›k'›n görevlendirilmesine

oybirli¤i ile karar verildi.” ifadele-

ri yerald›. 

Gerçekleri kimsenin 

ö¤renmesini istemiyorlar

Linç giriflimine maruz kalan TA-

YAD’l›lar›n da içinde oldu¤u HÖC

üyeleri; 6-10 Nisan sald›r›lar›n›n ar-

d›ndan, may›s ay›ndan itibaren, linç

girifliminin Trabzon halk›ndaki yan-

s›malar›n› araflt›rmak ve

6 Nisan’da da¤›t›lan bil-

dirilerde neler yazd›¤›n›

anlatmak için bir anket

çal›flmas› yürütüyorlar. Çal›flma

kapsam›nda flu ana kadar yüzlerce

insana ulafl›ld› ve gerçekler anlat›l-

d›. Trabzon polisi, provokasyonun

teflhir edilmesine tahammülsüzlü-

¤ünü 8 Temmuz günü gösterdi.

''TRABZON'da L‹NÇ G‹R‹fi‹M‹''

bafll›kl› anket çal›flmas›n› yürüten-

lerden Nurhan Y›ld›z, Sürmene

Meydan›'nda zorla gözalt›na al›nd›. 

Önce anket gerekçe gösterildi,

ard›ndan “izinsiz bildiri da¤›tma”

gerekçesiyle gözalt› nedeni aç›klan-

d›. Y›ld›z, bu hukuksuz gözalt›nda

ifade vermeyerek direnirken, polis

bu gerçek d›fl› suçlamalar›n tutma-

yaca¤›n› anlayarak, savc›l›¤a dahi

ç›karmadan Y›ld›z’› serbest b›rakt›.

Trabzon halk›na gerçekleri an-

latma faaliyeti bask›lara karfl›n sü-

rerken, bir kez daha oligarflinin hal-

k›n gerçekleri ö¤renmesinden duy-

du¤u korku aç›¤a ç›k›yor. Ki, ayn›

kesimler, halk›n gerçekleri bilme-

mesinden, gerici yönlerinden yarar-

lanarak provokasyonu örgütlemeye

çal›flm›fllard›.

Trabzon’da provokasyon sürüyor

Adana’da provokasyon 

giriflimi

Adana'da yüzlerce kifli, Abdul-

lah Öcalan'a yönelik uygulamalar›

ve askeri operasyonlar› protesto

amac›yla 10 Temmuz günü yürü-

yüfl yapt›. Göstericilere hakaretler

eden 10 kiflilik faflist bir grup, sal-

d›r› girifliminde bulundu.

11 Temmuz tarihli Hürriyet, ha-

beri “Vatandafl daya¤›ndan polis

kurtard›” diye verdi.

Bu tabloda bir çarp›kl›k yok

mu?

Bir yanda yüzlerce kifli, öte

yanda 10 kifli ve polis yüzlerce in-

san› kurtar›yor! Demokratik bir

eyleme sald›ran güruh ise, yine

“vatandafl”! Provokatörlük böyle

meflrulaflt›r›l›yor. 



J‹TEM eleman› Abdülkadir Ay-

gan'›n itiraflar›ndan birisi daha ka-

n›tland›. 

D‹HA, Yeniden Özgür Gündem

ve Özgür Politika Gazeteleri’nde

yay›nlanan itiraflar› karfl›s›nda ikti-

dar ve yarg› suskunlu¤unu sürdü-

rürken, Aygan’›n krokilerini dahi

çizdi¤i iki “faili meçhul” cinayetin

belgeleri devletin arflivinde ç›kt›. 

J‹TEM’ci Aygan’›n Orhan Cin-

göz ve Edip Aksoy isimli halktan

yurtsever insanlar›n öldürülerek gö-

müldü¤ü yerin krokisini çizmesinin

ard›ndan, aileleri 10 y›l önce “kay-

bettikleri” ve kendilerinden bir daha

haber alamad›klar› çocuklar›n›n gö-

müldü¤ü yerdeki mezar›n aç›lmas›

talebiyle Silopi Cumhuriyet Savc›l›-

¤›'na baflvurdu.

Soruflturma sonucunda, Silopi

Kaymakaml›¤›'nda bulunan bir dos-

yada, Aksoy ve Cingöz'ün “kaybol-

du¤u” 7 Haziran 1995 tarihinden 21

gün sonra cesetlerinin Aygan'›n kro-

kisini çizdi¤i alanda, pamuk iflçileri

taraf›ndan bulunarak belediyece

topra¤a verildi¤i ortaya ç›kt›. 

Ayn› dosyada, savc›n›n tutana¤a

Cingöz ve Aksoy için, “güvenlik

güçleri ile girdikleri çat›flmada öl-

dürülen örgüt üyelerine ait olabile-

ce¤i” diye ifade etti¤i ve “cesetlerin

kendi arkadafllar› taraf›ndan kaç›r›-

larak belirtilen yere gömülmüfl ola-

bilece¤i” kanaatine var›larak dosya-

n›n “görevsizlik” karar› verilerek

kapat›ld›¤› anlafl›ld›.

J‹TEM kaç›r›yor, katlediyor,

savc› böyle akl›yor. 

Çocuklar›n› resimlerinden teflhis

eden ailelerden Ayfle Cingöz, y›llar-

ca devlete 'bu kay›plar›n ak›betini

siz biliyorsunuz' dediklerini ama

onlar›n kabul etmedi¤ini belirterek,

“fiimdi dediklerimiz ortaya ç›k›yor.

Benim o¤lum kimsesizler mezarl›¤›-

na gömülmüfl.” diye konufltu.

Susmak, sahiplenmektir

J‹TEM eleman› Abdülkadir Ay-

gan'›n itiraflar›n›n do¤rulu¤u bir

kez daha ortaya ç›k›yor. 

Peki iktidar susmaya devam ede-

cek mi?

AKP iktidar›na karfl› “ba¤›ms›z-

l›¤›n›” savunma mücadelesini ver-

diklerini söyleyen yarg› susmaya

devam edecek mi?

Binlerce kay›p yafland› bu ülke-

de. Ve bir J‹TEM’ci ç›k›yor, flunlar›

kaç›r›p katlettik, flunlar› kaybettik

diye isim isim, gömdükleri yerleri

anlatarak itiraflarda bulunuyor.

Ama ne mahkemelerden ne de ikti-

dar cephesinden “t›k” yok! Sanki

tüm bunlar yaflanm›yor bu ülkede.

Aygan’›n itiraflar›ndan birinin

daha kan›tlanmakla kalmay›p, dev-

letin resmi belgeleri aras›nda ç›km›fl

olmas›, binlerce insan›n nas›l kay-

bedildi¤ini, halka karfl› savafl›n bü-

tün devlet kurumlar›nca organize

bir flekilde nas›l yürütüldü¤ünü gös-

termektedir.
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Aygan’›n itiraflar› belgeleniyor 

AKP ve yarg› sadece susuyor!

Dersim’de kontgerilla faaliyetleri

h›z kazan›yor. 

Bu kez de Bülent Y›lmaz isimli

devrimci demokrat bir kifli, Ova-

c›k’ta, bafl›na kar maskesi geçirilerek

J‹TEM taraf›ndan kaç›r›ld›. 10 Tem-

muz günü akflam saatlerinde yaflanan

olayda, Y›lmaz’›n köyleri yak›lanla-

r›n yaflad›¤› barakalara giderken, ilçe

merkezinden beyaz renkli bir araba-

daki J‹TEM’ciler taraf›ndan zorla

arabaya bindirildi¤i ö¤renildi. ‹flken-

ce gördükten sonra serbest b›rak›lan

Y›lmaz, yaflad›klar›n› flöyle anlatt›: 

“Akflam 23.00 sular›yd›. Bara-

kalarda bulanan evime do¤ru gidi-

yordum. Ovac›k giriflindeki petro-

lün oradayken bir anda beyaz bir

taksi önümü kesti ve arabaya bin-

memi istediler. Birisi sar›fl›n, birisi

top sakall›, birisi ise keldi. Arabaya

bindirir bindirmez bana küfür etti-

ler ve dövmeye bafllad›lar. 'Sen ge-

rillan›n yerini biliyorsun. Senin

di¤er arkadafllar›n da var. E¤er

bizlere yerlerini söylemezseniz

seni de onlar› da öldürür Mun-

zur'a atar›z' dediler. Bir fley bil-

medi¤imi söyledim. Dipçiklerle

vurmaya bafllad›lar. Bafl›ma kar

maskesi geçirdiler. Telefonla biriy-

le görüflüyor ve beni Erzincan yo-

luna götüreceklerini, gelip beni

oradan almalar›n› söylüyorlard›.

Sonra beni iki suyun birleflti¤i yer-

de baflkalar›na b›rakt›lar, onlar da

4-5 kifliydi san›r›m. Göremiyor-

dum. Orda da dövdüler." 

Bülent Y›lmaz, Uzunçay›r Bara-

j›'n›n yan›nda bulunan bir flantiyede

sabaha kadar iflkence gördü¤ünü,

ölümle tehdit edildi¤ini, kendisini

kaç›ranlar›n birinin di¤erine "komi-

serim" diye hitap etti¤ini belirterek;

“Beni b›rakt›klar›nda bana '1.5 sa-

at k›p›rda-

ma. K›p›r-

darsan as-

kerler seni

vurur' de-

diler. Ben

y e r i m d e

hareketsiz

d u rd u m .

Daha son-

ra yak›n-

da bulu-

nan Pu¤-

l u ç a y › r

K ö y ü ' n e

g i t t i m . ”

dedi. 

Dersim’de artan bask›lar, 11

Temmuz günü HÖC’ün de yerald›-

¤› demokratik kurum, parti ve sen-

dikalar taraf›ndan protesto edildi.

Aç›klamada Bülent Y›lmaz’›n ya-

flad›klar› anlat›ld› ve “Bask›lar Bizi

Y›ld›ramaz” slogan› at›ld›.

Dersim’de J‹TEM Terörü



Artan bask›lar, katliamlar, infaz-

lar, tutuklamalar çeflitli gösterilerle,

devrimcilerin birlikte hareketiyle

protesto ediliyor.

Bursa: 1 May›s meflrudur
savunaca¤›z

1 May›s'a kat›ld›klar› ve “yasa-

d›fl› slogan att›klar›” gerekçesiyle

tutuklanan 10’u Bursa Temel Hak-

lar üyesi,  15’i ESP üyesi ve birer

kifli DEHAP ile ‹flçi Köylü okuru-

nun duruflmalar›na baflland›. 4 ayr›

dosyada görülen davalardan ilki, 11

Temmuz günü ESP üyelerininkiydi.

15 ESP üyesi tahliye edilirken,

mahkeme önünde "l May›s Tutsak-

lar› Serbest B›rak›ls›n" ve "ESP

Meflrudur Savunaca¤›z" yaz›l› pan-

kartlar aç›larak bir bas›n aç›klamas›

yap›ld›. 

Bursa Temel Haklar üyelerinin

duruflma tarihi henüz netleflmezken,

davan›n Bursa’da de¤il de ‹stanbul

ACM’de görülecek olmas›, keyfili-

¤in bir baflka örne¤i oldu. Zira tu-

tuklananlar tümü için ayn› iddialar-

da bulunulmufltu.

Bu arada; tutuklama terörüne

karfl› biraraya gelen demokratik kit-

le örgütlerinin, 4 hafta önce bafllat-

t›klar› oturma eylemleri bu hafta pa-

zar günü de sürdü. 10 Temmuz gü-

nü Santral Garaj’da yap›lan oturma

eyleminde “1 May›s tutsaklar›na

özgürlük” talebi dile getirildi. “Biz

De¤il Provokatörler Tutuklans›n”

yaz›l› dövizlerin aç›ld›¤› eylemde, 1

May›s’›n meflrulu¤u ve hukuksuz-

luk megafonla halk› anlat›ld› ve 1

May›s marfl› hep birlikte söylendi.

Ayr›ca, 9 Temmuz’da Bursa’n›n

birçok yerinde ayn› anda pankartlar

as›ld›. “1 May›s Tutsaklar›na Öz-

gürlük” yaz›l›, HÖC-ESP-Partizan-

BDSP-Al›nteri imzal› pankartlar›n

ö¤le saatlerinde ‹zmir yolu, Ankara

yolu, Bursa Çarfl› Karakolu karfl›s›,

Gençosman Postanesi önüne as›ld›-

¤› bildirildi.

Samsun: ‘Bask›lar bizi

y›ld›ramaz’

Samsun’da 25 Haziran günü ya-

flanan hukuksuz tutuklamalar, 8

Temmuz günü bir kez daha protesto

edildi. Tutuklanmalar›n›n ard›ndan

bir hafta sonra itiraz dilekçesi ile

tahliye edilenlerin de kat›ld›¤› aç›k-

lamada, “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”

pankart› ve dövizleri tafl›nd›. 

Çiftlik Caddesi Süleymaniye

Geçidi’nde toplanan HÖC ve Ekim

Gençli¤i üyeleri ad›na konuflan

Merve Yavuz, “tutuklanmam›z hu-

kuki de¤il siyasi bir karard›r. Türki-

ye'nin birçok yerinde benzer gerek-

çelerle onlarca insan tutukland›.

Ç›kar›lan TCK'n›n tek hedefi var-

d›r; muhalif kesimleri sindirmek,

susturmak” dedi. Eyüp Beyaz’›n in-

faz›n›n, linç güruhuna sahip ç›k›l-

mas›n›n örnek verildi¤i ve Parti-

zan’›n da destek oldu¤u aç›klama-

da, “Provokasyonlarla, katliamlar-

la, linç giriflimleriyle, tutuklamalar-

la bizleri y›ld›ramazlar.” denildi. 

Antakya: ‘Amaç halk› ve
devrimcileri sindirmek’

Antakya’da ise, keyfi tutuklama-

lara karfl› 12 Temmuz günü, HÖC,

BDSP, ESP ve Partizan taraf›ndan

Antakya Saray Caddesi’nden Ulus

Meydan›’na kadar bir yürüyüfl dü-

zenlendi. 

Baflta 1 May›s gibi en meflru mi-

tingler olmak üzere, demokratik ey-

lemlere kat›lanlar›n hukuk d›fl› bir

flekilde tutuklanmalar›n›n protesto

edildi¤i yürüyüfl s›ras›nda; “1 Ma-

y›s Meflrudur Savunaca¤›z, Eyüp

Beyaz Ölümsüzdür” sloganlar› at›l-

d›. Yürüyüfl s›ras›nda ayr›ca, devle-

tin insanlar› sokak ortas›nda nas›l

yarg›s›z infaz etti¤i ve demokratik

haklar›n nas›l gasbedildi¤i mega-

fonla halka anlat›ld›. 

Ulus Meydan›’na gelindi¤inde

aç›klamay› okuyan Hasan Kutlu, 1

May›s’a yönelik tutuklamalar›, 17

MKP’linin katledilmesi ve Eyüp

Beyaz’›n infaz›n› hat›rlatarak, tüm

bunlar›n halk›n, devrimcilerin sin-

dirilmesi için yap›ld›¤›na dikkat

çekti. Yeni yasalar›n da halk›n üs-

tünde estirilen terörü yasallaflt›rma

amac› tafl›d›¤›n› vurgulayan Kutlu,

“Ama y›llard›r gözalt›larla, tutukla-

malarla, infazlarla, tecrit iflkence-

siyle devrimci iradeyi teslim alama-

d›larsa, bundan sonra da alamaya-

caklar.” dedi.

Polis s›k s›k müdahale edip pro-

vokasyon yaratmaya çal›flt›.
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Y›lmayaca¤›z!

Dersim’de Çat›flma
Dersim’de 17 MKP’linin katledilmesinin ard›ndan süren operasyon-

larda, 6 Temmuz akflam› merkeze ba¤l› Çiçekli Nahiyesi Harman Köyü

k›rsal›nda MKP gerillalar› ile katliam güçleri aras›nda çat›flma yafland›.

Yaflanan çat›flmada Tevhide Ak›nci isimli gerilla yaflam›n› yitirdi.

Tevhide Ak›nci 9 Temmuz günü, Adana'n›n Karaisal› ilçesinde top-

ra¤a verildi. Kabasakal Mezarl›¤›'ndaki cenaze töreninde, 17 Haziran’da

katledilen 17 MKP önder kadro ve üyeleri ile Tevhide Ak›nci’nin foto¤-

raflar› ve "Halk Savaflç›lar› Ölümsüzdür" yaz›l› pankart tafl›nd›. 
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S›n›flar savafl›n›n kurallar› var-

d›r. Bu kurallar› unutmak, unuttura-

rak kitleleri yan›ltmak isteyenlere,

her seferinde kendisini hat›rlat›r.

Örne¤in bu kurallardan biri, emekçi

s›n›flar›n mevzilerini ancak direne-

rek koruyabilece¤ini, söyler. Dire-

nifl çizgisinden sap›ld›¤›nda, ne va-

rolan kurumlar› ne de mevzileri ko-

ruman›n mümkün olmad›¤›n› belir-

tir. Örne¤in, kazan›lm›fl haklara, ya-

rat›lan mevzilere yönelik egemen

s›n›flar›n sald›r›lar›n›n süreklili¤i ve

bir alanda emekçilerin att›¤› geri

ad›mlar›n, burjuvaziye ayn› gedik-

ten sald›r› imkan› verdi¤i, bir baflka

kurald›r bu savaflta. 

Bu basit, bilinen gerçekleri flu-

nun için hat›rlatt›k. E¤itim-Sen’in

ard›ndan KESK’e ba¤l› Büro

Emekçileri Sendikas› (BES) de oli-

garflinin “anadil” üzerinden yürüttü-

¤ü sald›r›lar›n hedefi haline geldi.

BES’in ana tüzü¤ünün 2. maddesi-

nin h f›kras›nda yeralan “... bütün

üyeleri aras›nda amaçlar› do¤rultu-

sunda birlik ve dayan›flmay›, üyele-

rinin kültürlerini gelifltirmeyi, ana

dillerini kullanmay› amaçlar” ifa-

desi nedeni ile merkez yöneticileri

hakk›nda soruflturma bafllat›ld›. Ay-

n› konuda 2002 y›l›nda da sorufltur-

ma aç›lm›fl ve Ankara Cumhuriyet

Savc›l›¤› taraf›ndan “takipsizlik”

karar› verilmiflti. E¤itim-Sen davas›

ve yönetimin geri ad›m›n›n ard›n-

dan, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik

Bakanl›¤›’n›n iste¤i do¤rultusunda

yeniden soruflturma bafllat›ld›. 

E¤itim-Sen, kitleselli¤i ve dina-

mikli¤i nedeniyle hedef olmufltu.

BES ise, KESK yönetiminin uzlafl-

mac›l›¤›n›n aksine direniflçi çizgi-

siyle son dönemde ön plana ç›kan

bir sendikayd›. Soruflturman›n bir

baflka boyutu da elbette, Kürt halk›-

n›n taleplerine yönelik göstermelik

AB de¤iflikliklerinin suya yaz›lan

yaz›dan farks›z oldu¤unu gösterme-

sidir. Asimilasyon ve inkar her alan-

da tüm h›z›yla sürmekte ve faflizm,

demokrasicilik oyunu gere¤i ç›kar-

mak durumunda kald›¤› yasalar› fi-

ili olarak uygulanamaz hale getir-

mektedir. Ayn› günlerde Diyarbak›r

Savc›l›¤›’n›n Kürd-der’in tüzü¤ün-

deki anadille ilgili madde nedeniy-

le, faaliyetlerini durdurma karar›

vermesi de bu paraleldedir. 

Belirtti¤imiz gibi, egemen s›n›f-

lar›n bu sald›r›lar› s›n›f savafl›m›n›n

kurallar› çerçevesinde yürümektedir

ve kendi ç›karlar› aç›s›ndan “do-

¤al”d›r. Tam da burada E¤itim-Sen

kongresinde tüzükte yap›lan de¤i-

flikli¤e yeniden dönüp bak›lmal›d›r.

E¤itim-Sen’e hakim anlay›fl bu de-

¤iflikli¤i yaparken, k›sa ve uzun va-

dede sendikal ve demokratik müca-

dele aç›s›ndan yarataca¤› sonuçlar›

da pekala biliyordu. Hem E¤itim-

Sen tarihine, hem de halk muhalefe-

tine karfl› büyük bir sorumsuzluk

örne¤i sergileyerek, oligarfliye cüret

verdi. 

Oligarfli de sald›r›lar›n› sürdürü-

yor. Tüm bunlar hem dergimizde,

hem de Devrimci Memur Hareketi

taraf›ndan ›srarla vurguland› ve

“E¤itim-Sen barikat olmal›” denildi.

Oysa, KESK yönetimine çöreklenen

reformist-sosyal demokrat-Kürt

milliyetçi ittifak, barikat› örme yeri-

ne kendi elleriyle y›kt›. BES davas›-

n›n özellikle bu de¤iflikli¤in ard›n-

dan yeniden gündeme getirilmesi,

oligarflinin bu konuda ne denli cüret

kazand›¤›n›n ve bu cüreti kimin ver-

di¤inin aç›k bir göstergesidir.

KESK yönetimi, “hedefin KESK

oldu¤unu” aç›kl›yor bu geliflme

üzerine. Dün de böyleydi. Peki geri

ad›m atarak bu sald›r›dan kurtul-

may› baflaramad›¤›n› gördü mü

reformist anlay›fl? Görmemezlik-

ten gelmeye devam edecektir. Aksi,

reformist politikalar››n

varl›k flart›n› ortadan

kald›r›r. Çünkü görmek,

direnmektir, devrimci

sendikac›l›¤a yönel-

mektir. 

Evet! Her türlü uz-

laflma ve küreselleflme

teorilerine karfl›n, s›n›f-

lar savafl›n›n yasalar› ifl-

liyor. Bu yasalar› yok

saymak, çeliflmek, an-

cak tasfiyeyi h›zland›r›r.

Çünkü egemen s›n›flar

yok saym›yor ve gere¤i-

ni yap›yorlar. fiimdi hi-

zaya sokma operasyo-

nuna karfl› BES’i sahip-

lenme, barikat› orada ör-

me zaman›d›r.

E¤itim-Sen yönetimi ‘barikat›’ kendi 

elleriyle y›kt›, s›ra BES’e geldi

Sald›ran ayn› zihniyet
Dava üzerine bir bas›n toplant›s› düzenleyen

BES yönetimi ad›na konuflan Genel Baflkan Bülent

KAYA, sald›y› çok yerinde bir flekilde flu sözlerle

de¤erlendirdi: 

“Kamu kurumlar›n› özellefltirerek ser-

mayeye peflkefl çeken, 13 yafl›ndaki U¤ur

KAYMAZ'› katleden, Adalet Bakanl›¤›

önünde Eyüp BEYAZ'› kameralar›n

önünde infaz eden, anadilde e¤itim gör-

mek isteyenlere soruflturma açan, hapis-

hanelerde tecrite karfl› ölüm orucu ile di-

renerek can verenleri görmezden gelen

zihniyet ile sendika yöneticileri hakk›nda

soruflturma bafllatan zihniyet ayn›d›r.”

emek



AKP’li belediyelerde, Genel-‹fl

üyelerinin bask›, tehdit, rüflvet gibi

yöntemlerle Hak-‹fl’e ba¤l› Hizmet-

‹fl'e geçmeleri yönündeki geliflmeler

üzerine, Genel-‹fl Örgütlenme Daire

Baflkan› Erol Ekici sorular›m›z› ce-

vaplad›. 

***

Bask›lar somut olarak kendini

nas›l gösteriyor, hangi belediyelerde

yo¤unlaflm›fl durumda?

Erol Ekici: AKP, iktidara gelme-

den önce IMF politikalar›na karfl›

oldu¤unu, iflsizli¤i, afls›zl›¤› önleye-

ce¤ini söyledi. Tam tersini yapt›, bu-

güne kadarki iktidarlardan daha faz-

la IMF'ci, daha fazla sald›rgan, daha

fazla açl›k ve sefalet, daha fazla

özellefltirmeci davrand›. 

Bunun do¤al sonucu da, kendisi-

ne karfl› yönelecek muhalif sesleri

bast›rmas› gerekiyordu. Bu arada,

iktidara gelmeden önce bas›na da

yans›yan, Hak-‹fl Genel Baflkan› Sa-

lim Uslu'ya verdi¤i söz vard›. "Ne

iflin var milletvekilli¤inde. Ben seni

Türkiye'nin en büyük konfederasyo-

nunun genel baflkan› yapaca¤›m"

diyordu. Önce, Türk-‹fl'e  ba¤l› Or-

man-‹fl Sendikas›'n›n üyelerini bas-

k›, zor ve fliddetle istifa ettirip, AKP

iktidar›n›n arka bahçesi gibi davra-

nan Hak-‹fl'e

ba¤l› sendika-

ya geçirtti.  

S o n r a ,

özellefltirme,

tafleronlaflt›r-

ma, SSK'lar›n

sat›lmas›, ka-

mu emekçile-

rine yönelen

sald›r›lara ve

IMF politika-

lar›na c›l›z da

olsa ses ç›kar-

maya çal›flan

D‹SK ve D‹SK'e ba¤l› sendikalara

s›ra geldi. D‹SK'in en örgütlü sendi-

kalar›ndan biri Genel-‹fl Sendikas›.

Genel-‹fl susturulursa, D‹SK'in alan-

lara tafl›yaca¤› kitleselli¤in önüne

geçilmifl olacakt›. 

Tabii "susturulmal›yd›!" Bunu da

AKP'li belediyeler eliyle, Hizmet-‹fl

Sendikas› arac›l›¤›yla yapmaya çal›-

fl›yorlar. Çünkü Hizmet-‹fl’in sendi-

kal mücadelede farkl›l›klar›n› anla-

tabilece¤i, s›n›f mücadelesinde ikti-

dardan ba¤›ms›z kendini anlatabil-

me, örgütlenebilme flans› yoktur.

