
www.yuruyus.com 
Haftal›k Dergi / Say›: 48

16 Nisan 2006
Fiyat›: 1 YTL
(kdv dahil)

info@yuruyus.comYaflatmak iiçin
L‹NÇ SALDIRILARI FAfi‹ST TERÖRDÜR

Faflist terörü, DEVLET örgütlüyor

Genelkurmay’dan
MGK’ya: “Terörle
mücadele, sivil

unsurlar da 
dahil edilerek

topyekün
sürdürülmelidir.”
(2005 A¤ustos)

K›z›ldere’den ÇÇiftehavuzlara, ÇÇiftehavuzlardan BBugüne 
SOSYAL‹ZM BBAYRA⁄I BB‹Z‹MLE DDALGALANIYOR! 

Faşist Teröre Karşı
Birleşelim, Direnelim!

Faşist Teröre Karşı
Birleşelim, Direnelim!

TECR‹T’e sson vverilmesi iiçin

Ölüme yyürüyorlar...

Susturarak, sansürle,
linç sald›r›lar›yla
TECR‹T gerçe¤inin,
katliam›n›z›n üstünü 
örtemediniz bugüne
kadar. Örtemezsiniz!

ISSN 13005 - 7944



�Ça¤r›
‹lan

Sahibi vve YYaz›iflleri MMüdürü:
Sevtap TTÜRKMEN

Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
‹stiklal Cad. Büyükparmakkap› Tel

Sok. No:4 Kat:4/2 Beyo¤lu/‹STANBUL
Telefon: 0 212 251 94 21 
Faks: 0  212 251 94 35

Yurtd›fl› Büro: Vak›f EFSANE 
Pieter de Hoochstr. 30 

3021 CS Rotterdam/NEDERLAND

‹nternet AAdresi: www.yuruyus.com
Mail AAdresi: info@yuruyus.com

ISSN: 1305-7944

Hesap No: 1051 - 1637885  Sevtap
Türkmen Türkiye ‹fl Bankas› fiiflli fib.

Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k
Bask›: ASPAfi Pazarlama-Evren Mah. Gülbahar
Cad. No:7 Ba¤c›lar/‹ST. Tel: 0 212 655 88 64

Da¤›t›m: Merkez Da¤›t›m Pazarlama San. ve Tic.
A.fi. Tel: 0 212 354 37 67 

Fiyat›: 1 YTL 
Avrupa: 4 Euro
Almanya: 4 Euro
Fransa: 4 Euro
‹sviçre: 6 Frank

Hollanda: 4 Euro
‹ngiltere: £ 2.5
Belçika: 4 Euro
Avusturya: 4  Euro

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin 20 Nisan
26 Nisan

Haftal›k SSüreli YYerel YYay›n

● Trabzon LLinç DDavas› 
Tarih: 18 Nisan 2006 
Yer: Erzurum 2. Asliye Ceza 
Saat: 09.00

● Servet KKocakaya KKonseri
Tarih: 25 Nisan 2006
Yer: ‹dil KKültür MMerkezi
Saat: 18.00

● Tav›r ÇÇ›kt›!
Kültür          
Sanat 
Yaflam›nda 
TAVIR 
dergisinin
Nisan 
say›s›  
bayilerde

16-17 Nisan’da yoldafllar›n›n katledilmesinin he-
sab›n› sormak için devrimci sorumluluk ve inisiyatifle
katliamc› polislere karfl› gerçeklefltirilen bir eylem s›ra-
s›nda, 20 Nisan 1992’de ‹stanbul Topkap›’da katle-
dildi.

1965 Sivas do¤umluydu. Mücadelenin çeflitli alan-
lar›nda yerald›. 1992 y›l›n›n bafl›nda SDB savaflç›s› ola-
rak görevlendirildi.

Önder
ÖZDO⁄AN

Dersim civar›nda operasyonlar›n yo¤unlaflt›r›ld›-
¤› bir dönemde, daha önce birkaç kuflatmay› yararak
ç›kmalar›na ra¤men Ard›ç Köyü’nün Çalaxane Mezra-
s›’nda oligarflinin güçleriyle karfl›laflt›lar. 23 Nisan
1993 günü sabahtan ö¤leye kadar süren çat›flmalar
sonucu Dersim ‹brahim Erdo¤an K›r Gerilla Birli¤i’ne
ba¤l› Ahmet Ercüment Özdemir Müfrezesi üyesi 12
gerilladan yedisi katledildi. Mermileri tükenen di¤er
5 gerilla sa¤ ele geçirilmelerine ra¤men kurfluna di-
zildiler.

1973 Dersim do¤umlu Cihan, gerillaya kat›l-
madan önce, gençlik örgütlenmesinin Elaz›¤ yönetici-
leri aras›ndayd›. 1974, Pertek Akdemir Köyü’nden
Cengiz, Liseli DEV-GENÇ’li olarak bafllad› mücadele-
ye. 1971 Dersim do¤umlu Haydar, 1973 Hozat Taç-
kirek do¤umlu Abidin, Dersim’de çeflitli çal›flmalar-
da yerald›ktan sonra gerillaya kat›ld›lar. Behiye,
gecekondu halk›n›n mücadelesinde yetiflen bir Cephe-
liydi. Apti, TÖDEF’le bafllad›¤› mücadelesinde çeflitli
sorumluluklar üstlendi. 1975 Hozat Taçkirek do¤um-
lu Eylem, mücadeleye lise y›llar›nda kat›lm›flt›. Ha-
san, 1972’de Elaz›¤’da do¤du. Mücadeleye ‹stan-

bul’da kat›ld›. 1965 Pülümür do¤umlu Selvi, mü-
cadeleyle Fransa’da tan›flt›. Ve ülkesine gerilla ola-
rak döndü. Müfrezenin komutan yard›mc›s›yd›. Ali,
gecekondu yoksullar›n›n mücadelesinde yerald› ge-

rillaya kat›lmadan önce. Müfreze komutan›yd›. Mehmet, iflçiydi, Malatya Tav›r Bürosu’nda çal›flt›. Kavgas›n› da¤larda sürdürdü.

Cihan TAÇYILDIZ Cengiz KALA 

Selvi UZUN Ali ÖZBAKIR 

Hasan AKTAfi Eylem YILDIZ 

Özgür KILIÇ 

Abdi fiEKERBehiye CAN‹K 

Mehmet ÇOLAK 

Abidin YILDIZ Haydar AYDIN 

Tokat’›n Niksar ‹lçesi Çatak Köyü k›rsal›nda 20 Nisan
1995’te oligarflinin askeri güçleriyle ç›kan çat›flmada flehit
düfltüler.

Suat 1980’lerin sonlar›ndan itibaren Karadeniz’de hare-
ketin örgütlenmesinde en çok eme¤i geçenlerden biriydi. Zeli-
ha, Konya DLMK içinde ve Özgür-Der içinde yerald›. Duran, ‹s-
tanbul’da ve Zile Halkevi’ndeki faaliyetleriyle yerald› mücade-
lede. Karadeniz da¤lar›nda gerilla olarak ölümsüzlefltiler.

Suat ALKAN Duran AKBAfi Zeliha
GÜDENO⁄LU 

“Karakollardaki
‹flkence ve Tarifl Direni-
fli’ndeki Polis Bask›s›na
Karfl›” sürdürülen kam-
panya s›ras›nda 23 Ni-
san 1980’de Ankara
Nato Yolu'nda yap›lan
bir gösteride vuruldu. 

Yusuf
TOPALLAR 

24 Nisan 1977’de
‹stanbul’da Galatasaray
Mühendislik Yüksek Oku-
lu ç›k›fl›nda faflistlerin
kurdu¤u bir pusuda vuru-
larak katledildi. DEV-
GENÇ saflar›nda çeflitli gö-
revler üstlenmiflti.

Çi¤dem
YILDIR 

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

‹brahim
YALÇIN

1978, Tokat Niksar do¤umlu olan
Sibel, Aral›k 1999’da TKEP/L Davas›’nda
yarg›land›. 19 Aral›k Katliam›’ndan sonra
Kartal Özel Tip Hapishanesi’ne sevkedil-
di. Zulmün tecrit sald›r›s›na karfl› ölüme
yatanlardan biriydi. 22 Nisan 2001’de
açl›¤›n›n 124. gününde kald›r›ld›¤› Bay-
rampafla Hastanesi’nde ölümsüzleflti.

Sibel Sürücü 

Sedat, 11 Haziran 1976’da ‹stanbul’da do¤du. Aslen Tokatl›’yd›.
Gazi Katliam›’n›n ard›ndan mücadeleye kat›ld›. Eskiflehir tabutlu¤u-
nun aç›ld›¤› y›l tutsak düfltü ve Eskiflehir’e sevkedildi. DHKP-C Dava-
s›’ndan yarg›lan›yordu. Eskiflehir’de direnifl içinde yerald›. Direnifl
sonras› Ümraniye Hapishanesi’ne gönderildi. F Tipi sald›r›s› gündeme
geldi¤inde ölüm orucu gönüllülerinden biri de oydu; 2. Ekip’te yera-
l›p zulme meydan okuyarak 25 Nisan 2001’de Edirne F Tipi’nde
flehit düfltü.Sedat Karakurt 

Ege TAYAD’l› Erdo¤an Güler, d›flar›daki ölüm orucu-
nun 4’üncü flehidi olarak ölümsüzleflti... Güler, 10 Ekim
1972’de Dersim’in Ovac›k-Buzlutepe Köyü’nde do¤du.
Kendi çevresinden tan›yordu devrimcileri. Kardeflinin tut-
sak düflmesi sonucu, daha yak›ndan tan›d›. Demokratik
mücadele içinde yerald›. 19 Aral›k Katliam› sonras›nda
d›flar›da ölüm orucuna bafllad›. 25 Nisan 2001’de
flehit düfltü. Erdo¤an Güler 

Hatice Yürekli 

fienay Hano¤lu, Tokat, Almus, Armutalan Köyü’nde 1966 y›l›nda do¤-
du. ‹ki çocuk annesiydi. 1989’da ‹stanbul’a göçedip Küçükarmutlu’ya yer-
leflti. Devrim mücadelesine kat›ld›. Temizlik ifllerine giden bir emekçi, TA-
YAD’›n y›lmaz hak ve özgürlük savaflç›lar›ndan biriydi. 

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

fienay Hano¤lu 

A l m a n -
ya’n›n Regens-
burg kentinin
h a p i s h a n e s i
önünde, “Fa-
flist Türk Dev-
letini ve Ceza-
ev le r indek i
Ka t l i am la r ›

Protesto Ediyorum” yaz›l› bir pan-
kart›n alt›nda, aln›nda k›z›l bir
bantla bedenini tutuflturarak flehit
düfltü. 

Kaz›m Gülba¤, Sivas’l›yd›.
1980’lerin ikinci yar›s›nda gençlik
mücadelesine kat›ld›. ‹YÖ-DER ku-
rucular›ndand›. DEV-GENÇ’te milis
komutanl›¤› yapt›. 1993’de iradi
olarak yurtd›fl›na ç›kar›ld›. Burada
da çeflitli görevler üstlendi. Son
dönem çeflitli eksiklikleri nedeniyle
örgütsel iliflkisi kesilmiflti. Ama o
partisiz, yoldafls›z, mücadelesiz ya-
flayamazd›. Son görevini, kendisi
belirledi ve bir feda eylemiyle 23
Nisan 2001’de ölümsüzleflti. 

Kaz›m Gülba¤ 

Büyük
Direniflte fifiehit

Düfltüler

22 Nisan 2001- Hatice 1968'de Tokat'›n
Almus ilçesinde do¤du. 1990 y›l› bafl›nda ‹z-
mir’de mücadeleye kat›ld›. Adana, ‹skenderun ve
Antakya’da sorumluluklar üstlendi. Daha sonra
Ankara’da görev yaparken tutsak düfltü. TK‹P
Davas›’nda yarg›land›. Ulucanlar Katliam›’n› ya-
flad›. F Tipi sald›r›s›na karfl› bafllayan direniflte 1.
Ölüm Orucu Ekibi’nde yeralarak ölümsüzleflti.

1 May›s’ta 1 May›s’ta 
◆◆ AKP iktidar›n›n ekonomik sald›r›lar›n›AKP iktidar›n›n ekonomik sald›r›lar›n›

püskürtmek, yoksullu¤un, iflsizli¤in kaderpüskürtmek, yoksullu¤un, iflsizli¤in kader
olmad›¤›n› hayk›rmak için olmad›¤›n› hayk›rmak için 

◆◆ Emperyalizmin ve iflbirlikçi iktidar›n linçEmperyalizmin ve iflbirlikçi iktidar›n linç
sald›r›lar›na, provokasyonlar›na karfl›sald›r›lar›na, provokasyonlar›na karfl›
ç›kmak içinç›kmak için

◆◆ K›flk›rt›lan flovenizmin karfl›s›nda bariK›flk›rt›lan flovenizmin karfl›s›nda bari --
kat olmak, halklar›n kardeflli¤ini hayk›rkat olmak, halklar›n kardeflli¤ini hayk›r--
mak içinmak için

◆◆ Tecrit iflkencesine karfl› ç›kmak, tecriteTecrit iflkencesine karfl› ç›kmak, tecrite
karfl› ölüme yürüyenlerin sesini alanlarakarfl› ölüme yürüyenlerin sesini alanlara
tafl›mak içintafl›mak için

Alanlara Ç›kal›m!Alanlara Ç›kal›m!
SSa¤duyulu oolmak aad›na, iiflbirlikçi
sendika bbürokrasisinin aalanlara
ç›kmamay› ttart›flt›¤› 11 MMay›s’ta,
HÖC’ün dde iiçinde yyerald›¤› ‘‘Dev-
rimci 11 MMay›s PPlatformu’ ttüm
emekçileri, yyoksullar› aalanlara
ça¤r›yor. OOligarflinin pprovokas-
yonlar›n›, ssiyasi, eekonomik, ffiili
sald›r›lar›n› bbofla çç›karman›n yyolu,
alanlardan uuzak ddurmak dde¤il,
alanlarda oolmakt›r. DDevrimciler
tüm hhalk›m›z›; bba¤›ms›zl›k, dde-
mokrasi vve ssosyalizm kkavgas›n›
yükseltmek iiçin aalanlara çça¤r›yor

● ‘Bu DDavet BBizim’ 11 MMay›s PPikni¤inde BBuluflal›m

Tarih: 23 Nisan 2006 
Yer: Mehmet Akif Ersoy Park› / Sar›yer
Program: Erdal Güney, Bayar fiahin, Nurettin Güleç, 

Grup Yorum Çocuk korusu ve ‹dil Tiyatro Atölyesi

Temel HHaklar FFederasyonu



Türkiye solu, bir tehlikeyle karfl›
karfl›ya. Bu tehlikeyi görme-

mek, gördü¤ü halde yap›lmas› gere-
kenleri yapmay›p, sanki hiçbir fley
yokmufl gibi klasik faaliyet ve ilifl-
kileri sürdürmek, affedilmez bir ay-

mazl›k olacakt›r. Sadece geçen haf-
ta içinde devletin örgütledi¤i faflist
provokatörlerin sald›r›lar›n›n yaflan-
d›¤› yerlere bak›n: Erzincan, Ispar-
ta, Antalya, Mersin Kazanl›, Hatay,
Ordu, Adana, Ni¤de... Bu süreç,
2005 Newroz’unda Mersin’deki
“bayrak provokasyonuyla” bafllat›l-
m›fl, Trabzon’daki linç sald›r›s›yla
fiilen yürürlü¤e konulmufltur ve o
günden bu yana da yayg›nlaflarak
süregelmektedir.

Sald›r›lar›n devlet taraf›ndan ör-
gütlendi¤i, iktidar taraf›ndan

onayland›¤› ve bu anlamda da sür-
dürülece¤i konusunda kimsenin
kuflkusu olmasa gerek. Faflist gü-
ruhla polis aras›ndaki iflbirli¤i, giz-

lemeye gerek duymayacaklar› kadar
aç›k ve pervas›zd›r. Tüm “devlet
politikalar›”nda geçerli oldu¤u gibi,
yarg› da bu politikaya tabi k›l›nm›fl-
t›r; onlarca linç sald›r›s›ndan sonra
yaflanan hep ayn›d›r; sald›r›ya u¤ra-
yanlar gözalt›na al›n›p tutuklan›r-
ken, sald›rganlar her türlü sorufltur-
madan muaft›r. Bu ülkede yaflay›p
da bunlar› görmeyen bir kesim ol-
du¤unu sanm›yoruz.  

Fakat buna ra¤men, ülkemizdeki
birçok ilerici, demokrat kuru-

mun, ayd›nlar›n tavr›, adeta bu teh-
likeyi görmezden gelen bir tav›rd›r.
fiovenizm ve terör yaygaras›n›n
bask›lanmas› alt›nda, sol partiler,
demokratik kitle örgütleri, “muha-
lefet” görevini unutmufl durumda-
d›r. Bu s›ralar yapt›klar› tek fley
Kürt milliyetçi hareketine “silah b›-
rak” ça¤r›s›ndan ibarettir. Yaflanan-
lar›n bu sorunun çok ötesinde bir
plan›n ve politikan›n ürünü oldu¤u-

nu, oligarflinin gündeminde bir
bütün olarak demokratik muha-
lefeti yoketmek oldu¤unu gör-
memektedirler. Bunu göreme-
mek, Genelkurmay politikalar›-
na teslimiyettir ve bundan yal-

n›zca faflizmi daha azd›ran ve pekifl-
tiren sonuçlar ç›kar. Tüm ilerici, de-
mokrat, vatansever kurumlar, “de-
mokratik” görevlerine sahip ç›kma-
l›d›r. Linçlerle kendini gösteren si-
vil faflist teröre ve resmi faflist terö-
re karfl› tav›r al›nmal›d›r. 

Linç sald›r›lar›, faflist terörün bu-
gün ald›¤› biçimdir. Bugün için

sivil faflist terör, mesela 12 Eylül
öncesinde oldu¤u gibi, do¤rudan
yayg›n bir flekilde “can güvenli¤ini”
ortadan kald›ran bir nitelik tafl›m›-
yor. Ama en az onun kadar önemli
bir baflka fleyi, solun meflrulu¤unu,

solun siyaset yapma hakk›n› orta-
dan kald›rmay› hedefliyor. 