Hatta, Genel-‹fl'e sald›r›lar›n oldu¤u

iflyerlerinde Hizmet-‹fl yöneticilerini

görebilmek mümkün de¤il. D›flar›-

dan bak›ld›¤›nda sendikal rekabet

gibi görülüyor. Ama de¤il. Bizzat

belediye baflkanlar› eliyle insanlar›n

afl›ndan, iflinden olaca¤› tehditleriy-

le sendika de¤ifltirmesine yönelik

telkininden öte, bizzat çal›flma var. 

Bunun en canl› örne¤i Denizli.

Üç ay örgütlenme çal›flmam›z oldu.

800 iflçi çal›fl›yor. Hizmet-‹fl yöneti-

cileri yok ortada. Ama bizim her ifl-

yerinde yapt›¤›m›z toplant›dan son-

ra Denizli Belediye Baflkan›’n›n, ifl-

çilere yönelik "ya ifliniz ya D‹SK,

Genel-‹fl" diye tehditleri var. 3 ay›n

sonunda bu flekilde baflaramay›nca,

insanlar› gruplar halinde iflten att› ve

“200 kiflilik listenin haz›r oldu¤u”

tehdidini yapt›. Hizmet-‹fl’i bizzat

belediye baflkan› örgütledi. Bugüne

kadar Gaziantep, Adana Seyhan, Te-

kirda¤, Çerkesköy, Denizli, Burdur,

Konya Karap›nar, Malatya Yeflil-

yurt’ta yaflad›k. Gaziantep’te Hiz-

met-‹fl Sendikas›’n›n örgütlenmesi-

ne yönelik bir oda tahsis edildi.

Bunlar içinde ne yaz›k ki Denizli'de

baflar›l› oldular. 

Genel-‹fl ve D‹SK bunlara karfl›

ne yap›yor? 

Ne yap›ld›¤›ndan çok flu noktaya

dikkat çekmek istiyorum. Bu yafla-

nanlarda sorunumuz örgütlülüktür.

Her ne kadar örgütlü gibi görünse de

sendikal anlamda bu ülkede yaflanan

s›k›nt›lar›n bütününe karfl› koyabile-

cek s›n›f temelinde bir örgütlülük

yok. Kendi ekonomik demokratik

taleplerini sadece kendi çevresinde-

ki insanlarla koruyabilece¤i yanl›fl

düflüncesi oldu¤undan, iflte cezaev-

leri sorununa, gençli¤in sorununa,

baflka alandaki iflçinin, iflsizlerin,

köylülerin sorunlar›na duyars›zl›k

var. Sendikalar cephesinden böyle

olunca, sendikal örgütlülüklere yö-

nelen sald›r›larda da, toplumun di-

¤er kesimlerinden bir sahiplenme

görmek mümkün olmuyor. Hayat›n

her alan›nda oldu¤u gibi sendikal

alanda da örgütsüzlü¤ün sonuçlar›

bunlar. Her de¤iflen iktidarlarla bir-

likte kiflilerin de sendika de¤ifltirme-

si gündeme geliyor, bilinçsiz iflçi ç›-

karlar›n› böyle koruyaca¤›n› düflü-

nüyor. Halbuki tam tersi. Denizli’de

biz örgütlüyken 800 iflçi vard›, flim-

di 400. Çeflitli biçimlerde sendika-

n›n da onay›yla iflten ç›kar›ld›lar.

Genel-‹fl’in kazand›¤› sözleflme

haklar› ile, iflten atmak belediyeler

için daha zor ve külfetlidir.

Gazete ilan›m›zda, bu sald›r›lara

karfl› birçok fleyi kullanaca¤›m›z

vard›. Yani biz yarg› yoluyla çok

fazla sonuç alman›n mümkün olma-

d›¤›n›n bilincindeyiz. Amac›m›z

toplumun bütün kesimlerinin AKP

iktidar› taraf›ndan kuflat›ld›¤›na, Ge-

nel-‹fl’in de kuflat›lmak istendi¤ine

dikkat çekmek. D‹SK Genel Yöne-

tim Kurulu'nun karar›yla yay›nland›

ilan. Uluslararas› sendikalara da

Türkiye'de demokratik bir sürecin

yaflanmad›¤›n› anlatt›k. Mahkeme

baflvurusu, ‹çiflleri ve Adalet Bakan-

lar› ile görüflmeler oldu. “Olur mu

öyle  fley” gibi takiyyelere baflvur-

dular. Bu görüflmelerden sonra,

uzun süredir görüflme talebimize ce-

vap vermeyen Mamak Belediye

Baflkan› ile görüfltü¤ümüzde, “ha-

berim yok diyemem, ama bu iflin

muhatab› tepedendir” dedi. Yani

AKP’nin merkezi politikas›.

Bu sald›r›lara, ancak iflçilerin

sendikal mücadele içerisinde kendi-
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Genel-‹fl Örgütlenme Daire Baflkan› Erol Ekici

Genel-‹fl’e Sald›r›y› AKP Yürütüyor

Ortak Mücadeleyi Örgütlemeliyiz
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sinin s›n›f olma temelinde e¤itimi

ile karfl› konulabilir. Mamak Beledi-

yesi'nde bu yöndeki çal›flmalar›m›z-

la geri Genel-‹fl’e dönenler oldu. 

S›n›fsal temelde örgütlenmek ye-

rine “ça¤dafl sendikac›l›¤›” öne ç›-

karan, sivil toplumculu¤u öne ç›ka-

ran bir anlay›fl hakim k›l›nmak iste-

niyor. Ve buna karfl› örgütlenerek

mücadele etmekten baflka bir çare

yok iflçiler için. Biz bunu dönüfltür-

meye çal›fl›yoruz. 

Gazetelerdeki ilanda 15-16 Ha-

ziran hat›rlat›larak ‘D‹SK'in gere-

kirse ayn› cevas› verece¤i’ söyleni-

yor. Sizce yap›lmas› gerekenler ne-

ler, D‹SK bugünkü anlay›fl›yla bun-

lar› ne kadar yapabilir?

15-16 Haziranlar’da yarat›lan di-

reniflin tekrar yarat›lmas› için Ge-

nel-‹fl'e yönelik bir sald›r›y› bekle-

meye gerek yok. Bu belki bize

1000-1500 üye kaybettirecek ama

öbür tarafta özellefltirmeyle, tafle-

ronlaflt›rmayla, SSK'lar›n devriyle,

kamuda tasfiyelerle, yüzbinlerce in-

san iflini kaybetti, büyük bir sald›r›

var. 15-16 Haziranlar bu süreçlerde

yarat›lmal›yd›. 

Tabii yaratmay› ne kadar istedi-

¤inize ba¤l›. Bugüne kadar sendikal

cepheye bakt›¤›m›zda, söylemler

iyi, hep direniflten sözediliyor. Uma-

r›m ki, bu ça¤r› böylesi bir sald›r›n›n

ancak 15-16 Haziran gibi direnifller-

le bertaraf edilebilece¤ini gösterir,

buna hizmet eder. 

Evet böyle bir sald›r› var ve biz

bu sald›r›y› tek bafl›m›za bertaraf et-

memiz mümkün de¤il. Bize ve top-

lumun tüm kesimlerine yönelen sal-

d›r›lara karfl› mücadele etme gere¤i;

bu ülkenin tüm kurum ve kuruluflla-

r›nca görülmeli ve sahiplenmeyle

ete kemi¤e bürünen bir mücadele

anlay›fl›yla ortak bir direnifl hatt›

oluflturulmal›d›r.
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Liman-‹fl Sendikas› Mersin fiubesi, AKP iktidar›n›n

özellefltirme politikalar›n› 11 Temmuz günü yapt›¤›

eylemle protesto etti. Liman A Kap›s› önünde topla-

nan iflçiler, "Liman› Satmak Mersin'i Satmakt›r" pan-

kart› açarak, "‹flçi Memur El Ele Mücadeleye, Direne

Direne Kazanaca¤›z" sloganlar› att›lar.

Liman’da 

Özellefltirme 

Protestosu

AKP iktidar›n›n ilerici sendika-

lar› tasfiye ederek, dinci-gerici te-

melde örgütlenen kendine yak›n

sendikalar› güçlendirme politikas›

sadece Genel-‹fl ile s›n›rl› kalm›-

yor.

‹fiKUR’da çal›flan BES üyesi

memurlar da Türk Büro-Sen’e üye

olmalar› için AKP’li bürokratlarca

tehdit edilirken, gerici sendikan›n

çeflitli vaatleri ile aldat›lmaya çal›-

fl›l›yor. Bu flekilde birçok BES

üyesi sendikadan istifa ettirilirken,

iflyerinde geçen y›l 50 üye farkla

yetkili sendika BES iken, bu y›l

Türk Büro-Sen yetki ald›. 

BES Ankara 1 No’lu flube, üye-

lerine yönelik bu politikan›n ‹fi-

KUR Personel E¤itim Daire Bafl-

kan› Mustafa Bar›fl’›n deste¤iyle

sürdü¤ünü ifade etti. 

Genel-‹fl üyelerinin Hak-‹fl'e

ba¤l› Hizmet-‹fl Sendikas›'na geç-

mesi için ülke genelinde yap›lan

bask›lar ise, Ankara’da protesto

edildi. AKP’li belediye baflkanla-

r›n›n kendilerine bask› yapt›¤› ifa-

de eden Genel-‹fl üyeleri 8 Tem-

muz günü Çankaya Belediyesi

önünde eylem yapt›lar. 21 beledi-

yede bu bask›lar›n sürdü¤ünü ifade

eden Genel-‹fl Genel Sekreteri Ka-

ni Beko Hizmet-‹fl'in gelmesiyle

tafleronlaflman›n da h›zland›¤›na

dikkat çekti. 

Genel-‹fl, eylem kararlar› almak

için 21-22 Temmuz tarihlerinde

baflkanlar kurulunu toplayacak.

Sendika de¤ifltirme bask›s›

D‹SK’e ba¤l› Genel-‹fl Sendikas›’na

üye, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi

ile ‹ZELMAN iflçileri 8 Temmuz

günü greve bafllama karar› almala-

r›n›n ard›ndan, patronun geri ad›m

atmas›yla sözleflme imzalad›lar. 5

bin iflçiyi kapsayan anlaflmada; ifl-

çilerin talep etti¤i %17’lik maafl

art›fl› kazan›l›rken; bu miktara 10

milyon daha eklendi. Belediye yö-

netiminin gasbetmek istedi¤i sos-

yal haklar da, iflçilerin talebi do¤-

rultusunda korundu.

■‹ ZELMAN’da anlaflma

D‹SK/Genel-‹fl üyesi Salihli Bele-

diyesi iflçileri, 19 Temmuz’da gre-

ve ç›kacaklar›n› duyurdular. Sakal

b›rakma eylemi yapan 460 iflçi,

belediye baflkan› taraf›ndan tehdit

edildiklerini belirterek, “sosyal

haklar›m›z gasbedilmek isteniyor,

esnek çal›flma dayat›l›yor, bunlar›

kesinlikle kabul etmeyece¤iz” de-

diler. ‹flçiler, belediyenin 260 tafle-

ron iflçi çal›flt›rarak direnifllerini

k›rmaya çal›flt›¤›n› ifade ettiler. 

■Salihli’de grev karar›

‹zmit Saraybahçe Belediyesi’nden

at›lan 28 iflçinin, belediye önünde

süren direnifli sonuç verdi. Sendi-

ka ve DKÖ’lerin de destek verdi¤i

eylemler düzenleyen iflçiler, mah-

kemeyi kazanmalar›na karfl›n, taz-

minatlar›n› alam›yorlard›. Beledi-

ye ile Genel-‹fl aras›nda imzalanan

protokol ile iflçilere 57 gün için

tüm tazminatlar› ödenecek.

■Saraybahçe’de kazan›m

Birleflik Metal-‹fl’e üye olduklar›

için, Sincan’da kurulu Ekstra Me-

tal Döküm’de çal›flan 8 iflçiyle da-

yan›flma flenli¤i düzenlendi. 10

Temmuz’da yap›lan flenli¤e D‹SK

ve Türk-‹fl’e ba¤l› sendikalar ile

DKÖ’ler de destek verirken, ko-

nuflmalarda, iflçi s›n›f›na yönelik

sald›r›lara karfl› birlikte mücadele

vurgusu yap›ld› ve s›k s›k ‘Yaflas›n

S›n›f Dayan›flmas›, ‹flçiyiz Hakl›-

y›z Kazanaca¤›z’ sloganlar› at›ld›.

■Yaflas›n s›n›f dayan›flmas›

emek



Ülkemizin birçok il ve ilçesinde

kurulu bulunan Temel Haklar Der-

nekleri, 6 Temmuz 2005 tarihinden

itibaren federasyon çat›s› alt›nda ör-

gütlendiklerini ilan ettiler. Genel

kurullar›n› gerçeklefltirerek Temel

Haklar Federasyonu’nun kurulu-

flunda yeralan dernekler flunlar: ‹s-

tanbul, Ege, Okmeydan›, fiakirpafla,

Anadolu, Bahçelievler, Antalya,

Ankara, Dersim, Malatya, Gazi, ‹ki-

telli ve Ordu Temel Haklar ve Öz-

gürlükler Dernekleri. Di¤er Temel

Haklar derneklerinin de önümüzde-

ki süreçte federasyona kat›l›m ka-

rarlar› almalar› bekleniyor.

Mücadelenin ‹çinde

Temel Haklar Dernekleri’nin is-

mini; bask›n›n, hak gasplar›n›n, hak

ve özgürlükler mücadelesinin oldu-

¤u her yerde duyduk. Bu yüzden

oligarflinin bask›s› üzerlerinden hiç

eksik olmad›, susturulmak istendi-

ler. Ama onlar y›lmad›lar; hak ve

özgürlüklerin direnerek, bedel öde-

yerek kazanaca¤›na inand›lar ve bu

perspektifle mücadelelerini sürdür-

düler. ‹flçiler özellefltirmeye direnir-

ken onlar› yan›nda gördü. Memur-

lar sald›r› yasalar›na karfl› eylemle-

rinde onlar›n sesini duydu. Ö¤renci

gençlik üzerindeki bask›lara ilk ta-

v›r alanlar aras›nda yerlerini ald›lar.

Hapishanelerdeki zulmün karfl›s›na

dikilen tutsak ailelerini hiç yaln›z

b›rakmad›lar. Y›k›mlar direnen ge-

cekondu halk›n›n örgütlenmesinde,

bar›nma haklar›n›n savunulmas›nda

tereddütsüz yerlerini ald›lar. ‹nfaz-

lara, iflkencelere, hukuksuzlu¤un

dayat›ld›¤› yarg›lamalara karfl› mü-

cadelenin ön saflar›nda oldular. 

Çeflitli halk kesimlerinin müca-

delelerinin yan›nda yeral›rken, “da-

yan›flmac›” de¤il, sorunun sahibi ol-

ma düflüncesiyle hareket ettiler. Bu

yüzden, duyarl›l›klar›n› “bas›n aç›k-

lamalar›” ile s›n›rlamayarak, pratik-

te yaflama geçirdiler. 

Temel Haklar Dernekleri, müca-

delenin içinde, yoksul Türkiye hal-

k›n›n hak arama kavgas›n›n ortas›n-

da geliflti. 12 Kas›m 2004 tarihinde

yapt›klar› bas›n toplant›s›nda, Te-

mel Haklar ve Özgürlükler Dernek-

leri Federasyonu Giriflimi’ni duyur-

mufllard›. 6 Temmuz 2005 günü

baflvurusunu ilgili kurumlara yapa-

rak, TEMEL HAKLAR VE ÖZ-

GÜRLÜKLER DERNEKLER‹ FE-

DERASYONU (TEMEL HAK-

LAR FEDERASYONU) tüzel kifli-

li¤ini kazand›lar. 

Halk›m›z›n En Temel 

Haklar› Çal›n›yor!

8 Temmuz tarihinde bir aç›kla-

ma yay›nlayan Temel Haklar Fede-

rasyonu, haklar ve özgürlükler mü-

cadelesinde seslerinin daha gür ç›-

kaca¤›n› duyurdular.

Ülkelerin iflgal edildi¤i, temel

hak ve özgürlüklerin pervas›zca yok

edildi¤i, hapishanelerin iflkenceha-

nelere dönüfltürüldü¤ü, açl›¤›n ve

yoksullu¤un kol gezdi¤i bir dünya

tablosunu gözler önüne seren Temel

Haklar Federasyonu, Türkiye’de te-

mel haklar ve özgürlükler mücade-

lesinin neden gerekli oldu¤unu da,

halk›n de¤iflik kesimlerinin içinde

bulundu¤u durumu özetleyerek or-

taya koydu. 

‹flçinin, memurun sefalet ücreti-

ne mahkum edildi¤ini, özellefltir-

melerin, iflten at›lmalar›n s›radan-

laflt›r›ld›¤›n› belirten Temel Haklar

Federasyonu, köylünün üretti¤ini

satamaz, satt›¤›n›n yerine yenisini

ekemez duruma getirildi¤ini, tar›ma

deste¤in yokedilerek üreti-

cinin topraklar›n› parça

parça kaybetmeye bafllad›-

¤›n› vurgulad›.

“Okullarda, üniversite-

lerde faflist sald›r›lardan,

türbana kadar birçok hak

gasb› yaflan›rken, s›nav

sistemleriyle gençlerimi-

zin, çocuklar›m›z›n gele-

cekleri karart›l›yor” denilen aç›kla-

mada, son befl y›lda hapishaneler-

de tecrite karfl› yürütülen direniflte

120’ye ulaflan ölümlerin; tecritin,

iflkencelerin, sessiz imhan›n sürdü-

¤üne dikkat çekildi. Ankara’da

Eyüp Beyaz’›n kameralar önünde

ve ad›nda “Adalet” olan bir bakanl›-

¤›n kap›s›nda infaz edilmesinin na-

s›l bir ülkede yafland›¤›n›n en çarp›-

c› örne¤ini teflkil etti¤ine vurgu ya-

p›lan aç›klamada, “bu ülkede TE-

MEL HAKLAR VE ÖZGÜRLÜK-

LER mücadelesi verilmeyecek de

nerede verilecektir?” sorusu sorul-

du.

Bask›n›n, yoksullu¤un, ba¤›ml›-

l›¤›n oldu¤u bir ülkede as›l sorunun

bunlara karfl› ne yap›laca¤› oldu¤u-

na dikkat çeken Temel Haklar Fede-

rasyonu, kurulufl amaçlar›n› da bu

sorunlara dayand›rd› ve flöyle dedi:

“Bizler; ülkemizin ve halk›m›z›n

sorunlar›n› ‘Irk, s›n›f, din, dil ve

cinsiyet fark› gözetmeksizin herke-

sin kiflili¤ine ba¤l›, dokunulmaz,

devredilmez, vazgeçilmez temel

hak ve özgürlüklere sahip oldu¤un-

dan hareketle, bu hak ve özgürlük-

lerin halk lehine geniflletilmesi için

tüm yurtta ve dünyada s›n›rlamala-

r›n kald›r›lmas›, özgürlüklerin daha

etkin kullan›lmas› amac›nda olan

her dernek, kurum ve tüzel kurulufl-

la yard›mlaflma, dayan›flma ve bir-

likte demokratik faaliyetleri örgüt-

leyerek’, çözüme ulaflt›rma yönün-

de bir iradeyi ortaya koyaca¤›z.

Hakl›y›z Kazanaca¤›z!

Tarih tan›kt›r ki, kendi gücüne

güvenerek direnen, mücadele eden-

ler, hakl› bir davan›n bayra¤›n› tafl›-

yorlarsa, mutlaka kazan›rlar. 

Bask›n›n, sömürünün, iflgallerin,
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Temel Haklar Federasyonu Kuruldu:

“Tarih Bize Yol Gösteriyor, 
Hakl›y›z Kazanaca¤›z!”



savafllar›n, iflkence ve katliamlar›n ol-

mad›¤› bir dünya ve Türkiye için mü-

cadele eden devrimciler iflte bu tarih-

sel gerçekten al›yorlar gücünü. De-

mokratik mücadeleyi de, nihai kurtu-

luflun bir parças› olarak görüyor ve bu

anlamda düzenin icazetine dayanma-

yan bir kavgay›, bedellerini ödeyerek

sürdürüyorlar. 

Solun önemli bir kesiminde, hak

ve özgürlükler mücadelesinin Avrupa

Birli¤i’ne endekslendi¤i, onlar›n be-

lirledi¤i s›n›rlar›n d›fl›na ç›kman›n be-

del ödemek anlam›na geldi¤i ve bun-

dan kaç›n›ld›¤› bir ortamda, Temel

Haklar Federasyonu önemli bir mevzi

olacak, bugüne kadar oldu¤u gibi,

farkl› bir hak ve özgürlükler mücade-

lesi anlay›fl›n›n temsilcisi olacakt›r. 

Bu mücadelede tek bafl›na de¤ildir

Temel Haklar Federasyonu. 

Dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de

haklar ve özgürlükler mücadelesi ve-

ren, ba¤›ms›zl›k ve demokrasi isteyen

toplumsal hareketlere, örgütlenmele-

re, kurumlara, kiflilere yönelik emper-

yalistlerin ve iflbirlikçi iktidarlar›n yo-

¤un sald›r›lar› karfl›s›nda, tüm dünya-

da bir direnifl gerçe¤i vard›r. 

Temel Haklar da, aç›klamas›nda

belirtti¤i gibi, “dünyan›n dört bir ya-

n›nda direnenlerin, mücadele edenle-

rin, Türkiye’den, Anadolu toprakla-

r›ndan bir parças› olmaya devam ede-

cektir”. 

Örgütlenme ve Birlikte 

Mücadele ‹radesi

Temel Haklar Federasyonu, salt

ayn› isimleri, ayn› amaçlar› tafl›yan

derneklerin biraraya gelifli de¤ildir.

Bunun da ötesinde federasyonlaflma

karar›; egemen s›n›flar›n böl-parçala-

yönet politikas›na bu alandan verilmifl

bir cevapt›r. Halk kesimlerinin birbi-

rinden tecrit edilmesine, mücadelele-

rinin yaln›zlaflt›r›larak bo¤ulmas›na

karfl›, merkezi düzeyde birlikte müca-

dele kararl›l›¤›d›r.

Oligarflinin ve emperyalizmin sal-

d›r›lar›na karfl› koymak, bunun da öte-

sinde en temel hak ve özgürlüklerimi-

zi gelifltirmek, örgütlenmekten, birlefl-

mekten ve mücadele etmekten geç-

mektedir. Bu anlamda; 15-20 derne-

¤in ya da sendikan›n biraraya gelmesi

tek bafl›na bir fley ifade etmemektedir.

Yani, her zaman “birlikte güç” do¤-

mayabiliyor. Kendi gücüne güvenen,

daha genifl kesimleri biraraya getir-

meyi, örgütsüz halk kesimlerini örgüt-

lenmeyi hedefleyen bir örgütlenme,

daha büyük bir güç demektir. K›sa bir

sürece yay›lan prati¤i ile; demokrasi

mücadelesini Avrupa Birli¤i’ne hava-

le etmeyen, haklar›n direnilerek kaza-

n›laca¤› perspektifiyle hareket eden

Temel Haklar Dernekleri’nin federas-

yon ile emperyalizmin ve faflizmin

karfl›s›na daha büyük bir güç olarak

ç›kaca¤› aç›kt›r. 

Birleflelim, Mücadele Edelim

Kazanal›m!

Örgütlü olmayan bir halk, “hiçbir

fley”dir. Ancak örgütlü bir halk, ege-

men s›n›flar›n sömürü mekanizmala-

r›n›n, zulüm ayg›tlar›n›n karfl›s›na ç›-

kabilir ve eflitli¤in, adaletin oldu¤u

ba¤›ms›z bir ülkeyi kendi elleriyle ya-

ratabilir. 

Temel Haklar Federasyonu’nun ilk

aç›klamas›nda, halk›n “birli¤ini sa¤la-

ma ve mücadele” temel ilkeleri üze-

rinde hareket edilece¤i belirtildikten

sonra flu ça¤r›ya yer veriliyor:

“Bizler; kad›n›ndan erke¤ine,

yafll›s›ndan gencine, Türk’ünden

Kürt’üne, Laz’›na, Arap’›na, Çer-

kez’ine, Alevi’sinden Sünni’sine,

her kesimden Türkiye halklar›n›;

iflçimizi, köylümüzü, memurumu-

zu, gençli¤imizi, mühendisimizi,

doktorumuzu, küçük esnaf›m›z›;

TEMEL HAKLAR VE ÖZGÜR-

LÜKLER DERNEKLER‹ FEDE-

RASYONU çat›s› alt›nda mücadele

etmeye ça¤›r›yoruz.

B‹RLEfiEL‹M, MÜCADELE

EDEL‹M, KAZANALIM!”
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Temel Haklar

Federasyonu Adresi

Fulya Mah. Büyükdere Cad. 

Sema Apt No: 30 Kat: 5 

fiiflli-‹STANBUL



Bilmek ‘hak’sa, karfl›

ç›kmak ‘görev’dir.

‹flte, görün ve bilin:

TECR‹T ZULMÜ 

KOYULAfiTIRILIYOR!

1 Haziran’dan itibaren yürürlü¤e

sokulan yeni faflist yasa ve genelge-

lerle, F tipi hapishanelerden gelen

bask›, yasak ve keyfilik haberleri

artt›. Haberlerin türü ayn›, fakat s›k-

l›¤› daha fazla. 

Tecrit zulmünü AKP iktidar› ve

Adalet Bakanl›¤› ‹NKAR ediyor,

burjuva medya SANSÜR koyuyor;

inkar ve sansür, insanlar›n hücreler-

de veya Adalet Bakanl›¤› önünde

neden öldüklerini gizlemeye çal›fl›-

yor. ‹nkar›n ve sansürün kaleleri y›-

k›lacak, kimse tecrit gerçe¤ini gör-

mekten ve tart›flmaktan kaçamaz.

‹flte tecrit gerçe¤ini bilenlerin göre-

vi burada bafll›yor; tecrite karfl› her

ses, her karfl› ç›k›fl, inkar ve sansü-

rün kale duvarlar›na düflen bir top

güllesi veya en az›ndan bir mermi

olacakt›r. Mermilerle kale duvar›

y›k›l›r m› demeyin; “Kayay› delen

suyun  gücü de¤il, damlalar›n sü-

reklili¤idir”!

“Ben tek bafl›ma ne yapabili-

rim?” diyenler, tecrite karfl› müca-

delede bir damla olun yeter, damla-

lar dalga olur...  

‹flte yeni Ceza ‹nfaz

Kanunu: Edirne F

Tipi’nden icraatlar

TAYAD’l› Aileler imzas›yla

7 Temmuz’da yap›lan aç›k-

lamada, tecritin yeni bir uygulama-

s›na dikkat çekildi. ‹flte TAYAD’›n

aç›klamas›ndan baz› bölümler:

“Afla¤›da yazaca¤›m›z olaylara

iliflkin sak›n mant›kl› bir aç›klama

aramay›n. Ve sak›n bu nas›l bir uy-

gulama demeyin... Ve as›l olarak da

‘buras› Türkiye’ deyip geçmeyin

Evet buras› Türkiye ve bu ülke-

de hak hukuk adalet yok. Bu ülkede

içerisi d›flar›s›yla koyu bir tecrit var

Ve yaflanan bask› ve zulüm ka-

n›ksand›¤›, ses ç›kar›lmad›¤› nokta-

da afla¤›da okuyaca¤›n›z olaydaki

gibi bask› ve tecriti uygulamak için

son derece trajikomik gerekçelere

baflvurulur.”

TAYAD’l›lar›n aç›klamas›nda

aktar›lan olay, önceki say›m›zda

yazd›¤›m›z Avukat Behiç Aflç›’ya

karfl› uygulanan keyfili¤in yeni bir

örne¤idir. 

Edirne ‹nfaz Hakimli¤i, 2005/56

No'lu karar›yla, Av.  Taylan Ta-

nay’›n “Avukat görüflünde yan›nda

gardiyan bulundurma” karar› veri-

yor. Ve do¤al olarak böyle bir keyfi-

yete karfl› ç›kan tutsak ve avukatlar

görüfl yapam›yor.

Peki Av.  Tanay’la ilgili böyle bir

karar›n al›nmas›n›n gerekçesi ne-

dir? Buyrun gerekçeyi okuyal›m: 

“Av. Taylan Tanay'›n müvekkille-

rine 01.06.2005 tarihli tutanakta

belirtilen Yürüyüfl Dergisinin 1. ve

2. say›lar›n› getirdi¤i... hükümlü Ali

Osman Köse'nin Deniz ismine gön-

derdi¤i mektupta Yürüyüfl dergisi-

nin 1. ve 2. say›s›n›n Av. Taylan Ta-

nay taraf›ndan getirildi¤ini beyan

etti¤i...”

Bas›n Kanunu’na göre yay›n fa-

aliyetini sürdüren Yürüyüfl Dergi-

si’ni götürmek, F tipi hukukunda

“örgütsel haberleflme sa¤lamak”

oluyor!!! Maksat, tecrit karar›nda

usülen bir “gerekçe” olsun!

Ali Osman Köse ve Ercan Kartal

5 y›ld›r tek kiflilik hücrelerde tutul-

maktad›rlar. Ve görebildikleri, ko-

nuflabildikleri tek insan avukatlar›-

d›r. Bu keyfi ceza ile bunlardan

mahrum b›rak›lmaktad›rlar. 

TAYAD’l›lar aç›klamalar›n›n so-

nunda flöyle dediler: “TAYAD'l› Ai-

leler olarak hiç kimse bizden, evlat-

lar›m›z› terketmemizi beklemesin.

Hiçbir keyfi ceza onlarla olan ba¤›-

m›z› kesemez. Her zaman oldu¤u gi-

bi evlatlar›m›z›n d›flar›daki sesi ol-

maya devam edece¤iz.”

Yasak yasak yasak

Ceza ceza ceza...

* Tutsaklar›n TAYAD ve

UTMP taraf›ndan düzenle-

nen “tecrite karfl› mücadele”

sempozyumuna gönderdikleri mek-

tuplar›n baz›lar› “sak›ncal›” bulu-

nup, gönderilmedi. Baz› mektuplara

iliflkin de komisyon, mektubun me-

tin k›sm›n› göndermeyiz ama için-

deki fliirleri göndeririz karar› ald›. 

* Kocaeli 1 No’lu F Tipi’nde..

1984 Ölüm Orucu’nun y›ldönümüy-

le ilgili tutsaklar›n haz›rlay›p di¤er

hapishanelerdeki arkadafllar›na ve d›-

flar›ya göndermek istedikleri kartlar

“sak›ncal›” bulunup gönderilmedi.

* Adana'nın Kürkçüler F Tipi

Hapishanesi’nde 65 PKK'li tutuklu-

ya, Öcalan'a yönelik tecrit ve ope-

rasyonların sona ermesi için verdik-

leri dilekçe nedeniyle 1 ay tüm sos-

yal haklarından men cezas› verildi.

3 tutukluya da Kürtçe türkü söyledi-

¤i için hücre cezası verildi. 

Tek kiflilik hücreler!

Rabbena Hanedar’›n yeni

adresi flöyle: “Sincan 1

No’lu F Tipi B1-tekler”...

Çünkü o da tek kiflilik hüc-

relere at›ld›. Mektubunda

flöyle diyor

“Yeni yasalardan ilk nasibimizi

ald›k. Geçen hafta ans›z›n gelip bizi

teklere att›lar. Yeni yasada ‘a¤›r mü-

ebbetler’e tecriti öngörmüfl ya. San-

ki 4,5 y›ld›r tecritte de¤ilmifliz gibi.

Yerin yedi kat dibine de koysalar yi-

ne düflüncelerimiz, imançlar›m›zla
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Hapishanelerde nneler ooluyor? BBilmek HHakk›n›z!

HABERLERTECR‹TTEN



yaflayaca¤›z dedik bugüne dek. De-

meye devam edece¤iz.” 

Ölüm orucu direniflçisi Serdar

Demirel de 28 Haziran tarihli mek-

tubunda “flu an 7-8 arkadafl tekli

hücrelerde tutuluyorlar. Bizim da-

vadan Ali Nazik, Rabbena Hanedar

ve Salmani Özcan, di¤erleri

TKP/ML davas› hükümlüsü arka-

dafllar; Ali Gülmez, Kemal Ertürk,

Hasan Çoban, Mesut Deniz, Hakk›

Alphan... Günde 1’er saat havalan-

d›rmaya ç›kabiliyorlar” bilgisini

veriyor.

Tecrite k›smen de¤il

TAMAMEN, k›sa

süreli de¤il, SÜRES‹Z

karfl› ç›k›lmal›d›r!

PKK’li tutuklular, Öcalan'a

yönelik uygulamaları protesto et-

mek için, 11 Temmuz’dan itibaren

mahkemelere de çıkmama kararı

aldı. PKK’liler ayr›ca “bundan

böyle spor gibi tüm iç etkinliklerin

hiçbirine çıkmayaca¤ız” aç›klama-

s›n› yapt›lar. 

PKK’li tutuklular, tecritin flu ve-

ya bu uygulamas›n› de¤il, bütünü-

nü; birkaç haftal›¤›na de¤il, sürekli

olarak reddetmelidirler. ‹mral›’da

ve genelde tecrit politikas›n› etki-

sizlefltirmek bundan geçer. 

“Zulmünüz arts›n...”

Özgür tutsaklar, tecriti ko-

yulaflt›ran uygulamalara

pratikleriyle zaten cevap ve-

riyorlar.  Ümit ‹lter’in Kan-

d›ra F Tipi’nden yazd›¤›

mektup, bu prati¤e yön veren anla-

y›fl› özetliyor:

“Evet, C‹K’li günler bafllad›.

Bugüne kadar fiilen uygulad›klar›

kimi fleyler yan›na kimi ekler yapt›-

lar ve hayata geçirmeye çal›fl›yorlar.

Ama bu memlekette ve buralarda

biz var›z. Ferman padiflah›nsa da¤-

lar bizimdir! ‹flte Faruk da Karade-

niz da¤lar›nda ço¤al›yor. Bundan

ötesi var m›, yok! Hani halk›m›z

der ya, ‘zulmünüz arts›n’ diye, o he-

sap yani. Ellerinden geleni yapt›lar,

yapmaya da devam edebilirler. Biz

buraday›z ve Farukça dimdik ayak-

tay›z. As›l böylesi dik duramayanlar

düflünsünler...

“Bu mektupla beraber sana yine

MASALA göndermek isterdim.

Ama C‹K’ten sonra Masala ‘sak›n-

cal›’ bulundu. Dahas› sadece Masa-

la da de¤il, tek tek göndermek iste-

di¤imiz karikatürler de engelleni-

yor. Gerekçeler komik ötesi bir ka-

ra mizah içeriyor. Mesela gerekçe-

lerden biri flu: ‘Örgüt mensuplar›-

n›n haberleflmesi’... Düflünebiliyor

musun, karikatürler arac›l›¤›yla ha-

berleflme sa¤layan bir ‘örgüt’ söz-

konusu (!). Ya da mesela bir gerek-

çe de flu; ‘yalan yanl›fl bilgiler ya-

yarak panik yaratmak.” ... demek

ki, birileri bizim karikatürleri gö-

rünce panikliyor!

“‹flin özü flu; demek istiyorlar ki,

‘size karikatür çizmek ve yak›nlar›-

n›zla paylaflmak yasak.’ Çünkü mi-

zah anlay›fl›m›zdan hofllanm›yorlar.

Çünkü, mizah anlay›fl›m›z düflünce-

lerimizin bir yans›mas›. Hal böyle

olunca da ‘sak›ncal›’ kararlar› ar-

darda geliyor. ... Ama biz her fleye

ra¤men gülmeye ve üretmeye de-

vam ediyoruz elbette. Kimse neye

nas›l gülece¤imize, hangi konuda

ne çizece¤imize ve nas›l düflünece-

¤imize hükmedemez.”
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‹stanbul Tabip Odas› (‹TO) Yö-

netim Kurulu, 8 Temmuz tarihli bir

aç›klama yaparak, tecritin kald›r›l-

mas› gerekti¤ini söyledi. “Cezaev-

lerindeki Sa¤l›k Koflullar› Düzeltil-

meli, Tecrit Koflullar› Ortadan Kal-

d›r›lmal›d›r” bafll›kl› aç›klamada,

“Hükümet yapt›¤› yasal düzenle-

melerle halk›n sa¤l›kl› yaflam hak-

k›n› piyasan›n insaf›na terkederken

cezaevlerindeki tutuklular da bu

uygulamalardan nasibini al›yor. Tu-

tuklu yak›nlar›n›n baflvurular› F Ti-

pi Cezaevleri'ndeki sa¤l›k koflulla-

r›n›n tutuklu ve hükümlülerin sa¤-

l›klar›n› ciddi boyutlarda tehdit

eder duruma geldi¤i endiflesini do-

¤uruyor” denildi.

“Hayata Dönüfl” isimli katliam

operasyonunun üzerinden 4,5 y›l

geçti¤ini, bu süre zarf›nda insanla-

r›n yaflamay› seçmedi¤ini belirten

‹TO, “Tutuklular›n fiziki ve sosyal

olarak "tecrit" edilerek yaflamaya

mahkum edilmesinin yan› s›ra tu-

tuklu yak›nlar›n›n giderek artan fli-

kayetlerinden anlafl›ld›¤›na göre tu-

tuklular kas›tl› olarak ölüme

terkedilmektedir. Son derece ciddi

sa¤l›k sorunlar› olmas›na ra¤men

tutuklular›n tedavi olmalar› engel-

lenmekte, ilgili hastanelere sevkleri

hastal›klar›n›n son evrelerinde ya-

p›lmakta, hücrelerinde ilaçlar›n›n

kullan›lmas›na bile izin verilme-

mektedir” ifadesinde bulundu.

Hapishane idarelerinin bask›c›

ve hasmane tutumlar›n›n tutuklula-

r›n sa¤l›k hakk› konular›nda da de-

vam etti¤ini ve Türk Tabipleri Bir-

li¤i'nin gözetiminde ba¤›ms›z he-

kim grubu taraf›ndan cezaevlerin-

deki sa¤l›k hizmetlerinin denetimi

gereklili¤ini dile getiren ‹TO Yöne-

tim Kurulu, bu konuda Adalet Ba-

kanl›¤›'na yapt›klar› baflvurular›n

reddedildi¤ine dikkat çekti. ‹TO,

“hükümetin her bafl› s›k›flt›¤›nda si-

vil toplum örgütleri ile ortak çal›fl-

ma yürütece¤i sözü ise koca bir ba-

londan ibaret kalmaktad›r” dedi. 

Aç›klamada son olarak; hapis-

hanelerde yaflananlar konusundaki

sansüre de¤inilerek, “bu sorunu

toplum vicdan›ndan kaç›r›lmas›n›n

sadece ac›mas›z bir siyasal rejim

yarat›lmas›na neden olaca¤›, ülke-

mizin demokratiklefltirilmesine

hiçbir katk› sa¤lamayaca¤› aç›kt›r”

ifadelerine yer verildi. Baflta F tip-

leri olmak üzere hapishanelerdeki

koflullar›n düzeltilmesi için hükü-

meti göreve davet eden ‹TO, bu ko-

nuda yerel tabip odalar›yla iflbirli¤i

yap›lmas›n› istedi. 

‹stanbul Tabip Odas›: ‘Tecrit Kald›r›lmal›d›r’
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Kendi atefllerinde ço¤alan 

karanfillerimizle sars›lmaz 

bir barikat kurduk

Sempozyumu ve tecrite karfl›

biraraya gelen tüm devrimci de-

mokratlar› sevgi ile selaml›yoruz. 

Milenyumun bafl›nda emperya-

lizmin tüm dünyada halklar› teslim

alma politikas› “ya düflünce de¤i-

flikli¤i ya ölüm” formülasyonuyla

somutland›. Muhalif tüm sesler sus-

turulmal›, hele ki, hala ve ›srarla

sosyalizm diyenler ezilip yokedil-

meliydi. Koflulsuz ve tam bir tesli-

miyetti istenen. Kimimizin pay›na

ak›ll› bombalar, Guantanamo, Ebu

Gureybler düfltü, kimimize tehdit-

ler, flantajlar, kara listeler... Kimimi-

ze çarp›t›lm›fl terör fobisi, kimimize

kadife-turuncu devrimler, kimimize

“hayata dönüfller”, tecrit hücreleri...

Dünyam›z kana buland›. Emperya-

lizmin, özgürlük ve demokrasi de-

di¤i her alanda ve her yerde bizim

kan›m›z akt›. Kan›m›z› ak›tanlar

önlerinde secde etmemizi istediler!

Mümkün müydü secde etmek?

Filistin’de, Irak’ta, Küba’da diren-

di¤imiz gibi, Hayata Dönüfl’lerin

karfl›s›nda tecrit hücrelerinde de di-

rendik. Bu dizginsiz sald›r›lar›n

karfl›s›nda eriyen hücrelerde, kendi

atefllerinde ço¤alan karanfillerimiz-

le sars›lmaz bir barikat  ördük. 

... Halk›m›z omuzlar›nda tafl›d›

cenazelerimizi. Halk›m›z›n omuzla-

r›nda yükselen onurumuz, umudu-

muz direnifl ruhumuzdu, mutlaka

gelecek zaferimizdi. Bu umut ezilen

tüm dünya haklar›n›n umududur.

Bu direnifl, kazanaca¤›m›z zafer

ezilen tüm dünya halklar›n›nd›r. 

Uflak Hapishanesi 

Özgür Tutsaklar›

Gerçekler inatç›d›r

Halk›m›z, Ailelerimiz, Analar›-

m›z, Babalar›m›z, Kardefllerimiz Ve

Dostlar! Hepinize direnifl mevzisin-

den merhaba!

Sansürün her çeflidinin yafland›¤›

günümüzde, bu tür sempozyumlar›n

önemi tart›fl›lmaz. Kan-can bedeli

süren direniflimizin sesi bo¤ulmaya

çal›fl›l›yor. Ama gerçekler ‹NATÇI-

DIR! Onlar›n yalanlar›, demagojile-

ri asla ve alsa GERÇEKLER‹N hal-

k›m›za ulaflmas›na engel olamaya-

cakt›r. Günefl balç›kla s›vanmaz. 

Bizler befl senedir tecrit iflkence-

siyle karfl› karfl›yay›z. Ama bilinme-

li ki, sizler de d›flar›da bu tecrit sal-

d›r›s›yla evde, sokakta, okulda, fab-

rikada ve yaflam›n her an›nda karfl›

karfl›ya geliyorsunuz. 

Bu tecrit politikas›na karfl› koy-

man›n tek yolu var oda; direnmek. 

Bu kavga hepimizin kavgas›. Bu

kavga gelecek kavgas›. Bu kavga

afl›m›za-ekme¤imize göz dikenlere

direnme kavgas›. Bu kavga emek

kavgas›. Bu kavga s›n›f kavgas›.

Biz Parti-Cepheli tutsaklar, bu

bilinçle befl senedir direniyoruz.

Direniflimiz sadece hapishanelerle

s›n›rl› de¤il; bizler en baflta emper-

yalizme ve onun yerli iflbirlikçileri-

ne karfl› direniyoruz. 

Söz veriyoruz ki; mutlaka kaza-

naca¤›z. Bu inanç ve kararl›l›kla yo-

lumuza devam ediyoruz. 119 flehi-

dimiz ve Fidan KALfiEN Ekibi-

miz’le feda ruhumuzla mutlaka za-

feri kazan›p tüm ezilen dünya ve

Türkiye haklar›na arma¤an edece-

¤iz. Faruklar›m›z bunun teminat›d›r. 

Tekirda¤ F Tipi 

Özgür Tutsaklar›

Umutsuz olmad›k hiç...

Merhaba Dostlar, 

... Bu ülkenin ilerici, devrimci-

yurtsever ve demokrat insanlar›m›z;

emperyalizmin yalan ve çarp›tmala-

r›na karfl› yeni yeni araçlar yarat-

mak gerekti¤i inanc›nday›z. Bu ül-

kede hakl› ve meflru olanlar, kendi-

lerini yasalarla hapsetmeden ve s›-

n›rlamadan, meflruiyet temelinde

seslerini dünya ve ülke halklar›na

duyurmaktan kaç›nmamal›d›rlar. 

Zulmün oldu¤u yerde direnifl de

vard›r ve meflrudur. Unutulmamal›-

d›r ki; befl senedir ölümüne sürdür-

dü¤ümüz direnifl, Anadolu halklar›-

m›z›n gelece¤i içindir. Bu toprakla-

r› karanl›¤a gömmek isteyen emper-

yalizme ve onun yerli iflbirlikçileri-

ne “bu topraklar sizin dikensiz gül

bahçeniz olmayacakt›r” diye hayk›-

r›yoruz. F tipinde yürüyen kavga bir

GELECEK kavgas›d›r. Sadece ha-

pishaneler sorunu ile s›n›rl› de¤ildir.

fiu an topraklar›m›zda s›n›f savafl›-

m›n›n ölümüne en uç boyutta veril-

di¤i aland›r. Bu kavga Faruklar›-

m›z’la daha geliflti, güçlendi… Bu

kavgan›n hepimiz tam ortas›nday›z. 

Biliniz ki; bugün Türkiye’de el-

de edilen tüm temel hak ve özgür-

lükler devrimcilerin can-kan pahas›

mücadeleleri ile elde edilmifl, kaza-

n›lm›flt›r.

Umutsuz olmad›k hiç. Katliam-

lar, iflkenceler yaflad›k ve hala tüm

bunlar sürdürülüyor. Faflist yasalar

pefl pefle ç›kar›l›yor. Ama biz, de¤il

umudumuzu yitirmek, tam tersi da-

ha da büyüttük, büyütüyoruz. Faruk

kararl›l›¤›m›z›n ifadesidir. 

Buradan tüm dünyaya ilan edi-

yoruz ki; halk›m›za, dünya halklar›-

na zaferi arma¤an edece¤iz. Feda

ruhuyla ölümün üzerine yürüyen sa-

vaflç›lar›m›z bunun teminat›d›r. 

Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sos-

yalizm bayra¤›n› dünya ve Anadolu

halklar› ad›na Türkiye’de dalgalan-

d›rma onuru bizimdir. Bu onur ve

sars›lmaz inanc›m›zla, siz konufl-

mac› dostlar›m›z› selaml›yoruz. 

Nurettin Erenler

Tekirda¤ 1 No'lu F Tipi

Bu kavga hepimizin kavgas›

TAYAD ve UTMP taraf›ndan düzenlenen ‘Tecrit ve Tecrite

Karfl› Mücadele Sempozyumu’na gönderilen mesajlara ve yurtd›-

fl›ndan kat›lanlar›n röportajlar›na yer vermifltik. Sempozyuma,

F tiplerinin sansür duvarlar›n› aflabilen birçok tutsak mesaj› da

geldi. Bu mesajlardan baz›lar›na k›saltarak yer veriyoruz.



1984 Ölüm Orucu, 1 A¤ustos

Genelgesi direnifli, 21 Eylül 1995

Buca, 4 Ocak 1996 Ümraniye, 1996

Ölüm Orucu, 26 Eylül 1999 Ulucan-

lar direnifli, özgür tutsakl›¤›n kanla

yaz›lan tarihinin köfle tafllar›d›r. 

Dört duvar ard›ndaki her sald›r›

ve direnifl, bir öncekinin kanla b›-

rakt›¤› izleri takip etmifl ve hep di-

renifl galip gelmifltir. Teslimiyetin,

korkunun dalga dalga yay›laca¤› bir

odak yapmaya çal›flt›klar› hapisha-

neler, özgür tutsaklar›n devrimci

çizgisiyle bir direnifl oda¤› olmufl-

tur. Ki bu olgu, F tipi hapishanelerin

varl›¤› koflullar›nda da de¤iflmemifl-

tir; halk› teslim alman›n “koçbafl›”

yap›lmak istenen F tipleri de bugün

birer direnifl oda¤›d›r. 

Tutsaklara yönelik sald›r›lar›n

mant›¤› da, seyri de genellikle ayn›

olmufltur; halk› teslim almak için

halk›n önderlerinin bulundu¤u ha-

pishaneleri teslim almak; hapisha-

neleri teslim almak için de tutsakla-

r› hücrelere koymak gerekirdi!..

1996’da devrimci tutsaklara karfl›

gelifltirilen sald›r› politikas›n›n ilk

ad›m› da, hücre tipini uygulamaya

çal›flarak at›lm›flt›.  

1995/96, halk›n mücadelesinin

her fleye ra¤men geliflmeye devam

etti¤ini gösteriyordu oligarfliye. Ga-

zi ayaklanmas›, 1 May›slar, tekelle-

ri vuran halk›n fliddeti, yayg›nlaflan

halk örgütlülükleri bu geliflmenin

kendini gösterdi¤i yanlardan bir ka-

ç›yd›. 

‹ktidar hemen 1 May›s’›n ard›n-

dan Eskiflehir Özel Tip Hapishane-

si’ni açt›. Yeni tutuklananlar Eskifle-

hir’e götürülmeye baflland›. Eskifle-

hir’e götürülen tutsaklar ise saçlar›

trafl edilerek, dövülerek hücrelere

at›ld›lar. 6 May›s’ta yay›nlanan ge-

nelgelerle, hücre, tecrit, itirafç›-

laflt›rma, ba¤›ms›zlaflt›rma uygu-

lamalar›, sistemli hale getirildi. 

Cepheli özgür tutsaklar, bu sal-

d›r›n›n karfl›s›na kapsaml› bir prog-

ramla ç›kmak gerekti¤i düflüncesini

di¤er gruplardan tutsaklarla paylafl-

t›lar. Bu öneriler do¤rultusunda fle-

killendirilen direnifl program› çerçe-

vesinde, tutsaklar, Eskiflehir hücre

tipinin kapat›lmas›, genelgelerin ip-

tali gibi taleplerle 20 May›s’ta  süre-

siz açl›k grevine bafllad›lar. DHKP-

C, MLKP, TKP(ML), TKEP-Leni-

nist, TKP/ML, Direnifl Hareketi,

T‹KB, Ekim, THKP-C/HDÖ ve

TDP davalar›ndan 1500 tutsak aç-

l›¤a yatm›flt›. Hapishaneler bir kez

daha keskin bir irade çat›flmas›na

tan›k olacakt›. 

“Bedeli ne olursa olsun 

zafer bizim olacak!”

Süresiz açl›k grevi ilerliyordu. Art›k aç-
l›k grevinin ölüm orucuna dönüflece¤i gün-
lerdi. Tart›flmalar bu yöndeydi. Voltalarda

günlük geliflmeler tart›fl›l›rken art›k ölüm
orucuna kimlerin kat›laca¤› konuflulmaya
bafllanm›flt›. Kimse kendisini d›fl›nda gör-
mek istemiyordu. Bu onurlu yolculukta gö-
rev almak, flimdi herkesin talip oldu¤u gö-
revdi. Herkes içten içe kendi tart›flmas›n›
da yafl›yordu. Ölüm orucu yaflam›n ortas›-
na gelip oturmufltu. 
May›s, haziran geçti, ancak ikti-

dar Eskiflehir’deki hücre ve iflkence

politikas›n› sürdürdü¤ü gibi, mesela

davas› ‹stanbul’da süren tutsaklar›

Gebze, Sakarya gibi çevre illere da-

¤›tarak yeni uygulamalara girifliyor-

du. 3 Temmuz’da süresiz açl›k gre-

vi, ölüm orucuna dönüfltürüldü. 

Bütün hapishanelerdeki DHKP-

C, MLKP, TKP(ML), TKEP-Leni-

nist, TKP/ML, TDP ve Direnifl Ha-

reketi davalar›ndan 159 ölüm oru-

cu direniflçisi, zulmün önüne bir

barikat ördüler. 