Linç sald›r›lar›nda kullan›lan
“vatandafl hassasiyeti” söyle-

mi, sivil faflist örgütlenmenin ve
devletin rolünü gizlemeye dönük-
tür. “K›flk›rt›lm›fl kitleler”, faflist te-
rörün kitle taban› olarak kullan›l-
mak istenmektedir. Genelkurmay
taraf›ndan 2005 A¤ustos’unda
MGK’ya sunulan raporda kullan›-
lan ifade hiçbir yoruma gerek b›rak-
mayacak kadar aç›kt›r: “Terörle
mücadele, sivil unsurlar da dahil
edilerek topyekün sürdürülmeli-
dir.” Burada ifade edilen, 12 Eylül
öncesinde faflist örgütlenmenin kul-

Linç havas›nda, “vatandafl tepkisi” biçiminde sunularak gerçeklefl-
tirilen faflist sald›r›lar›n yaratmay› amaçlad›¤› ortam, solun meflru-
lu¤unu daraltan bir ortamd›r. Solun meflrulu¤unun alabildi¤ine da-
ralt›ld›¤› bir toplumsal zeminde, gericili¤in, flovenizmin otoritesi

kurulacakt›r. Bu zemin, demokratik mücadeleye, devrimci mücade-
leye hayat hakk› tan›mayan bir zemin olacakt›r.
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lan›l›fl mant›¤›na uygundur. “Devle-
tin güvenlik güçlerine yard›mc› kuv-
vetler” anlay›fl› ve devletin “res-
men” yapamad›klar›n› onlara yap-
t›rma politikas›, bugünkü sald›r›la-
r›n ard›ndaki politikad›r. 

Linç havas›nda, “vatandafl tepki-
si” biçiminde sunularak gerçek-

lefltirilen faflist sald›r›lar›n yaratt›¤› -
yaratmay› amaçlad›¤›- ortam, solun
meflrulu¤unu daraltan bir ortamd›r.
Solun meflrulu¤unun olmad›¤› veya
alabildi¤ine daralt›ld›¤› bir toplum-
sal zeminde, gericili¤in, flovenizmin
otoritesi kurulacakt›r. Bu zemin, de-
mokratik mücadeleye, devrimci mü-
cadeleye hayat hakk› tan›mayan bir
zemin olacakt›r. (Dersim gibi, böyle
bir senaryoyu uygulayacak faflist
güçlerin bulunamad›¤› yerlerde ise,
provokasyonlar, komplolar do¤ru-
dan polis taraf›ndan uygulan›yor,
ancak amaç de¤iflmiyor: Sola hayat
hakk› tan›mamak.)

Dolay›s›yla, solun karfl› karfl›ya
oldu¤u tabloda, ya birleflerek

mücadele edilecek ya da meydan
gericili¤e, faflistlere terkedilecektir.
Faflizmin kendinden olmayan her-

kese düflman oldu¤unu ve faflist te-
rörün de bu zihniyetin do¤al sonucu
olarak kendinden olmayan herkese
yönelece¤i genel do¤rusunu özel-
likle flimdi hat›rlamak gerekir. Sola
hayat hakk› tan›mamay› amaçlayan
bir politikan›n baflar›l› oldu¤u yer-
de, ne sendikalar›n, ne legal sol par-
tilerin ne baflka demokratik kurum-
lar›n hayat hakk›n›n olmayaca¤›
aç›kt›r. 

Bu politikay› bofla ç›karmak ve
giderek tersine çevirmek, sade-

ce sald›r›lar karfl›s›nda fiziki olarak
direniflten geçmez. Faflist terör kar-
fl›s›nda militanca direnmek, asla ge-
ri ad›m atmamak, bu politikay› bofla
ç›karman›n olmazsa olmaz koflulu-
dur. “Sa¤duyu” ad›na, “çat›flmama”
ad›na, “gerginli¤i t›rmand›rmama”
ad›na, k›sacas› ne ad›na olursa ol-
sun, geri ad›m atmak, faflist terörün
otoritesinin pekiflmesini ve oligarfli-
nin amac›na ulaflmas›n› getirecektir.
Gösteri hakk›, bas›n aç›klamas›
hakk›, tüm di¤er demokratik meflru

haklar, kararl›l›kla savunulmal›; ge-
rekirse “çat›flma” pahas›na! Bunu
göze ald›¤›m›z› göstermek, sald›r›y›
püskürtmenin flartlar›ndand›r. Ama
belirtti¤imiz gibi, tek bafl›na bu ye-
terli de¤ildir.  Sol, bunun daha öte-
sine geçip, en genifl kitlelere ulafl-
maya çal›flarak, gerçekleri aç›klaya-
rak, devrimci, demokratik mücade-
lenin meflruluk zeminini güçlendir-
melidir. fiovenizmle, “Kürt-Türk
çat›flmas›” söylemiyle, oligarfli ve
halk aras›ndaki çeliflkilerin üstü ör-
tülmektedir; baflka bir ifadeyle mü-
cadele s›n›fsal zeminden ç›kart›l-
maktad›r. Oligarflinin bugün linç
sald›r›lar›yla hayata geçirmeye ça-
l›flt›¤› politikay› bofla ç›karman›n en
önemli yanlar›ndan biri de, müca-
deleyi bu zemine oturtmak, kitlelere
bu zeminde gitmektir. 

Yöntemler kaba, alabildi¤ine de-
magojik, yüzeyseldir. Fakat

bunlar›n etkili olabilmesi, solun kit-
lelerle ba¤›n›n zay›f oldu¤u, gerçek-
lerin çeflitli biçimlerde perdelene-
bildi¤i bir ortamda mümkün olabil-
mektedir. Hangi konuda olursa ol-
sun, solun hangi kesimi taraf›ndan
yap›l›rsa yap›ls›n, polis ve faflist
provokatörler, “niye Türk bayra¤›
yok, niye ‹stiklal Marfl› söylemiyor-
sunuz?”, “terörü k›n›yor musu-
nuz?” gibi söylemlerle k›flk›rtmay›
sahnelemekte, ard›ndan “bunlar
PKK’li, PKK bayra¤› ast›lar, Türk
bayra¤›n› y›rtt›lar” söylemleriyle
de sald›r› sahneye konulmaktad›r.
Eylemin konusu ve yapanlar›n kim
oldu¤u, faflist provokasyon politika-
s› aç›s›ndan önemsizdir. Trab-
zon’daki linç sald›r›s›nda k›flk›rt›lan
kitleler aç›s›ndan bir “aldat›lma”,
“yan›ltma” sözkonusuydu. Ama
sonraki sald›r›larda hiçbir “yanl›fl
anlama”n›n sözkonusu olmad›¤›
aç›kt›r. Polis ve faflist provokatörler
karfl›lar›ndakilerinin siyasi kimlik-
lerini çok iyi bilmektedirler. Onlar
için karfl›lar›ndakinin “sol” bir güç
olmas› yeterlidir. Provokasyon ayn›
söylem ve senaryoyla sahnelenmek-
tedir. Sadece bu olgu bile sald›r›n›n
tüm sola, ilerici, devrimci, demok-
ratik tüm muhalefete yönelik oldu-
¤unu göstermeye yeter.

Tehlikeyi görüp birlikte karfl› ko-
yabilme yetene¤ini göstermeli-

yiz. Halk›n cephesinden olanlar-

olmas› gerekenler oligarflinin cep-

hesinden konuflmaya bafllad›¤›n-

da bundan halk da, “demokrasi”

de kazançl› ç›kmaz... Faflist terörle
tüm solun hayat hakk›n›n yokedil-
meye çal›fl›ld›¤› bir ülkede, solun,
demokratik kesimlerin görevi “flid-
dete karfl›” kampanyalarla u¤rafl-
mak de¤ildir. fiiddete karfl› olabilir-
siniz; “Ülkenin sorunlar›na özgür-
lük ve demokrasi zemininde çözüm
arayaca¤›z” da diyebilirsiniz. O za-
man özgürlük ve demokrasi için
mücadele vermek zorundas›n›z.
Tüm solun flovenist, linççi bir ku-
flatmayla susturulmaya çal›fl›ld›¤›
bir ülkede özgürlük ve demokrasi-
nin oldu¤unu kimse iddia edemez.
O zaman devrimcileri, halk›, olma-
yan bu zemine ça¤›ramazs›n›z. De-
mokratl›k, demokratik hak ve öz-
gürlükleri savunmakt›r. Faflist terör
bu hakk› yokediyor mu, etmiyor
mu? Etti¤i aç›k oldu¤una göre, ül-
kemizdeki sol, demokrat güçler, kit-
le örgütleri, faflist sald›r›lar karfl›s›n-
daki sessizliklerinden s›yr›lmak zo-
rundad›rlar. 

Türkiye devrimcileri, demokrat-
lar›, ilericileri, halk›, faflist terö-

rü iyi tan›r. Faflist teröre karfl› nas›l
mücadele edilece¤ini de bilir. Bun-
lar› unutanlar, faflist terörün ilk tes-
lim alaca¤› kesimler olacakt›r. Fa-
kat sadece kendileri teslim olmufl
olmakla kalmaz, faflist terörün tüm
halk› ve ülkeyi teslim almas›n›n da
yolunu açm›fl olurlar. Faflist terörün
karfl›s›na “sa¤duyu” ad›na meydan-
lar› terkederek, demokratik haklar›-
m›zdan vazgeçerek, simgelerimiz-
den, kendi meflrulu¤umuzu hayat›n
her alan›nda ortaya koymaktan vaz-
geçerek ç›k›lamaz. Solun güçlerini
birlefltirdi¤i, ortak bir anti-faflist po-
litika gelifltirdi¤i noktada, oligarfli-
nin flovenizm ve faflist terör teme-
linde sürdürdü¤ü sald›r›n›n önü ke-
silebilir. Faflist terörün flehirleri,
okullar›, fabrikalar› iflgal etti¤i, sola
hayat hakk› tan›mad›¤› bir ortama
izin veremeyiz ve vermeyece¤iz! 
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➤ Erzincan’da her
hafta oldu¤u gibi, 8
Nisan’da da tecriti
protesto amaçl› otur-
ma eylemi yapan
Gençlik Derne¤i üye-
lerine, polis ve sivil fa-
flistler sald›rd›. Sald›r›
flovenist k›flk›rtma ile linç giriflimi-
ne dönüfltü. 

➤ Ertesi günü sald›r›y› protesto
etmek için toplanan çok say›da der-
nek, sendika ve parti üyelerinin ey-
lemine de ayn› güruh sald›rd›.

➤ Mersin’in Kazanl› Belde-
si’nde tecrite karfl› afifller yapan
TAYAD’l› Aileler, polis iflbirlikçisi
oldu¤u bilinen muhtar ve adamlar›-
n›n sald›r›s›na u¤rad›lar. 

➤ Antalya’da TAYAD’l›lara sal-
d›r›da halk k›flk›rt›lmaya, provokas-
yon yarat›lmaya çal›fl›ld›. 

➤ Isparta’da soruflturmalar› pro-
testo eden ö¤renciler faflistlerin sal-

d›r›s›na u¤rad›. 

➤ Ordu’da patlama sonucu ha-
yat›n› kaybeden T‹KKO militan›
Dilek Polat ile bir yaral› militan
yüzlerce kifli taraf›ndan linç edil-
mek istendi. Yarat›lan linç kültürü-
nün halk›n yüzy›llara dayanan ahla-
ki de¤erlerini nas›l yoketti¤ini gös-
teren bu örnekte, hastanede yaral›
bir insan› dahi linç etmek istedi, ce-
sede bile gözü dönmüflçesine sald›r-
maya kalk›flt›.

➤ Hatay’da tecriti protesto eden
TAYAD’l›lara, sivil polis ya da fa-
flist oldu¤u düflünülen küçük bir
grup, “flehit asker ve polisler için de
eylem yap›n” diyerek, provokasyon
yaratmaya kalk›flt›.

Sadece bir hafta içinde yafland›
tüm bu sald›r›lar. ‹ki hafta önce de
Sakarya’da linç giriflimi yaflanm›fl,

afifl asan ö¤renciler faflistlerin sald›-
r›s›na u¤ram›flt›. 

Faflist Terörün Sahibi
Oligarflik Devlettir

Her fleyden önce flu gerçekleri
tespit edelim, alt›n› bir kez daha ka-
l›n bir flekilde çizelim: 

Birincisi; Trabzon’dan Erzin-
can’a yaflanan sald›r›lar, faflist sald›-
r›lard›r. Burjuva bas›n›n, iktidar›n
ve tüm burjuva partilerin deste¤iyle
“vatandafl tepkisi” k›l›f›na sokulan
bu sald›r›lar›n, linç giriflimlerine
dönüfltürülmesi, belli bir kitleyi de
k›flk›rtabilmesi, onun niteli¤ini de-

¤ifltirmiyor. 

‹kincisi; tüm bu sald›r›lar› ör-
gütleyen bizzat devlettir. Polisi, as-
keri, valisi, kaymakam›, belediye
yetkilileri, hükümeti ile devletin de-
netimi, yönlendirmesi ve örgütle-
mesi ile gerçekleflmektedir. Hiçbir
olay yoktur ki, bu gerçe¤in d›fl›nda
geliflsin. Sa¤da solda “fevri” geliflen
durumlar›n etkisiz kald›¤›, sadece
birkaç kifliyle s›n›rl› ve sataflma dü-
zeyinde oldu¤u dikkat çekicidir.
Sald›r›ya dönüflen tüm olaylarda da
polisin aç›k deste¤i, hatta ço¤u za-
man faflistlerle birlikte sald›rmas›
ve faflistlerin cüreti ayn› flekilde
dikkat çeken bir baflka noktad›r. 

Trabzon’dan bu yana yaflanan
her linç girifliminin klasikleflmifl se-
naryolar›nda bu gerçek aç›¤a ç›k-
makla kalm›yor, ayr›ca sald›r›lar›n
ard›ndan devlet cephesinden yap›-

lan aç›klamalar adeta
bir üstlenme niteli¤i
tafl›yor. Faflistlerin ipi-
ni tutanlar, onlara “va-
tandafl” ad›n› veren ve
sald›r›lar› “vatandafl

duyarl›l›¤›, tepkisi”

olarak adland›ranlar-
dan baflkas› de¤ildir. 

Sald›r›lar›n birinci amac›; halka
karfl› savafla kitle deste¤i sa¤lamak.
Geçen y›l a¤ustos ay›nda yap›lan
MGK toplant›s›na sunulmak üzere
bir rapor haz›rlayan Genelkurmay
Baflkanl›¤› bu gerçe¤i gayet aç›k fle-
kilde ifade ediyordu. Hükümete de
onaylatt›r›lan raporda flu ifadeler
yeral›yordu: 

“Terörle mücadelenin sivil un-

surlar› da dahil ederek topyekün

bir mücadele fleklinde sürdürül-

mesi...”

Bugün yap›lmak istenen budur.
Faflistler tarihleri boyunca oldu¤u

gibi yine haz›r ve naz›r flekilde bu
savaflta kullan›lmaktad›rlar. “Terör-
le mücadele” dediklerinin, kendi
yasalar›nca da hukuk d›fl› bir flekil-
de sürdürüldü¤ünün bir kan›t›d›r
ayn› zamanda. 

Sald›r›lar›n ikinci amac› ise;
devrimci demokrat güçlerin meflru-
lu¤unu yokederek alanlara ç›kamaz
hale getirmektir. 

Ülkenin meydanlar›nda en s›k
kim görülüyorsa, aktif olarak müca-
dele ediyorsa, sald›r› ona yöneliyor.
Bu nedenle TAYAD’l›lar, Gençlik
Derne¤i üyeleri bu sald›r›lardan en
fazla nasibini al›yor. Ama bu demek
de¤ildir ki, di¤er devrimci demok-
rat güçler bu sald›r›lardan kendileri-
ni muaf tutabilirler. Ne kadar dü-
zeniçi olurlarsa olsunlar, faflist terör
onlara da yönelecektir. 12 Eylül ön-
cesini hat›rlay›n; faflist terör
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Linç Giriflimleri, Faflist Terördür
Faflist Terörü Devlet Örgütlüyor



CHP’lilere kadar inmiflti. 
Bu gerçekler gözönünde bulun-

durulmadan ne süreci anlamak
mümkündür, ne de bu sald›r›lara
karfl› mücadele edebilmek.

Faflist Terörü Meflru
Gösterme Senaryosu 

Yer yer linç giriflimlerine dönü-
flen faflist sald›r›larda senaryo nere-
deyse birbirinin ayn›, adeta “kopya

ka¤›d›” konulmufl gibi. Demokratik
bir kurum bildiri da¤›t›m›, bas›n
aç›klamas›, afifl asma gibi en de-
mokratik haklar›n› m› kullan›yor;
önce sahneye polis ç›k›yor. Kendi
yasalar›nda tam tersi olmas›na kar-
fl›n, yap›lan›n “yasad›fl›” oldu¤unu
söylüyor. Ayn› anda çevrede küçük
bir grup faflist beliriyor. Polisin ön-
ceden haz›rlad›¤› bu grup, sopal›,
silahl›, sat›rl› her türlü silahla dona-
t›lm›fl oluyor.

Ülke genelinde estirilen flovenist

dalgan›n kitleleri k›flk›rtma
araçlar› devreye sokuluyor.
Her seferinde yalan oldu¤u or-
taya ç›ksa da, de¤ifltirme gere-
¤i dahi duymad›klar›, “PKK
bayra¤› ast›lar, Türk bayra¤›
yakt›lar, Apo posteri ast›lar...”
gibi yalanlar devreye sokulu-
yor. Polis, demokratik haklar›-
n› kullananlar› coplarken, ayn›
anda faflistler sald›r›yor ve bir

yandan da çevrede toplanan “me-
rakl›” kalabal›¤› k›flk›rt›yor. Ço¤u
zaman da faflistlerin önceden çevre
il ve ilçelerden, mahallelerden kala-
bal›k gruplar tafl›d›¤› görülüyor. Ar-
d›ndan, linç giriflimi ve “kurtaran
polis” oyunu...

Senaryonun bir sonraki aflama-
s›nda ise, kentin düzen kurumlar›-
n›n, polis flefi ve valisinin linç giri-
flimi ve faflist sald›r›lar› meflru gös-
terme amaçl› olarak yapt›¤› aç›kla-
malar ve ayn› paralelde burjuva ba-
s›n›n “vatandafl tepkisi” haberleri
devreye giriyor. Trabzon’dan Erzin-
can’a bütün sald›r›lar› inceleyin bu
senaryonun genel hatlar›yla de¤ifl-
medi¤ini görürsünüz. 

Erzincan’da Organize
Sald›r›: Vurun Buna! 

Gençlik Federasyonu’na ba¤l›
Erzincan Gençlik Derne¤i üyeleri

aylard›r düzenledikleri tecriti pro-
testo eylemlerinden birini de 8 Ni-
san günü gerçeklefltirmek istediler.

Vak›flar ‹flhan› önünde toplanan
ö¤renciler demokratik haklar›n›
kullan›rken, önce polisin müdahale-
si geldi, ayn› anda çevrede haz›r
bekleyen ve çevre ilçelerden toplan-
d›klar› sonradan ö¤renilen ‘Alpe-

ren Ocaklar›’ mensubu 100 kadar
faflist sald›r›ya kat›ld›. “Bunlar
PKK’li” diyerek çevrede toplanan-
lar k›flk›rt›ld› ve binden fazla kiflinin
kat›ld›¤› linç giriflimine dönüfltü.