Art›k sonucu ölüme yatanlar be-

lirleyecekti. Baflka bir deyiflle, so-

nucu ölümü yenme kararl›l›¤› ta-

yin edecekti. Oligarfli, 6 May›s ge-

nelgelerinin öncesinde Buca ve

Ümraniye sald›r›lar›yla, tutsaklar›

ölümle tehdit etmiflti. Ölümü yen-

mek, zulmü dize getirmenin ön ko-

fluluydu. Ölüme yatanlardan biri ol-

mak için neredeyse tüm tutsak kitle-

si gönüllüydü. Her meslekten, yafl-

tan, kad›n erkek gönüllüler ordusu,

direniflin as›l gücüydü. 
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S›caklar›n bela de¤il Kerbela oldu¤u
haziran bitmifl, temmuza girmifltik. O gün
3 Temmuz’du. Ölüm orucu ekiplerinde ye-
ralacaklar aç›klanacak ve bant takma tö-
reni yap›lacakt›. Tören haz›rl›klar› çoktan
bafllam›flt›. Tören gününe kadar soranlar›n
kimler oldu¤unu bilmesek de, ilk ekipte
yeralacak savaflç›lar gözlerinden belliydi.
Gözler yüre¤in aynas›d›r. Yüreklerindeki
inanç, sevgi, ba¤l›l›k, cüret ve fedakarl›k
gözlerindeydi. Kalabal›kt›, dolu doluydu
göz bebekleri... 
Kad›n erkek 300 dolay›nda tut-

sak, 3 Temmuz’da Bayrampafla Ha-

pishanesi’nin 16. ko¤uflunda, tarihi

bir güne tan›k oldular. 

Herkesin damarlar›ndaki kan

flimdi daha h›zl› ak›yordu sanki. Ki-

mi dokunsan a¤layacakt›, öylesine

dolmufl, kimisi zulme olan kinini,

öfkesini yans›tm›flt› yüzüne. Kimisi,

ben neden yokum, keflke o en ön s›-

rada ben de olsayd›m isyan› içinde.

Kimi gözlerini karfl› duvarda Mahir

Çayan’la, Cephe önderinin büyük

boy posterine dikmifl, düflüncelere

dalm›flt›. Herkes nefesini tutmufltu...

“Yoldafllar” diye bafllayan tören ko-

nuflmas›n›n ko¤uflta yank›lanmas›y-

la sessizlik bozuldu.  

“Zaferi flehitlerimizle 

kazanaca¤›z”
Tören konuflmas›, süreç de¤er-

lendirmesi yap›p, neden ölüm orucu

sorular›na cevap veriyordu. 

Bu konuflman›n ard›ndan s›ra

ölüm orucu direniflçilerine gelmiflti.

Her ölüm orucu direniflçisi, yerin-

den kalk›p kürsüye ilerliyor, band›

yo¤un alk›fl eflli¤inde tak›l›yor, son-

ra duygular›n› ifade eden k›sa ko-

nuflmalar yap›yorlard›. 

“Yoldafllar, bizler tutsak düflme-

den önce”.... “Ölüm orucu yeniden

do¤makt›r”.... “Ve ben bu gücümle

bir kez daha hayk›r›yorum! halk›ma

lay›k olaca¤›m, yoldafllar›ma lay›k

olaca¤›m”.... “Zaferi flehitlerimizle

kazanaca¤›m›za inan›yoruz, bu

u¤urda ben de flehit düflece¤im”..:.

Sözler, ölüm yolculu¤una ç›kan-

lar›n yoldafllar›na, halk›na son söz-

leriydi. 

Berdan her zamanki emin, tok ve gür
sesiyle konuflmas›n› yapm›flt›. ‹lginç, y›lla-
r›n birikimiyle, direnifller içinde ustalaflan
ama yine de çocuk gibi heyecanl›, mutlu
bir flekilde yapt› konuflmas›n›. Safl›¤›n abi-
desi, yüre¤inin temizli¤ine her zaman göz-
lerinden tan›k oldu¤umuz Yemomuz,
‘Kontrgerilla cumhuriyeti’ diye tan›mlad›¤›
devlete öfkesiyle, Kürt halk›n›n ac›lar›yla
harmanlanm›fl bir konuflma yapt›. 
Direniflin ölüm orucuna dönüfl-

mesiyle d›flar›da da baflta tutsak ai-

leleri olmak üzere halk›n demokra-

tik muhalefeti yükseldi.  

Devlet, her zaman oldu¤u gibi,

ailelerin, demokratik güçlerin karfl›-

s›na copuyla, panzeriyle, iflkenceha-

neleriyle ç›kt›. Ancak onlar da y›l-

mad›. Gecekondularda halk, tutsak-

lar›n taleplerinin kabul edilmesi için

barikatlar kurdular. Direniflin “etki-

lemedi¤i” bir tek kesim vard›: Re-

formizm. Direnifle destek eylemleri

art›k yurtd›fl›na da taflarken, onlar

direniflin d›fl›ndayd›lar. Çünkü

“ölünece¤ine” inanm›yorlard›. 

Bu arada direnifl sürerken bir hü-

kümet de¤iflikli¤i gerçekleflti. Ana-

yol hükümetinin yerine RP-DYP

koalisyonunun iktidar olmas›yla

Adalet Bakanl›¤› koltu¤unu kontr-

gerilla flefi A¤ar’dan Refah Partili

fievket Kazan devrald›. Tutsaklara

sald›r›y› göze alamayan yeni iktida-

r›n baflvurdu¤u tek fley yine “zorla

ölüm orucu yapt›r›l›yor, yiyorlar,

kantinleri boflaltm›fllar...” gibi ya-

lanlar ve d›flar›da demokratik güçle-

re yönelik sald›r›lard›.

Televizyonun karfl›s›nda sald›r›lara ta-
n›k oluyorduk her gün. Bizi yaln›z b›rak-
mayan, direniflin sesi solu¤u olan aileleri-
mize sald›r›yorlard› yine Ankara’da, ‹stan-
bul’da. Coplan›yorlar, dayak yiyor, yerler-
de sürükleniyor ve yine y›lm›yorlard›... 

Bir yandan da yoldafllar›m›z eylemler
yap›yordu... Yaz s›ca¤›. Karfl›m›zda Gülte-
pe, bir taraf Kufltepe. Her akflam Kufltepe
çingenelerin dü¤ünlerinden yükselen mü-
zik sesiyle dolard›. O gece keman ve dar-
buka seslerinin yerini silah tarakalar› ve
bomba sesleri alm›flt›. Gültepe taraf›ndan
belli bir noktadan geliyordu sesler. Ve ak-
l›m›za ilk gelen... ‘kesin bizimkiler’di. 

‹çeride boranlar›m›z gün gün ölüme

giderken, d›flar›da da Adaletler, ölüme ya-
tan yoldafllar› için ç›k›yorlard› soka¤a...
Kula¤›m›zda yank›lanan bomba sesleri, içi-
mizde kabaran öfke vard›. 
‹ktidar aç›klamalar›yla kararl›l›k

gösterisi yapmaya devam ediyordu.

Hapishanelerde denetim sa¤lana-

cak, teröristlerin hapishaneleri okul

yapmas›na izin verilmeyecek, vb.

vb. Sald›r›lar, tehditler ve yalanlar,

ölüm orucu direniflçilerinin hücre

hücre eriyerek ölüme kararl›l›kla

yürüyüflleri karfl›s›nda hükümsüz

kal›yordu. 

Nöbet gruplar› kurmufltuk. Her dire-
niflçimiz için 4 arkadafl belirlenmiflti. Hem
direniflçilerimizle ilgileniyorduk, hem de
onlar bizle ilgileniyordu. Biz nöbetçilerin
çabas›, ölüm orucunun bedensel etkilerini
en az rahats›zl›k verebilecek düzeye çek-
mek, onlar›n çabas› ise, bizlere iyi ö¤ret-
menler olabilmek içindi. 

Günler ilerliyordu. S›caklar daha bir
yak›c›yd›. Temmuz günefli boranlar›m›z›n
oldu¤u 14. ko¤uflu ac›mas›zca vuruyordu.
Günefli engellemek, ko¤uflu serinletmek
için adeta ç›rp›n›yorduk. 13. ko¤uflta da di-
¤er siyasetlerin direniflçileri vard›. 

Boranlar›m›z›n oldu¤u ko¤uflta yere
yataklar serilmiflti. Kimi direniflçiler art›k
yataktan kalkam›yordu. Boranlar›m›z o
durumda bile bofl durmuyor, kimi günlü-
¤ünü yaz›yor, kimi direnifli anlatan mek-
tuplar... Ve hepsinin ötesinde hedefe kilit-
lenmifl, ipi en önde gö¤üslemek yar›fl›nda-
lar. 
Bu difle difl kavga günlerinde di-

renifl ilk flehidini verdi. Ölüm oru-

cunun 63. gününde Aygün U¤ur,

Ümraniye’den zulmün gö¤süne

saplanan ilk mermi oldu. Günlerden

21 Temmuz’du. 

Son günlerde hemen tüm direniflçileri-
mizin durumlar› a¤›rlaflt›. Berdan’›n koflu-
su h›zlanm›fl, h›zlanm›fl ve ipi gö¤üslemiflti. 

Berdan›m›z k›z›lbayrak alt›nda kata-
falkta sonsuzluk uykusundayd›. ‹lk defa
bir flehidin aln›ndan öpüyor, bafl›nda sayg›
duruflunda bulunuyordum. 

Daha dün gece nöbetinde say›klarken
b›rakm›flt›m. Hay›r hay›r, say›klama de¤il,
dört bafl› mamur bir seminerdi bu. Derin
derin nefes al›p verirken son kez ö¤reti-
yordu. Dikkatlice dinliyorduk; “bizler çok
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büyük bir insanl›k ailesinin fertleri olarak
kendimizi hep bafllarda hissedece¤iz... bu
insanl›k ailesinin fertlerinin önü çok aç›k,
buna inan›yoruz, biz baflar›r›z...” Onlar iyi
birer ö¤retmendiler.
RP’li fievket Kazan, A¤ar’›n ge-

nelgelerini kald›r›yoruz manevra-

s›yla direnifli k›rmak istedi, ancak

kald›rd›¤› genelgelerin yerine ayn›

muhtevada yenilerini ç›karm›flt› he-

men. Yüzlerce insan›n ölüme yatt›¤›

direnifl bu tür manevralara flans ta-

n›yamazd›. Ölüme yürüyüfl devam

etti. Ve peflpefle gelen ölüm haberle-

ri herkesi, ülkeyi, tüm dünyay› de-

rinden sarst›. 

23 Temmuz’da Berdan Kerim-

giller flehit düfltü. Onu 24 Tem-

muz’da ‹lginç Özkeskin, 25 Tem-

muz’da Ali Ayata, Hüseyin Demir-

cio¤lu ve Müjdat Yanat, 26 Tem-

muz’da Tahsin Y›lmaz ve dünyan›n

ilk kad›n ölüm orucu flehidi Ayçe

‹dil Erkmen izledi. 27 Temmuz’da

Yemliha Kaya, Osman Akgün, Hi-

cabi Küçük flehit düfltü peflpefle... 

Hapishaneler flehitlerle, d›flar›s›

eylemlerle yang›n yerine dönmüfl-

tü. Hükümet iyice s›k›flt›. Art›k ne

sald›r›s›n› daha fazla sürdürebilir,

ne de manevra yapacak yeni yalan-

lar bulabilirdi. 

Her an› eylem olan 69 günlük di-

renifl, 27 Temmuz’da taleplerin ka-

bul edilmesiyle zaferle sonuçland›.

Direnifl görüflmeler sürerken son fle-

hidini verdi, Hayati Can’la birlikte

12 flehit verilmiflti bu zafer için. 

Katafalkta ikisinin de aln›ndan öptüm.
‹kisinin de bafl›nda sayg› duruflunda bulun-
dum. ‹ki damla gözyafl› akt› içime...

O gözyafllar› birazdan yerini tarifi
mümkün olmayan bir coflkuya b›rakacakt›.
Malta’da u¤urlad›k onlar›. O üç yüz metre
yürüyüflte yaflad›klar›m›, hissettiklerimi,
sloganlar› hayk›r›rkenki öfkenin, ba¤l›l›-
¤›n, devrim heyecan›n›n sesimizdeki titre-
flimleri... Ne kadar yavafl yürürsek o kadar
geç ayr›lacakt›k onlardan. A¤›r ad›mlarla
yürüyorduk, en önde yoldafllar›n›n omuz-
lar›nda ‹lginç’le Yemo. Tüm ko¤ufllardan
kap›lara ç›km›fllar flehitlerimizi selaml›yor-
lar. Kendimi o anda onbinlerce insan›n iz-
ledi¤i bir törende gibi hissediyorum... Ö¤-
retmenlerimizin, önder yoldafllar›m›z›n ar-

kas›ndan yürüyorduk. Onlar› u¤urlayan
yoldafllar› olarak iyi birer ö¤renci oldu¤u-
muzu gösterecektik 4 y›l sonra...

1996’n›n miras›, 

Büyük Direnifl’te

1996 Ölüm Orucu 69 gün sürdü;

Her an› bir eylemdi. Bir tarih yaz›l›-

yordu ve onlarca y›ll›k tarih 69 gü-

ne s›¤d›r›l›yordu... 

Tutsaklar ölümü yenerken, bur-

juva ideolojisi de büyük yara ald›

96 direniflinde. “Ölüme yatanlar›n

ideolojik sald›r›s› karfl›s›nda, burju-

vazi sendeledi ve yalanlar›n› ço-

¤altt›. Ama inand›r›c›l›¤›n› yitirdi.

Çünkü ölümü yenenlerin karfl›s›nda

her fley güçsüzdü.” Buna bir kez da-

ha tan›k olduk 19 Aral›k’ta. Bir kez

daha F tipi hapishanelerin hücrele-

rinde tan›k olduk. 

1984 Ölüm Orucu direniflçileri-

nin topra¤a att›klar› tohumlar, 1996

Ölüm Orucu’nda filizlendi, bugün-

se filizler ço¤ald›, ormanlaflt›, kök-

lerini sa¤lamlaflt›rd›. 1996 Ölüm

Orucu’nda kahramanl›¤›n kitlesel-

leflti¤ini söylemifltik. 2000-2005 di-

renifli, iflte bunun ürünü ve kan›t›d›r. 

Berdanlar boran olup yaratt›klar›

destan, Fidanlar’la, Berkanlar’la,

Faruklar’la gelece¤e tafl›n›yor.

1984’e, 1996’ya ve 2000-2005 dire-

nifline damgas›n› vuran, özgür tut-

saklarda cisimleflen Cephe anlay›fl›-

d›r. Zulmün teslim alma sald›r›lar›n›

püskürten, devrimin yolunu açan bu

direnifl ruhu büyük bir iddia ve

inanc›n sonucudur. 

Özgür tutsaklar, 1996’y› 2000-

2005 Büyük Direnifli’ne politik, ör-

gütsel, moral aç›dan ba¤layanlard›r.

1996’da 69 gün ölüme yürüyen ve

2004’te hücresinde bedenini tutufl-

turarak flehit düflen Hüseyin Çukur-

luöz flöyle diyordu;

“Düfllerimden biri, 96’y› 2000-2004’e
ba¤layan köprü olmakt›... Berdan›m›z›n o
gür sesiyle ‘Bir mermi de benden aslan›m’
hayk›r›fl›n› 2004’e ilk tafl›yan, patlatan ol-
makt›, olmad›. Ümitimiz’in kurdu¤u köp-
rüden geçmek düfltü madem pay›m›za, ge-
çecek, zaferiniz olaca¤›m...”
Bayra¤› her dönemde, her koflul-

da tafl›mak, siyasi istikrar, kararl›-

l›k, cürettir... ‹ddiam›z direniflimiz

kadar büyük de¤ilse, o çizgide istik-

rarl› olunamaz. Devrimci tutsakla-

r›n 1996 Ölüm Orucu’nda sa¤lanan

birlikteli¤inin, 2000’de ve sonras›n-

da sa¤lanamamas›n›n nedeni de bu-

dur. 1996 Ölüm Orucu’na iliflkin

flöyle demifltik:

“Eylem birlikte sürdürülmüfl, za-

fer birlikte kazan›lm›fl olsa da, ge-

rek eylem programlan›rken, gerek

direniflin de¤iflik aflamalar›nda ya-

flama geçirilen taktiklerde pek çok

tart›flma olmufl, sorunlar yaflanm›fl

ve bu tart›flmalar çözüle çözüle, so-

runlar afl›la afl›la, zafer kazan›lm›fl-

t›r. Ancak yaflananlar›n muhasebe-

sini yapmak, daha güçlü birlikleri

yaflama geçirmek için zorunlu bir

görevdir.” (Direnifl Ölüm ve Ya-

flam-2, sf. 665) 

‹flte bu muhasebenin yap›lama-

mas›n›n tüm olumsuzluklar›n› F Ti-

pi sald›r›s›n› gö¤üslerken yaflad›k.

Rekabetçilik, statükoculuk, 2000-

2005 Büyük Direnifli’nde de direni-

fli zay›flatarak, bölerek karfl›m›za

ç›kt›. Birçok grup, flehitler verdikle-

ri 1996 direniflinin miras›n›n tafl›y›-

c›s› olamad›lar... 1996’da, ilk baflta

“ölünece¤ine inanmayan”, 12 flehit-

le sars›lan, düflüncelerinin yanl›fll›-

¤›n› gören reformizm ise, yan›lg›s›-

n›n kayna¤›na inece¤i yerde, bedel-

ler ödenecek bir mücadeleden iyice

uzaklaflmay› tercih etti. F tiplerine

karfl› büyük direniflin bugün neden

sadece özgür tutsaklar›n omuzlar›n-

da sürdürüldü¤ünün cevab›n› da ifl-

te bu tablo veriyor.   

Devrim mücadelesi, her zaman

ayr›flmalarla, saflaflmalarla yürür.

Yine öyle oluyor ve 1984’ten Buca,

Ümraniye’ye, 1996’dan Ulucan-

lar’a, 2000-2005 Ölüm Orucu’na

uzanan direnifl gelene¤i, feda kufla-

¤›n›n kahramanl›klar›yla sürüyor.

Ölümü yenenler, zulme karfl› dire-

nifl gücünü, zafere dair umutlar› bü-

yütüyor. Yürekleri, beyinleri sars›-

yor ve hiç kuflku yok ki, 1984’ten

96’ya, 2005’e süregelen bu sars›nt›-

lar, her fleyi yerli yerine oturtacak,

devrimi büyütecek sars›nt›lard›r.
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Eyüp Beyaz’›n ailesine son mek-

tubunu tarihe bir belge kaydetmek

amac›yla (k›saltarak) yay›nl›yoruz.

***

A‹LEME

Uzun bir hasretli¤in ard›ndan ve

de son kez merhaba demek istedim

size. ... Bu vesileyle annemin, baba-

m›n. abilerimin, ablalar›m›n, yenge-

lerimin ve bütün tan›d›k dostlar›n

ellerinden, küçüklerin ye¤enleri-

min, akranlar›m›n amca çocuklar›-

m›n gözlerinden öper hasretle dolu

dolu kucaklar›m. ...

Sizlere bütün samimiyetimle

söylüyorum ki, sizler bir an dahi ol-

sun akl›mdan ç›kmad›n›z. Sizlerin

sevgisi beni hep ayakta tutan moral

kayna¤› olmufltur. Ve de sizin has-

retli¤iniz d›fl›nda mutlu ve güzel bir

yaflam sürdüm halk›m›z›n içinde.

Onlar›n evlerinde kald›m, sofralar›-

na oturdum. Ac›lar›yla ac›land›m,

sevinçleriyle sevindim. Diyebilirim

ki, onlar benim için ikinci bir anne

ve baba oldular. 

Merak etti¤iniz bir tak›m sorula-

r›n cevaplar›n› burada sizlere ver-

mek istiyorum. 

Neden ö¤retmenlik yapmad›¤›-

m› merak ediyorsunuzdur. 

Mevcut e¤itim anlay›fl›, paras›

olan›n güzel e¤itim ald›¤›, olmaya-

n›n ise üniversitelerden ve liseler-

den mahrum kald›¤› bir yap›ya dö-

nüflmüfltür. 200 kiflinin mezun oldu-

¤u Ç›ld›r Lisesi’nden 3 kifli üniver-

siteye girebiliyor. Okullardaki e¤i-

tim hayata yön gösteren bir e¤itim

de¤il, ezberci, halk›m›z›n gerçe¤iy-

le, tarihiyle uyuflmayan bir e¤itim,

gençleri uyutmak için veriliyor. Ve

gençlik h›zla yozlaflt›r›l›yor. Ben bu

oyunun içerisinde olmad›m. Ve ken-

di istedi¤im e¤itim anlay›fl›yla da

bana ö¤retmenilk yapt›rmazlard›.

Üstelik halk›m›z›n mücadelesi daha

zorlu, daha fazla zaman isteyen gö-

revlere at›lmam› bekliyordu.

2001 y›l›n›n ekim ay›nda, bana

ve birçok vatansever devrimci gen-

ce yönelik kurulan siyasi polis

komplosu sonucu aran›r duruma

düfltüm. Bu komplonun sahibi bü-

tün ifli vatanseverlere ba¤›ms›zl›k

yanl›lar›na, hak ve özgürlüklerini

arayanlara komplolar kurup, iflken-

celer yapmak, F tipi hapishanelerde

iflkenceyle katletmek olan, Ameri-

kanc›, AB’ci, iflbirlikçi siyasi polis-

tir. Benim ve devrimci dostlar›m›n

tek suçu bu ülkeyi bu halk› canlar›-

m›zdan çok sevmek, ba¤›ms›zl›k ve

demokrasi ad›na mücadele etmektir.

Say›s›z devrimciyi F tipi hapishane-

lere at›p orada katleden bu anlay›fla

teslim olmad›m ve mücadelemi d›-

flarda sürdürdüm.

“Terör” ve “terörist” suçlama-

s› ise tamamiyle yaland›r ve kendi

iflbirlikçi, terörist yüzlerini gizle-

mek içindir. Tam ba¤›ms›z bir ülke

istemek mi terör? Yoksa ba¤›ms›z-

l›k isteyenleri katletmek mi?

Bugün binlerce iflçi ve memur

ifllerinden at›l›yor. IMF’nin dayatt›-

¤› hükümetin uygulad›¤› politika-

larla tar›m ve hayvanc›l›k bitme

noktas›na getirildi. Asgari ücretle

çal›flan insanlar ev kiralar›n› dahi

ödeyemiyor... Halk›m›z h›zla yoz-

laflt›r›larak uyuflturucu fuhufl ve ah-

laks›zl›k bata¤›na çekiliyor. Bunlara

karfl› ç›kmak m› terör? Yoksa bunla-

ra karfl› ç›kanlar› güzel bir Türkiye

isteyenleri hapishanelere atmak m›?

As›l terörist AKP ve Genelkurmay

iktidar›d›r. As›l terörist iktidar›n ka-

rarlar›n› uygulayan polis, M‹T, J‹-

TEM, jandarma, yarg› görevlileri ve

bürokratlard›r. As›l teröristler, hal-

k›m›z›n kurtulufl savafl›nda yüzbin-

lerce flehidin kan› pahas›na kazand›-

¤› ba¤›ms›zl›¤›, kendi ekonomik ç›-

karlar› için emperyalist güçlere pefl-

kefl çeken “ifladam›” k›l›kl› asalak-

lard›r. Onun için terörist suçlamas›-

n› bu suçu as›l hak edenlere, sahip-

lerine iade ediyorum. 

Ve içiniz rahat olsun diyorum.

O¤lunuz hayat›n›n hiçbir dönemin-

de sizlerin yüzünü k›z›rtacak bir fley

yapmad›. Ne ahlaks›zl›k ne h›rs›zl›k

ne uyuflturucu ne yalan ne dolan. Bu

yönüyle televizyonlardan ya da çev-

reden gelecek suçlamalara karfl› dik

durun, utan›p s›k›lmay›n. Emin olun

ki ahlaks›zl›k yapsayd›m beni tele-

vizyonlar›ndan gazetelerinden al-

k›fllarlard›. ... 

Hayat›mda hiçbir zaman sadece

kendini düflünen bir insan olmad›m. 

‹stedim ki; yoksul çocuklar› da

güzel okullarda güzel bir e¤itim al-

s›n. ‹stedim ki; memleketimizde in-

sanlar açl›ktan ölmesin. ‹stedim ki;

bu ülkenin çal›flanlar›, emeklileri

güzel bir yaflam standart›na kavufl-

sun. ‹stedim ki; tam ba¤›ms›z, öz-

gür, demokrasinin oldu¤u bir ülke-

de yaflayal›m. ‹stedim ki; yoksulluk

al›nyaz›m›z olmas›n. ‹stedim ki; ül-

kemizden kalkan ABD uçaklar›

Irak’ta, Afganistan’da çocuklar›n

uykular›n› kana bulamas›n. ‹stedim

ki; vatanseverler F tipi tecrit hücre-

lerinde katledilmesin. 

Bu amaçlarla Devrimci Halk

Kurtulufl Partisi-Cephesi saflar›na

kat›ld›m. Ve mücadele etmeye de-

Eyüp Beyaz’dan Ailesine...

‘O¤lunuz vatan› ve halk› için 
kendini feda ediyor’

Ben halk›m›z›n,

ba¤›ms›zl›k demokrasi

ve sosyalizm mücade-

lesinde yaflamaya

devam edece¤im.

"‹nsanlar›n ne kadar

yaflad›¤› de¤il nas›l

yaflad›¤› önemlidir"

sözünden hareketle

genç yaflta sonland›r-

d›¤›m hayat›m, halk›-

m›z›n özgürlük ve

kurtulufl mücadelesin-

de yaflayacakt›r.
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vam ediyorum. Mücadelemiz dün-

yan›n en ücra köflesinde dahi açl›k

ve zulüm bitinceye kadar devam

edecek. Bu duyarl›l›¤›m›n kaynak-

lar›ndan biri de sizlersiniz. 