Polis bir yandan coplay›p yaka-
lad›¤›n› faflistlerin önüne at›yordu.
Bir süre faflistlerin sald›r›s›n› izle-
yen polis, onlar›n durmas›n›n ard›n-
dan bu kez kendisi sald›r›ya geçti. 

Erzincan Gençlik Derne¤i üyesi
R›za fiahin sald›r›y› flöyle anlatt›:

“Linç girimifli esnas›nda güven-
lik güçleri hiçbir müdahalede bu-
lunmad›. Tecrite karfl›t› eylem yap›-
yorduk. Polisler 'da¤›l›n' dediler.
Zaten eylemimiz sona ermiflti ve da-
¤›l›yorduk. Polislere can güvenli¤i-
mizin olmad›¤›n› söyledik. Polisler
bize 'buraya gelirken bize mi sor-
dunuz? Olacaklardan biz sorumlu
de¤iliz' dediler. Bu esnada etraf›m›z
eli b›çakl› ve sopal› 100 kiflilik bir
grup taraf›ndan sar›ld›. Alperenler
Derne¤i öncülük ediyordu. Önce
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Erzincan baflta olmak üzere faflist sald›r›lar, Adana
Gençlik Derne¤i’nin kundaklanmas›, yap›lan eylemlerle
protesto edildi.

10 Nisan günü Elaz›¤ TAYAD'l›lar taraf›ndan Hozat
Garaj› önünde yap›lan eylemde konuflan Sevcan Göktafl,
"bizler bu ülkenin gerçek vatan severleriyiz. Sorunlara
karfl› çözüm üretti¤imiz halk›m›za umut tafl›d›¤›m›z için

susturulmaya, sindi-
rilmeye çal›fl›ld›k.
Bugün de halka ger-
çekleri anlatt›¤›m›z
için sald›r›lara ma-
ruz kal›yoruz” dedi.
Tunceliler Derne¤i,
DHP ve Partizan'›n
da destek verdi¤i

eylemde, "Kahrolsun Faflizm Yaflas›n Mücadelemiz, Fa-
flizmi Döktü¤ü kanda Bo¤aca¤›z” sloganlar› at›ld›.

12 Nisan günü ise ‹zmir, ‹stanbul ve Ankara’da pro-
testo eylemleri vard›. ‹zmir’de Bornova Metro Son Du-
ra¤›’nda toplanan Gençlik Derne¤i üyeleri, faflist terö-
rün, linç giriflimlerinin gençli¤in mücadelesini engelle-
yemeyece¤ini ifade ettiler. Ankara’da ise ‹nsan Hakla-
r› An›t› önünde toplanan ve aralar›nda HÖC’ün de bu-
lundu¤u çeflitli siyasi gruplar ve DKÖ’ler sald›r›lara kar-
fl› birlikte mücadele ça¤r›s›nda bulundular. 

‹stanbul’da da Gençlik Federasyonu üyeleri ise, Ga-
latasaray Lisesi önünde toplanarak faflist sald›r›lar› ve
linç giriflimlerini protesto ettiler. Aç›klaman›n ard›ndan
oturma eylemi gerçeklefltirildi. 

Uflak Gençlik Derne¤i’nin 10 Nisan günü dernek bi-
nas›nda düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda da, “Bizler her
türlü engellemeye karfl› mücadele etmeye devam edece-
¤iz” denildi. Zonguldak Gençlik Derne¤i de ayn› gün
dernek binas›nda bas›n toplant›s› düzenledi.

Faflist terör protesto edildi

Devrimci ddemokratlar EErzincan’da
sald›r›ya bbirlikte ccevap vverdiler



Türk bayra¤› aç›p slogan att›lar
sonra da sald›rd›lar. Gruptan baz›-
lar› silah tafl›yordu.”

Her zaman oldu¤u gibi sald›ran-
lar de¤il, sald›r›ya u¤rayanlar gözal-
t›na al›nd›lar. Dernek üyeleri yerler-
de sürüklenirken Ulviye Yörük,
Atilla fieherli, Mahir Aslan ile Hü-
seyin fiahin gözalt›na al›nd›. 

DTP ‹l Baflkan Yard›mc›s› Hüse-
yin fiahin’in eylemle ilgisi yoktu ve
oradan geçiyordu. Gerisini kendi-
sinden dinleyelim: “Dernek üyeleri
tecrit ile ilgili bir aç›klama yap›yor-
lard› ve ben de o esnada oradan ge-
çiyordum. Bir anda polislerden bi-
risi beni gösterdi ve 'vurun buna'
dedi. Bir anda yaklafl›k 8 sivil polis
üzerime çulland› ve dövdüler. O es-
nada dernek üyelerine sald›ran
grup da bana yöneldi ve sald›rd›.
Polisler beni araca yaklaflt›rm›flt›
ama bindirmiyorlard›. Durmadan
dövüyorlard›. En son gruptan birisi
b›çak çekince polisler beni araca
bindirdi.”

Sald›r›lar bitmemiflti. ‹ki gün
sonra, faflist sald›r›y› protesto etmek
için Gençlik Derne¤i, ESP, Parti-
zan, ÖDP, EMEP, YÖGEH, SES,
DTP, E¤itim-Sen ve Tunceliler Der-
ne¤i üyesi 400 kifli Vak›flar ‹flhan›
önünde topland›. Ancak kan›tlanan
bir gerçekti ki, linç giriflimi serbest,

sald›r›lar› protesto yasakt›. Polis yi-
ne faflistleri yan›na alarak kitleye
sald›rd›. Uzun süre yaflanan çat›fl-
mada çok say›da kifli yaraland› ve
devrimci demokrat insanlar gözalt›-
na al›nd›. Polis gaz bombas›, panzer
ve coplarla sald›r›rken, üzerlerinde
bir tek üniformas› eksik olan ve tek
komuta merkezinden hareket eder-
cesine polisle uyum içinde sald›ran
faflistler de b›çak, sopa gibi araçlar
kullan›yordu. 

Devrimci demokratlar Cumhuri-
yet Mahallesi’ne çekilirken, çat›fl-
malar burada da devam etti. Mahal-
leyi kuflatan polisin silah kulland›¤›
da görülürken çok say›da kifli dö-
vüldü, yaraland›. Akflam saatlerinde
ise, çevre ilçelerden getirilen faflist-
lerin yerald›¤› grup, alevi halk›n ya-
flad›¤› bu mahallede iflyerlerini talan
etmeye çal›flt›. 

Bir sonraki hedef ise üniversite
kampüsü oldu. 12 Nisan günü dört
devrimci ö¤renci, okul ç›k›fl›nda
‘Alperenler Ocaklar›’ üyelerinin
sald›r›s›na u¤rad›. ‹ki minibüsle ge-
tirilen ve kimilerinin silahl› oldu¤u
gözlenen faflistlere polisin müdaha-
lesi olmazken, sald›r›n›n hemen ar-
d›ndan, okulun bulundu¤u Cumhu-
riyet Mahallesi’nden gelen 400 kifli
okul önünde sald›r›y› protesto etti. 

Giriflte özetledi¤imiz senaryo-

nun sonraki aya¤› da unutulmam›fl-
t›. Kendisine ‘Erzincan Sivil Top-

lum Birli¤i’ ad›na veren kurumlar,
linç giriflimine ve faflist teröre des-
tek verdiler. 12 Nisan günü bas›n
toplant›s› düzenleyen Birlik, yafla-
nanlar› “ülkeyi bölmek isteyenlerin
oyunu” demagojisiyle aç›klarken,
Gençlik Derne¤i, DTP, ÖDP, E¤i-
tim-Sen, Tuncelililer Derne¤i “bö-
lücü örgütler” olarak nitlendi. Birli-
¤in içinde, AKP, CHP, MHP, SP,

DSP, DYP, Türk-‹fl’e ba¤l› sendi-
kalar da bulunuyor. 

Trabzon’u hat›rlay›n; faflistler
linç girifliminde bulunmufl, kentte
bulunan bütün burjuva partileri, ki-
mi odalar ortak aç›klama yaparak,
sald›r›ya maruz kalanlar› suçlam›fl-
t›. Bu tavr›n Türkçesi fludur; biz de

linç girifliminin, faflist terörün

içindeyiz, arkas›nday›z. “Sivil un-

surlar› katma” senaryosu tam da
böyle uygulan›yor. 

Bu arada, gerek gözalt›na al›-
nanlar›n adliyeye ç›kar›ld›¤› s›rada
gece yar›s›na kadar Adliye önünde
60 kiflinin beklemesi, gerekse bir-
çok kurumdan yüzlerce kiflinin sal-
d›r›n›n ertesinde protesto için top-
lanmas› ve Cumhuriyet Mahallesi
halk›n›n faflistlerin mahalleye girifli-
nin karfl›s›nda barikat olarak dev-
rimcileri sahiplenmesi; olumlu ör-
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Faflist sald›r›lar›n yafland›¤› günlerde, Adana’da ise
sald›r› “kundaklama” fleklini ald›. Adana Gençlik Der-
ne¤i 9 Nisan sabaha karfl› kundaklanarak tamamen tah-
rip edildi. Konuya iliflkin aç›klama yapan Adana Genç-
lik Derne¤i, “Kundaklama siyasi düflüncelerimizden

dolay›d›r” dedi.

“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” slogan› atan dernek üye-
leri ad›na konuflan P›nar Çal›fl›r, sabah derne¤e geldik-
lerinde siyasi flube polislerinin hemen dernekten ayr›l-
d›klar›n› kaydederek, molotof benzeri flifle k›r›klar› bul-
duklar›n› dile getirdi. Adana’da daha önce de demokra-
tik kurumlara yönelik bu tür kundaklama sald›r›lar›n›n
oldu¤unu hat›rlatan Çal›fl›r, “olay, genel anlamda genç-
li¤in mücadelesine yönelik yap›lan sald›r›lar›n bir bafl-
ka yöntemidir” diye konufltu ve y›lmayacaklar›n› kay-
detti. Aç›klamaya ESP üyeleri de destek verdi. 

Kundaklama olay›na iliflkin görüfltü¤ümüz Dernek

Baflkan› Özcan H›r, yang›n›n sigaradan
kaynakland›¤› fleklinde polisin tutanak tut-
tu¤unu belirterek, “dernekten ayr›lmam›z-
dan sekiz saat sonra nas›l bir sigara ki, yan-
g›n ç›kar›yor” diye sordu. Israrlar› sonucu
yap›lan incelemede, yan›c› madde ihtiva
eden flifle k›r›klar›n›n olay›n nedenini gös-
terdi¤ini belirten H›r, özel olarak Gençlik
Dernekleri’ne yönelen sald›r›n›n tüm halk
muhalefetini sindirme amaçl› oldu¤unu di-
le getirdi. H›r, “Sald›r›lara cevab›m›z mü-
cadelemizi yükseltmek olacakt›r” dedi.

P›nar Çal›fl›r da, Er-
zincan’da ve di¤er yer-
lerde yaflanan sald›r›la-
r› hat›rlatarak, amac›n
ayn› oldu¤unu, yöntem
farkl› olsa da ayn› güç-
lerce gerçeklefltirildi¤i-
ni söyledi. 

Adana Gençlik Derne¤i Kundakland›



nekler olarak kaydedilmifltir. Faflist
terör karfl›s›nda birlikte hareket et-
menin güzel bir örne¤i yarat›lm›flt›r.

Isparta’da Polis-Faflist
Kolkola; Senaryo Ayn›!

Üniversitelerdeki soruflturma ve
cezalar›n yo¤unlaflt›¤› yerlerden bi-
ri olan Isparta’da, Gençlik Derne¤i,
SDP ve Demokratik Gençlik Hare-
keti taraf›ndan “soruflturma terörü-
ne son” kampanyas› düzenleniyor.
Kampanya kapsam›nda ilk etkinlik
4 Nisan günü SDP il binas›nda ger-
çeklefltirildi ve yap›lacaklara iliflkin
bilgiler verildi. 

Bu çerçevede 8 Nisan günü, 15
kiflilik grup halinde bildiri da¤›t›m›
yap›ld›. Bildiri da¤›t›m› s›ras›nda
ö¤rencileri taciz eden polis, iki kifli-
yi gözalt›na almaya çal›flt›. Ö¤ren-
ciler, bildirilerin yasad›fl› oldu¤unu
söyleyerek keyfi gözalt›s›n› meflru-
laflt›rmak isteyen polise direndiler. 

Bu esnada, önceden örgütlendik-
leri belli olan faflistler olay yerinde
topland›lar. Faflistler, her sald›r›da
gündeme gelen “bunlar PKK’li”
diye ba¤›rarak provokasyon yarat-
maya ve linç giriflimine dönüfltür-
meye çal›flt›. Tüm bunlar› izleyen
ve güya “kanunlar› uygulamakla”
görevli polis, faflist terörün örgütle-

yicisi oldu¤unu gizleme gere¤i dahi
duymad›. 

Polis, iki ö¤renciyi gözalt›na
al›rken, önü aç›lan faflistler ö¤renci-
lere yönelik sald›r›ya geçtiler. Polis,
“vatandafl›n ihbar› üzerine olay ye-
rine geldiklerini ve olas› bir linç gi-
riflimini önlemek amac›yla orada
bulunduklar›” yalan›na s›¤›n›rken,
sald›ran faflistlerden hiçbiri gözalt›-
na al›nmad›. Üstelik, üçüncü bir ö¤-
renciyi de gözalt›na al›rken, “bu bil-
dirileri da¤›tamazs›n›z” diye ba¤›ra-
rak çevrede toplanan insanlar› da
provoke etmeye çal›flt›. Faflistlerin
sald›r›s›na aç›kça izin veren ve as›l
olarak linç giriflimi örgütlemek iste-
yen polis, bir avuç faflistle yetinmek
durumunda kald›. 

Ö¤renciler, yaflananlara iliflkin,
“Okuldan aç›lan soruflturmalar yi-
ne polisin yönlendirmesiyle aç›l-
makt›r. Faflist sald›r›lara karfl› bir-
leflelim. Bask›lar bizi y›ld›ramaz”
dediler.

Antalya: Trabzon’u Ne
Çabuk Unuttunuz!

Polisin provokasyon örgütlemek
istedi¤i yerlerden biri de Antal-
ya’yd›. 9 Nisan günü K›fllahan Ote-
li önünde toplanarak 'Tecriti Kald›-
r›n Ölümleri Durdurun' pankart›

aç›p yürüyüfle geçen TAYAD'l› Ai-
leler, daha sonra ayn› taleple bir
aç›klama yapt›lar. 

Bir tutsak mektubunun da okun-
du¤u ve ölüm orucuna destek ça¤r›-
s› yap›ld›¤› eylem bitip afiflleme ya-
p›laca¤› duyurulurken, çevrede top-
lanan halk alk›fllarla destek verdi. 

Bu s›rada polisin aras›ndan ç›-

kan bir kifli “sizin Türk bayrakla-

r›n›z nerde vatan hainleri, terö-

ristler” diyerek ba¤›rmaya bafllad›.
Fatma Koyup›nar'›n foto¤raf›n› ve
pankart› almaya çal›flan provokatör
sald›rd› ve halk› k›flk›rtmaya çal›flt›.

Geçen hafta afifllemeden gözalt›-
na ald›klar› TAYAD’l›lara, “Trab-

zon'u ne çabuk unuttunuz, sizi

linç ettiririz” diyen Antalya polisi-
nin yeni senaryosu buydu. 

Ancak halk› k›flk›rtmay›, linç ör-
gütlemeyi baflaramad› ve sivil polis
olmas› da muhtemel olan bir provo-
katör faflistle baflbafla kald›. 

Eylemlerine devam eden TA-
YAD’l›lar daha sonra Ahatl› Mahal-
lesi'nde afiflleme yaparken de 3  ke-
re polis taraf›ndan durduruldular ve
tamamen keyfi flekilde para cezas›
verildi. 

Buna ra¤men ‘tecrite son’ afiflle-
ri yapmaya devam ettiler.
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Sakarya Merkez Çark Caddesi'nde 29 Mart günü
faflistlerin sald›r›s›na u¤rayan ve k›flk›rt›lan güruh ta-
raf›ndan linç edilmek istenen iki ö¤renciden biri olan,
Tu¤çe Kocagil ile görüfltük. Kocagil flunlar› anlatt›.

30 Mart anmas› için afifl yap›yorduk. PKK’li oldu-
¤umuzu bayrak yakt›¤›m›z›, örgüt üyesi oldu¤umuzu
söyleyerek insanlar› üzerimize k›flk›rtt›lar

Çark Mahallesi’nde 2-3 duvar› afiflleme yapt›k. Tep-
kiler iyiydi. ‹nsanlarla sohbet ediyorduk. Sonra bir sivil
polis kimliklerimizi istedi. Bunun yasal olmad›¤›n›, ni-
ye istedi¤ini sorduk. Kendisi gösterince biz de göster-
dik. Kimliklerimize el koymak isteyince vermedik. O
s›rada tartaklad› ve bir di¤er polis yan›m›za geldi. ‹lk
önce gelen polis birden ortadan kayboldu. Tam biz

derdimizi anlat›yorduk ki, birden 50-60 kifllik bir

grubun  tekmeli yumruklu hakaretli sald›r›s›na u¤-

rad›k. Bir yere s›¤›nd›k ve sonra d›flarda 1500-2000 ki-
flinin birikti¤ini ö¤rendik. Biz buna ra¤men sakin olma-
ya çal›fl›yorduk içeride. Fakat görevli oldu¤unu söyle-
yen kifliler taraf›ndan hakarete u¤rad›k. Daha sonra d›-
flar›dan yükselen tehditler artmaya bafllad›. D›flar›y› sa-
kinlefltireceklerini söyleyip kepenkleri üzerimize kapat-
t›lar. Fakat d›flar›da bizlerin “terör örgütü üyesi oldu¤u-
muza” dair sloganlar at›l›yor, küfürler ediliyordu. Pan-
zere bindirirken de polisin tekmeli yumruklu sald›r›s›
oldu, kalabal›¤›n b›çakl› sald›r›s› oldu. Emniyete kadar
panzerin üstüne binip gelenler oldu.

10 dakikada linç edilmek istendik. Ergin arkadafl›-
m›z bafl›na ve vücuduna darbeler ald›. Ben dizime kol-
lar›ma baca¤›ma ve omzuma darbeler ald›m. Emniyet-
te hakarete ve fliddete maruz kald›k, tehdit ettiler. 

Yerel bas›n her zamanki gibi gerçekleri yazmad›,
linç sald›r›s›n› yükseltecek ve destekleyecek tarzda ya-
y›nlar yapt›. Devrimci mücadelenin her alanda sindiril-
mek istenmesi ve gözda¤› korku verilmek istenmesi
amaçt›. Polis ve bas›n birlikte çal›fl›yordu.

Sakarya: Sald›r›y› Polis Örgütledi
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Mersin TAYAD'l› Aileler, 'Tecri-
te Son' afifllerini yapmak için gittik-
leri Kazanl› Beldesi'nde, 8 Nisan
günü sald›r›ya u¤rad›lar. 

Afiflleme yaparak belde meyda-
n›na gelen TAYAD'l›lar, Camiflerif
Mahallesi Muhtar›’n›n afiflleri y›rt-
t›¤›n› gördüler. Bunun üzerine ko-
nuflmak üzere giden bir grup TA-
YAD’l›, muhtar ve sopal› bekleyen
adamlar›n›n sald›r›s›na u¤rad›. An-
cak polis iflbirlikçisi oldu¤u belde
halk› taraf›ndan da bilinen muhtar
ve onu sald›rmas› için örgütleyen-
ler, istedikleri ortam› yaratamad›k-
lar› gibi, Kazanl› halk›n›n öfkesi ile
karfl›laflt›lar. Ve bu nedenle muhta-
r›n a¤ababalar› devreye girdi. 

Mehmet Tafl, Özkan Kay›kç› ve
Gina Özçelik yaralan›rken, sald›r›
s›ras›nda ortal›kta olmayan Kazanl›
polisi, her zaman ki gibi sald›ranla-
r› de¤il sald›r›ya u¤rayanlar› gözal-
t›na almaya çal›flt›. Ancak TA-
YAD’l›lar Meydanda halka yönelik
konuflmalar yaparak bu oyunu boz-
dular. Birbirine kenetlenen TA-
YAD’l›lar sloganlar ve konuflmala-
r›yla halka gerçekleri aç›klarken,
belde halk›ndan çok say›da insan
TAYAD’l›lara sar›larak polise ver-
memek için direndi. Yafll› kad›nla-
r›n “onlar bizim evlatlar›m›z” diye-
rek sahip ç›kt›¤› TAYAD’l›lar› gö-
türmekte zorlanan polis, “kimlik

tespiti yap›p b›rakaca¤›z” diye
geri ad›m att›.

Ancak polisi iyi tan›yan halk›n
sahiplenmesi daha da artt›. Bunun
üzerine takviye gelen yüzlerce sivil
ve resmi polis TAYAD’l›lar› ve bel-
de halk›n› kuflatt›. Halktan insanlar
ve özellikle her yafltan kad›nlar “ya
hepimiz ya hiçbirimiz. Bu evlatlar
bizim evlatlar›m›z, bunlar› polise
teslim etmeyece¤iz” diye karfl› ç›k-
t›lar ve çevrede olaylar› izleyenlere
de ça¤r›da bulundular. 

TAYAD’l›lara destek veren Ser-
can Biber ve Hasan Biber gözalt›na
al›n›rken, halk›n sahiplenmesi kar-
fl›s›nda daha da azg›nlaflan polis,
Mehmet Tafl, Gina Özçelik, Özkan
Kay›kç› ve destek için gelen Ceva-
hir Biber ile Can Güney Biber’i gö-
zalt›na ald› ve halktan yafll› kad›nla-
ra dayak att›. Direnifl karakol önüne
tafl›nm›flt›. Gözalt›na al›nan 7 kifli 2
saat boyunca araçtan inmedi ve slo-
ganlar, marfllarla direndi. TA-
YAD’l›lara feci flekilde sald›rarak
araçtan indiren polis gözalt›nda da
iflkencelerini sürdürdü ve para ceza-
s› vererek serbest b›rakt›. 

Kazanl› halk› ise tüm bunlar
olurken karakol önünde toplanarak
destek verdi. 7 kiflinin karakola
al›nmas›n›n ard›ndan ise, “sorumlu-
su muhtard›r” diyerek, muhtar›n
evine yürüdüler. Evin önünde slo-

ganlarla protesto eden halk›n öfke-
sini gören muhtar, daha sonra TA-
YAD’l›lardan özür diledi. 

Ertesi gün TAYAD’l›lar yine Ka-
zanl›’dayd›. Belde giriflinde topla-
narak hem sald›r›y› protesto etmek
hem de polisin teröründen nasibini
alan Kazanl› halk›na yaln›z olma-
d›klar›n› göstermek için, sald›r›n›n
oldu¤u yere kadar sloganlar ve 'Tec-
rite Son' pankart› ile yürüdüler. Fat-
ma Koyup›nar ve Av. Behiç Aflç›'n›n
resimlerinin de tafl›nd›¤› yürüyüflün
ard›ndan yap›lan aç›klamada, "Ka-
zanl›'da yarat›lmak istenen provo-
kasyon halk›n deste¤i ile bofla ç›ka-
r›ld›” denildi. 

Muhtar›n kendilerini kulland›ran
zavall›dan öte bir fley olmad›¤› ha-
t›rlat›lan aç›klamada, as›l sorumlu-
nun onlar› k›flk›rtanlar ve tüm ülke
genelinde demokratik hakk›n› kul-
lananlara karfl› linç ortam› yaratan-
lar oldu¤u kaydedildi. 

Daha sonra toplu olarak afifl ya-
p›ld›. Tüm sokaklar sloganlar at›la-
rak afifllenirken, belde halk›ndan
çok say›da insan da kat›ld›. Afiflle-
me yapmayanlar da, eylem bitene
kadar kitleyle birlikte hareket etti,
sokaklar› birlikte gezerek, alk›flla-
yarak destek sundu. Tecriti
Kazanl›’da duymayan kalmad›! 

Adana: fiovenizme geçit yok! Ç.Ü. Kütüp-
hanesi’nde aç›lmak istenen ve ö¤rencilerin tepkileri nedeniyle
Güzel Sanatlar Fakültesi’ne tafl›nan “‹nsanl›¤a Ça¤r›” isimli sergi
protesto edildi. Gençlik örgütleri flovenist serginin aç›lmas›n›
protesto ederken, faflistlerin sald›r›s›na karfl› koydular. 

11 Nisan’da ‹HD’de bas›n toplant›s› düzenleyen ö¤renci grup-
lar›, serginin tam tersine insanl›¤a karfl› sald›r› içeren flovenist,
milliyetçi, ›rkç› bir niteli¤e sahip oldu¤unu söylediler. Aç›klamay›
yapan Gençlik Derne¤i üyesi P›nar Çal›fl›r, sosyalizm ve komüniz-
min, dünya halklar›n› ac›mas›zca k›r›mdan geçiren faflizmle ayn›
kefeye konulmas›n› kabul edemeyeceklerini ifade ederek, “sald›-
r›lar›n tek sorumlusu serginin aç›lmas›na izin verenlerdir. Yafla-
nanlar bir sa¤-sol çat›flmas› de¤il, faflist sald›r›d›r” dedi.

Malatya: Temel Haklar’a keyfi bask›n Ma-
latya Temel Haklar 9 Nisan gece geç saatlerde siyasi flube polisleri tara-
f›ndan bas›ld›. Polis, iflhan›n›n bir yetkilisini de yanlar›na alarak derne-
¤in kap›s›n› zorla k›rmaya çal›fl›rken, dernek üyeleri avukatlar› gelene
kadar kap›y› açmad›lar. 

“Arama karar›” gerekçesi fluydu: Tunceli savc›l›¤› “MKP-DHKP-C üye-
si olmaktan Cemal Duta¤ac›, Özcan Do¤an ve Ali Demir için arama kara-
r›” ç›karm›flt› ve “bu kiflilerin Malatya Temel Haklar’da oldu¤u tespit edil-
mifl”ti... Ucuzdu bu numara; “falanca kifliyi ar›yoruz, burada oldu¤u ihba-
r› ald›k” diyerek onlarca kurum bas›ld› bugüne kadar. “fiah›s”lar› çekme-
celerde arayan polis, dernekte bulunan ve zaten tan›d›¤› insanlar›n kim-
lik tespitini de yaparak 2.5 saatlik keyfili¤e son verdi.

Mersin: Polis ve ‹flbirlikçileri
Sald›rd›, Halk Sahiplendi
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Provokatör Generaller
Bafl›n› MHP’den ayr›lan Taner

Ünal adl› kiflinin çekti¤i ve kendine
‘Vatansever Kuvvetler Güç Birli-

¤i’ ad›n› veren bir grup, Mersin’de
15 Nisan günü “Bayrak Mitingi”
düzenliyor. Grubu destekleyenler
aras›nda; Hasan Kundakç›, Suat ‹l-
han, Cumhur Evcil, Veli Küçük,
Hurflit Tolon, Korkut Eken ve Yavuz
Ertürk gibi emekli generaller de bu-
lunuyor. 

Miting öncesi Kürt halk›na karfl›
provokatif ifadelerin yerald›¤› bildi-
riler da¤›tan gruba destek veren tüm
bu generallerin ortak özelli¤i, katli-
amc›l›klar›, kontrac›l›klar›d›r. Su-
surlukçu Veli Küçük’ten, y›llarca
Kürt halk› üzerinde terör estiren,
toplu mezarlar yaratan Bolu Da¤
Komando Tugay› Komutanl›¤› ya-
pan Yavuz Ertürk’e kadar bu emekli
generallerin deste¤inin Genelkur-
may’dan ba¤›ms›z olmas› düflünüle-
mez. Genelkurmay’›n “sivil unsur-
lar› da katma” plan› çerçevesinde
örgütlenen “sivil” kontra güçlerin-
den sadece biridir bu grup.

“Kafana S›karlar...”
30 Mart sabah›nda Adana'n›n Ki-

remithane Mahallesi’nde bulunan
evinden, “ifade” gerekçesi ile gözal-
t›na al›nan Adem Y›ld›z, polisin,
tehdit ve hakaretlerine maruz kald›-
¤›n› söyledi. Dergimize konuya ilifl-
kin bilgi veren Temel Haklar çal›fla-
n› Y›ld›z, polisin; “Seni Seyhan neh-
rine atar›z, ‹skenderun'da bal›k ni-
yetine avlarlar... Kafana s›karlar,
kim vurduya gidersin, b›rak bu iflle-
ri, gel biz sana her ay 300 milyon
verelim” gibi tehdit ve iflbirli¤i tek-
liflerine maruz kald›¤›n› belirtti. 

Y›ld›z  flöyle konufltu: “17 yafl›n-
day›m. Benim yafl›mdaki gençlerin
h›rs›zl›k yapmas›na, uyuflturucu kul-
lanmas›na, ahlaks›zl›k yapmas›na
müsaade edenler, hatta bizzat kendi-
leri taraf›ndan bunlar gençli¤e ya-
p›lmaktad›r. Amaçlar› düflünmeyen,
araflt›rmayan bir gençlik istiyorlar.”

Tarihleri BBoyunca OOldu¤u GGibi
Faflistler yyine kkullan›l›yor

Mersin, Trabzon, Sakarya, Bo-
züyük, Eskiflehir, Erzincan...

Tüm bu kentlerde özellikle son
bir y›ld›r yaflanan sald›r› ve ‘linç gi-
riflimler’nde faflistler ön plandayd›.
MHP, Ülkü Ocaklar›, BBP, Alperen
Ocaklar› ya da baflka adlarla hep
halk›n mücadelesinin karfl›s›na ç›k-
t›lar. Kitleleri yalanlarla k›flk›rtarak
devrimci mücadelenin meflrulu¤unu
yoketmeye çal›flt›lar. “Terörizm”
demagojisini, “vatan hainleri” ha-
masetini dillerinden düflürmediler. 

S›rtlar› hep polise dayanm›flt›. 

Hep onlara “abi” diye hitap ede-
rek emirler ald›lar, emirleri yerine
getirdiler. 

12 Eyül Cuntas› geldi¤inde,
“sa¤-sol çat›flmas›n› önleyen asker”
senaryosuna uygun olarak faflist ha-
reketin de birçok kadrosunu hapis-
hanelere tafl›m›fl, yarg›lam›flt›. 12
Eylül öncesi de t›pk› bugün oldu¤u
gibi devletin kolluk güçleri ile kol-
kola olan, onlarla birlikte kontra
sald›r›lara imza atan faflistlerin ço-
¤u, 12 Eylül’ün zindanlar›nda “ger-
çe¤i gördüler”. Devlet kullanm›fl ve
paçavra gibi bir kenara atarken de
yine kendi senaryosunun parças›
haline getirerek kullanm›flt›. 

Bugün faflist terörde, bulunduk-
lar› yerlerde bafl› çeken BBP’nin
genel baflkan› Muhsin Yaz›c›o¤lu,
bu süreci tahlil ederek günah ç›ka-
ranlar›n, kullan›ld›klar›n› söyle-
yenlerin bafl›nda geliyordu. “Ger-
çekleri gören adam” olarak bas›nda
onlarca demeci yeralm›flt›. 

Peki ne de¤iflti?

Bugün de ayn› flekilde kendile-

rini kullan›ld›rmakta hiçbir sak›n-
ca görmeyenlerin bafl›nda geliyor.
Ayn› durum MHP ve di¤er faflist ör-
gütlenmeler için de geçerli. Yüksel-
tilen flovenizm dalgas›ndan siyasi
rant elde etmeye çal›flan faflist hare-
ket, bu ülkenin gerçek vatanseverle-
rine “vatan haini” demagojileriyle

sald›r›yor, kitleleri ayn› yalanlarla
k›flk›rtarak devletin örgütledi¤i linç
giriflimlerinde bafl› çekiyor. 

Faflist flefler; hizmet ettikleri
devletin ordusu, polisi, iktidarlar›
ile emperyalizmin gerçek iflbirlikçi-
leri oldu¤unu, kendilerinin tarihleri
boyunca bir tek anti-emperyalist
eylemi bulunmad›¤›n› halk kitlele-
rinden gizlemek için hamasi milli-
yetçilik nutuklar› at›yorlar. 

Ancak bu ucuz oyun ilelebet
sürmeyecektir. Bu halk tan›yor on-
lar›! Türkiye devrimci hareketi tan›-
yor faflist hareketi! 

Onlar› 16 Martlar’da polisle bir-
likte gençlerimizin üzerine att›klar›
bombalardan tan›yoruz. Onlar› po-
lis ve askeri güçlerin kontrolünde
Marafl ve Çorum katliamlar›ndan
tan›yoruz. Susurluk’ta oligarflik
devletin en kanl› ve kirli ifllerini
yapmalar›ndan tan›yoruz. 

Tarihleri boyunca kendi ayaklar›
üzerinde durmam›fllard›r. Tarihleri
boyuca hep s›rtlar›n› iflbirlikçi oli-
garfliye dayam›fl ve onun tektikçili-
¤ini yapm›fllard›r. Yine ayn› rolü
oynuyorlar, yine halk çocuklar›na
sald›rarak, flovenist dalgay› iktidar
koltu¤una basamak yapmaya çal›fl›-
yorlar. Peki ne yapacaklar iktidar
olunca? MHP ne yapt›ysa onu! Av-
rupa ve Amerikan emperyalizminin
emirlerini “iktidar gerçekli¤i” baha-
nesine s›¤›narak yerine getirecekler. 

Faflist örgütlenmelerinin a¤›na

düflen, faflist flefler taraf›ndan

beyni zehirlenen, çeflitli vaatler ve

ç›karlarla aldat›lan gençlerimize

ça¤r›m›zd›r; 

Kendinizi halka karfl› kulland›r-
may›n. Unutmay›n; sald›rd›¤›n›z
devrimciler bu ülkenin gerçekten
ba¤›ms›z olmas›n›, sömürünün son
bulmas›n› isteyenlerdir. Tüm halka,
emekçi halk›n mücadelesine zarar
veren linç giriflimlerinden, sald›r›-
lardan uzak duran!



fiiflli’de bir evde,
yan yana iki insan on-
lar. Ölüme yürüyorlar
ad›m ad›m, gün gün,
saat saat... ve yanlar›n-
da yürüyüfllerinde yol-
dafll›klar›n› Süresiz
Açl›k Grevi ile ortaya
koyan; Sezai Demirtafl,
Do¤an Çelik, Hatice
Afl›k, Gözde fiahin ve
Cem Özcan... 

Biri açl›¤›n koynun-
daki yürüyüflü içeriden
d›flar›ya tafl›yarak yüz-
lerce gündür direnen bir
Kürt k›z›, Fatma Koyu-
p›nar. Bu topraklar›n ka-
d›n›. Ezilen, horlanan,
yok say›lan bir halk›n
isyan›n› da tafl›yor eri-
yen hücrelerinde. Faflizmin, emper-
yalizmin deste¤iyle sürdürdü¤ü tec-
rit zulmü karfl›s›nda Türkiye halk›-
n›n, devrimcilerin, demokratlar›n ve
kendine insan›m diyen her namuslu
insan›n onurunu temsil ediyor. Bu
topraklar›n zulüm karfl›s›nda bafle¤-
meyece¤ini anlat›yor.

Di¤eri ise, 5 Nisan Dünya Avu-
katlar Günü’nde bedenini ölüme ya-
t›ran bir avukat. Hukukun olmad›¤›
bir ülkede bir hukukçunun adaleti,
hak ve özgürlükler mücadelesini
nas›l sürdürmesi gerekti¤ini gösteri-
yor. Mahkeme salonlar›nda, mey-
danlarda, hapishane kap›lar›nda
sürdürdükten sonra bu mücadeleyi,
onurlu bir tav›rla al›yor karar›n›.
“Bütün yollar kapat›ld›” diyor,
“müvekkillerimin her yerde ve her
koflulda sorunlar›na çözüm aramak
için flimdi tek yolum kald›, ölüme
yatmak. Böyle ses olmak, böyle
mesaj vermekten baflka bir yol b›-
rakmayan zulmün kendisidir...”

Ziyaretçilerde, çeflitli yollarla
ulaflt›r›lan mesajlarda elbette bir
avukat›n, tutsak de¤ilken ölüme
yatmas›n›n flaflk›nl›¤› hissediliyor.
Çoklar› ise gururlan›yor, iflte yine
Halk›n Hukuk Bürosu avukatlar›,
devrimci hukukçulu¤u ö¤retiyor di-
yorlar. 7 Nisan gecesi gelenek uya-
r›nca k›nas› yak›ld› eline. 100 yol
arkadafl›, o gece duygular›n› dinledi

ondan. Bundan alt› y›l önce direni-
flin ilk ekibi yola ç›karken, ellerine
k›na yak›lan direniflçilerle ayn› he-
yecan› ve coflkuyu paylaflt›¤›n› gör-
düler, “Tecrit mutlaka kalkacak!”
dedi, direniflinden ald›¤› güçle. 

Biz de, Behiç Aflç›’yla ölüm oru-
cunu konufltuk.

Beni de öldürecek olan 
Adalet Bakanl›¤›’d›r
Eyleminizin nedenlerini bafllar-

ken aç›klad›n›z. Sizi böyle bir eyle-
me yönelten genel ve özel nedenleri,
üç-befl madde halinde s›ralaman›z
gerekirse, nas›l s›ralars›n›z?