Anneci¤im, senin yo¤un sevgin-

le büyüdüm. Babac›¤›m flefkati, sa-

hiplenmeyi, insanlar›n ac›s›n› kendi

ac›m bilmeyi senden ö¤rendim. 

Yusuf abim ve babam sizler sa-

bah›n köründen gece yar›s›na de¤in

çal›flarak ne elde ettiniz. Geçiminizi

zor sa¤l›yorsunuz. ... Ali ve Yakup

abim, ablalar›m sizler fabrikalarda

zor koflullarda gecegündüz deme-

den çal›fl›yorsunuz. Ne biriktirdi-

niz? Nas›l bir hayat yafl›yorsunuz?..

Sizlere önceden bu gerçekleri

anlatt›¤›mda "Tamam do¤ru söylü-

yorsun ama b›rak baflkalar› yaps›n

sen yapma" demifltiniz. Ama olmu-

yor, herkesin bir annesi babas› kar-

deflleri var. Herkes "ana kuzusu".

Ben yapmasam sen yapmasan kim

yapacak? Üstelik flimdiye de¤in çok

anan›n baban›n yüre¤i da¤land›.

Hapishanelerden 119 insan›n cesedi

ç›kt›. 119 anan›n baban›n yüre¤i

da¤land›. Ve hala hapishalerde ölüm

orucuna yatm›fl insanlar var. Susa-

l›m m›? Görmezlikten mi gelelim?

Onursuz mu yaflayal›m? Bunu siz-

ler de istemezsiniz herhalde...

Ye¤enlerim Celal, Cahit, Hakan,

Onur, Caner, Engincan, Ozan; siz-

lerden onurlu, flerefli ve haysiyetli

bir yaflam sürmenizi istiyorum. Siz-

leri son kez kucaklarken devrimci

mücadelemi bir miras olarak sizlere

b›rak›yorum. Ve biliyorum ki sizler

beni, bizleri er geç anlayacak ve bu

mirasa sahip ç›kacaks›n›z. 

Sizlere üzerine basa basa söyle-

meliyim ki; yapaca¤›m eylemi ta-

mamen kendi iste¤im ve irademle

yap›yorum... Üstelik örgütümüz bu

tarz bask›lar›n olmad›¤›, mücadele-

nin tamamen gönüllülük temelinde

yürütüldü¤ü bir örgütlülüktür. Ve

benim sizlerden sonraki büyük ai-

lemdir. 

E¤er ölümümden bir sorumlu

aranacaksa, bu sorumlu AKP ve

Genelkurmay iktidar›d›r. Zira bu ik-

tidar 119 ölümün, halk›m›z›n yok-

sullu¤unun, ulusal onurumuzun

yerlere serilmesinin sorumlusudur.

Yapaca¤›m eylem, susmayaca¤›m›-

z›n, hapishanelerde yaflanan tecritin

ve 119 ölümün hesab›n› soraca¤›m›-

z›n teminat›d›r. Tecrit kald›r›l›ncaya

dek feda eylemlerimiz sürecektir.

Belki tümüyle bana kat›lm›yor

olabilirsiniz ama sizlerden yaflam›-

ma, ölümüme ve arkadafllar›ma say-

g› göstermenizi bekliyorum. Cena-

zeme gelecek duyarl›, devrimci de-

mokrat insanlara ve ailelere misafir-

perver yafllaflman›z, onlar› sahiplen-

menizi bekliyorum. Zira onlar›n-

nezdinde oraya ben gelece¤im. Ben

halk›m›z›n, ba¤›ms›zl›k demokrasi

ve sosyalizm mücadelesinde yafla-

maya devam edece¤im. "‹nsanlar›n

ne kadar yaflad›¤› de¤il nas›l yafla-

d›¤› önemlidir" sözünden hareketle

genç yaflta sonland›rd›¤›m hayat›m,

halk›m›z›n özgürlük ve kurtulufl

mücadelesinde yaflayacakt›r. 

Mezartafl›ma "kahramanlar öl-

mez halk yenilmez" yaz›lmas›n› isti-

yorum.... Ben sizlerin onurlu yafla-

m›mdan gurur duyman›z› istiyo-

rum. Sözlerimin sonuna gelirken...

sizleri son kez dolu dolu kucakl›yo-

rum. HOfiÇAKALIN.

Üzülmeyin, a¤lamay›n, dik du-

run, metin olun; o¤lunuz vatan› ve

halk› için kendini feda ediyor. 

Eyüp Beyaz

Fidan Kalflen Ölüm Orucu Ekibi

direniflçisi Fatma Koyup›nar, 24

Haziran’da, tutuklu bulundu¤u

Gebze M Tipi Hapishanesi’nden

operasyonla kaç›r›larak önce Gebze

Devlet Hastanesi’ne, oradan Bay-

rampafla ve oradan da Paflakap›s›

Hapishanesi’ne götürülmüfltü. 

Koyup›nar, 13

Temmuz günü, tu-

tuklu bulundu¤u da-

va ile ilgili olarak

duruflmaya ç›kt›. 

TAYAD’l› Ailele-

r?in de kat›ld›¤› du-

ruflmada, Koyup›-

nar’›n avukat›, mü-

vekkili hakk›ndaki

iddialar›n soyut ol-

du¤unu ve yeni

CMK uyar›nca iki y›ldan fazla ha-

pishanede tutulamayaca¤›n› belirte-

rek tahliyesini istedi. Mahkeme bu

talebi reddederken, duruflma 10

A¤ustos’a ertelendi.

Koyup›nar savunmas›nda, sü-

rekli hapishane de¤ifltirmesi nede-

niyle savunmalar›n› ulaflt›ramad›¤›-

n› belirterek, flöyle devam etti:

“4-5 y›l önce polis taraf›ndan

bir komployla canl› bomba oldu¤u-

ma dair bas›na afifle edildim. D›fla-

r›da bana yaflama olana¤› b›rak›l-

mad›. Tutuklanmam da bir komplo

sonucudur. 2 y›ld›r bu komplo yü-

zünden tutukluyum. Adalet Bakanl›-

¤›’n›n önünde elleri kelepçeli, aya-

¤›ndan vurulmufl bir halde Eyüp

Beyaz’›n polis taraf›ndan nas›l öl-

dürüldü¤ünü izledik. Hakk›mda so-

yut iddalardan baflka bir kan›t bu-

lunmamas›na ra¤men 2 y›ldan faz-

lad›r tutuklu olmam, bir insan›n bu

flekilde öldürülmesi nas›l bir adalet-

tir? Bu ülkeyi polis mi yönetiyor?

Bana bunu anlat›n”. 

Mahkeme baflkan›n›n, Koyup›-

nar’a nerede tutuklu oldu¤unu sor-

mas›n›n ard›ndan, Koyup›nar hasta-

ne-hapishane aras›nda dolaflt›r›lma-

s›n› anlatt›. Sanki zorla müdahale

iflkencesini hiç duymam›fl gibi, bir

tutuklunun neden hastanede oldu-

¤unu “merak” eden mahkeme bafl-

kan› “hasta m›s›n?” diye sordu. Ko-

yup›nar’›n cevab› ise flu oldu:

“Hay›r çok iyiyim, ölüm oru-

cunday›m”.

Mahkemeyi izlemeye giden TA-

YAD’l›lara, “sizi çok seviyorum”

diye seslenen Fatma Koyup›nar,

TAYAD’l›lar›n sevgiyle kucaklayan

bak›fllar› aras›nda ringe bindirildi. 

“Çok iyiyim, ölüm orucunday›m”



Hep sabah uykular›m›z› kana

bularlar, en büyük ac›lar› tan atma-

dan yaflat›rlar. Hapishaneler sabaha

karfl› yak›l›p y›k›l›r. ‹nfaz operas-

yonlar› karanl›¤›n içinden süzülüp

gelen zebanilerce gerçeklefltirilir.

Düflman gördüklerini, savafl kural-

lar›na göre “gafil avlama” takti¤idir

bu. Ve gecekondu halk›n› düflman

gören zihniyet, yine bir sabah kufl-

luk vakti geldi Kurtköy’ün baraka-

lar›n› y›kmaya. 

Kurtköy’de Barikat Bafl›

Nöbetler ve Direnifl

Günlerdir barikatlardayd› Pen-

dik Kurtköy’e ba¤l› Cambaztepe

halk›. Birçok gecekondu mahallesi

gibi Kurtköy de, "Kentsel Dönüflüm

Projesi" ad›yla planlanan ve gerçek-

te gecekondu halk›na insanca yafla-

nacak konutlar de¤il, sermayeye ye-

ni rant alanlar› açmay› hedefleyen

proje kapsam›ndayd›. 140 evin y›k›-

m›yd› sözkonusu olan. 140 aile,

yüzlerce çoluk çocuktu, evsiz bark-

s›z b›rak›lacak olan. 

14 Temmuz günü sabaha karfl›

binlerce jandarma, y›k›m ekipleri

ve polis taraf›ndan kuflat›ld› gece-

kondu evleri. 

TV kanallar› “y›k›m s›ras›nda

savafl meydan›n› aratmayan görün-

tüler ç›kt› ortaya” diyordu.

Evet bu bir savaflt›. Yoksullar-

la, tekellerin iktidar› aras›nda cere-

yan eden bir savafl. Onlar rant için,

yoksullar bafl›n› sokacak ev için sa-

vafl veriyor. Jandarmas›, polisi ise

sermayenin k›l›c›n› sallayan halk

düflmanlar›yd› bu savaflta.

Günlerdir direnifl ruhuyla uya-

nan gecekondu halk›, devrimcilerin

önderli¤inde saatlerce direndi. Jan-

darma halka yo¤un biber gaz› s›ka-

rak, coplayarak, tafl-

layarak sald›rd›.

Birçok kifli yarala-

n›rken, yafll› bir kad›n hastaneye kal-

d›r›ld›. 44 binan›n y›k›m›n›n ard›n-

dan ekipler çekilirken, hala “Kurt-

köy Bizimdir Bizim Kalacak!” slo-

ganlar› yank›lan›yordu sokaklarda. 

Tüm gecekondu direnifllerinde

yaflanan bir gerçekliktir; direnifllere

ra¤men y›kabilirler, önemli olan ye-

niden yapma kararl›l›¤› ile direnifli

sürdürmektir. Armutlu’yu Armutlu

yapan bu kararl›l›k olmufltur. Aydos

böyle direnmifltir. 

Kontra ‹slamc› Medya

Kurtköy’de y›k›m ve direnifl,

AKP borazan› Kanal 7 taraf›ndan

tam bir kontra diliyle verildi. Orada

yaflanan savaflta verilen mesaj nas›l

ki, halka karfl› savaflsa, Kanal 7 de bu

savaflta kendini halk›n karfl›s›nda ko-

numland›rm›flt›. ‹slamc› bir holding

soytar›s›n›n elinde yiyecek pofletiyle

bir gecekondu mahallesini gezmesi-

ni yoksul dostu havas›nda veren bu

kanal, gerçekte yoksullara düflmanl›-

¤›n› kusuyordu Kurtköy’de.

“Provokatörler taraf›ndan yön-

lendirilen gecekondu sahipleri, jan-

darma ve zab›taya tafllarla direndi.

Örgütler y›k›ma direnen ailelere

bask› yapt›...”diyordu örne¤in. 

Zaten direnen kim varsa, mutlaka

provokatörler vard› ve mutlaka dire-

nenler aldat›lm›fl ya da bask›yla dire-

niyorlard›. Bu akla ziyan laflara biri-

lerinin inanmas› gerekmiyordu, Ka-

nal 7 Tayyip Erdo¤an’›n “ac›madan

y›k›n” talimat›n› kendi cephesinden

yerine getiriyordu.

Bu arada direnen gençleri daire

içine alarak hedef göstermeyi de ih-

mal etmiyordu kontra beyin.

‘Ev Verdik’ Yalan›

Gerek belediye, gerekse burjuva

medya, Kurtköy halk›na “uygun ko-

flullarda ev sahibi olma imkanlar›

tan›d›klar›n› ama bir k›sm›n›n bu

reddetti¤ini” anlatarak, y›k›m› mefl-

rulaflt›rmaya çal›flt›. 

Y›k›mdan bir süre önce barikat

bafl›ndaki Kurtköylüler’le görüfl-

müfltük. 1988'de Kars’tan Kurtköy'e

göç eden ve 6 ay teneke barakada

kald›ktan sonra kendine bir göz ge-

cekondu yapabilen Umut Ad›güzel,

nas›l ev verdiklerini flöyle anlatt›: 

“fiimdi diyor ki; mesela betonar-

menin, gecekondunun metrekaresi

173 bin lira. Gecekondular 40-50-

100 metre var. Hesaplarsak bir ge-

cekondu normalde 8-10 milyar tu-

tar. %10'unu kesiyorlar, bir sürü fle-

ye kesiyorlar. Bir vatandafl›n evi 31

milyar tuttu. 31 milyar›n 6 milyar›-

n› kestiler. Bugün bir 50-60 metre-

kare daire 26 milyar. Ee adam›n ge-

cekondusu tutmufl 10 milyar. Bu 16

milyar› nereden bulsun? Asgari üc-

ret nerede, adam ekmek paras› bu-

lam›yor. Diyelim toplu konuta gitti,

aidat›n› nas›l ödeyecek?

Benim flahsi düflüncem sonuna

kadar direnmek. Direnen kazan›r.”

Devrimciler Barikatta

Y›k›mdan bir gün önce belediye-

ye yürüyerek eylem yapan halk,

günlerdir barikatlarda gelecek y›k›-

m› bekliyordu. HÖC’lüler her za-

man oldu¤u gibi onlar›n içinde, ya-

n›bafl›nda barikatlardayd›lar. 

Görüfltü¤ümüz Devrim Sönmez,

son dört gündür barikatta oldu¤unu
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Tüm Gecekondularda 

Sizi Barikatlar›m›z ve 

Direnifl Karfl›layacak!

Kurtköy



belirterek flöyle anlat›yordu mahal-

ledeki durumu:

“Halk›n ilgisi çok iyi. Oligarfli-

nin burada yapt›¤› propagandalar-

da var tabi. Mesela Hilal Konutlar›-

na gitmifller ve “yasad›fl› DHKP-C

örgütü burada y›¤›nak yapt›. 300

tane militan›n› getirdi. A¤›r silah-

larla mevzilendiler” demifller. Bari-

katlar kurulduktan sonra bafllad› bu

karfl› propagandalar, buray› tecrit

etmek istiyorlar. Ona ra¤men bura-

daki halk gerçe¤i biliyor. Biz çünkü

evlerine gidiyoruz, konufluyoruz, s›-

cak karfl›l›yorlar. Analar›m›z, bac›-

lar›m›z burada bizimle birlikte. Ak-

flamlar› türkü söylüyoruz, sohbet

ediyoruz geç saatlere kadar. Biz Te-

mel Haklar Dernekleri olarak bura-

da, nöbetteyiz. 

Geçen gün 350 kiflinin oldu¤u

bir yürüyüfl yapt›k. Her yafltan in-

san vard›. Jandarma barikatlar›

kald›rmak için tehdit etmifl. Y›k›m-

lara karfl› komisyon oluflturulmufltu,

bütün devrimci yap›lar, insanlar,

burada yaflayan herkes kat›l›yor bu

komisyonun toplant›lar›na. Bugün-

kü toplant›n›n konusu barikatlar›n

gelece¤i, durup durmayaca¤›. Bizce

barikat›n sürmesi gerekiyor.” 

Yine barikat bafl›nda buldu¤u-

muz Cemalettin Ç›nar da, 10 gün-

dür barikatta oldu¤unu belirtiyor ve

barikatlar›n halka direnifl konusun-

da güven verdi¤inin alt›n› çiziyor-

du. 20 senedir bu mahallede yafla-

yan Cemal Yakan, y›k›mlar›n hep

gündemde oldu¤unu ama AKP hü-

kümet oldu olal› daha çok yafland›-

¤›n› belirterek tepkisini dile getiri-

yor ve “biz insan de¤il miyiz” diye-

rek lanet ediyordu düzene. 

Bayramtepe’de Barikatlar

“Nas›l Direnmeyelim!”

Bir baflka direnifl yeri de Alt›nfle-

hir Bayramtepe Mahallesi. HÖC'ün

öncülü¤ünde 10 Temmuz akflam›

kurulan barikatlar 2 gün boyunca

mahallenin sokaklar›nda kald›. 

‹lk planda 48 evin y›k›m› gün-

demde. HÖC'lüler ise bir ayd›r ma-

hallede y›k›ma karfl› çal›flma içinde.

Son bir haftada Kald›raç’tan, bari-

katlar›n ikinci gününde ise, ESP,

Partizan, Mücadele Birli¤i grupla-

r›ndan devrimciler gecekondu hal-

k›n›n yan›ndayd›lar.

Barikatlar›n kuruldu¤u gün,

HÖC’lüler ve halktan insanlardan

bir komite kuruldu. Polisin mahal-

leye gelmesi karfl›s›nda halk kararl›-

l›¤›n› barikat bafl›nda bekleyerek

gösterdi ve polis çekilmek duru-

munda kald›. 11 Temmuz günü be-

lediyeye yürüyüfl yap›ld›. 12 Tem-

muz günü ise oluflturulan bir komi-

de belediye baflkan› ile görüfltü. 

Belediye baflkan›, Olimpiyat

Köyü kurma projesinden sözederek

y›kacaklar›n› dile getirirken, komite

karar›yla barikatlar, y›k›m duru-

munda kurulmak üzere kald›r›ld›. 

‘94 y›l›nda köyleri yak›ld›¤› için

Dersim'den gelen Kenan Küçük, y›-

k›mlar›n ilk olarak Tayyip Erdo-

¤an’›n belediye baflkanl›¤› döne-

minde gündeme geldi¤ini belirtir-

ken, dergimize flun-

lar› söyledi: 

“Biz 48 aile top-

land›k. HÖC'lü arka-

dafllar da çal›flma yü-

rütüyorlard›, heyet-

ler kuruldu. Temsil-

ciler seçildi barikat-

lar kurduk. Çünkü

biz hakl›y›z, meflru-

yuz, bar›nma hakk›-

m›z› elimizden al›-

yorlar. Bize çeflitli

vaatler verildi ama

nafile. Gelirlerse ba-

rikatlar kurup dire-

nece¤iz. Biz aln›m›z›n teri ile bura-

lar› yapt›k. Kolay kolay da terket-

meyiz. Ald›¤›m maafl evime yiye-

cek almaya yetmiyor kiray› nas›l

ödeyelim. Bu zalimli¤in karfl›s›nda

nas›l direnmeyelim. ”
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Abdi ‹pekçi Direnifli 

666. Gününde

Ankara Abdi ‹pekçi Park›’nda

TAYAD’l› Aileler’in tecrite ve san-

süre karfl› bafllatt›klar› oturma ey-

lemi 666. gününde, ilk günkü gibi

“tecriti herkes duyacak” kararl›l›¤›

ile sürüyor. Aileler F tiplerindeki

evlatlar›n›n sesi solu¤u olmaya be-

deller pahas›na devam ediyor. 

Bugünlerde, TAYAD’l›lar, ya-

z›n kavurucu s›ca¤›nda bir soluk-

luk dinlenme için parka yolu dü-

flenlere sesleniyor:

“Hapishanelerde 120 ‹nsan

Öldü! Duydunuz Mu?”

Ailelerin alt›nda oturdu¤u el

heykelinin uzand›¤› gökyüzü ka-

dar sab›rlar› ve zafere inançlar›

var. Bu yüzden korkuyorlar zul-

mün sahipleri. Her f›rsatta ailelerin

direniflini engellemek için elinden

geleni yapt›lar. Ziyaretçilerini teh-

dit etmekten gözalt›na almaya, tu-

tuklamaktan eflyalar›n› talan etme-

ye kadar ne yaparlarsa yaps›nlar

TAYAD’l›lar›n kararl›l›¤› karfl›s›n-

da geri ad›m atmak zorunda kal-

d›lar.

Abdi ‹pekçi Park›’nda direniflte

olan ailelerin hayk›r›fllar›na kulak

verelim. Tecrit iflkencesine ve san-

süre hay›r demenin onuruyla daha

fazla ölüme izin vermeyelim. 

Bayramtepe
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Yozlaflt›rma, oligarflinin halk› tes-

lim alma araçlar›ndan biridir. Bu

yüzden, düzenin hiçbir kurumu bu

batakl›kla mücadele edemez. Ve yine

bu yüzden, bu mücadele devrimcile-

rin, emekçi halk›n görevidir. 

✖ Ankara’da 28 May›s'tan itiba-

ren bu bilinçle bafllat›lan kampanya

sürüyor. ‹dilcan Kültür Merkezi

kampanyas›nda; e¤itim seminerleri,

halk toplant›lar›, sportif faaliyetler

ve çeflitli eylemler yap›lm›flt›. 9 Tem-

muz’da ise meflaleli yürüyüfl yap›ld›.

Mamak fiirintepe Mahallesi’nin so-

kaklar›n›n gezildi¤i yürüyüfl boyun-

ca yoz kültüre karfl› kampanyaya ka-

t›lma ça¤r›s› yap›ld›. Halk›n alk›fllar-

la destekledi¤i yürüyüflte “Yoz Kül-

türe Hay›r, Yoksulluk Kader De¤il

Yoz Kültüre Teslim Olmayaca¤›z,

Gençlik Gelecektir Sahip Ç›kal›m,

H›rs›zl›¤› Uyuflturucuyu, Fuhuflu Ya-

ratan Yoksullaflt›ran Düzendir” slo-

ganlar› at›ld› ve “Yoz Kültüre Yoz-

laflmaya Karfl› Birleflelim” pankart›

tafl›nd›. 

✖ ‹skenderun Buluttepe Mahal-

lesi halk› da 7 Temmuz günü yapt›k-

lar› eylemle, mahallelerinde esrar,

uyuflturucu sat›lmas›n›, yaflanan h›r-

s›zl›k, taciz ve tecavüz olaylar›n›n

h›zla artmas›n› protesto ettiler. 300

kiflinin kat›ld›¤› eylemde, Türkçe ve

Arapça dövizlerle yozlaflma protesto

edilirken, "Halk Burada Sorumlular

Nerede" sloganlar› at›ld›. Mahalle

halk› ad›na konuflan Sibel Duman,

emperyalist sistemin ve iktidar›n,

halk›n geliflen mücadelesi karfl›s›nda

bir yandan bask›y› ve fliddeti, öte

yandan yozlaflmay›, ahlaki çürümeyi

ve örgütsüzlü¤ü gelifltirmeye çal›flt›-

¤›n› vurgulad›. 

✖ ‹stanbul 1 May›s Mahalle-

si’nde ise halk›n yozlaflt›rman›n so-

nuçlar›na yönelik öfkesi vard›. 

7 Temmuz günü genç bir baya-

n›n, madde ba¤›ml›s› bir kiflinin sal-

d›r›s›na u¤ramas›n›n ard›ndan yakla-

fl›k 150 kifli Anadolu Temel Haklar

önünde topland›. Sald›r›y› gerçeklefl-

tiren kifli teflhir edilip dövülürken,

sloganlarla mahalle merkezine kadar

yürüyüfl yap›ld›.

9 Temmuz akflam› ise, “Gücü-

müz Birli¤imizdir, Yolsuzlu¤a,

Yoksullu¤a, Yozlaflmaya Karfl›

Mücadele Edelim” yürüyüflü dü-

zenlendi. Anadolu Temel Haklar

önünden meydana yürüyüflün ard›n-

dan, yap›lan konuflmada; çürümüfllü-

¤ün, emperyalistlerin ve iflbirlikçile-

rinin politikalar› sonucu yafland›¤›na

dikkat çekildi. “Mahallemizde Fuhu-

fla Uyuflturucuya Hay›r” slogan› ile

iki saat boyunca sokaklar› gezen kit-

le halka ça¤r›lar yapt›. 

13 Temmuz gecesi de mahallede

uyuflturucu çetelerinin terörü vard›.

"Yozlaflma ve çeteleflmeye” karfl› ça-

l›flma yürüten Mustafa Kemal Ma-

hallesi Güzellefltirme ve Yard›mlafl-

ma Derne¤i yönetici ve üyelerine yö-

nelik, gece 00.30 civar›nda silahl›

sald›r› düzenlendi. Sald›r› sonucunda

dernek baflkan› Seryoldafl Akar ile

ESP üyesi Ali Haydar Sayg›l›'n›n da

aralar›nda oldu¤u 4 kifli yaraland›.

Bununla yetinmeyen çeteler, Anado-

lu Temel Haklar ve Özgürlükler Der-

ne¤i’nin önüne gelerek yo¤un bir

fleklide havaya atefl açarak gözda¤›

vermeye çal›flt›lar ve mahalle içinde

bir süre sopa-

larla gezdiler.

Mahallede hiç

eksik olma-

yan polislerin

bu esnada or-

tada görün-

memesi, maf-

y a c › l a r › n ,

u y u fl t u r u c u

tac i r l e r in in

kimin koru-

mas›nda böy-

le terör estir-

diklerini de

gösteriyordu.  

Sald›r›dan

sonra yüzler-

ce kiflinin “1

May›s'ta Çete

‹stemiyoruz”

sloganlar›yla yürüdü¤ü ve yeni bir

sald›r› ihtimaline karfl› mahallede ba-

rikatlar kurarak bekledi¤i ö¤renildi. 

✖ Bir baflka “Uyuflturucuya

Hay›r Yozlaflmaya Son” kampanyas›

da Samsun’da Karadeniz Temel

Haklar taraf›ndan sürdürülüyor. 

12 Temmuz günü Süleymaniye

Geçidi’nde aç›lan imza stand›na hal-

k›n yo¤un ilgisi oldu. Uyuflturucu

kullanan çocuklar›na nas›l dav-

ranacaklar›n› bilemediklerini dile

getiren aileler, Temel Haklar’dan bu

konuda yard›m istediler. Gözlerinin

önünde hergün uyuflturucu sat›l-

d›¤›n›, gençlerin televizyonlarda

gördükleri yaflamlara özendiklerini

söyleyen halk, bu konuda yap›lacak

bütün çal›flmalara destek verecek-

lerini dile getirdiler. Dernek üyeleri

ise gençlerin içine sürüklenmek is-

tendikleri bata¤›n, çarp›k düzenin

sonucu oldu¤unu söylediler.