BEH‹Ç AfiÇI: Ölüm orucunda-
ki tek talebim hapishanelerdeki tec-
ritin kald›r›lmas›. Bu konuda Adalet
Bakanl›¤› tutuklu ve hükümlülerin
aile ve temsilcileriyle görüflüp bir
karara varmal›d›r. Tecrit bugün esas
olarak F Tipi hapishanelerle birlikte
a¤›rlaflt›r›lan bir gerçekliktir. Bir ve

üç kiflilik hücrelerde
uygulanan, onun d›-
fl›nda yönetim ve idare
uygulamalar›yla da
a¤›rlaflt›r›lan bir ger-
çeklik. Buna karfl› 6
y›ld›r süren bir direnifl
var. Biz de bu direni-

flin bir biçimiyle için-
deydik, avukat olarak.
19 Aral›k Operasyo-
nu’ndan bafllayarak bu
sürecin sorumlular›n›n
yarg›lanmas›, tecrit po-
litikalar›n› hayata geçi-
renlerin yarg›lanmas›,
121 insan›n ölümünden
sorumlu olanlar›n yar-
g›lanmas›, tecritin orta-
dan kald›r›lmas› için
bütün yollar› denedik. 

Bu zaman zaman suç duyurular›
oldu, zaman zaman davalar açmak,
pratik eylemler, bas›n aç›klamalar›,
yürüyüfller, mitingler gibi. Hepsini
yapt›k ve henüz tecrit kalkm›fl de¤il.
Aksine a¤›rlaflt›r›l›yor. Yeni infaz
kanunuyla birlikte mevcut tecrit ya-
sal hale gelmiflken, yeni tecrit uygu-
lamalar› dayat›ld›. Bütün bunlar dü-
flünüldü¤ünde art›k baflka bir çözüm
kalmad›. Ölüm orucu bir anlamda
kendi karar›m da de¤ildir. Bu karar›
bana ald›ran Adalet Bakanl›¤›'d›r,
siyasi iktidard›r. Tecriti çözmemifl-
tir. Tecrit halen de çok kolay çözü-
lebilir. Eski ‹stanbul Barosu Baflka-
n› Yücel Sayman söylemiflti; 'Ada-
let Bakan› olsam, tecriti on dakika-
da çözerim. Bir dakikas› karar› yaz-
makla geçer, geri kalan dokuz daki-
kas› da karar› hapishanelere faksla-
makla’. Do¤rudur. Çözüm bu kadar
kolayken, insanlar›n ölümünü önle-
mek bu kadar kolayken, siyasi ve
iradi bir tercihle insanlar›n ölümünü
izlemek, insanlar› ölüme itenlere ta-
v›rs›z kalmak mümkün de¤ildi. 121
insan› öldüren de Adalet Bakanl›-
¤›'d›r, beni öldürecek olan da. 

Elbette bir anda düflünerek ald›-
¤›m bir karar de¤il. Enine boyuna
tartt›m. Birçok fley etkili olmufltur.
Bir yan› dünyada, ülkemizde siyasi
iktidarlar›n uygulad›¤› politikalar,
bask›, zulüm politikalar›, terör poli-
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Avukat Behiç Aflç›: “Ölüme 
Yatarken De Müvekkillerimin

Hakk›n› Savunuyorum”

Ölüm orucu bir anlam-

da kendi karar›m da de-

¤ildir. Bu karar› bana

ald›ran Adalet Bakanl›-

¤›'d›r, siyasi iktidard›r.

Tecriti çözmemifltir. 



tikalar›. Bir yanda tecrit ve sürdürü-
len mücadele. Bu mücadelelerde el-
de etti¤imiz kazan›mlar ve bundan
sonra neler katabilece¤imiz, bütün
bunlar etkili olmufltur. 

Avukat olarak, birçok alanda u¤-
rafl verdim, cenazeler kald›rd›m.
Oralarda yaflananlar› unutmak, on-
lara karfl› vicdans›zl›k göstermek
mümkün mü? O kadar cenaze, o ka-
dar flehit ailesi var, gazi var. Ve dire-
niflte devam ediyor. fiöyle bir ben-
cillikte asla yapamazd›m, ben ölme-
yeyim de bir baflkas› ölsün. 

Benim bulabildi¤im tek çözüm
bu kald›. Baflka bir çözüm bulabilen
varsa, söylesin onu yapal›m. Çünkü
ben bugüne kadar akl›ma gelen bü-
tün yollar› denedim, çözemedik. Bir
yan›yla flöyle de düflünülebilir.
Ölüm orucu yaparken de asl›nda
müvekkillerimin haklar›n› savunu-
yorum yine. 

‘Zaferi kazanaca¤›z’
Bu karar en yak›n çevrenizde,

meslektafllar›n›zca nas›l karfl›land›?
Bildi¤imiz kadar›yla dünyada ilk
kez bir avukat ölüm orucu yap›yor? 

Müvekkillerimin aileleri yo¤un

bir duygusall›kla karfl›lad›. Ayn› za-
manda bir flaflk›nl›kta gördük. Biraz
avukatl›k statüsünün yerleflmiflli-
¤inden. Ama biz kendimizi öyle de-
¤erlendirmemifltik hiç. Avukatl›k
bizim aç›m›zdan ba¤›ms›zl›k ve de-
mokrasi mücadelesini sürdürdü¤ü-
müz bir aland›r. Bu statünün y›k›l-
mas› aç›s›ndan güzel bir ad›m oldu. 

Avukatlar cephesinde de yo¤un
bir duygusall›k yafland›. Çok az
avukat, düflmanl›k denilebilecek
tarzda bir tepki gösterdi. Onun d›-
fl›nda genel olarak tav›r flu; onurlu,
dürüst, cesurca bir karar ve biz eli-
mizden gelen her fleyi yapaca¤›z.
Hatta seni yaflataca¤›z, zaferi kaza-
naca¤›z seninle birlikte dediler. 

Bir avukat arkadafl›n de¤erlen-
dirmesi çok ilginçti. “Biz bugüne
kadar tecriti hep kendi d›fl›m›zda
yafl›yorduk. Seninle birlikte atefl
düfltü¤ü yeri yakt›.” dedi. Bence bu
tüm avukatlar›n içinde bulundu¤u
ruh halini de anlatan bir de¤erlen-
dirme. ‹yi bir bafllang›ç yapt›lar, on-
larla gurur duyuyorum. Cemil Çi-
çek'i çok güzel karfl›lad›lar. Bu san›-
yorum avukatlar›n herkese verdi¤i
bir özelefltiriydi ayn› zamanda. 

Düflmanl›k denilebilecek nokta-
da olan birkaç örnek oldu. Bir avu-
kat, “Behiç Aflç›'n›n ölüm orucu,
ÇHD'nin sorunu olmamal›d›r” diye-
bildi. Bir baflkas› 'bizim ölüm oruç-
lar›na nas›l bakt›¤›m›z biliniyor, bi-
zi bu konuda aramay›n' diyebildi. 

‹ki tav›r, yoruma gerek var m›?

Ölüm orucuna karfl› olmak bafl-
ka, yaflatmak için bir fleyler yapmak
baflka fley... Ama dedi¤im gibi genel
olarak olumlu hava hakim.

F Tipleri ve tecrit konusunda sü-
recin bütünü aç›s›ndan ülkemizin
hukukçular› neyi ne kadar yapt›lar? 

Söyledi¤im gibi, kendi d›fl›nda
görme hakimdi. Ayd›n olarak ta-
n›nan hukukçular›m›z, tamamen ka-
y›ts›z, duyars›z kalmam›fllard›r, ama
potansiyel güçleriyle beraber dü-
flündü¤ümüzde bu güçlerini kullan-
mam›fllar ve tecritin kalkmas› konu-
sunda bask› olamam›fllard›r. Çabuk
yorulmufllard›r, çabuk y›lm›fllard›r. 

Maalesef sürecin özeti böyle. 

Avukatlar vicdanlar›n› 
köreltmemeliler
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Direniflini bir süre Küçükarmut-
lu’da sürdürdükten sonra, halen
Behiç Aflç› ile birlikte fiiflli’de de-
vam eden Fatma Koyup›nar’a, av.
Aflç›’n›n ölüm orucuna bafllamas›
ile ilgili düflüncelerini sorduk. 

FATMA KOYUPINAR: El-
bette gururland›k. Elbette mutlu ol-
dum, ölüm orucuna bir insan›n bafl-
lamas›na. Niye, çünkü hücrelerde
insanlar ölüyor, tecrit hücrelerinde

gün be gün, an be an insanlar ölü-
yor. O yan›yla bir kat daha insan
kendisini güçlü hissediyor. Di¤er
yan›yla da bir hukukçu gözüyle bi-
liyor tutsaklar›n neler yaflad›¤›n›. 

Kendisi de yafl›yor. Yani insan-
l›k olgusunu düflünüyor. Bir insan
olarak vicdan›n› düflünüyor. Bütün
hapishaneleri geziyor, tutsaklarda-
ki de¤iflmeleri görüyor. Yani kifli-
sel, sa¤l›k boyutuyla birçok boyu-
tuyla de¤iflmeleri görüyor. Ve etki-
leniyor. Do¤al, “böyle bir direniflte
ben de var›m” demesi. Yani devrim
yolu zaten öyledir ki, bir savaflç›
düfler, düfltü¤ü zaman bayra¤› he-
men baflkas› devral›r. Bayrak hiç
yere düflmez. Hep hep yüksektedir.
Ve hep yükseklerde dalgalanacak-

t›r. Çünkü amaç en yükseklerde
burçlarda dalgaland›rmakt›r. Yani
sosyalizme kadar götürmektir. 

Direnifl aç›s›ndan fark etmiyor
ki içerisi d›flar›s›. O yan›yla önemli
olan direnmeye devam etmek. Bafl-
ka bir mekan fark etmez, direnmek
ve bayra¤› daha yükseklerde dalga-
land›rmak. Biz her gün burada çok
güzel fleyler, paylafl›mlar yarat›yo-
ruz. Bir direniflin güzelli¤ini yafl›-
yoruz. Ben yolun sonuna yaklafl›-
yorum, o yolun bafl›nda. Ama iki-
miz ayn› umutla direniyoruz. Bu
benim direncimi artt›r›yor. Halk›m›
çok seviyorum. Gerçekten halk›m›,
Türkiye'deki tüm halklar›, tüm
halklar›... Direnifli sürdüren büyü-
ten herkesi çok seviyorum. 

“Ben yolun sonuna yaklafl›yorum, o yolun 
bafl›nda. Ama ikimiz ayn› umutla direniyoruz”



Eyleminizle kimlere nas›l bir
mesaj vermek istiyorsunuz? Hukuk-
çulara bir ça¤r›n›z var m›? 

Tabii en baflta avukat arkadaflla-
r›ma. Bu ülkede ba¤›ms›zl›k ve de-
mokrasi mücadelesi bedellerle sürü-
yor. Bunlara duyars›z kalmamal›lar.
Vicdanlar›n› köreltmemeliler. Yüz-
lerini halka dönmeli, mücadelenin
bir biçimiyle bir yerinde olmal›lar.
Bu ülkede bir devrimci-demokrat
avukat gelene¤i vard›r. Hiçbir bede-
li ödemekten kaç›nmay›z. Fuat Er-
do¤an bilinir. fiimdi de ben bir avu-
kat olarak ölüm orucuna yat›yorum.
Hiçbir siyasi iktidar bizi hesaba kat-
madan politika belirleyemez, uygu-
layamaz. Bunu ilan ettik. 

Bir mesaj›m›z da Hukuk Fa-

kültesi ö¤rencilerine olacakt›r.
Okullar›n› bitirdiklerinde, tercihle-
rini halk›n avukatl›¤›n› yapma yö-
nünde kullanmalar›n› istiyoruz. Bu
ülkede baflka türlü ba¤›ms›zl›k, de-
mokrasi, hukuk ve adalet mücadele-
si vermek mümkün de¤ildir. 

Ayd›n sanatç›lara... Onlar da vic-
danlar›n› tekrar sorgulamal›. Bu ül-
kenin halklar›n›n güvendikleri bir
kesimler. Üzerlerine düflen sorum-
lulu¤u yerine getirmiyorlar. Güçle-
rini halk›n yarar›na kullanmal›lar,
örgütlülü¤ü tercih etmeliler. 

Dünyada bildi¤imiz tek örne¤i
olan böyle bir eylemde devrimci bir
avukat olarak yeralman›z size neler
hissettiriyor, neler düflündürüyor ?

Esas olarak bana sorumlulu¤u-
mu hat›rlat›yor. Büyük bir yükün al-
t›na girdi¤imin fark›nday›m. Dost
düflman her-
kes bizi izli-
y o r .

Dostlar›m›z güveniyor, düflman bi-
zim yenilmemizi bekliyor. Baflarma
kararl›l›¤›nday›m. Bu süreç Adalet
Bakanl›¤›'n›n talepleri kabulü ile bi-
tecek. Devrimci demokrat avukatla-
r›n bir güç oldu¤unu bir kez daha
ilan ettik. Biz avukatl›¤› böyle yap›-
yoruz diye bir kez daha ilan ettik.
Bu ola¤an üstü büyük bir gurur.
Ama bu sadece kendi ad›ma hisset-
ti¤im bir gurur de¤il. 

Kömürleflmifl cesetleri 
unutmak mümkün mü?
Sizi en çok etkileyen an, olay, en

etkileyen flehitlik hangisi oldu diye
sorsak; biliyoruz ki seçmekte zorla-
nacaks›n›z. Ama biz yine de sizin
için en çarp›c› olanlardan birkaç›n›
dinlemek isteriz.

Cevap vermek zor. Alt› y›l bo-
yunca o kadar çok fley yaflad›k ki.
Örne¤in 19 Aral›k Katliam›'ndan
hemen sonra Adli T›p'›n önündeki
ilk cenazeleri al›yoruz. Sa¤malc›-
lar'da alt› kad›n yak›lm›fl. Biri belli
ama di¤er cenazelerin kimin kime
ait oldu¤u belli de¤ildi. Aileler gel-
diler. Alt› tane kömürleflmifl ceset.
‹lk dört aile tan›d›lar. ‹ki cenaze kal-
d›. ‹flte bu iki cenazede kollar› ba-
caklar› kafas› olmayan iki tane sim-
siyah top. ‹ki aile flöyle bir karar
verdiler; zaten ikisi de bizim çocuk-
lar›m›z, birini biz alal›m, birini siz... 

Ve yine unutamad›¤›m bir baflka
olay. O cenazeyi almadan önce Ad-
li T›p'›n önünde haz›rl›k yap›yor-
duk. D›flar›da iki tane anne konuflu-

yor, diyorlard› ki birbirleri-
ne; "ben kendi çocu¤u-
mun cenazesini gör-
düm, teflhis ettim, sen
çocu¤unun cenazesini
görebildin mi, nas›l öl-
dürüldü¤ünü anlayabil-

din mi?" Ve bunu çok sakin bir ha-
vada konufluyorlard›. fiimdi d›flar-
dan bakt›¤›nda pek anlafl›labilecek
bir durum de¤ildi. S›radan bir fley-
mifl gibi kendi çocu¤unun ölümün-
den bahsediyor. Bu ülkemizde yafla-
nan hapishane gerçe¤iyle birlikte
düflünüldü¤ünde, iktidar›n insanlar›
ne hale getirdi¤ini gösteriyor. 

Bir de Armutlu'da flehit düflen
Hülya fiimflek. Çok mütevazi, çok
sessiz bir insand›. Osman Osmana-
¤ao¤lu, Ümüfl fiahingöz. O'nu hiç
unutmam mümkün de¤il. Durumu
a¤›rlaflm›flt› art›k, komaya girmiflti.
Neredeyse son anlar›n› yafl›yordu. O
haliyle gördüm. Zaten tan›yaca¤›n›
sanm›yorlard›. Nas›l yapt›¤›n› bil-
miyorum. Kalkt› boynuma sar›ld›....

Müvekkillerimize dergimiz ara-
c›l›¤›yla ne söylemek istersiniz?

Evet yüz yüze görüflemiyoruz
ama yine oraday›m. Yine avukatl›k-
lar›n› yapmaya devam ediyorum.
Bunu bilsinler. Onlar› savunmaya
devam ediyoruz. Bana vekalet ver-
dikleri için de teflekkür ederim. 

Önce müvekkillerim 
konufltu flimdi ben
Son olarak sizin eklemek istedi-

¤iniz farkl› bir fley var m›? 
fiunu söylemek gerekli; tecrit bu

ülkenin gerçe¤idir. Belki hepimiz
biliyoruz ama tekrarlamaktan çeki-
niyoruz. Kan›ksam›fl olmam›z tecri-
ti ortadan kald›rm›yor, tahrip edici
sonuçlar›n› da engellemiyor. Tecrit
insanlar› katletmeye, öldürmeye de-
vam ediyor, tecrit a¤›rlafl›yor. 

8 metre karelik bir hücrede in-
sanlar›n sa¤l›kl› kalmas› bekleniyor.
Bu tecrit gerçe¤idir. Buna karfl› ta-
v›rs›z, duyars›z kalmak vicdans›z-
l›kt›r. Vicdan›m›z›n alt›nda ezilme-
yelim diyorum. fiuna inan›yorum,
klasiktir ama do¤rudur; 'herkesin
yapabilece¤i bir fley vard›r'. 

Duruflmalarda bir gelenek var-
d›r; önce san›k konuflur, ard›ndan
avukat›. Benim müvekkillerim de
önce konufltular flimdi de ben konu-
fluyorum.
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‹stanbul    Ba-
rosu'nun    kuru-
lufl    y›ldönümü
etkinlikleri çer-
çevesinde dü-
zenlenen  "Ada-
lete  Eriflim" ko-
nulu seminere
kat›lan Adalet
Bakan›  Cemil
Çiçek, yine o
‘ses’i duydu:
Tecrit! Nereye
gitse kurtulama-
yaca¤› bu sesi
susturmak için de, kendi demokrasi
anlay›fl›n›n, AKP iktidar›n›n düflün-
ce özgürlü¤ü anlay›fl›n›n güzel bir
örne¤ini sergiledi!

Korumalar Susturdu
Çiçek ‹zledi

Çiçek muhtemeldir ki, 7 Nisan
günü seminere gelirken, hiçbir za-
man inanmad›¤› hukuktan sözedip
uyutmay› planlam›flt›. Böyle olma-
d›. Hukuk reformlar›ndan bahsetti¤i
s›rada salonda bulunan ‘Tecrite

Karfl› Mücadelede Av. Behiç Afl-

ç›'yla Dayan›flma Komitesi'nden
avukatlarca protesto edildi.

‹lk olarak aya¤a kalkan Av. Tay-
lan Tanay, “Say›n Bakan, siz bunla-
r› anlat›yorsunuz ama, bak›n bizde
neler oluyor" der demez, daha ne
diyece¤i belli olmadan Çiçek'in ko-
rumalar› taraf›ndan susturulmak is-
tendi. A¤z› kapat›ld›, yerlerde sü-
rüklendi, iflkencecili¤i meslek edin-
mifl korumalarca bir depoya kapat›l-
d›. Bu esnada Çiçek’in korumalara
müdahalesi olmad›¤› gibi, susturul-
mas›n› bekledi. Yak›flan› yapt›!

Evet! Av. Tanay’›n ne söyleyece-
¤ini orada bulunan birçok hukukçu
bilmiyordu belki. Ama Çiçek ve ifl-
kenceciler iyi biliyordu. Kaçama-
d›klar› 121 ölümden, “hukukun ol-
mad›¤› yerde direnmek hakt›r” di-
yerek ölüme yatan Behiç Aflç›’dan
haberdard›lar, “bekliyorlard›!”

Taylan Tanay’›n, “ben bu baro-
nun üyesiyim. Konuflaca¤›m” itiraz-
lar›na ra¤men yerlerde sürüklene-
rek, a¤z›na gaz spreyi s›k›larak bir
depoya kapat›lmas›n›n ard›ndan, sa-

londaki avukatlar, gözleri önünde
yaflanan bu teröre hem flafl›rd› hem
de protesto etti. fiafl›ranlar, bu ülke-
nin ‘hukuk devleti’ oldu¤unu düflü-
nüyordu, bir hukukçunun baro top-
lant›s›nda dahi konuflturulmad›¤›
gerçe¤ini gördüler. 

Bu esnada Komite üyesi avukat-
lar da "Bu ülkede bir avukat ölüm
orucunda, Av. Behiç Aflç› ölüm oru-
cunda, herkesin önünde bir avukat
arkadafl›m›za iflkence yap›yorlar"
diye ba¤›rarak protestolar›n› sürdür-
dü. Tanay salona getirilene kadar
avukatlar ayakta beklemeye devam
ederken, bir grup avukat ile ‹stanbul
Barosu Baflkan› Kaz›m Kolcuo¤lu,
deponun kap›s›na gelerek, Tanay'›n
ç›kar›lmas›n› istedi. Ancak iflkence-
ciler Baro Baflkan›’na dahi kap›y›
bir süre açmad›lar.

Kolcuo¤lu’nun, Tanay'a, görüfl-
lerini Bakan Çiçek'e aktaraca¤›n›
söylemesinin ard›ndan salon sakin-
leflirken, Çiçek yeniden konuflmaya
bafllad›. Ancak bu da uzun sürmedi.
Gerçekleri halktan gizlemeye çal›-
flan polis, “Avukat Behiç Aflç› tec-

rite karfl› ölüm orucunda” bafll›k-
l› bildiriyi da¤›tmak isteyen Komite
üyesi avukatlara müdahale etti.
Bunlar yaflan›rken konuflamaz duru-
ma gelen Çiçek, suçunu bilen bir
katilin edas›yla, “Öyle birfley bekli-
yordum, benim için sorun yok” de-
di. Avukatlar ise engellemeye ra¤-
men bildirileri da¤›tt›lar. 

Gitti¤in Her Yerde Tecriti
Yüzünüze Çarpaca¤›z

Protestolar karfl›s›nda konuflma-

s›n› çok k›sa tut-
mak zorunda ka-
lan Çiçek, kür-
süden inince
avukatlar›n ›s-
rarl› söz isteme
talebi ile karfl›-
laflt›. Bunun
üzerine Çiçek
kaçarcas›na sa-
londan ayr›l›r-
ken, gerçekler
peflinden yank›-
lan›yordu. 

Avukatlar Çiçek salondan ayr›la-
na kadar flunlar› söylediler: 

“Bu ülkede tecrit sorunu var.
Bunu yok sayamazs›n›z. Bir avukat
ölüm orucunda, yoksayamazs›n›z.
Gerçeklerin üzerini örtemezseniz.
Buna izin vermeyece¤iz. Gitti¤iniz-
de her yerde yüzünüze çarpaca¤›z.
Burada bofl bofl demokrasi nutukla-
r› atarak halk› aldatamazs›n›z, bu-
na izin vermeyece¤iz.” 

Bu arada salonun ç›k›fl›nda bur-
juva bas›n›n sorular›n› cevaplayan
Av. Tanay, TRT muhabirinin provo-
katif ve konuyla uzaktan yak›ndan
ilgisi olmayan “PKK’yi terör örgütü
olarak görüyor musunuz, görmüyor
musunuz?” sorusu ile karfl›laflt›.
Avukatlar muhabire provokatör de-
¤il haberci olmas› gerekti¤ini hat›r-
latt›lar. 

Vali Muammer Güler de, bir
avukat›n düflüncelerini aç›klama is-
te¤ini, “son derece ay›p, yak›flt›ra-
mad›m” sözleriyle de¤erlendirerek,
tam da AKP’ye uygun bir vali oldu-
¤unu kan›tlad›. Av. Tanay ise bas›na
yapt›¤› aç›klamada, 6 y›ld›r yaflanan
tecrite ve aylard›r Cemil Çiçek’in
randevu vermemesine de¤inerek,
“Cemil Çiçek bu sesi duymaktan
kaç›yor. 121 tabut var bu ülkede bir
tabut daha ç›kmas›n istiyoruz" dedi. 

Çiçek’e Suç Duyurusu

Av. Taylan Tanay’a yönelik sal-
d›r› ‘Tecrite Karfl› Mücadelede

Av. Behiç Aflç›'yla Dayan›flma Ko-

mitesi' taraf›ndan yap›lan aç›kla-
mayla protesto edildi ve “elbette ki
bir avukat ölüm orucundayken ve
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Susturan 
‘hukuk’

Katleden 
‘demokrasi’



sorunun muhatab› baromuzun yap-
m›fl oldu¤u bir etkinlikte Adalete
Eriflim üzerine vaaz verirken bunu
sorgulamak, meslektafllar›m›z›n bu
konuya dikkatini çekmek hukukçu
kimli¤imizin gere¤idir. Ancak esef-
le gördük ki bu ülkede gerçekleri
anlat›rken avukat da olsan›z, top-
lant›, mensubu oldu¤unuz baronun
bir etkinli¤i de olsa sald›r›ya u¤ru-
yorsunuz” denildi. 

Avukat Taylan Tanay ve Komite
üyesi 50 kadar avukat da, 11 Nisan
günü Sultanahmet Adliyesi önünde
bas›n aç›klamas› yapt›ktan sonra
sald›r›ya iliflkin Cemil Çiçek ve ko-
rumalar› hakk›nda suç duyurusunda
bulundular. 

ÇHD ‹zmir fiubesi ise, Avukat
Behiç Aflç›’n›n ölüm orucuna baflla-
mas› ile ilgili olarak 6 Nisan günü
dernek binas›nda bas›n toplant›s›
düzenledi. 

ÇHD Cezaevi ‹zleme Komisyo-
nu Üyesi Özgür Y›lmazer taraf›n-
dan yap›lan aç›klamada tecritin kal-
d›r›lmas› istenerek, “Cezaevi d›fl›n-
da, üstelik bir avukat taraf›ndan
ölüm orucuna bafllanmas›n›, bugü-
ne kadar tecritin kald›r›lmas›na yö-
nelik istemlerin tam bir aymazl›k ve
vurdumduymazl›kla karfl›land›¤›

gerçe¤i ile birlikte düflünmek gerek-
mektedir” denildi.

Adalet ‹ste¤inin 
Yan›ts›z Kald›¤› Yerde 
Bakan›n Da Sözü Kesilir!

Yaflananlara iliflkin görüfltü¤ü-
müz Av. Tanay, tek hedeflerinin tec-
rite ve Behiç Aflç›’ya, 121 insana
dikkat çekmek oldu¤unu söyledi.
Sald›r›y› anlatan Tanay sözlerini
flöyle sürdürdü; 

“Gerçekleri aktarmak ve soru-
nun çözülmesini isteme karfl›s›nda
bizlere karfl› tak›n›lan bu fütursuz
tav›r siyasal iktidar›n savunma ma-
kam›na bak›fl›ndan ba¤›ms›z da de-
¤ildir. Tasar› halindeki Terörle Mü-
cadele Yasas› ile avukatlar› sorufl-
turma aflamas›n›n d›fl›na atman›n
haz›rl›¤›nda bulunan siyasal iktidar
bugün avukatlar›n üyesi bulunduk-
lar› baro toplant›s›nda konuflmas›-
na tahammül edememektedir.”

Adalet Bakanl›¤› nezdinde siya-
sal iktidar›n düflüncesine yön veren
temel unsurun ‘ben istedi¤imi yapa-
r›m kimse sesini ç›karmas›n' oldu-
¤unu kaydeden Tanay, salonda bu-
lunan avukatlar›n bir meslektafllar›-
n›n ölüm orucunda bulundu¤unu

yeni ö¤rendi¤ini, hatta kimilerinin
121 ölümden bile haberdar olmad›-
¤›n› belirterek, böyle bir avukatl›k
anlay›fl›n› elefltirdi. Tanay son ola-
rak flöyle dedi:

“Adalet Bakanl›¤› sadece hu-
kukçular›n, DKÖ’lerin ve tutsak ai-
lelerinin çözüm konusunda att›klar›
ad›mlar›n tamam›n› yan›ts›z b›rak-
mam›fl ayn› zamanda  randevu ta-
leplerinin tamam›n› reddederek bu
usulün do¤mas›na neden olmufltu.
Netice itibar› ile elbet Adalet iste-
minin yan›ts›z kald›¤› bir ülkede
Adalet Bakan›’n›n sözü de kesilir,
baflbakan›n da.”

7 Nisan günü Yüksel Caddesi’nde “Tecrit” kitab›n›n
sat›fl› yap›lan Ankara’da, Büyük Direnifl’in 940 gündür
sesi olan Abdi ‹pekçi Park›’nda, ‘mektup okuma’ ve
oturma eylemi düzenlenmeye baflland›.

Eylemin ilki 8 Nisan günü gerçeklefltirildi. “Sana
Tecriti Anlatmak ‹stiyorum” yaz›l› pankart ve
dövizlerin aç›ld›¤› eylemde, temsili hücreden
K›r›klar F Tipi Hapishanesi’nden Süleyman
Erol’un mektubunu okundu.

TAYAD ad›na aç›klamay› yapan Bayram
fiahin, tecritin iflkence oldu¤unu, ölüm demek
oldu¤unun 121 insanla kan›tland›¤›n› belirte-
rek “‹flte bu yüzden tam 6 y›ld›r 121 flehit pa-
has›na direniliyor” dedi. Bu eylemin her cu-
martesi yap›laca¤›n› belirten fiahin’in ard›n-
dan, temsili hücrenin içine giren Yazar-Çevir-
men Oktay Etiman, Süleyman Erol’un mektu-

bunu okudu. Eyleme 75 kifli kat›ld›.

Bu arada parkta eylemi sürdüren TAYAD’l›lara,
Behiç Aflç›’n›n eyleme bafllamas› ile ilgili olarak dü-
flüncelerini sorduk. 

Mehmet Y›lmaz, Bayram fiahin ve Ayfle Arapgirli,
duyguland›klar›n› ve onur duyduklar›n› belirterek,
“Uzun ve zorlu yolculu¤unda baflar›lar diliyoruz. Onu-
ru onurumuzdur. Zafere olan inanc›m›zla biz kazanaca-
¤›z”dediler.

Ayd›nlar, ssanatç›lar; ssiz dde 
tutsaklar›n ssesini 

Abdi ‹‹pekçi’den hhayk›r›n!

121 iinsan›n ööldü¤ü, bbir aavu-
kat›n öölüme yyürüdü¤ü vve

tüm bbunlar›n ssorumlulu¤unu
tafl›rken, bbu ggerçeklerden

kaçamayacaks›n! TTecriti hher
duydu¤unda ssurat›n aas›la-
cak, ddemokrasi, hhukuk nnu-

tuklar›n› kkesmek zzorunda
kalacaks›n vve 1121 iinsan›m›-
z›n  kkatlinden ssorumlu ooldu-

¤unu ttüm ddünya dduyacak!

Tutsaklar Abdi ‹pekçi’de Konufluyor



‹stanbul Her hafta pazar günle-
ri Sultanahmet Park›’nda yap›lan
‘mektup okuma’ eyleminin bu hafta
beflincisini düzenledi. “Tecride
Son” ve “Sana Tecridi Anlatmak ‹s-
tiyorum - Tecrit Öldürüyor” pan-
kartlar›n›n aç›ld›¤› eylemde, ölüm
orucunun 337. gününde olan Fatma
Koyup›nar'›n resimleri tafl›nd›. 

Bu hafta temsili hücrenin içine
giren Süleyman Acar, tutsaklardan
gelen bir mektubu okumad›, bu kez
5 Nisan’da ölüm orucuna bafllayan
Av. Behiç Aflç›’n›n tecridi ve neden
ölüm orucuna bafllad›¤›n› anlatan
mektubu okundu. 100 kiflinin kat›l-
d›¤› eylemde, “Fatma Koyup›nar
Onurumuzdur, Behiç Aflç› Onuru-
muzdur, Yaflas›n Evlatlar›m›z›n
Onurlu Direnifli" sloganlar› at›ld›.

Diyarbak›r 9 Nisan günü Sanat

Soka¤›’nda yap›lan eylemde “Tecri-
di Kald›r›n Ölümleri Durdurun”
pankart› aç›ld›. S›k s›k tecriti pro-
testo eden sloganlar atan TA-
YAD’l›lar, sansüre, tecritin duyurul-
mas›n› engellemeye dönük faflist
sald›r›lara de¤inerek, “Bu kadar ka-
t› ve ac›mas›z bir gerçeklik önü-
müzde dururken bizler tutsaklar›n
d›flar›daki sesi olmal›y›z. Devleti
dayatt›¤› sansür duvar›n› y›kmal› ve
tecrite karfl› mücadele etmeliyiz”
dediler.

‹zmir TAYAD'l›lar, Buca fiirin-
yer'de bulunan Forbes Soka¤› giri-
flindeki küçük anfi tiyatroda, “Sana
Tecrit Anlatmak ‹stiyorum” ad›yla
bir dinleti gerçeklefltirdiler. 

5 Nisan günü düzenlenen etkin-
likte anfi tiyaroya "F Tipi Hapisha-
nelerde Tecrite Son" pankart› as›ld›

ve Grup Gün Ifl›¤›
türkülerini tutsak-
lar için söyledi. 

TAYAD’l›lar
dinletiyi izlemeye
gelen halka 500
adet bildiri da¤›t-
t›lar ve tecrit ger-
çe¤ini anlatt›lar.

Dinleti baflla-
madan önce bir
konuflma yapan
Bayram ‹çlek, 6

y›ld›r tecrite karfl› ölüm orucu dire-
niflinin sürdü¤ünü hat›rlatarak
“bask› ve sansürün, ç›kar›lan faflist
yasalar›n, linç giriflimlerinin kendi-
lerini y›ld›ramayaca¤›n›” dile getir-
di. ‹çlek, “hiç kimse 121 insan›m›z›
halka anlatmam›za engel olamaz-
lar" diye konufltu.

TAYAD ad›na bir bas›n aç›kla-
mas›n›n da yap›ld›¤› etkinli¤in ikin-
ci bölümünde de direnifl türküleri-
nin ard›ndan Edirne 1 Nolu F Tipi
Hapishanesi’nden Hac› Demir'in
mektubu okundu.

Esnaf›n ve halk›n yo¤un ilgisi-
nin oldu¤u dinleti s›ras›nda bir çok
insan gelerek TAYAD'l› Aileler'e
tecriti, ölüm orucu direniflini, Fatma
Koyup›nar'› sordu, bilgi ald›. Ayr›ca
bu dinletilerin ‹zmir'in her yerinde
Çarflamba günleri devam edece¤i
duyuruldu. 

‹zmir TAYAD’l›lar 8 Nisan günü
de, her Cumartesi oldu¤u gibi Ke-
meralt› giriflinde oturma eylemi
yapt›lar. Eyleme, bu hafta aralar›n-
da ESP, BDSP, ‹HD, ‹C‹, ÇHD, Par-
tizan, Ege 78’liler Derne¤i’nin de
bulundu¤u çeflitli kurumlar da des-
tek verdi.

Elaz›¤ TAYAD’l›lar 6 Nisan
günü Hozat Garaj›’ndayd›. “F Tipi
Hapishanelerde Tecrite Son!” pan-
kart›n›n aç›ld›¤› eyleme Devrimci
Demokrasi çal›flanlar› ile Tun-Der
de destek verirken, “Tecriti Kald›-
r›n, Ölümleri Durdurun, Yaflas›n
Ölüm Orucu Direniflimiz, Devrimci
Tutsaklar Onurumuzdur” sloganlar›
at›ld›. TAYAD ad›na aç›klama ya-
pan Sevcan Göktafl, “Ülkemiz ha-
pishanelerinde, d›flar›da, hayat›n her
alan›nda siyasi iktidar›n uygulad›¤›
tecrit ve sansürü hepimiz yafl›yo-
ruz” diye konufltu ve mücadele ça¤-
r›s›nda bulundu. Aç›klaman›n ar-
d›ndan 5 dakika oturma eylemi ya-
p›ld›. 

Mersin 7 Nisan günü “Tecrite
Son” pankart›yla eylem yapan Mer-
sin TAYAD’l›lar, bir kez daha ha-
pishanelerde 121 insan›n katledildi-

Faşist Saldırılar
Polis Terörü
ProvokasyonlarNE

‘Tecrite Son’ Hayk›r›fl›n› Susturam›yor
Büyük Direnifl içeride ve d›flar›da sürerken, TAYAD’l›lar›n direniflin sesini herkese duyurmak,
tecriti anlatmad›k kimse b›rakmamak hedefiyle, ‘Tecrite Son’ fliar›yla yürüttü¤ü çal›flmalar de-
vam ediyor. Engellerle karfl›lafl›yorlar, linç edilmek isteniyorlar, faflistler üzerine sal›n›yor, as-
t›klar› afifller y›rt›l›yor, milyarlara varan para cezalar› veriliyor, gözalt›na al›n›yorlar, iflkence
görüyorlar, tutuklan›yorlar... Ama y›lm›yorlar; çünkü onlar ezilen halklar›n tarihinde görülme-
dik bir direniflin sözcülü¤ünü yapman›n onuru ve kararl›¤›yla hareket ediyorlar. 
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¤ini hayk›rd›lar. Sevtap Türkmen
taraf›ndan yap›lan aç›klamada, “19
– 22 Aral›k 2000 tarihinde gerçek-
lefltirilen katliam operasyonundan
bu yana ad› F Tipleri ile özdeflleflen
bir iflkence yaflan›yor ülkemizde. Bu
iflkencenin ad›; TECR‹T” denildi.
Daha sonra ‘Tecrit’ kitab›n›n tan›-
t›m ve ‘Sana Tecriti Anlatmak ‹sti-
yorum’ bildirileri, çarfl› merkezinde
yüksek sesle konuflmalar yap›larak
gerçeklefltirildi. 