17 Temmuz’a kadar sürecek stan-

d›n ilk 2 gününde 2000'in üzerinde

imza topland›.

Yozlaflma karfl›t› mücadele

Ulucanlar’da 

yine erteleme
Ulucanlar bir vahflet

olarak yaz›ld› faflizmin

tarihine. Burjuva parla-

menteristler dahi görün-

tülere dayanamad›lar. Bu

vahflet, o gün bugündür

mahkemelerde aklanma-

ya çal›fl›l›yor. 1999 y›l›n-

da Ulucanlar Hapishane-

si’nde 10 devrimci tutsa-

¤›n çivili sopalarla, ifl-

kenceler ve kurflunlarla

katledildi¤i vahfletin 13

Temmuz günkü durufl-

mas› da yine oyalama er-

telemesi ile sonuçland›. 



Sevgili Yürüyüfl okurlar› merha-

ba! Sohbetimize geçen hafta kald›¤›-

m›z konudan, ayn› kadroyla devam

ediyoruz. 

Geçen haftaki sohbetimizde bir

daha gördük ki, “hukuk ve adaleti”

konuflmak, asl›nda bütün bir düzeni

de konuflmak gibidir. Çünkü önceki

bölümde gördü¤ümüz gibi, bir siste-

min hukuku, bizi do¤rudan hakim

üretim iliflkilerine götürüyor. 

Ancak, yine önceki bölümden

hat›rlatma anlam›nda söylüyorum,

soyut bir hukuk olmad›¤›n›, her hu-

kukun s›n›fsal bir nitelik tafl›d›¤›n›,

dolay›s›yla, s›n›fl› toplumlardaki hu-

kukun “herkesin haklar›n›n” savu-

nucusu olmad›¤›n›, asla bir “eflitlik”

içermeyece¤ini, esas olarak iktidar-

daki s›n›f›n ç›karlar›n›n koruyucusu

oldu¤unu gördük. Dolay›s›yla sö-

mürücü s›n›flar›n damgas›n› tafl›yan

hukuk, ço¤unlu¤a karfl› sömürücü

az›nl›k iktidar›n› savundu¤u için,

daha bafltan adalet de¤il, adaletsiz-

lik üretecektir. 

E¤er öyleyse, bu düzen içinde

adalet ve hukuk mücadelesi vermek

“bofluna” bir mücadele midir? Soh-

betimizin bu bölümünü bunu konu-

flarak devam ettirelim. 

Özlem: Evet, “Adalet istiyo-

ruz!” pankartlar› aç›p yürüyoruz, in-

fazlarla, iflkencelerle, komplolarla

ilgili davalar› aylarca, bazen y›llarca

“Adalet istiyoruz” diye takip ediyo-

ruz. Bu mücadele s›ras›nda gerçek-

ten de s›k s›k “bofluna m› u¤rafl›yo-

ruz?” sorusu gündeme geliyor. Ör-

ne¤in gençlikten, halk›m›zdan bu

mahkemelere ça¤›rd›¤›m›z baz› in-

sanlar›m›z “bu mahkemeden bir fley

ç›kmaz” diyerek gelmeyi istemiyor. 

Elbette bunlara söyleyecek tutar-

l› cevaplar›m›z olmal›. “Hukuk ve

Adalet” konusunu bir yerde de bu-

nun için tart›fl›yoruz;

Birincisi, düzeni teflhir edebil-

mek için, düzenin hukukunun, ada-

letinin özünü de, biçimini de kavra-

m›fl olmam›z gerekiyor. Örne¤in bu

anlamda geçen hafta ele al›nan, avu-

kat arkadafl›m›z›n somut olarak gös-

terdi¤i “hukukun görünümüyle s›-

n›fsal niteli¤i aras›ndaki fark” konu-

su, ayd›nlat›c›yd›. Bize, mesela flöy-

le diyebilir biri: “Siz Susurluk huku-

ku, faflizmin hukuku” diyorsunuz

ama, yine de o mahkemeler herkes

için bir güvence.” Veya bir baflkas›

“bak›n mahkemeler önünde herkes

eflit, bakan da oturuyor o sandalye-

ye, köylü de” diyebilir. Bunlar› ör-

nekleriyle, kan›tlar›yla anlatabilme-

liyiz. 

‹kincisi, bu düzen içinde hukuk

ve adalet mücadelesi verirken sa¤

veya sol bir anlay›fla savrulmamak

için de bu konuda kafam›z›n aç›k ol-

mas› gerekiyor. 

‹flte bu çerçevede ben bugünkü

adalet, hukuk mücadelemizi flöyle

de¤erlendiriyorum. 

Madem ki her hukuk sistemi bir

üretim iliflkisine denk düflüyor, ma-

dem ki kapitalizmin hukuku adalet-

sizlik üretiyor, öyleyse, “Adalet is-

tiyoruz!” demek asl›nda, “baflka bir

üretim iliflkisi, baflka bir toplumsal

yap› istiyorum” demektir. O “bafl-

ka”n›n ad› da sosyalizmdir. 

Adalet iste¤iyle mücadele eden

halk, elbette bafllang›çta bunu böyle

görmez. Ancak, mücadelenin zaman

içinde kitlelere ö¤retece¤i ve göste-

rece¤i fley de budur. 

Kimileri, bu mücadeleyi “refor-

mizm” olarak görür, bu düzenden mi

adalet istiyorsun diye elefltirirler. Ki-

mileri ise bu mücadeleyi “devrim

mücadelesinin”, halk›n bilinçlendi-

rilmesinin bir parças› olarak görme-

yip, gerçekten de düzenin hukukuy-

la yetinen reformist bir tarzda ele

al›r. Birincisi sol, ikincisi sa¤ bir ele

al›flt›r. 

Birinci anlay›fl, ekonomik-de-

mokratik mücadeleyi yads›makta,

halk›n somut adalet talebini görmez-

den gelmektedir; ikinci anlay›fl ise

bu düzen içinde adaletin gerçeklefle-

bilece¤i umut ve beklentisini yarata-

rak, devrimci mücadeleyi de¤il dü-

zeni güçlendirmektedir. 

Evet, bu düzenden adalet istiyo-

ruz, ama bu düzenin adaleti sa¤laya-

mayaca¤›n› da biliyoruz. Fakat... Fa-

kat mesele flu; bunu biz biliyoruz,

kitleler bilmiyor. ‹flte, haklar ve öz-

gürlükler mücadelesinin bir parças›

olarak adalet iste¤iyle sürdürülen

mücadele, bunu kitlelere bizzat ken-

di pratikleri içinde gösterme müca-

delesidir. Baflka bir deyiflle; bu mü-

cadele, burjuva hukuk ve adaletin

kitlelerin gözüne çekti¤i “eflitlik”

perdesinin y›rt›laca¤› bir mücadele-

dir.  

Mazlum: Özlem arkadafl esas

olarak “düzen içinde sürdürülen hu-

kuk ve adalet mücadelesi”nin anla-

m›n›, ifllevini anlatt›. Ben bu nokta-

da k›sa bir ek yapay›m. 

Düzen içinde hukuk, adalet te-

melinde bir mücadelenin gereksizli-

¤i düflüncesi, proletaryan›n üç cep-

hedeki mücadele anlay›fl›na da uy-

gun de¤ildir. Hukuk, adalet, eflitlik

mücadelesi, ekonomik-demokratik

mücadelenin en önemli ç›k›fl nokta-

lar›ndan biridir. Çünkü gerek hukuki

alanda, gerekse de ekonomik, kültü-

rel di¤er alanlardaki adaletsizlik,

kitlelerin memnuniyetsizliklerinin

en temel kayna¤›d›r. Dolay›s›yla

adalet iste¤i, her devrim mücadele-
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hayat›n
içindeki 
teori

Hukuk ve Adalet -2

“Adalet ekme¤i”, devrimci halk

iktidar›n›n f›r›n›nda piflmeli

adem ki her hukuk sistemi bir üretim
iliflkisine denk düflüyor, madem ki kapi-
talizmin hukuku adaletsizlik üretiyor,
öyleyse, “Adalet istiyoruz!” demek asl›n-
da, “baflka bir üretim iliflkisi, baflka bir
toplumsal yap› istiyorum” demektir. 

M



sinin temel taleplerinden biri olagel-

mifltir. 

Bunun bafllang›c›n› Marks flöyle

anlat›yor: “Nas›l ki eskiden burjuva-

zi, soylulu¤a karfl› savafl›m›nda ge-

lene¤e uygun olarak tanr›bilimci

dünya anlay›fl›n› belli bir süre daha

beraberinde sürüklediyse, bafllan-

g›çta proletarya da hasm›ndan hu-

kuksal kavramlar› ald› ve oradan

burjuvaziye karfl› silahlar sa¤lama-

ya çal›flt›.” 

Burjuva devrimleri s›ras›nda,

burjuvazinin üç temel slogan› vard›:

“Adalet, eflitlik, özgürlük”... Prole-

tarya da mücadelesinde, burjuvazi-

nin karfl›s›na “hadi, adalet, eflitlik,

özgürlük diyorsun, flunlar› yerine

getir” diyerek ç›kt›. Bu mücadele

içinde burjuvazinin bu talepleri kar-

fl›layamayaca¤›n›, gericileflti¤ini,

özgürlükten sadece “sermayeye öz-

gürlü¤ü” anlad›¤›n› gösterdi. 

K›sacas›, bugün de biz bu müca-

deleyle, düzenin adaleti sa¤layama-

yaca¤›n› teflhir ediyor ve adaletin

sa¤lanmas› için, burjuva hukukukun

de¤il, halk›n hukukunun olmas› ge-

rekti¤i bilincini tafl›yoruz... Halk›n

hukukunu da tabii ancak halk›n ikti-

dar› yapar. Ve bu yan›yla da bizim

hukuk ve adalet mücadelemiz “re-

formcu” bir mücadele de¤il, devrim

için mücadeledir. 

Tayfun: Biz bunu hedeflerken,

elbette burjuvazi de bofl durmuyor.

Bu noktada bir hukukçu olarak flu

örnekleri s›ralayabilirim. 

Burjuva hukuku, ka¤›t üzerinde

“eflitlik”ten sözetti¤i gibi, kitlelerde-

ki bu yan›lsamaya sürdürmek yani

baflka deyiflle Mazlum’un söyledi¤i

“bilinçlenmeyi” engellemek için

göstermelik davalar açar, gösterme-

lik kararlar verir. Mesela, ço¤u bera-

atle sonuçlansa da iflkenceciler, in-

fazc›lar hakk›nda yüzlerce dava aç›l-

mas› bu nedenledir. Yine ayn› ne-

denle bu davalarda çeflitli cezalar da

veriyorlar. Sistemin uzun vadeli ç›-

karlar› için üç befl iflkenceciyi, infaz-

c›y› kurban veriyorlar. 

Bunun d›fl›nda, halk›n burjuva

hukukuna ve yasall›¤›na karfl› ç›k-

mas›n› önlemenin bir di¤er yolu ola-

rak da, “hukuk”un ve “yarg›”n›n

mutlak itaat edilmesi ve mutlak

güvenilmesi gereken bir kurum ol-

du¤u düflüncesini yerlefltirmektir.

Tabii bu yüzy›llar içinde halklar›n

bilincine yerlefltirilen bir düflünce-

dir. Mesela, “fleriat›n kesti¤i par-

mak ac›maz” deyimi, tam da bunu

ifade eder. 

Veya daha güncel bir örnek verir-

sek, burjuvazinin sözcülerinin s›k

s›k kulland›¤› “mesele ba¤›ms›z yar-

g›ya intikal etmifltir, yarg› son sözü

söyleyecektir” türü ifadeler de kitle-

lerdeki bu düflünceyi güçlendirmek

için kullan›l›r.   

Her sömürü düzeni, kendi hukuk

sisteminin tart›flmas›z kabul edilme-

sini ister. Egemen s›n›flar›n bu ihti-

yac›n›n ürünü olarak zaten hukuk ilk

baflta “tanr›sal hukuk” olarak ken-

dini gösterir. ‹ktidarlar›n kendilerini

“tanr›n›n vekili” olarak sunmalar›na

ba¤l› olarak yasalar da “tanr› buy-

ru¤u” olarak gösterilmifltir. Hristi-

yanl›kta bu kilise arac›l›¤›yla yap›-

l›rken, islamda uzun süre halifelik

kurumu arac›l›¤›yla yap›lm›flt›r. 

Hem köleci ve hem feodal top-

lumda hakim olan bu özellik, ancak

kapitalizmle de¤iflir. “Tanr›sal hu-

kuk” yerini “insan eliyle yap›lm›fl

hukuk”a, kilise, halifelik de yerini

devlete, devletin yasama organlar›na

b›rak›r. 

Bu de¤iflimle birlikte hukukun

“yapt›r›m gücü”nde de bir de¤ifliklik

olmufltur. Zindanlar, k›rbaçlama gibi

cezalar, eski ça¤larda kullan›lm›fl da

olsa, kölecilikte, feodalizmde, tanr›

buyru¤u olan yasalara uymaman›n

en büyük yapt›r›m› “öbür dünyada

bunun cezas›n› görece¤i” korkusu-

dur. Bu korku halen kullan›l›yor bel-

ki, ama kapitalizmde esas olarak bu-

nun yerini idamlar, cezalar, hapisha-

neler ve di¤er maddi yapt›r›mlar al-

m›flt›r. 

Düzenin yasall›¤›n›n d›fl›na ç›k-

mak, düzenin hukukuna karfl› ç›k-

mak, CEZA’yla önlenmeye çal›fl›l-

maktad›r. CEZA korkusu, genifl kit-

lelerin düzenin yasall›¤›na karfl› ç›k-

mamas›n›n ve düzenin hukukunu

sorgulamamas›n›n en önemli neden-

lerinden biridir. 

Kemal: Tayfun iyi bir noktaya

geldi. Tart›flmalar›m›zda hukukun

s›n›fsal niteli¤iyle görünümünün

farkl›l›¤›na s›k s›k de¤inildi. Fakat,

kapitalizmin hukukuyla birlikte yani

yasalar›n “tanr› buyru¤u” olmaktan

ç›k›p “insan eliyle yap›lm›fl” bir fley

haline dönüflmesiyle, hukukun s›n›f-

sal niteli¤ine çekilen perdeyi parça-

lamak daha mümkün hale gelmifltir. 

Çeflitli olgulardan hareket ederek

burjuva hukukun s›n›fsal niteli¤ini

daha aç›k flekilde gösterebiliriz. Me-

sela siyasal aç›dan; devlet organ›n›n

ve hukuk sisteminin bir parças› olan

hapishanelerde kimler yat›yor? Bur-

juvalar yoktur oralarda. Cezaland›-

r›lanlar hep halkt›r. Burjuvalar›n

kendi aralar›ndaki sömürü pastas›n-

dan pay kapma kavgalar›nda arada

bir oralara düflen olsa da bu hapisha-

nelerin esas niteli¤ini de¤ifltirmiyor.

Demek ki bu hukuk, burjuvalar› de-

¤il, halk› cezaland›rmak için yap›l-

m›fl bir hukuktur. 

Mesela, ekonomik aç›dan da bu

s›n›fsal özü aç›¤a ç›karabiliriz. En

temel nokta, burjuva demokrasile-

rinde veya bizim ülkemizin huku-

kunda sömürmek suç de¤ildir.

“Haks›z kazanç elde etmek” gibi

suçlardan sözedilir ama yüzlerce,

binlerce iflçiyi çal›flt›r›p onlar›n s›r-

t›ndan art›-de¤er sömürüsü yapmak,

“haks›z kazanç” olarak de¤erlendi-

rilmez, dolay›s›yla suç say›lmaz. Sö-

mürüyle elde edilmifl “mülkiyet”

kutsal say›l›r bu hukukta. Özel mül-

kiyet böyle korunurken, özel mülki-

yete yönelik suçlar, en büyük ceza-

lar› gerektiren suçlar olarak de¤er-

lendirilir... 

Burjuva demokrasisi bir “hukuk
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apishanelerde kimler yat›yor? Burjuvalar
yoktur oralarda. Cezaland›r›lanlar hep
halkt›r... bu hukuk, burjuvalar› de¤il, halk›
cezaland›rmak için yap›lm›fl bir hukuktur. 
Bu hukukta sömürmek suç de¤ildir. Sömü-
rüyle elde edilmifl “mülkiyet” kutsal say›l›r bu
hukukta

H



devleti”dir ama hukuku da iflte böy-

le bir hukuktur. 

Bu noktada ben sözü yeniden

Tayfun arkadafla veriyorum.. Sohbe-

timizin en bafl›nda üzerinde durma-

m›z gereken çarp›t›lm›fl kavramlar-

dan birinin de “hukuk devleti” oldu-

¤unu söylemifltik çünkü. 

Tayfun: Hukuk fakültelerinin

daha ilk s›n›f›nda hukuk devletine

iliflkin özlü bir tan›mlama yap›l›r.

"Hukuk devleti, kelime anlam›yla

hukukun üstünlü¤ünün tan›nd›¤›,

vatandafllar›n›n yasalardan ileri ge-

len haklar›n›n güvence alt›na al›nd›-

¤› ve insan hak özgürlüklerinin ta-

n›nd›¤› bir devlettir. " 

E¤er bir devlet, mesela oligarflik

devlet gibi, kendi yasalar›n› çi¤ni-

yorsa, o bir “hukuk devleti” de¤ildir.

Eyüp Beyaz’›n kelepçeliyken, yani

hukuki aç›dan “gözalt›” konumun-

dayken infaz edilmesi, bunun çarp›-

c› bir örne¤idir.

Fakat herhangi bir devletin “hu-

kuk devleti” olmas› da tek bafl›na o

devletin meflrulu¤unun, adaletli ol-

du¤unun göstergesi de¤ildir. 

E¤er mesele sadece yürürlükteki

hukuka uymak ise, Hitler’in Nazi

devleti de kendi yasalar›na uydu¤u

sürece bir “hukuk devleti” olarak

adland›r›labilir pekala. 

Faflizm s›k s›k kendi hukukunu

da çi¤neyen bir rejimdir. Bu nedenle

biz s›k s›k bunu hat›rlat›r›z. Ama fa-

flizm, kendi hukukuna uygun dav-

rand›¤›nda da, bizim onu “hukuk

devleti” diye meflrulaflt›rmam›z söz-

konusu de¤ildir. Çünkü biz zaten o

hukukun kendisine karfl› ç›k›yoruz. 

Demek ki “hukuk devleti” kavra-

m›n›n kendisinde bir aldatmaca, bir

çarp›tma sakl›d›r. Biz “hukuk devle-

ti” savunucusu de¤iliz. Bu kavram,

esasen burjuvazinin kendi düzenini

meflrulaflt›rmak için kulland›¤› içi

bofl bir kavramd›r. Reformistler de

burjuvaziden al›p kullan›rlar bu kav-

ram›. Yani “hukuk devleti” kavram›,

bize o devletin niteli¤i hakk›nda

hiçbir fley söylemez. “A devleti bir

hukuk devletidir” denildi¤inde biz o

devletin nas›l bir devlet oldu¤unu,

s›n›fsal  niteli¤ini anlayabilir miyiz?

Hay›r, sadece kendi hukukuna uyan

bir devletmifl deriz ama o hukukun

niteli¤ine iliflkin hiçbir bilgi içermez

bu kavram. 

Daha çarp›c› bir örnek;

Cunta flefi Evren, 12 Eylül

1980'deki ilk konuflmas›nda nas›l bir

hukuk istediklerinide anlat›yordu:

"Kanun ve nizam hakimiyetini sa¤-
lamada tecrübeli ve yetenekli kifli-
lerden oluflan mahkemelerin süratle
ve do¤ru kararlar verebilmelerini ve
bunlar› korkusuzca uygulayabilme-
lerini sa¤layacak yasal ve idari ted-
birler al›nacak."

Yani, cunta yönetimi de “kanun
hakimiyetini” savunuyordu. O za-

man kanunun kendisini tart›flmak,

onun özüne bakmak zorunludur.

K›sacas›, “hukuk devleti” veya

oligarflinin daha sevdi¤i deyimle

“kanun devleti” olmak, sadece halk›

düzenin meflrulu¤una ikna etmek

için kullan›lan bir argümand›r. Bur-

juvazi, hukuku kendi yapt›¤› için,

hukuka uygun olan her fley meflru-

dur diye savunur. Oysa, hukuka uy-

gun olan her fley meflru de¤ildir. Sö-

mürü, hukuka uygundur ama meflru

de¤ildir. Oligarflinin infaz-

lar›n›n bir k›sm› da kendi

hukukuna uygundur ama

meflru de¤ildir. Halk› mey-

danlarda coplamas› da ken-

di hukukuna uydurulmufl

olabilir ama bu meflrulu¤u-

nu getirmez. vb. 

Sadece faflizmin oldu¤u

ülkeler aç›s›ndan de¤il, bur-

juva demokratik hukukun

geçerli oldu¤u ülkeler için

de “hukuk devleti” olmak,

hakl›l›k ve meflruluk de¤il-

dir. 

Hukukta s›k verilen bir

örnek vard›r. "Frans›z hu-
kukunda düflünce suçu diye
bir fley yoktur. Burada yar-
g›layaca¤›m›z maddi olay-
lard›r; yoksa bu olaylara il-
ham veren fikirler de¤il-
dir..."

‹flte bu da “hukuk devle-

ti” yalan›n›n bir baflka sah-

nesidir. Düzene karfl› yap›-

lan eylemleri yarg›larken diyor ki,

burada düflünceyi de¤il, maddi olay-

lar› yarg›layaca¤›z; peki o maddi

olaylara ilham veren fikirlerden bafl-

ka bir fley mi? ‹flte bu da burjuva de-

mokrasisinin “bizde düflünce suçu”

yok deyiflinin hukuk k›l›f›na uydu-

rulmufl halidir. 

Mazlum: Buna ülkemizden

güncel bir örnek daha ekleyebiliriz:

Geçenlerde telefon dinleme me-

selesi tart›fl›l›rken kontrgerillac›

Mehmet A¤ar “telefon dinlemeleri

hukuki olmal›” diye bir demeç verdi.

Bence bu tart›flt›¤›m›z konunun özü-

nü ortaya koyuyor. Hat›rlarsan›z, o

günlerde M‹T’in ve polisin Diyarba-

k›r’da bir mahkemeden ç›kartt›rd›k-

lar› bir kararla ülkedeki telefonlar›n

yar›s›n› zaten dinledikleri aç›¤a ç›k-

m›flt›. Al›n size “kanun devleti”. ‹s-

tedi¤i herkesin telefonunu dinliyor

ama “yasalara uygun”, “ba¤›ms›z

yarg›”n›n karar› var; yani “hukuk

devleti” olmayla çeliflen bir fley yok. 

‹nfazlarda da öyle aç›klamazlar

m› zaten; “Polis yasalarda kendine

tan›nan hakk› kullanm›flt›r.” Do¤ru,

bu ülkenin yasalar› polise devrimci-
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Hepimizin bildi¤i flu meflhur “Adalet tanr›ças›”n›n

ad›, Themis’tir. Themis, Yunan mitolojisinde hu-

kuk ve adalet tanr›ças›d›r. 

Adaletin simgesi olarak kullan›lan elindeki terazi

de “Themis’in terazisi” olarak bilinir. Adalet Sara-

y› olarak adland›r›lan yerlere 

de, “Themis’in tap›na¤›”

denirmifl eskiden. 

Themis, “dünyan›n düzenini,                               

kutsal yasay›, nesnelerin

dengesini”temsil eder. 

Elindeki k›l›ç da bu 

düzeni, dengeyi 

bozanlara karfl› 

kullanmak içindir. 

Ama Themis de 

“tarafs›z” de¤ildir. 

Elinde tuttu¤u 

k›l›ç, kimin 

k›l›c›ysa, 

terazisi de onun

ç›karlar›na göre

da¤›t›r adaleti...

O flimdi  

burjuvazinin 

adalet tanr›ças›d›r.



lere katletme yetkisi vermektedir.  

Fakat buradaki çarp›kl›k flunda-

d›r; burjuvazi, politikalar›n›n do¤ru-

lu¤unu ve hakl›l›¤›n› kan›tlamak

için, yine kendi yapt›¤› hukuku kan›t

olarak gösteriyor. O hukuku zaten

kendin yapm›fls›n. Daha aç›k bir de-

yiflle olay flöyle cereyan ediyor: Biri,

önce “benim flunu öldürmem yasal-

d›r” diye hukuk yap›yor. Sonra öl-

dürüyor ve ortaya ç›k›p sanki o hu-

kuku baflka biri yapm›fl, o hukuk tar-

t›fl›lmaz bir fleymifl gibi, “öldürmem

hukuka uygun” diyor. 

Kemal: Bu çarp›c› örnekler

esas›nda “hukuk devleti”, “hukukun

üstünlü¤ü”, “ba¤›ms›z yarg›” gibi

kavramlar›n devrimcilerin, demok-

ratlar›n kullanaca¤› kavramlar olma-

d›¤›n› gösteriyor. Ama görüyoruz ki,

solda da bu kavramlar› kullananlar

var. Kimler? Tabii ki düzeniçileflen-

ler. 

Mesela, HADEP’li belediye bafl-

kanlar›na bir dava aç›l›yor, beraat

ediyorlar, onlar aç›klama yap›yor:

“Hukukun üstünlü¤üne güvendik,

hukuk galip geldi. Savafl rant›n› sa-

hiplenenlerin oyunu bofla ç›km›flt›r.”

Veya ilerici sendikalara dava aç›-

l›yor; diyorlar ki “hukukun üstünlü-

¤üne, ba¤›ms›z yarg›ya güveniyo-

ruz.” ‹lericiysen, devrimciysen, hu-

kuk alan›ndaki mücadeleni, böyle

bir “güven” ilan› yapmadan sürdü-

rürsün. Çünkü güvenini ilan etti¤in,

oligarflinin düzenidir. 

Baflka bir örnek; kendine ilerici,

ayd›n diyenler, Sezer Cumhurbafl-

kan› oldu¤unda “hukukçu bir cum-

hurbaflkan›m›z oldu... Çankaya’da

hukuk egemen olacak” diye sevini-

yor. Tamamen s›n›fsall›ktan uzak.

Hukukçu da, kimin düzeninin

hukukçusu?

Dönüp dolafl›p hukukun s›n›fsal

niteli¤ine geliyoruz. Bir hukukun

adaleti sa¤lay›p sa¤layamayaca¤›n›n

ölçüsü de o s›n›fsal niteliktir. 

Burjuvazinin kavramlar›, yüzy›l-

lard›r kullan›l›yor. Dolay›s›yla bu

toplumsal koflullar içinde biçim-

lenen düflünce, bu kavramlar›n

d›fl›na ç›kmakta zorlan›yor. Bugün

s›radan bir insan için “devletsiz” bir

toplum düflünmek zor, hatta imkan-

s›zd›r. Ayn› flekilde bildi¤imiz, an-

lad›¤›m›z anlamda bir hukukun ol-

mayaca¤› bir toplumu gözümüzün

önünde canland›rmak da zordur. An-

cak bizim hedefledi¤imiz hukuk,

zaten özel mülkiyetin yani eflitsiz-

liklerin kayna¤›n› ortadan kal-

d›racak bir hukuktur. Dolay›s›yla,

kendi sistemimizi, taleplerimizi,

burjuva hukukun ve adaletin kav-

ramlar›yla de¤il, kendi

literatürümüzle  ifade etmeliyiz.  

Themis’in terazisi de o aldat›c›

eflitli¤e hizmet ediyor bugün. Bizim

hukukumuzun ve adaletimizin tem-

silcisi olarak hiç kuflkusuz baflka bir

simge bulmam›z gerekecek. 

Hat›rlarsan›z, geçen hafta soh-

betimize Bertolt Brecht’in iki

dizesiyle bafllam›flt›k. Ve o dizeler-

den hareketle “adalet ekme¤ini kim

piflirecek” diye sormufltuk. Soh-

betimizi yine Brecht’le bitirelim.

Giriflte sadece iki dizesini aktar-

d›¤›m›z fliirinin tamam›n› okuyunca,

adalet üzerine gerçekten de güzel bir

tasvir oldu¤unu göreceksiniz. Bu

fliiri gayet güzel okudu¤unu bil-

di¤im Özlem’e veriyorum fliiri de,

sözü de. 

Özlem:

Bilin: Halk›n ekme¤idir adalet.

Bakars›n›z bol olur bu ekmek,

bakars›n›z k›t,

bakars›n›z doyum olmaz tad›na,

bakars›n›z berbat.

Azald› m› ekmek, bafllar açl›k,

bozuldu mu tad›, bafllar 

hoflnutsuzluk boy atmaya.

Bozuk adalet yeter art›k!

Acemi ellerde yo¤rulan, 

iyi piflirilmemifl adalet yeter!

Yeter kat›ks›z kara kabuklu adalet!

Dura dura bayatlayan adalet yeter!

Bolsa insan›n önünde ekmek, 

lezzetliyse, gözler öbür yiyeceklere 

yumulsa da olur.

Ama her fley bollaflmaz ki birdenbire.

Bilirsiniz nas›l bolluk do¤urur ekmek:

Adaletin ekme¤iyle beslene beslene.

Ekmek her gün gerekliyse nas›l,

adalet de gerekli her gün,

hem o, günde birçok kez gerekli.

Sabahtan akflama dek, ifl yerinde, 

e¤lencede, 

hele çal›fl›rken canla baflla,

kederliyken, sevinçliyken,

halk›n ihtiyac› var piflkin bol ekme¤e

günlük, has ekme¤ine adaletin.

Madem adaletin ekme¤i 

bu kadar önemli,

onu kim piflirmeli, dostlar, 

söyleyin?

Öteki ekme¤i kim pifliren?

Adaletin ekme¤ini de

kendisi piflirmeli halk›n,

gündelik ekmek gibi,

Bol, piflkin, verimli...

Tayfun: Son sözü Brecht’in

dizeleri söylüyor; Adalet ekme¤ini

halk piflirmeli. Devrimci halk ik-

tidar›n›n f›r›n›nda yap›lmal› bu ek-

mek. De¤ilse piflirilen ekme¤in

bozuk, bayat, kurtlu ve az olmas›

kaç›n›lmaz. Sohbetimizin özü fluy-

du ki, bu bozuk, bayat, kurtlu ek-

me¤i bize “hukukun üstünlü¤ü” diye

yedirmek istiyorlar. O halde red-

dediyoruz bu ekme¤i. Halk›n

f›r›n›nda piflirilecek adalet ek-

me¤ini, halk›n yapaca¤› hukuku

savunuyoruz. Demek ki sorunumuz,

en baflta halk›n f›r›n›n› kurmakt›r,

bunun için de halk›n iktidar›n›...

Kemal arkadafl›n yerine ben nok-

talay›m bugünkü sohbetimizi;

Yürüyüfl okurlar›na halk›n adaletini

savunan hukukçular›n selamlar›n›

iletiyor, adalet ekme¤inin bol ol-

du¤u günler diliyorum.
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izim hedefledi¤imiz hukuk, zaten özel
mülkiyetin yani eflitsizliklerin kayna¤›n›
ortadan kald›racak bir hukuktur. Dolay›-
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12 Temmuz flehitleri ‹stanbul,

Ankara ve yurtd›fl›nda an›ld›. 

‹stanbul’da HÖC üyeleri, 12

Temmuz günü Karacaahmet Mezar-

l›¤›’na k›z›l bayraklar›, pankartlar›

ve 12 Temmuz flehitlerinin resimleri

ile geldiler. “Bize Ölüm Yok” sloga-

n› mezarl›k giriflinden bafllayarak hiç

susmazken, yaklafl›k 300 kifli "Hak-

lar ve Özgürlükler Cephesi" yaz›l›

pankart›n arkas›ndan yürüdü. 

fiehitlerin resimlerinin bulundu-

¤u “12 Temmuz'dan Büyük Direni-

fle Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosya-

lizm Mücadelemiz Sürüyor” ve “12

Temmuz fiehitleri Ölümsüzdür”

pankartlar›n› da tafl›yan HÖC’lüler,

“Umudu Fedalarla Büyütüyoruz,

Kurtulufl Kavgada Zafer Cephede,

Mahir Hüseyin Ulafl Kurtulufla Ka-

dar Savafl” sloganlar›n› büyük bir

coflku ile att›lar. 

Sayg› duruflu ile bafllayan anma-

da, “Her Temmuz'un on ikisinde /

Karanl›¤›n cellatlar› a¤layacak bu

ülkede” diye biten fliirle halk›n ada-

leti fliar› dile getirildi. HÖC ad›na

yap›lan konuflmada, yarat›lan dire-

nifl gelene¤i, katliam›n amac› ve fle-

hit düflen devrimcilerin “Yoldafllar

Bizi Afl›n” ça¤r›s› an-

lat›ld›. 

12 Temmuz katli-

am›n›n ard›ndan yü-

rüyüflünü sürdüren

devrimci hareketin, bir kez daha

küllerinden do¤an Anka kuflunu an-

d›rd›¤› vurgulanan konuflmada, 

“Kuflatan, karanl›¤›n cellatla-

r›yd›. Vatan›m›z› talan eden emper-

yalistler ve iflbirlikçilerinin ömrü

uzun olsun diye as›ld›lar teti¤e. On-

lar umudun ve halk›n düflman›yd›-

lar. Elimizin eme¤ine, gözümüzün

nuruna, çocuklar›m›z›n r›zk›na göz

koyan onlard›.

Bu topra¤›n insan›yd›lar. Bu

halk›n özgürlü¤ü için vurufluyorlar-

d›. Emperyalistler bu ülke toprakla-

r›nda ellerini kollar›n› sallayarak

dolaflmas›n diyeydi tüm çabalar›.

Bu yüzden korkusu oldular cellatla-

r›n. Bu yüzden kuflat›ld›lar Temmuz

ortas›nda ve son kurflunlar›na dek

geceyi dar ettiler düflmanlar›na”

sözlerine yer verildi. 

HÖC’lüler yumruklar› s›k›l›, “12

Temmuz düflmana h›nc›m›zd›r, 12

Temmuz savafl ça¤r›m›zd›r. Yoldafl-

lar›m›za verdi¤imiz devrim sözü-

müzdür. And olsun ki

onlara devrimi arma-

¤an edece¤iz” dedi-

ler. Konuflma ve fliir-

lerin ard›ndan Grup

Yorum “Bize Ölüm

Yok” ve “Kahraman-

lar Ölmez Halk Ye-

nilmez” isimli marfl-

lar›n› söyledi. 

Esenyurt Temel

Haklar’da düzenle-

nen etkinlikte, 12

Temmuz flehitlerinin

yan›s›ra, Eyüp Beyaz

da an›ld›. 

12 Temmuz kah-

ramanlar›

için bir

baflka et-

kinlik de

A n k a -

ra’da ger-

çekleflti-

rildi. An-

kara Te-

mel Hak-

lar bina-

s›nda dü-

zenlenen

a n m a ,

sayg› du-

r u fl u n u n

ard›ndan

m a r fl l a r

ve fliirler-

le sürdü. Temel Haklar ad›na konu-

flan Gökhan Menet ve Sultan Kartal,

flehitlerin hayatlar›n› ve direniflini

anlatan konuflmalar yapt›lar. 12

devrimcinin emperyalistlerin yolu-

nu temizlemek için katledildi¤i vur-

gulanan konuflmada; 12 Temmu-

z’un, oligarflinin tüm gücüyle dev-

rimci hareketi imhaya yöneldi¤i bir

katliam oldu¤u belirtilerek, “ama

umudu öldüremezlerdi. flehitlerin

b›rakt›klar› de¤er gelece¤in garan-

tisiydi” denildi. 

Almanya’n›n Berlin kentinde ise

10 Temmuz'da 12 Temmuz flehitleri

ve Eyüp Beyaz an›ld›. Irkç›l›¤a Kar-

fl› Mücadele Derne¤i'nde düzenle-

nen anmada, 12 Temmuz flehitleri-

nin ve Eyüp Beyaz'›n mücadele ya-

flamlar› anlat›ld›. Devrim yürüyüflü-

nün katliamlarla durdurulamad›¤›

vurgulanan anmaya At›l›m, Dev-

rimci Demokrasi ve Proleter Dev-

rimci Durufl da destek verdi.
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Venezüella Devlet Baflkanı Hugo

Chavez, “Venezüella ve Küba'nın

herhangi bir emperyalist saldırıya

karflı tek vücut olarak direnece¤ini”

açıkladı.

Chavez flöyle diyordu: “Küba ve

Venezüella halkları ve devrimleri

birdir ve aynıdır. Dünya flunu bilme-

lidir ki, bizden birine yapılacak her-

hangi bir emperyalist saldırı, bize

yapılacak bir saldırı olacaktır.”

Sosyalist, anti-emperyalist ülke-

ler ve örgütler aras›nda böylesi da-

yan›flmalar›n oldukça az rastland›¤›

bir dönemdeyiz. 

Buna karfl›n tüm emperyalistler

aras›nda, emperyalistlerle iflbirlikçi-

leri aras›nda ayn› muhtevaya sahip

“ikili yard›m ve savunma anlaflma-

lar›” vard›r. Bu anlaflmalar, sosya-

list ülkelere karfl› gündeme gelmifl

ve giderek de ulusal ve sosyal kurtu-

lufl savafllar›na karfl› “blok” olufltur-

ma anlay›fl›na dönüflmüfltür, 

Bugün dünyan›n tüm emperyal-

listleri ve iflbirlikçileri, iflbirli¤i ha-

linde. Aralar›nda çeliflkiler ve çat›fl-

malar hiç eksik olmuyor ama halk-

larla karfl› karfl›ya geldiklerinde on-

lar› bir yana koyup birlefliyorlar. 

Emperyalistlerin politikada, eko-

nomide, kültürde birli¤i sa¤lamak

için say›s›z kurumu var. G8 elbette

burada bir simge. Emperyalistlerin

politika üretmek, ekonomik, askeri

kararlar almak, sömürü mekanizma-

s›n› iflletmek için G8 gibi onlarca,

yüzlerce irili ufakl› kurumu var.  

Dünya halklar› ise uluslararas›

dayan›flma ve örgütlülük aç›s›ndan

en zay›f dönemini yafl›yor. 

Sorun elbette sadece emperya-

listlerin merkezi askeri, politik ör-

gütlerine karfl›, halk kurtulufl örgüt-

lerinin enternasyonal çapta merkezi

örgütlülüklere sahip olmamas› de-

¤ildir. Sorun, enternasyonalizm dü-

flüncesinin ve ruhunun zay›flam›fl

olmas›d›r. 

Ony›llard›r süren emperyalist ku-

flatma, sosyalist sistemin y›k›lmas›n›

izleyen ideolojik savrulmalar ve

burjuva düflüncelerin hakimiyeti,

dayan›flma düflüncesini zay›flatt›.

Bu zay›flama, sadece milliyetçi duy-

gular› k›flk›rt›lan kitleler nezdinde

de¤il, sol örgütlerde de kendini gös-

termifltir. 

Bugün dünya halklar›n›n müca-

delesi için as›l büyük zaaf› da bu

oluflturmaktad›r. Sorun bir “örgütsel

çat›” oluflturma meselesi de¤ildir;

halklar›n tek tek ülkelerdeki direni-

flinin, mücadelesinin yükselmesine

ba¤l› olarak birlikte direnifl-birlikte

mücadele düflüncesi de geliflecektir. 

Sadece ülkemizde de¤il, dünya-

n›n baflka ülkelerinde de “kendi için-

deki” birlik sorununu alabildi¤ine

dar bir bak›fl aç›s›na hapseden solun

ufku henüz enternasyonal bir bak›fl

aç›s›n› ve prati¤ini kucaklayacak ka-

dar genifl de¤ildir. Bu ufka ulaflmak,

salt düflünsel bir geliflmenin ürünü

de olmayacakt›r. Enternasyonaliz-

min kaç›n›lmaz bir ihtiyaç olarak

kendini dayatmas› ve prati¤e dönüfl-

mesi, nesnel anlamda tek tek ülke-

lerde mücadelenin mevzi kazanma-

s›na da ba¤l›d›r. 

***

Bunu biraz daha somut görebil-

mek için enternasyonallerin k›sa ta-

rihine bir gözatmakta yarar var. 

1. Enternasyonal 28 Eylül

1864'te kuruldu. Marks ve Engels’in

önderli¤indeki 1. Enternasyonal,

hem enternasyonal bünyesindeki

farkl› ak›mlarla ideolojik mücadele

içinde proletaryan›n ideolojisinin

netlefltirildi¤i, hem de iflçi s›n›f› ide-

olojisinin ve örgütlenmelerinin,

dünyan›n dört bir yan›na yay›ld›¤›

sürecin örgütlülü¤üydü. Bu misyonu

büyük öçüde yerine getiren I. Enter-

nasyonal, fiilen Eylül l872'de, resmi

olarak da 1876 y›l›nda varl›¤›na son

verdi.

Bütün dünya ülkelerindeki iflçi

hareketlerinin büyük boyutlarda ge-

liflmeye bafllad›¤› 1800’lerin sonu,

yeni bir enternasyonalin kurulufluna

da tan›k oldu. 1889’da II. Enternas-

yonal kuruldu. Ne var ki, bafl›ndan

itibaren Alman Sosyal Demokrat

Partisi'nin damgas›n› tafl›yan bu En-

ternasyonal, bir süre sonra s›n›fsal

mücadeleyi bir kenara itip parlamen-

tarist mücadeleyi temel alan bir yola

girdi; 1914’te I. Paylafl›m Savafl›'n›n

bafllamas›yla birlikte, üyelerinin ço-

¤u “ulusal savunma” ad›na sosyal

flovenizme sürüklenen II. Enternas-

yonal ifllevini tamamen kaybetti. Ve

iflçi s›n›f› için “enternasyonal bir

merkez” olmaktan ç›kt›. 

Ekim devriminin gerçekleflti¤i,

birçok ülkede devrim mücadelesinin

ve beklentisinin büyüdü¤ü 1910’la-

r›n sonunda ise bu mücadeleyi mer-

kezilefltirmek üzere, 3. Enternasyo-

nal, di¤er ad›yla Komünist Enter-

nasyonal kuruldu. 1919’da örgütle-

nen 3. Enternasyonal, “II. Enternas-
yonal gibi burjuva demokrasisine
aldanmadan, burjuva devlet meka-
nizmas›n› zor yoluyla y›kmay› hedef-
leyen bir devrimi esas alan” çizgi-

nin temsilcisi olarak uzun y›llar dün-

ya halklar›n›n kurtulufl mücadelele-

rini organize etti, örgütsel, politik,

askeri dayan›flmay› sa¤lad›. 

3. Enternasyonal, tek tek ülkeler-

deki savafl›n, ittifaklar›n, çeliflkilerin

çok büyük bir çeflitlilik arzetmeye

bafllad›¤› II. Paylafl›m Savafl› y›lla-

r›nda, komünist partilerin kendi ko-

flullar›nda daha aktif, genifl kesimle-

ri savafla katabilecek bir esneklikte

davranabilmeleri için varl›¤›na ken-

di iradesiyle son verdi. 

Dünya devrimci hareketi, iflte o

y›llardan bu yana bir enternasyonal

örgütlenmesine sahip de¤il. 

Bu k›sa özetten de görülebilece¤i

gibi, üç farkl› dönemde örgütlenen

enternasyonallerin ortak özelli¤i, ifl-

çi s›n›f›n›n ve halklar›n mücadelesi-

nin belli bir ivme ve nitelik kazand›-

¤› dönemlere denk gelmesidir. Kufl-

kusuz bu da mutlaklaflt›r›lamaz an-

cak bunun güçlü ve elveriflli bir nes-

nel zemin oldu¤u aç›kt›r. Buradan
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karfl› enternasyonalist bilinç

halk›n
Cephesi



ç›kart›lacak ilk sonuç, enternasyo-

nalizmi güçlendirmenin, emperya-

lizme ve iflbirlikçi iktidarlara karfl›

her ülkede güçlü direnifl ve savafl-

lar› gelifltirmekten geçti¤idir. 

***

Enternasyonalist olup olma-

mak, enternasyonalizmi politika-

lar›n›n ve hedeflerinin bir parças›

olarak içsellefltirmek, “Enternas-

yonal” bir örgütlenmenin varl›¤›y-

la özdefl de¤ildir. Marksist-Leni-

nistler, hem ideolojik, hem politik

aç›dan enternasyonalizm ruhunu

ve düflüncesini hiç kaybetmemek-

le yükümlüdürler. Enternasyona-

lizm ruhu, direnifl ve savafl›m›z›n

dünya halklar› için oynayaca¤› ro-

lü hep gözönünde bulundurmak ve

öte yandan dünya halklar›n›n ac›-

lar›yla, coflkular›yla kavgalar›yla

birlikte olmakt›r. 

Türkiye devrimi, elbette dünya

devriminin bir parças›d›r. “Dün-

yay› bir kez de Türkiye’den sarsa-

ca¤›z” iddias› bu enternasyonal

düflüncenin tezahürüdür. Türkiye

devrimi için att›¤›m›z her ad›m,

emperyalizmin ve oligarflinin sal-

d›r›lar› karfl›s›nda ördü¤ümüz her

barikat, enternasyonalizme konu-

lan bir tu¤lad›r. Bunun günümüz-

deki en çarp›c› örne¤i olarak Bü-

yük Direnifl, dünya çap›nda enter-

nasyonalizm düflüncesini beyinler-

de canland›ran bir rol oynuyor; so-

muttaki yans›mas› henüz zay›f

olabilir ama direniflin di¤er ülke-

lerdeki yans›malar›ndan tan›k olu-

yoruz ki, o düflünceyi canland›r›-

yor. Enternasyonalizm düflünce-

sinden uzak olanlar›n, ölüm orucu-

nun dünya çap›ndaki bu önemini

kavramas› da zordur. 

Enternasyonalizm düflüncesini

yaflatacak olan da, enternasyonali

örgütsel bir güç olarak gerçekleflti-

recek olan da Marksist-Leninist-

lerdir, enternasyonalizm düflünce-

si, basit bir demokratik ittifak me-

selesi de¤ildir. Emperyalizm ve

halklar saflaflmas›nda, yeri hiçbir

tereddüte yer b›rakmayacak kadar

net olanlar›n ifli ve düflüncesidir

enternasyonalizm. Devrimci halk

iktidar›n›, proletaryan›n iktida-

r›n› savunanlar›n düflüncesidir.

Mesela bugün “Eme¤in Avrupas›”

düflüncesini “enternasyonalizm”

olarak pazarlamaya çal›flanlar›n bu

politikas›n›n enternasyonalizmle

uzaktan yak›ndan ilgisi kurulamaz.

Onlar olsa olsa 2. Enternas-

yonal’in oportünist, dönek önder-

leri Bernstein’›n, Kautsky’nin

mirasç›lar› olabilirler. Ve tabii “en-

ternasyonalizm” ad›na yapt›klar›

da ancak onlar›n “sosyal-demok-

rat” politikalar› gibi, emperyalist

burjuvaziyi güçlendirmeye yarar.  

Emperyalistlerin kendilerine

ekonomik, siyasi, kültürel tahak-

küm imkan› sa¤lamayacak tek bir

kurumlaflmas› ve yard›mlar›, kre-

dileri yoktur. Çeflitli teorik k›l›flar-

la AB’yi savunanlar, AB’den sa¤-

lad›klar› fonlarla sözümona kül-

türel, sosyal faaliyetler yürütenler,

bu gerçe¤i bilmezden gelseler de,

emperyalizmin tahakkümünü güç-

lendirmeye hizmet ettikleri

konusunda hiçbir tart›flmaya yer

yoktur. Anti-emperyalizmsiz en-

ternasyonalizm yoktur. Bur-

juvazinin iktidar›na kesin biçimde

son verip halk›n ve giderek

proletaryan›n s›n›f iktidar›n›

savunmayanlar›n enternas-

yonalizm gelene¤iyle ilgisi yoktur.  

Biz, 1., 2., 3. Enternasyonaller

gibi bir “örgütsel çat›” olmasa da,

dünya halklar›n›n kurtuluflu için,

dünya devrim cephesini güçlendir-

mek için dövüflüyoruz. Dünya

halklar›n›n yüre¤inde ve beyninde

devrim umudunu ve sosyalizm

düflüncesini canl› tutmak için dire-

niyoruz. Ülkemizin Marksist-

Leninistler’i, eylemde ve düflün-

cede, ideolojide ve politikada en-

ternasyonalizmi yaflat›yorlar. Dün-

ya soluna musallat olan “benmer-

kezci”, “pragmatist”, dayan›fl-

man›n ve deste¤in içini boflaltan,

yasak savmaya dönüfltüren anlay›fl

ve kültürlerle mücadele de, enter-

nasyonalizmi yaflatma ve sürdür-

menin bir parças› olarak hep gün-

demimizde olacakt›r. 
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Yunanistan Komünist Partisi

(KKE), mülteci ve göçmen örgütleriyle

birlikte 8-9 Temmuz tarihlerinde anti-

emperyalist festival düzenledi. Yunan

ve Türkiye Halklar› Dayan›flma ve Kül-

tür Derne¤i’nin “Türkiye’deki Hücre-

lerde 120 Politik Tutuklu Öldü. Duydu-

nuz mu?” pankart›yla stand açarak ka-

t›ld›¤› festivalin ilk günü, anti-faflist za-

ferin 60. y›l›na atfedilmiflti. Burada

sahne alan Grup Sevcan, söyledi¤i Yu-

nanca ve Türkçe marfllarla halklar›n

Naziler’e karfl› kazand›¤› zaferi kutlad›. 

Festivalin ikinci gününde yap›lan

söyleflide, hükümet taraf›ndan uygula-

nan ›rkç› politikalar teflhir edildi ve bir-

likte mücadele ça¤›s› yap›ld›. Festival

de¤iflik ülkelerden müzik ve halk oyun-

lar› gruplar›n›n gösterileriyle devam etti.

■Atina’da 

anti-emperyalist festival

30 Haziran’da ‹talyan siyasi polisi,

Uluslararas› Irak Konferans› çal›flan› ve

Anti-Emperyalist Kamp (A‹K) üyesi,

Emanuelle Fanes’in evini basarak, bil-

gisayara, çeflitli belgelere ve Irak kon-

ferans›yla ilgili materyallere el koydu.

Savc›l›k aç›klamas›nda bask›n›n

‘uluslararas› terörizme karfl› mücadele

yasas›' kapsam›nda yap›ld›¤› belirtilir-

ken, “ne tür bir terör etkinli¤ini, hangi

terör örgütünü arad›klar›na” dair hiç

bir aç›klamada bulunulam›yordu. 

“Irak direniflini destekleme konfe-

rans›” aç›klamas›nda ise sald›r›n›n di-

renen Irak halklar›na destek veren An-

ti-Emperyalist Kamp (A‹K) çal›flanlar›-

na ve devrimci güçlere karfl› bir gözda-

¤› verme giriflimi oldu¤u belirtildi.

■Roma’da ‘terör’ bask›n›

Daha önce çal›flmalar›n› Ham-

burg'ta yürüten TAYAD Komite, 9

Temmuz’da Almanya'n›n baflkenti Ber-

lin'deki bürosunun aç›l›fl›n› yapt›.

TAYAD Komite sözcüsü, aç›l›fltaki ko-

nuflmas›nda TAYAD'› Avrupa'da en iyi

flekilde temsil etmeye çal›flacaklar›n›,

direnen tutsaklar›n yurtd›fl›ndaki sesi

ve solu¤u olacaklar›n› belirtti. 