Mersin’deki bir baflka eylem ise,
her pazartesi Tafl Bina önünde yap›-
lan eylemdi. 10 Nisan günü de pan-
kartlar› ve dövizleri ile Tafl Bina
önünde toplanan TAYAD’l›lara Par-
tizan da destek verdi. 

Bu eylem, yap›lan aç›klamaya
imza atan Yol-‹fl, Genel-‹fl, Kristal-
‹fl, Yap› Yol-Sen, Tüm Bel-Sen,
Emekli-Sen, Birleflik Metal-‹fl Mer-
sin flubeleri ile birlikte ortak yap›la-
cakt›. Ancak sendikalardan kat›l›m
olmazken, “duyarl›l›k” bildirinin al-
t›na imza atmakla s›n›rl› kald›. 

Kazanl›’da yaflanan sald›r›y› k›-
nayarak konuflmas›na bafllayan
Mersin TAYAD Temsilcisi Gülbe-
yaz Karaer, tecritte ifadesini bulan
egemen s›n›flar›n sald›r›s›n›n sade-
ce tutsaklar› de¤il tüm emekçi halk›
hedefledi¤ini belirterek, “Tecrit po-
litikas› ile elde edilmek istenen ör-
gütsüz, haklar›n› savunamayan, her
fleyi ile sermayeye teslim olmufl bir
halk. Ç›kar›lan yasalar örgütsüzlefl-
tirmek, kifliliksizlefltirmek için ç›-
kan yasalard›r. En son ç›kar›lmaya
çal›fl›lan SSGSS yasas› buna örnek-
tir.” diye konufltu. 

Metne imza atanlar›n ölümlerin
son bulmas› için tecritin kald›r›lma-
s›n› talep etti¤i aç›klaman›n slogan-
larla sona erdi. 

Hatay Hatay’da da TAYAD’l›-
lar Cuma günleri Ulus Meydan›’nda
düzenledikleri “Sana Tecriti Anlat-
mak ‹stiyorum” eylemlerine 7 Ni-
san günü de devam ettiler. 

Yap›lan aç›klaman›n ard›ndan
Adana Kürkçüler Hapishanesi’nde
tecritte tutulan Nebiha Arac›’n›n

mektubu okundu.
Arac›’n›n mektu-
bunda dile getirdi-
¤i, “28 Nisan’da
burada bir y›l› ta-
mamlayaca¤›m.
Ve bir y›ld›r nere-
deyse bu hücrede
tutuluyorum. Ha-
valand›rmas› yok.
Bir saat havalan-
d›rma hakk› ver-
mifller. O da hapishanenin di¤er
ucunda ve gardiyan›n gözetiminde
bende bu koflullarda hiç ç›kmad›m
havaland›rmaya” sözleri, tecritin
uygulan›fl›na çarp›c› bir örnek teflkil
ediyordu. 

Eylem sonras› Tecrit kitab›n›n
tan›t›m› yap›larak 9 kitap sat›ld›. 

Malatya 9 Nisan günü Merkez
Postanesi önünde aç›klama yapan
TAYAD'l› Aileler, “F Tipi Hapisha-
nelerde Tecrit'e Son” dediler. Fatma
Koyup›nar'›n ile “Avukat Behiç Afl-
ç› Ölüm Orucunda Duydunuz mu?"
yaz›l› dövizlerin de tafl›nd›¤› eylem-
de, “tecrit sürdükçe direnifl de süre-
cek. ‘Tecrit'e Son’ ç›¤l›klar›n› ne
provokasyonlar ne de linç giriflimle-
ri engelleyemeyecek" denildi.

Adana 8 Nisan günü Obalar ve
K›br›s Caddeleri’nde 1000 adet
'Tecrite Son' bafll›kl› bildiri halka
ulaflt›r›l›rken, her Pazartesi oldu¤u
gibi 10 Nisan günü de TAYAD’l›lar
bir saatlik oturma eylemi için ‹nönü
Park›’ndayd›lar.

Son dönemde yaflanan linç giri-
flimlerinin de halka anlat›ld›¤› ey-
lemde, tecriti çözmeyen AKP ikti-
dar›n›n 121 ölümden sorumlu oldu-
¤u gibi, halen direnifli sürdüren Fat-
ma Koyup›nar ve Behiç Aflç›’n›n da
ölümlerinden sorumlu olaca¤› hat›r-
lat›ld›. 

Daha sonra Behiç Aflç›’n›n mek-
tubu ile Bolu F Tipi’nden Nurettin
Erenler’in, Sivas E Tipi Hapishane-
si’nde tek bafl›na kalan Nursel De-
mirdö¤ücü’nün mektuplar› okundu.

Samsun Her hafta düzenli

oturma eylemlerinin yap›ld›¤› Sam-
sun’da 8 Nisan günü de Süleymani-
ye Geçidi’ndeydi TAYAD’l›lar. “F
Tipi Hapishanelerde Tecride Son”
pankart› aç›larak yap›lan aç›klama-
n›n ard›ndan oturma eylemi yap›ld›.
Fatma Koyup›nar ve Behiç Aflç›’n›n
resimleri de tafl›n›rken, Aflç›’n›n
ölüm orucuna bafllama nedeni halka
anlat›ld›. Daha sonra bildiri da¤›t›-
m› gerçeklefltirildi. 

Uflak Uflak’ta da oturma ve
‘mektup okuma’ eylemi yap›ld›. 9
Nisan günü Tirito¤lu Park›’nda ya-
p›lan eylemde, Uflak Hapishane-
si’nden gelen tecrit ile ilgili mektup
okundu ve “Tecridi Kald›r›n Ölüm-
leri Durdurun” slogan› at›ld›.

Zonguldak Tecrit gerçe¤inin
Zonguldak emekçi halk›na duyurul-
mas›na hazmedemeyen polis, bir
çok yerde ‘Tecrite son’ afifllerini sö-
kerken, Gençlik Derne¤i’ne ve üç
ö¤rencinin evine bask›nlar düzenle-
di. Tecriti protesto eylemlerinde
aç›klama okuyanlar›n seçilerek ya-
p›lan bask›nlarda, tecrit konulu afifl
ve bildirilere el konuldu, derne¤in
bask›n› s›ras›nda mahallede adeta
terör estirildi. Korkular› hiç bitme-
yecek! Tecriti duymayan kalmaya-
na kadar o afiflleri hep görecekler!

*

Bu arada Yurtd›fl›nda da tecriti
anlatan eylemler sürüyor. Alman-
ya’n›n Stuttgart kentinde, Behiç Afl-
ç›’n›n direnifle bafllad›¤›n› ve ölüm
orucunun sürdü¤ünü anlatan bildiri
da¤›t›m› gerçeklefltirildi.
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Edirne F Tipi Hapisha-
nesi’nde tutsaklar›n avukat-
lar›yla görüflmeleri yasak-

land›. Ayr›nt›s›n› Edirne F Tipi'nden
Ali Osman Köse'nin 26 Mart 2006
tarihli mektubundan aktar›yoruz:

“23 Mart'ta Edirne 2. ‹nfaz Ha-
kimli¤i'nin karar›n› getirdiler. Av.
Taylan Tanay, Av. Behic Aflç›, Av.
Naciye Demir ve Av. Oya Aslan'›n
buradaki dokuz müvekkiliyle gö-

rüflmesine yasak konulmufl. Ge-
rekçeleri çok ilginç. Anlatmas› uzun
sürer. En iyisi al›nt› fleklinde aktara-
y›m: "... Hükümlü ve tutuklular›n
cezaevi odalar› aras›nda birbirleriy-
le haberleflmek maksad› ile [kullan-
d›¤›] haberleflme toplar›ndan elde
edilen notlar›n çözümünün yap›ld›-
¤›, buna göre; hükümlü Z. Abidin
fiimflek'in gazete parças›na yazd›¤›
notunda 'art›k avukata kart› çizer,
mesaj› da yazar yollar›m" ... [ifade-
lerinden] avukatlar› marifeti ile ya-

sal olmayan yöntemle gönderme
haz›rl›¤›nda olduklar› anlafl›lmak-
tad›r. Yine elde edilen Hac› Demir'e
ait olan notta, 'bir de flu dilekçeye
senin dediklerini de ekleyerek Av.
Taylan Beye gönderdik’ ibaresinin
yerald›¤›, bu notlarda avukatlar› ile
haberleflmenin yasalarla belirtilen
yöntemlerin d›fl›nda bir yöntemle
gerçeklefltirme çabas› içinde olduk-
lar› anlafl›ld›¤›; avukatlar› vas›tas›y-
la örgütler ile haberleflmelerini
sa¤layacaklar› endiflesinin has›l
oldu¤u” gerekçesiyle sözkonusu
yasak uygulanmaya konuluyor.”  

Düflünün ki, avukatlara idare ka-
nal›yla gönderilenler bu yasa¤a ge-
rekçe yap›l›yor. Düflünün ki, karar-
da sadece iki kiflinin isimleri geçi-
yor, ama dokuz kifliye birden avukat
yasa¤› konuluyor. Düflünün ki, ka-
rarda sadece bir avukat›n ad› geçi-
yor ama “endifle has›l olmufl” ya,
tüm avukatlara yasak konuluyor. 

Hiçbir hukuk kural› umurunda
de¤il F Tipi hakimlerinin. Onlar na-
s›l gerekçeler UYDURURUZ DA
tecriti biraz daha a¤›rlaflt›r›r›z der-
dindeler. Ali Osman Köse mektubu-
nu flu sözlerle bitiriyor:

“Mektup bu sefer yasak kararla-
r›yla doldu. Ne diyelim. Bizim yafla-
m›m›z da bu. Mevcut tecrit uygula-
malar›n› yetersiz buluyorlar. Hala
6. y›l›nda da nas›l direnmeye devam
ederler diye...”

Malatya Hapishane-

si’nde ‹flkence

7 Nisan’da Tunceli Ka-
pal› Cezaevi'nden Malat-
ya'ya sevkedilen Dersim Te-
mel Haklar’dan Murat

Kaymaz, Malatya Hapishanesi’nde
iflkenceyle “karfl›land›”!                  

Görüfle giden ailelerin
aktar›mlar›na göre; giriflte dayat›lan
ayakkab› aramas› sonucu Murat
Kaymaz’a, cezaevi müdürü dahil
gardiyanlar taraf›ndan iflkence ya-
p›ld›. Müdür, Kaymaz'›n bafl›n› du-
vara çarparak iflkenceye bizzat ka-
t›ld›. Bayg›nl›k geçiren Kaymaz
müflahade bölümüne at›ld›. Kay-
maz'›n doktor talebi ise hapishane
idaresi taraf›ndan keyfi bir flekilde
engellendi ve ancak 5 gün sonra
doktora ç›kar›ld›.
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Hapishanelerde nneler ooluyor? BBilmek HHakk›n›z!

HABERLERTECR‹TTEN

Avukatlara ne gerek var zaten?!

Ceza ‹nfaz Kurumlar› Tüzü¤ü, 6 Nisan’da
Resmi Gazete'de yay›mlanarak yürürlü¤e girdi. 

Esas olarak bask›lar›, tecrit uygulamas›n› daha da
pekifltirme d›fl›nda bir amac› olmayan tüzük, burjuva
bas›n›n birço¤unda tam bir sorumsuzlukla “cinsel ter-
cihi farkl› olanlara ayr› oda”; “hapishanelerde sigara-
ya yasak” gibi bafll›klarla yans›t›ld›. 

Oysa, Adalet Bakanl›¤›’n›n hapishanelere iliflkin ç›-
kard›¤› her yasa, genelge ve tüzükte oldu¤u gibi, bun-
da da direnme hakk›n› yokeden, insanlar› afla¤›la-

yan maddeler vard› bolca. “Küfür yasak. Hükümlüler
dürüst davranmak zorunda olacak” gibi, hiçbir k›yme-
ti harbiyesi olmayan maddelerle “flirinlefltirilmeye” ça-
l›fl›lan Ceza ‹nfaz Kurumlar› Tüzü¤ü, zorla beslemeden
Kürtçe yasa¤›na, hücreleri kamerayla izlemeye kadar

tecrit üstüne tecrit ekliyor. Yeni tüzük, AKP’nin
tecrit politikas›n› sürdürmesinin son belgesidir.  

Mevcut F Tipleri’nde hücreler hariç tüm alanlar
kameralarla izlenmekteydi. Yeni tüzü¤e göre

“Hücrelerin kamerayla izlenmesi” de yasallaflt›r›lm›fl
durumda. Yine ayn› tüzükte, “Telefon görüflmeleri
Türkçe yap›lacak” diyerek Kürtçe’ye tan›d›klar› “ser-
bestli¤in” ne kadar riyakarca oldu¤unu bir kez daha
gösteriyorlar. “Sigara yasa¤›”yla hükümlülerin sa¤l›¤›-

n›n korunmas›n›n amaçland›¤›n› yazan yalaka bas›n,
bunlar›n neyi amaçlad›¤›n› es geçiyor tabii. 

Bugüne kadar ç›kard›¤› yasa ve yönetmelikleri ye-
terli görmemifl olacaklar ki, bu tüzükte de açl›k grevi
ve ölüm oruçlar›na karfl› “zorla besleme”yi bir kez da-
ha yasallaflt›rm›fllar. Fatmalar’›n direniflini k›rama-
man›n çaresizli¤i onlara durmadan yeni yasalar, tüzük-
ler yapt›r›yor. E¤er iktidar tecriti sürdürmek ve direnifli
k›rmak politikas›n› sürdürecekse, daha çok yeni tüzük-
ler ç›karmak zorunda kalacakt›r. 

Yeni Tüzük yürürlü¤e girdi
daha çok tüzük ç›karmak zorunda kalacaks›n›z!



AKP Hükümeti’nin -mevcut resmi devlet po-
litikas›n›n d›fl›nda- bir “Kürt Politikas›” var m›?
“Çözümden” ne anl›yor ve nas›l “çözmeyi” dü-
flünüyor? “Yok sayarsan›z yok olur”dan “Kürt

sorunu vard›r”a; “sorun daha çok demokrasi

ile çözülecektir”den “çocuk da olsa kad›n da

olsa gereken yap›lacakt›r”a uzanan nas›l bir
politikan›n  temsilcili¤ini yapmaktad›r? 

Bu “zigzagl›” çizgi, bir çok kesimde farkl›
de¤erlendirmelere yol açmaktad›r. Bu durum bir
“U” dönüflü olarak adland›r›lmakta, “AKP’nin
Genelkurmay’›n, statükocu, çözemden yana ol-
mayan güçlere teslim oldu¤u” söylenmektedir.
Daha dün, Tayyip’in “Kürt sorunu vard›r” aç›k-
lamas›na büyük misyonlar biçen ve “iyimserlik-
lerini” ifade eden kesimler, deyim yerindeyse bir
flaflk›nl›k yaflamaktad›rlar. Zira, son iki haftad›r
Erdo¤an’›n a¤z›ndan “terörden, kandan, bask›-
dan” baflka bir fley ç›km›yor. fiovenizmin en ba-
ya¤› argümanlar› ile DTP’yi köfleye s›k›flt›rma
operasyonunun bafl›n› çekmektedir. Yeni bask›
yasalar› haz›rlamakta, hiçbir katliamc› generalin
yapamad›¤› flekilde çocuklar›n kurflunlanmas›n›
savunmaktad›r. 

Evet, AKP’nin siyaset tarz› gözard› edildi¤in-
de, onun Avrupa Birli¤i fatihi bir demokrat hü-
kümet oldu¤u varsay›ld›¤›nda, ortada “nereden
nereye” dedirtecek bir “çeliflki” mevcuttur. 

“U” Dönüflü Yok!

Aç›klamalara bak›ld›¤›nda, ‘Kürt sorununda’
“iki AKP” tablosu karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Birincisi; geleneksel, inkara, imhaya, asimi-
lasyona dayanan devlet politikas›n› sürdüren
AKP’dir. ‹kinci AKP ise; “Kürt sorununun var-
l›¤›ndan”, “çözümden” söz eden AKP’dir.

Peki, hangisi gerçek AKP? Bu sorunun ceva-
b›, AKP iktidar›n›n “Kürt Sorunu” konusunda bir
politikas› olup olmad›¤›n›n, “çözümden” ne an-
lad›¤›n›n da cevab›n› oluflturacakt›r.

Her fleyden önce, AKP için tek k›stas›n koltu-
¤u korumak oldu¤unu belirtelim. fiovenist poli-
tikalar› savunurken de, “çözümcü” kesilirken de,
ayn› kayg› vard›r. Süreçte egemen güç ve ege-
men politika hangisiyse, AKP’yi o cephenin
önünde görürsünüz. Ki, Erdo¤an ve AKP’nin si-
yasi serüvenine bak›ld›¤›nda da, her konuda
mutlaka egemen güce ve politikaya angaje oldu-
¤u görülecektir. Herhangi bir konuda de¤erlerini
satmak, düflüncelerini terketmek, gömlek de¤ifl-

tirmek s›radan ifllerdir. Temel ilkesi, ilkesizli¤i,
pragmatizmidir.

Öte yandan AKP, sadece “Kürt sorunu”nda
de¤il, hak ve özgürlüklerden ekonomiye, halk›n
beklentilerini ifade eden her konuda aldatma,
oyalama, kendisini ve gerçe¤i oldu¤undan farkl›
gösterme politikas› izlemektedir. 

Hat›rlanaca¤› gibi, bir grup ayd›nla görüflen
Erdo¤an, “Kürt sorunu vard›r” diyerek “çözüm-
den” sözetmiflti. Bu görüflmenin “meyvesini”
toplamak için gitti¤i Diyarbak›r’da da benzeri
aç›klamalar›n› sürdürmüfl, hatta köy yakmalar›,
katliamlar› ima ederek, “geçmiflte hatalar›n ya-
p›ld›¤›n›” dile getirmifl ve bunlarla “yüzleflmek-
ten” dem vurmufltu. “Kürt sorununun daha faz-
la demokrasi ile çözülece¤i” de yine ayn› süreç-
te yap›lan aç›klamalardan biriydi.