■TAYAD Komite Berlin’de



DMH’den Aç›klama

E¤itim-Sen tüzü¤ünün de¤iflti-

rilmesi üzerine, Devrimci Memur

Hareketi, “‹LKELER‹M‹Z‹ VE

GELENEKLER‹M‹Z‹ SONUNA

KADAR SAVUNACA⁄IZ!” bafl-

l›kl› bir aç›klama yay›nlad›. Aç›kla-

mada özetle flu ifadelere yer verildi: 

“Yönetimdeki mevcut sendikal

anlay›fllar›n tamam›na yak›n› süreci

basit bir tüzük de¤iflikli¤ine indir-

gemifl... sald›r›n›n siyasi oldu¤u

tüm yap›larca ifade edilmifl olmas›-

na ra¤men, sürece müdahale flekli

"hukuki" olarak s›n›rland›r›lm›flt›r. 

DSD; bafllarda ‘E¤itim-Sen ka-

pat›lamaz, anadil hakt›r engellene-

mez, tüzü¤e sahip ç›kaca¤›z’ diyor-

du. 45-0'l›k nihai karardan sonra ise

‘hiçbir fley sendikadan daha önemli

de¤ildir, biz anadili tüzükte olmasa

dahi savunuruz’ demeye bafllad›. 

Yurtsever Emek Hareketi yani

Kürt Milliyetçi Hareketi; bafllarda..

tüzü¤ün vazgeçilmez oldu¤unu...

belirtmifl, süreç ilerledikçe onlar da

‘ba¤r›m›za tafl basar tüzükten ç›kar-

t›r›z’, ‘biz bunlar› aflt›k, bu görev

art›k Türk solunun omuzlar›nda-

d›r’... (diye) onay vermifllerdir. 

KESK, E¤itim-Sen ve di¤er sen-

dikalar›n bafl›na çöreklenen malum

siyasi anlay›fllar... eserleriyle övünç

duymal›d›rlar... Egemen güçler çok

rahatl›kla "difl çekme" operasyonla-

r›n› hayata geçirebilmekte. ...

Konuya siyasi müdahalede bulun-

ma iradesi yine devrimcilerin

omuzlar›na yüklenmifltir. Ki genel

kurul sürecinde baflta Devrimci

Memur Hareketi olmak üzere süreci

do¤ru kavrayan devrimci yap›lar,

üzerlerine düflen bu misyonu yerine

getirme çabas› içinde olmufllard›r. 

Devrimci memurlar;... Geçmiflte

oldu¤u gibi, her türden statükolara,

icazetçili¤e ve reformist yaklafl›m-

lara karfl› nas›l militan bir mücadele

hatt› örmüfllerse; bugün de fiili,

meflru mücadele birikimleriyle bafl-

ta KESK olmak üzere tüm örgütlü-

lüklerinde bunu hayata geçirecek

donan›ma sahip ve haz›rd›rlar.”

Emperyalizm ahtapotunun kollar›, herkesi, istisnas›z
herkesi kapitalizm batakl›¤›n›n içine çekiyor. Ekono-
mik, siyasi, kültürel, askeri, polisiye, e¤itim, sa¤l›k,
her alandaki kollar›yla, kad›n, erkek, genç, yafll›, ço-
cuk, islamc›, sosyalist, ayd›n, emekçi her kesimi s›-
k›ca kuflat›p batakl›¤a girmeye zorluyor. 

1) AAhtapotun kkollar›, ççocuklar›m›z› kkobay yyap›yor; fa-
flist maddelerle dolu oldu¤una her gün yeniden ta-
n›k oldu¤umuz Yeni TCK’n›n bir baflka yüzü daha
aç›¤a ç›kt›. AKP iktidar›, TCK’n›n 90. maddesinde
yapt›¤› düzenlemeyle emperyalist ilaç tekellerinin
ÇOCUKLARIMIZI KKOBAY OOLARAK KKULLANMA-
SI’na izin verdi. Art›k paray› bast›r›p aç, iflsiz, yoksul
aileleri “ikna” eden tekeller, onlar›n çocuklar› üzerin-
de yeni ilaçlar›n› tecrübe edebilecekler. Biliniyor ki,
bu deneylerde yüzlerce, binlerce çocu¤umuz öle-
cek, sakat kalacak... Her gün eve dönüflünde ço-
cuklara “ülker büsküvileri” da¤›tarak pozlar veren
Tayyip Erdo¤an, e¤er bu yasay› de¤ifltirmezlerse,
Türkiye tarihine ÇOCUK KKAT‹L‹ olarak geçecek.
Emperyalist ilaç tekelleri istiyor; isteklerini gerçek-
lefltirmek için düzmece raporlar haz›rlay›p, rüflvetler
da¤›t›yorlar ve yasa onlar›n istedi¤i gibi ç›k›yor. K›-
sacas›, çocuklar›m›z ilaç tekellerine sat›l›yor, hem
de “yasal” olarak... Emperyalistler ve iflbirlikçilerinin
gözü dönmüfltür, ç›karlar› için çocuklar› kobay yap-
mak, yoksul aileleri çocuklar›n› satmaya zorlamak,
onlar›n kültürüyle, ahlaks›zl›¤›yla çeliflmiyor.  

2) AAhtapot, iifl vve ppara kkarfl›l›¤›nda hher flfleyini ssat ddiyor;
‹talya ‹çiflleri Bakanl›¤›, “islam ppiflmanl›¤›” ad› veri-

len bir yasan›n meclisten acilen geçi-
rilmesini istiyor. “Bir an önce” ç›kar›l-
mas› istenen bu yasada “teröristleri ih-
bar eden yabanc›lara ömür boyu otur-
ma izni verilmesi, bunun d›fl›nda ifl
sa¤lanmas› ve ayr›ca ödül olarak da
nakit para verilmesi” öngörülüyor. Ka-
pitalizmin ahlaks›zl›¤›na uygun. Ç›kar-

lar›n için dostlar›n›, arkadafllar›n›, onurunu sat! 

3) AAhtapot, nne oolursa oolsun, ssen hhayat›n› yyafla ddiyor;
11 Temmuz’da, Çeflme’de bir bomba patlad›. “Hal-
ka zarar veren” bir eylemdi, ancak konumuz bu de-
¤il. Ertesi gün burjuva bas›nda flu bafll›klar› gördük:
“Çeflme’de hayat normal”, “Kulaçlar teröre inat at›-
l›yor”... Bir kere “kulaçlar›n teröre inat at›ld›¤›” bir
uydurma. O kulaçlar, belli ki duyars›zl›ktan, aapolitik-
likten at›l›yor. Hat›rlay›n, Güney Asya’da onbinlerce
insan›n öldü¤ü Tsunami felaketinden sonra da tu-
ristler kulaç atmaya devam etmifllerdi. “Tsunamiye
inat” m› at›l›yordu o kulaçlar, yoksa bireycilikten,
bencillikten mi? Çeflme’de at›lan kulaçlar›n da fark›
yoktur. O kulaç atanlar, insanlar›n o bombalar› ne-
den kulland›¤›n› sorgulama, ö¤renme ihtiyac› duy-
muyorsa, orada ‘teröre inat’ de¤il, apolitiklik vard›r.
Hem Güney Asya’daki, hem Çeflme’deki kulaçlar,
burjuvazinin pompalad›¤› “ne olursa olsun kendini
düflün, hayat›n› yafla” felsefesinin sonucudur. Bir ül-
kedeki iktidar, halk›n› katlediyormufl, hergün tabut-
lar kald›r›l›yormufl, “hayat›n› yafla” felsefesindeki tu-
ristin umrunda de¤il tabii. “Çeflme’de veya Lond-
ra’da hayat normal”, turistik kar›ndan olmak isteme-
yen burjuvazinin söylemidir. Normal olmayan bir
fleyler var ki bu bombalar patl›yor. Ama burjuvazi
herkesin kendi hayat›yla meflgul olmas›n›, Irak’taki
iflgalle, Asya’daki yoksullukla, Türkiye da¤lar›ndaki
katliamla ilgilenmemesini istiyor. 

Bu batakl›k, ç›karc›l›kla, bencillikle herkesi içine çekip
bo¤mak istiyor... 

Ahtapot bizi
nereye

çekiyor?
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Gençlik Federasyonu’nun 3. Ge-

leneksel Yaz Kamp› 10 Temmuz gü-

nü bafllad›. Kampa, Türkiye’nin

birçok ilinden gelen 160 ö¤renci ka-

t›l›yor.

Gelibolu Yar›madas›’n›n Sed-

dülbahir Köyü’ndeki kamp alan›nda

devam eden kamp›n ilk gün etkinli-

¤i Grup Yorum konseriydi. Bütün

kitlenin heyecanla bekledi¤i Grup

Yorum’u izlemeye Gelibolu ve Ça-

nakkale’den de gelenler olmufltu.

250 kiflinin izledi¤i konser bir bu-

çuk saat sürdü. Grup Yorum ad›na

konuflan ‹nan Alt›n, gençli¤in anti

faflist mücadelesinden örnekler gös-

terip önümüzdeki süreçte geliflecek

olan sald›r›lara gençli¤in en iyi fle-

kilde cevap verece¤ini söyledi. 

‹kinci gün voleybol turnuvas›n-

da, bölgeler çekiflti. Turnuvay› “K›-

z›l Marmara Tak›m›” kazand›. Geri-

de b›rakt›klar› bir y›la iliflkin tart›fl-

ma ve sohbetlerle, türküler söyleye-

rek ve “Son Samuray” filmini izle-

yerek günü tamamlayan gençler, 3.

günde de ‘ateflbafl› sohbetleri’, bilgi

yar›flmalar› gibi etkinlikler düzenle-

diler. 

SAKARYA'DA 

FAfi‹ST SALDIRI
11 Temmuz günü, Sakarya Üni-

versitesi Esentepe Kampüsü'nde 2

devrimci-demokrat ö¤renciye fa-

flistler sald›rd›lar. Yaz okulunun vi-

ze zaman› olmas› nedeniyle s›navla-

r›ndan ç›kan ö¤rencilere arkalar›n-

dan bir anda 5-10 kiflilik faflist gü-

ruh çivili sopa, kalas vb. aletlerle

sald›rd›lar. Sald›r›ya u¤rayanlardan

biri bafl›ndan ve s›rt›ndan a¤›r dar-

beler ald›. 

Bundan 1 ay önce de ayn› ö¤ren-

ciler faflistlerin sald›r›lar›na maruz

kalm›fllard›. Ö¤renciler, suç duyuru-

sunda bulunurken, ÖGB’ler taraf›n-

dan da kollanan faflistlerden biri,

Hanl› Jandarma Karakolu'nda ver-

di¤i ifadede, planl› sald›r›y› adli bir

durum gibi gösterip sahiplendi.

Sald›r›ya u¤rayan ö¤rencilerden

biri 3 günlük ifl göremez raporu al›r-

ken, faflistlerin bu sald›r›larda dev-

let güçlerinden ald›klar› cüretle bu

denli pervas›z olduklar› aflikar. 

Sald›r›ya U¤rayan 

Ö¤rencilere Soruflturma

Soruflturmalar›n, faflist terörle ifl-

birli¤i içinde sürdü¤ü çok iyi bili-

nen bir gerçek haline gelmifltir. Fa-

flistler sald›r›r, YÖK’çü okul yöne-

timleri sald›r›ya u¤rayanlara sorufl-

turma açar. Gelenek bozulmuyor.

Denizli Pamukkale Üniversite-

si E¤itim Fakültesi Dekanl›¤›, yafla-

nan faflist sald›r›n›n ard›ndan 25

devrimci demokrat yurtsever ö¤ren-

ci hakk›nda daha soruflturma bafllat-

t›. Böylelikle ayn› olaydan dolay›

hakk›nda soruflturma aç›lan ö¤ren-

cilerin say›s› 82 oldu.

Faflistlerin sat›rlar, b›çaklarla

günlerce sald›r›lar›n› sürdürdü¤ü

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih,

Co¤rafya Fakültesi’nde de, 15’i

devrimci demokrat ö¤renci olmak

üzere 21 kifliye soruflturma aç›ld›.

Soruflturma aç›lacaklar›n isimlerini

ise polis kendi tuttu¤u tutanaktan

belirleyip dekanl›¤a verdi. Hat›rla-

naca¤› gibi, sald›r›lar›n yafland›¤›

günlerde de Dekan Necdet Adaba¤,

gözalt›na al›nacak solcu ö¤rencile-

rin listesini polise vermiflti. 

YÖK-AKP özerkli¤i, bilimi tar-

t›fl›rken, YÖK’ün üniversitelerinde

ifller böyle yürüyor; AKP’nin polisi,

YÖK’ün dekan› birbirlerine listeler

vererek ilerici ö¤rencileri sindirme-

ye, okullardan uzaklaflt›rmaya çal›-

fl›yor. 

Gençlik Federasyonu Kamp› Sürüyor

gençlik

Sa¤l›k emekçileri, 7-8 Tem-

muz günlerinde yapt›klar› ey-

lemlerle, AKP iktidar›n›n sa¤l›k

politikalar›n› protesto etmeye

devam ettiler. ‹zmir’de 7 Tem-

muz günü Bozyaka Devlet Has-

tanesi önünde toplanan SES ve

‹zmir Tabip Odas› üyeleri, tem-

muz ay› maafl art›fl fark›n›n ve-

rilmemesi ve özlük haklar›n›n

yokedilmesine karfl› ç›kt›lar. An-

kara’da ise D›flkap› E¤itim Has-

tanesi önünde toplanan SES üye-

leri, SSK hastanelerinin devri ile

ma¤duriyetin büyüdü¤ünü dile

getirdiler. 8 Temmuz’da ise SSK

Gaziantep Hastanesi önünde bir

araya gelen sa¤l›k emekçileri,

ikramiye ödemelerinde yap›lan

de¤iflikli¤i protesto ettiler.

‹zmir’de 14 haftad›r Büyükflehir Be-

lediyesi önünde oturma eylemi yapan

Tüm Bel-Sen 1 No’lu fiube üyeleri 11

Temmuz günü de eylemdeydi. Toplu

sözleflme hakk›n› kazanana kadar mü-

cadele edeceklerini ilan eden 200

emekçi, “Emekçiyiz Hakl›y›z Kazana-

ca¤›z, Toplu Sözleflme Hakk›m›z Söke

Söke Al›r›z” sloganlar› att›. Eyleme

HÖC de destek verdi.

■AKP iktidar›n›n sa¤l›k politikas›na protestolar ■Mücadeleye Devam!



Günler usul usul 

Günler h›zl› h›zl› ak›yor

Ölüm haberleri tafl›yor günler

Günler hasta aç 

‹¤renç bir düflmanla savafl›yoruz

Talan düzeni bu düzen

yalanla sürer ancak

Katliamla kanla

damardan ak›yor bu kan

‹fle yaramaz pansuman 

Yalan 

Yalanc›n›n yüzüne vurulur

Kan ancak kanla durdurulur

Son zamanlar›n 

En gözde yalan› 

"devrimciler ölüme tap›yor"

kim söylüyor bunu

musluk bafl›ndaki flerefsizler

dönekler

sat›l›k kalemler

neden

-muslu¤un ayar›yla oynanmas›n

-döndü¤ümüz belli olmas›n

-cepteki dolar

kalemdeki kan kurumas›n

Bir depo düflünün ki

suyunu biz tafl›r›z

k›zg›n günefl alt›nda 

terimizi ak›t›r›z

su tafl›r›z

tutmufllar musluk bafl›n›

suya hasret yaflar›z

kana kana içirmezler 

hiçbir zaman

dilimiz dama¤›m›z kurur

bir damlay› günlerce paylafl›r›z

flar›l flar›l akan hayata

kan›m›z› kar›flt›r›r›z

bir zaman düflleriz ki

ab›-hayat› kendimize tafl›r›z

köfle bafllar›n› tutmufllar

Patronun ç›kar›n› korumak 

vazifeleri

Soygunlar› aklamak

halka karfl› birleflip 

tek cepheden sald›rmak

her fley magazin tad›nda olmal›

uyuyan dev 

uykusundan uyand›r›lmamal›

hatta horlamas› sa¤lanmal›

Kan uykulardan uyananlar 

ve bunlara destek olanlar 

"ölüme tap›yorlar"

y›l›fl›k bir ses söylüyor bunu

kanl› bir kalem yaz›yor

“canl› bomba aram›zda 

dolafl›yor”

neden bomba oluyor bu canlar

neden Filistin'de 

neden Irak'ta

neden Türkiye'de...

bomba oluyor insanlar

Eee nedenini söyleyemiyorlar

paraya tapanlar

paradan de¤erli fley olsun 

istemiyorlar

feda onlar›n bitiflidir

bu onlara fena koyuyor

Ne zaman s›k›flsalar 

yalan imdatlar›na yetifliyor

Anlatt›klar›na göre  

olay flöyle gelifliyor;

adam›n birinin can› s›k›lm›fl

biraz öleyim demifl

nedense bu s›k›nt›

kiminde 300

kiminde 500 gün sürmüfl 

kronik salg›n vakas› sürüyor

ölenin yerini yenisi al›yor

s›k›nt› öyle büyük ki 

hiç kimse bunu engelleyemiyor

Adam ille ölecek

Halk›n bo¤az›ndan kesilip

Talimatlar gere¤i yap›lan

Tek kiflilik villada bofla gidecek

kimisi de bir sabah kalkm›fl

ulan acayip ölesim var

hissedebiliyorum

kesin flu asalaklar da 

ölmek istiyordur

Bir bomba bulay›m

fiunlar› da yan›ma alay›m

Hayatta yaln›z! Kald›m.

Bari morgda kalmayay›m demifl

Canl› bomba! olmufl.

‹ntihar edecek baflka yer yok 

sanki

Güzelim bo¤az›n derin sular›

‹laç kutular› ne güne durur

Bu adam›n yapt›¤› da ifl

Ya¤l› urgan dururken
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Soyun denildi¤inde inanc›ndan

Tenini soydu bir ateflte sadece

Ve düfllerinden ç›plak kalmad› hiç

Alev s›cakl›¤›nda tafl›d› h›nc›n›

Bir meflaleye döndü günü gelince

Ne erken ne de h›zl›, vakitlice

Damarda tutuk durmayan kan

Kurtulufl aflk›yla tutufltu o an

Yang›na kesti o büyük umut

Zapt-u rapt alt›na al›nmayan

Bir k›rm›z› Karadeniz f›rt›nas›

Esiyor flimdi Anadolu’da Farukça

Ve düflülüyor tarihe bir kez daha

Kanla yaz›lan tarihin silinmeyece¤i

Ve hayk›r›l›yor cihana bir kez daha

Fedan›n atefliyle süren 

tarihin bitmeyece¤i...

Ümit ‹lter

Kand›ra F Tipi

fiah damar› kanla doluyken

Bomba nene gerek

S›rad›fl› bir intihar 

Beyinleri y›kanm›fl 

terörist bunlar."

Neden yok

Niçin yok

Sormaz bu namussuzlar

Bilirler çünkü

Bilinmesini istemezler

Oto and›çç›d›r bu beyler

Bunu anlatmak da bize düfler

Bize ölümü dayat›yorlar

masal de¤il gerçek

Bu oyunu bozmak için

ille birileri ölecek

S›ra kimde?

Sende mi? dostum

Yoksa bende mi?

gürül gürül 

ça¤›lday›fl›nda m› hayat›n?

Yoksa yanan atefl mi sönecek?

Ac›nda m› dostum? 

sevincinde mi? s›ra

Yoksullu¤unda m›? 

Yoksa onurun mu ölecek?

Bir avuç asalak m› kazanacak

6 milyar m› yenecek

Lefl kufllar› m› yiyecek etini

Yoksa etin yaflam› m› besleyecek

Düflüncelerimiz mi yaflayacak

Bedenimiz mi ölecek

Evet dostum

‹ki uçlu bir de¤nek bu

Biri yaflayacak 

Di¤eri ölecek

Biri üstünde topra¤›n 

Di¤eri alt›na girecek

Ya sen öleceksin, 

hayat kazanacak

Yahut yaflayacaks›n 

yaflam yitecek

Evet dostum karar ver art›k

Ya bu bezirgan saltanat› sürecek

Memleketin emperyalistlere 

peflkefl çekilecek

Ya da birileri ölecek

Ortas›, e¤risi, do¤rusu yok

fiimdi söyle s›ra kimde

Talan› ve yalan› durdurmak için

yar›nlara kim gidecek?

Kim kendini feda edecek? 

Ocak 2004 

EYÜP BEYAZ

kültür
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Y›l 1968’di. Temmuzdu. Ameri-

kan 6. Filo’su Dolmabahçe’ye demir

atm›flt›. 

Bu ülkeyi yönetenler k›rm›z› hal›-

larla karfl›lam›flt› Amerikal›lar’›. K›r-

m›z› kurdeleye sar›lm›fl bir paket gibi

satmakt› ülkemizi niyetleri. 

Bu ülkenin vatanseverleri de var-

d›. Devrimci gençleri vard›. 

Üniversite kampüslerinden her-

gün boykotlarla, yürüyüfllerle mey-

danlara ak›yordu gençlik. 6. Filo’nun

Dolmabahçe’ye demir att›¤› 15 Tem-

muz’dan itibaren bafllayan eylemler,

kesintisiz sürüyordu, her gün “6. Filo

Defol!” sloganlar› yank›lan›yordu ül-

kemizin göklerinde. 

Gün anti-emperyalist mücadele-

nin günüydü. Üniversite anfilerinden

fabrikalara, meydanlardan Anado-

lu’nun köylerine yay›l›yordu “6. Filo

Defol!” sloganlar›.  

Köpekleri harekete geçti Ameri-

ka’n›n. Köpekleri uluyarak, h›rlaya-

rak, t›slayarak sald›rd›lar devrimci

gençlere.  17 Temmuz’da ‹stanbul

Teknik Üniversitesi’nin yurdunu bas-

t›klar›nda, coplar›yla, yumruklar›yla

Amerika ad›na sald›rd›lar yüzlerce

ö¤renciye. Vedat’› att›lar pencereden

afla¤›ya. Bir hafta hastanede ölümle

pençeleflti Vedat. Pençeleflti¤i ölüm

de¤il, ad› Yanki olan bir Azrail’di

belki. 

Bir sabah uykusunda

Polisi sald›rd›lar

Demircio¤lu Vedat’› 

Coplarla öldürdüler

Çünkü oydu meydanlarda hayk›-

ran, yurdunda sahip ç›kan. Oydu yü-

reklere cesaret veren, halka düflman›-

n› gösteren. 

Coplarla, yumruklarla 

Vurdular öldürdüler

Gencecik çocuklard›

Belki siz de gördünüz...

Evet, mutlaka görmüflsünüzdür

onlar›. Görmüflsünüzdür tarihin ›rma-

¤›ndan bugüne akan binlerce Vedat’›.

Düflenlerden bilirsiniz ba¤›ms›zl›k

kavgas›n›n filizlerini. 

Polisin üniversiteye sald›r›s› üze-

rine ö¤renciler kitleler halinde ‹TÜ

önünde toplan›p Dolmabahçe'ye yü-

rüdüler. Öfkeliydi gençlik. Vedat’›n

ac›s›yla kor olmufltu öfkesi. Yankile-

rin bekçi köpekleri kaçt›lar Dolma-

bahçe’den. Yankiler polisin koruma-

s›ndan mahrum kald›. Gemilerine s›-

¤›nmak için botlar›na koflufltular. On-

lar›n denize ulaflmas›na yard›mc› ol-

du devrimci gençler; Yankiler dövü-

lerek denize at›ld›lar. 

Ellerinde pankartlar

Yolda gidiyorlard›

Özgürlük istiyorlar

Özgürlük diyorlard›

Kirletmiflken vatan› Ame-

rikan postallar›, bo¤az›m›za

çökmüflken Amerika’n›n ifl-

birlikçileri, ölünmez miydi

bin y›ll›k hasret için, kan›m›z

feda edilmez miydi ba¤›ms›z-

l›k için.

Su üstünde bir koca gemi,

bin Yanki, dayanm›fl k›y›lar›-

na yurdumun, durulur muydu? Vedat-

lar’› bugünler için do¤urmufltu ana-

lar. 

Elleri kanl›yd› onlar›n, yüzlerinde

s›rtlan gülüflü. ‹lk de¤ildi onlarla çar-

p›flmam›z, son da olmad›... Vedat’t›

ilklerden biri, ama sonuncusu de¤ildi.

Irmak kana kesti, düflenler bir de¤il

binlere vard›. Gidenler çoktu, gelen-

ler daha çok... 

Durmad› Vedat, durmad› ba¤›m-

s›zl›k için alkanlara boyananlar›n

o¤ullar›, k›zlar›, torunlar›... Bofluna m›

ak›tm›fllard› onca kan›, bofluna m› ifl-

galci kurflununa vermifllerdi binlerce

efli, yavukluyu, o¤ulu, babay›.

Donunu, elindeki copunu

Amerika’dan alanlar vurdu Vedat’›.

Emperyalizmdi onun katili. Bir gider

bin geliriz dercesine öfkeyle yürüdü

gençlik onun cenazesinde. 

Demircio¤lu bir de¤il

Halk›m›z gibi ço¤ul

Belki siz de gördünüz 

Geliyor ça¤›l ça¤›l

Geliyor ça¤›l ça¤›l

Geliyor ya. Kim durdurabilir bu

yürüyüflü. Kim yokedebilir Vedatlar’›...

‹flbirlikçiler, teslimiyetçiler ço¤al›rken,

vatanseverler daha çok ço¤al›yorlar...

‹flte bizimkiler, Mamatiler, Faruklar,

Eyüpler vurufluyor bu ülkeyi satan

çapulcu sürülerine karfl› Demircio¤lu

Vedatlar...  

“Demircio¤lu VVedat’›

vurdular ööldürdüler..

Belki ssiz dde ggördünüz..

Ellerinde ppankartlar

özgürlük iistiyorlard›

Vurdular ööldürdüler..

Durmad› Vedatlar, 
DEV-GENÇ’liler durmad›

Vedat Demircio¤lu’nun cenaze töreni