Baflta, görüflmeyi yapan ayd›nlar, ÖDP gibi
reformist partiler ve Kürt milliyetçili¤i, bu gö-
rüflmeye ve aç›klamalara önemli bir misyon biç-
tiler. Hatta “Kürt sorununun çözümünde ilk defa
tünelde bir ›fl›k görüldü¤ünü, baflbakan›n çözü-
mde bir yönelime ve aray›fla girmifl oldu¤unu”
söyleyenler olmufltu. (ÖDP Genel Bflk. Yrd. Ha-
kan Tahmaz, 13.08.’05, Ö. Politika) 

Bunun üzerine; Kürt sorununun çözümünün
bu düzende mümkün olmayaca¤›n›n alt›n› çize-
rek, Erdo¤an’›n sözlerinin düzeniçi haklar teme-
linde dahi politik hiçbir de¤erinin bulunmad›¤›n›
söyleyerek, uyarm›flt›k. Uyar›m›z›n bir yerinde
de, Kürt halk›nda bofl beklentiler yarat›lmamas›-
n›, “PKK’ye silah b›rakt›rma” ad›na, AKP’nin
yaratmak istedi¤i bu alt› bofl havaya destek olun-
mamas›n› ve bir halka “iradeni AB’ye, AKP’ye
teslim et!” denilmemesini söylemifltik.

Görmek isteyenler için zaten varolan; bu ger-
çekler, bugün herkesçe görülüyor san›r›z.
AKP’nin Kürt politikas›n›n, çözümsüzlük ve
mevcuttan bir farkl›l›k içermemesi anlam›nda
politikas›zl›k üzerine oturdu¤u çok aç›kt›r. 

Peki Erdo¤an bu ç›k›fllar› neden yapm›flt›r?

Bunu iki temel  etkene dayand›rabiliriz.

Birincisi; sorunun gerçek çözümünün üzerini
örtmek ve AB çerçevesinde manevralara baflvur-
mak. Avrupa emperyalizminin “çözümden” an-
lad›¤› ve dayatt›¤›, bir tak›m kültürel haklarla s›-
n›rl›d›r. Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hak-
k› yoktur bu çözümde. Bu konuda Tayyip de
farkl› düflünmemektedir. Ancak, AKP, iç politik
manevralar ve as›l olarak da siyasi çizgisi nede-
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AKP’nin “Kürt Politikas›”

Oyalamac›

Avutmac›

Politikas›z

Takiyyeci

Pragmatist

Çözümsüzlük

Oportünist

Tehdit

Gözda¤›

Göz boyama

Bask› 

Sayg›s›z

Küllemeci

Kontrac›

Sansürcü

Yasakç›

Antidemokrat

Hukukd›fl›

‹nkarc›

fiovenist

Katliamc›

...



niyle, AB çerçeve-
sindeki k›r›nt›lar›
dahi uygulamam›fl,
göstermelik olan›
komediye dönüfltür-
müfltür.  

‹kincisi ve ilkine
ba¤l› olarak; Kürt
halk›n› aldatma te-
melinde, oy avc›l›¤›
yapmak istemifltir.
Bölgede tarikatlara,
afliretlere, fleyhlere
dayanan bir oy po-
tansiyeli oldu¤u bi-

linmektedir. Bu feodal güçlere ra¤men, “Kürt sorunun-
dan” sözetmeyen ve geleneksel politikay› aç›k sürdüren
bir AKP’nin iflinin kolay olmayaca¤› aç›kt›r. 

Bu iki etkenle birlikte nihai olarak, Kürt milliyetçi
harekete silah b›rakt›rabilece¤i hesab› yapm›flt›r. Avrupa
Birli¤i de bunu istemekte ve bu konuda oligarfliye büyük
destek vermektedir. Son yaflanan olaylarda ortada bir
katliam varken, dahas› PKK’nin askeri bir sald›r›s› söz-
konusu de¤ilken, AB’nin “PKK terörünü k›nayan” aç›k-
lamas›, bunun sonucudur. K›r›nt› haklar›n uygulan›fl›nda
yer yer karfl› karfl›ya gelen AKP ve AB, PKK’nin tasfiye-
si, ezilmesi konusunda tam bir uyum içindedir.

Tüm bu gerçekler gözard› edildi¤inde, AKP’ye mis-
yon biçilmesi do¤ald›. Erdo¤an’›n bugün maskesini indi-
rmesine bak›p “flafl›ran” ve “U” dönüflü diyenler,

AKP’nin maskeli yüzünü gerçek zannedenlerdir. 

AKP’nin demokratl›kla, hak ve özgürlüklerle hiçbir
ilgisi yoktur. Ancak tam bir aldatma ile AB’ciler taraf›n-
dan, kendi ç›karlar›na uygun olarak böyle bir misyon bi-
çilmifl ve görülmedik bir destek ve propaganda kampan-
yas› ile halka da böyle kabul ettirilmek istenmifltir. AKP
de, oligarfli içi iktidar kavgas›nda bu kesimlerin ve
AB’nin deste¤ini almak için demokratl›k oyununu oyna-
m›flt›r. Ancak, ad› üstünde “oyun”dur ve oyuncu rolünü
yer yer unutmakta ve gerçek kiflili¤i ile arz-› endam et-
mektedir. Tayyip’in faflist, despot yüzünün aç›¤› ç›kt›¤›
anlar, rolün unutuldu¤u, öze dönüldü¤ü anlard›r. Kürt so-
rununda da, oligarflinin inkara, imhaya, asimilasyona da-
yanan politikas›n› bu maskeyle birlikte sürdürmeye çal›fl-
maktad›r. Ümmetçi oldu¤u kadar flovenizmden de güçlü

bir flekilde beslenen ve yükselen flovenist dalgadan par-
sa toplamak isteyen AKP’nin “Kürt sorunu” konusunda-
ki yaklafl›m›n›n temeli, 80 y›ll›k politikad›r.

Baflvurdu¤u politik manevralar›n karfl›l›k bulmas›n›,
yani Kürt halk›n›n bu iktidar›n yalanlar›na, aldatmalar›-
na inanmas›n› isteyen AKP, bu olmad›¤›nda da “Kürt so-
runu vard›r dedik karfl›dan ad›m gelmedi” yalan›na bafl-
vurarak bir anlamda niyetini d›fla vurmufltur. Erdo¤an’a
göre sorun bu kadar basittir, yüzeyseldir. Ki, AKP için
herhangi bir konuda tespitte bulunmak “sudan ucuz”dur.
Sosyoloji, tarih, bilimsellik hiçbir fleye ihtiyaç yoktur,
Tayyip söyler, “ifl biter!” “Kürt sorunu” dedi¤inde de
her fley bitecek, Kürt halk› tüm güçleri ile iradesini ona
teslim edecekti. Oysa, bu aç›klaman›n ard›ndan somut
hiçbir ad›m›n at›lmad›¤› bir gerçektir.  
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Haklar ve Özgürlükler Cephesi,
Kürt halk›na karfl› katliam politika-
s›n› protesto etmeye devam ediyor.

HÖC’lüler; ‹stanbul, Ankara ve
Adana’n›n ard›ndan, 7 Nisan günü
‹zmir’in Onur Mahallesi’nde yap-
t›klar› eylemde, Diyarbak›r halk›-
n›n yaln›z olmad›¤›n› hayk›rd›lar.
“Kürt Halk› Üzerindeki Bask›lara
Son! Sorunu Çözün!” pankart› ve
“Katliamc›lar ve Katliam Emri Ve-
renler Cezaland›r›ls›n!” dövizleri
tafl›yan HÖC’lüler ad›na konuflan
Dursun Göktafl, “bir Kürt sorunu

vard›r ve bu, Kürt
halk›n›n kendi kade-
rini tayin edebilece-

¤i, özgür iradesini sergileyebilece-
¤i, bir Türkiye’de çözülecektir” de-
di. Eylemde s›k, s›k “Yaflas›n
Halklar›n Kardeflli¤i, Kürt Halk›
Yaln›z De¤ildir, Diyarbak›r Halk›
Yaln›z De¤ildir, Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.

Ayn› gün Malatya'da HÖC’lü-
ler Merkez Postanesi önünde yap-
t›klar› eylemde, "Kürt Halk› Yaln›z
De¤ildir, Katliamc›lar ve Katliam
Emri Verenler Cezaland›r›ls›n,
Kürt Halk› Üzerindeki Bask›lara
Son, Sorunu Çözün” dövizleri ta-

fl›rken, Dersim HÖC üyeleri, Sanat
Soka¤›’nda toplanarak, “Kürt Hal-
k› Üzerindeki Bask›lara Son, Kürt
Sorununu Çözün” pankart› açt›lar
ve “80 y›ll›k zulüm politikalar›yla
sonuç alamayanlar halk› birbirine
düflürme politikalar›ndan da sonuç

alamayacaklar” dediler.

‹sviçre’de; TAYAD Komi-
te’nin de oldu¤u sol gruplar
ile, Almanya Düseldorf Tür-
kiye Konsoloslu¤u önünde
HÖC taraf›ndan katliam pro-
testo edildi.

“Kürt Halk› Yaln›z De¤ildir”

90 yafl›ndaki Mihri Belli ve 87 yafl›ndaki
Vedat Türkali ile Canip Y›ld›r›m, Mihail
Vasiliadis, Raffi A. Hermonn gibi isimle-
rin yerald›¤› ayd›nlar, “Kürt sorununun
çözümü” için “diyalog bafllat›lmas›” ça¤-
r›s› ile bir günlük oturma eylemi yapt›lar.



Bugün AKP’nin flovenist, katliamc› yüzü daha billur-
laflm›flt›r. Asl›nda bu yüzü görmek isteyen için her zaman
kendisini ortaya koymaktayd›. Hat›rlayal›m:

Program›ndan, seçim bildirisine kadar sorunun çözü-
mü noktas›nda somut tek bir belirlemesi yoktur
AKP’nin. Bir siyasi parti herhangi bir konuda kendine ait
bir politika belirlemiyorsa, bunu aç›k bir flekilde deklere
etmiyor ve uygulamaya çal›flm›yorsa; “mevcut politikay›
sürdürece¤im” demektedir. Erdo¤an’›n “çözümden”
sözederken somut tek bir fley söylemeden hamasete, de-
magojiye dayanmas› da buradan kaynaklan›yor. Ancak
‘Kürt sorunu’ gibi köklü bir sorunda ve kendi politik çiz-
gisinde mücadele eden bir güç karfl›s›nda bu hamasetin
ömrü uzun olamazd›. Nitekim, günü kurtarma çabas› bu-
gün bofla ç›km›fl, hayat›n k›zg›n prati¤i Tayyip’in gerçek
yüzünü deflifre etmifltir. 

Devam edelim... Daha iktidar olmadan, parlamentoda
idam›n kald›r›lmas› görüflmelerinde, (ki sorun Öcalan’›n
idam› ile birlikte tart›fl›l›yordu) idam›n sürmesinden ya-
na oy kullanan yine AKP’dir. Ve bugün de MHP ile flo-
venistlik yar›fl› yaparken bunu övünerek söylemektedir
Erdo¤an. Hükümetin ilk y›l›nda Rusya gezisinde de,

kendisine “Kürt sorunundan” sözeden vatandafla cevab›,
“Yok sayarsan›z yok olur. Bizim böyle bir sorunumuz
yok. Kürt sorunu sanald›r” olmufltur. “Çözüm, ‘tek va-
tan, tek devlet, tek millet.” “Bizde etnik unsurlar› birbi-
rine din ba¤l›yor. Sadece bölücülük sorunu vard›r" söz-
leri de Erdo¤an’a aittir. “Kürt Sorunu’ndan” sözetti¤i
günlerde dahi, terörizm demagojisini dilinden düflürme-
mifl, “Tek millet, tek vatan, tek bayrak”ta somutlaflan
inkarc› flovenist politikay› hep ifade etmifl, fiemdinli gibi
aç›k kontrgerilla sald›r›s›n›n üzerinin örtülmesinde Ge-
nelkurmay ile uyum içinde olmufltur. Bugün legal bir
parti olan DTP ile görüflmeyi dahi krize dönüfltüren
AKP, DEP’lilerin SHP listesinden parlamentoya giriflini
dahi terörizm demagojisinin malzemesi yapmakta, Kürt-
lerin demokratik, yasal zeminde siyaset yapmalar›na da-
hi tahammülsüzlü¤ünü sergilemektedir.

“Masa”da Sadece fiovenizm Var

AKP Hükümeti’nin soruna iliflkin tutars›zl›¤›, ilkesiz-
li¤i, oportünizmi, pragmatizmi yukar›da sayd›¤›m›z et-
kenlerin bir ürünü olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Ancak
tüm bunlar, onun gerçek yüzünü masumlaflt›ran bir tarz-
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Diyarbak›r, Bat-
man ve K›z›ltepe’de
devletin katletti¤i 13
kiflinin ölüm nedenleri ve biçim-
leri otopsi raporlar› ile belgelen-
di. Otopsilerin söyledi¤i gerçek
flu: Ellerinde hiçbir silah› bulun-
mayan, çocuk, genç, yafll› 13 in-
san hedef al›narak katledilmifl-
lerdir. Çünkü, özetle aktard›¤›-
m›zda görülece¤i gibi, hepsinde
ölümcül bölgelere kurflunlar,
bombalar isabet etmifltir. Burju-
va bas›n›n üzerini örttü¤ü ve tam
bir aymazl›k örne¤i olarak tarihe
geçecek flekilde, düzenin tüm güç-
lerinin “polisimiz so¤ukkanl› dav-
rand›, Diyarbak›r Valisi ne kadar
demokrat...” gibi yalanlarla ters yüz
edilen gerçekler, otopsilerle de tes-
pit edilmifl oldu. 

Diyarbak›r’da; Tar›k Ataka-
ya’n›n (22) ölüm nedeni; “Gaz fifle-
¤i yaralanmas›na ba¤l› beyin hara-
biyeti ve kanamas› sonucu”. Yani,
her gösteride kullan›lmas› meflrula-
flan gaz bombalar› dahi kafaya ni-
flanlanm›fl ve öldürmüfltür.

Yine ayn› gün evinin dam›ndan
olaylar› izlerken polis kurflunuyla
ölen Abdullah Duran’a (9) ise, mer-
mi “kalp ve iki akci¤eri yaralaya-

rak iç kanamaya neden olmufltur.”
Mehmet Ifl›kç› (19) ise, kafa ve
gö¤süne sert cisimle (demir çubuk,
tahta cop vb.) vurulmas› sonucu
“kafatas› k›r›¤›, beyin kanamas›,
sa¤ akci¤er ve karaci¤erde geliflen
iç kanama” sonucu ölmüfltür.

Bu üç yurtseverin cenazelerinin
kald›r›ld›¤› s›rada cenazeye sald›r›-
da hayat›n› kaybeden Enes Ata (7)
geçen hafta aktard›¤›m›z flekilde
kalbinden tek kurflunla vurulur-
ken, ‹smail Erkek (8) de, ayn› gün
karakol önündeki polislerin açt›¤›

atefl sonucu öldü. 

Mehmet Akbulut (18); “karaci-

¤ere isabet eden kurflunun neden
oldu¤u iç kanama” sonucu öldü.

Mustafa Ery›lmaz’›
(26); kafas›na isa-

bet eden polis mer-
misi öldürdü. Emrah Fidan (18);
bafl›na isabet eden kurflunla,
“beyin kanamas› sonucu” öldü.
Halit Sö¤üt (78); kafas›na ald›-

¤› darp ile yaflam›n› yitirdi.
Mahsun M›zrak (17); “kafas›na

isabet eden 7.5x4 cm’lik gaz fi-

fle¤i yaralanmas›na ba¤l› beyin
harabiyeti ve kanamas›” sonucu
yaflam›n› yitirdi.

3 yafl›ndaki Fatih Tekin, Bat-
man’da evinin dam›nda polis kurflu-
nunun hedefi olurken; K›z›ltepe’de
ise, Ahmet Araç (27) ve Mehmet
S›dd›k Önder (22) devlet güçlerinin
açt›¤› ateflle katledildiler. Önder,
gösteriyi tarayan polisten kaçarken
s›rt›ndan vuruldu ve kurflun iç or-
ganlar›n› parçalayarak karn›ndan
ç›kt›.

Fazla söze gerek b›rakmayan ön
otopsi sonuçlar›, aç›k bir katliam
politikas›n› anlatmaktad›r. 

Bu arada, Diyarbak›r’da olaylar›
izleyen Devrimci Demokrasi Dergi-
si Muhabiri ‹lyas Aktafl’›n beyin
ölümünün gerçekleflti¤i, makinaya
ba¤l› “yaflad›¤›” aç›kland›. Polis
Aktafl’› da kafas›ndan vurmufltu. 

Bütün kurflunlar ölümcül noktalara

9 yafl›ndaki Abdullah Duran’› da 
kalbinden tek kurflunla vurdular



da ele al›nd›¤›nda, adeta “çözüm” istiyor da “statükocu
güçler karfl›s›nda ad›m atam›yor” noktas›na ulafl›l›r ki,
bu tamamen yanl›flt›r. Ortada bir “niyet” de yoktur,
“ad›m” da, somut bir politika da...  

Son süreçte tart›fl›lan “silah› b›rak masaya gel” sözü-
nü de bu çerçevede de¤erlendirmek gerekmektedir. Bur-
juva muhalefetinin iktidar› elefltirme ad›na “teröristle
masaya m› oturacaks›n›z” diye çarp›tt›¤›, Kürt milliyet-
çili¤inin “bar›fl” siyaseti çerçevesinde anlamak istedi¤i
gibi ele ald›¤› bu sözün, hiçbir politik de¤eri yoktur. Er-
do¤an’›n niyeti çok aç›kt›r; DTP ile PKK’yi özdefllefltire-
rek terörize etmek ve flovenist, AB’ci bütün kesimlerin
yürüttü¤ü “PKK’yi k›na, fliddeti k›na” kampanyas›nda
köfleye s›k›flt›rmakt›r.

AKP’ye “çözüm” ad›na biçilen her misyonun bedeli-
ni Kürt halk› ödeyecektir. Bu, geçmiflte yafland›. Devrim-
ci çözümden kaç›ld›kça düzen güçleri ve hükümetlere
bel ba¤land›kça, Kürt halk› daha fazla ac› yaflam›fl, hak-
lar› yok say›lmaya devam edilmifl ve flovenizm giderek
güçlenmifltir. 

‹slamc›l›¤›n Kürt sorununa çözümü yoktur.

AKP Hükümeti’nin; katletme, inkar ve asimile etme
d›fl›nda Kürt halk›na verebilece¤i hiçbir fleyin olmad›¤›
görülmüfltür. Politik t›kan›kl›¤›, takiyyeyle, Kürt halk›n›
aldatma manevralar› ile aflamaz. 

Sadece çözümsüz olan, politik olarak t›kanan AKP
de¤ildir. Hangi hükümet gelirse gelsin, oligarflinin resmi
politikalar›na angaje olan hiçbir gücün Kürt sorununda
“çözüm” ad›na bir  politikay› yaflama geçirmesi mümkün
de¤ildir. Mevcut bütün burjuva partileri de, her konuda
oldu¤u gibi, bu konuda da resmi politikaya endekslen-
mifllerdir.  

Kürt halk›na k›r›nt›lar d›fl›nda hiçbir fley vaadetme-
yen AB projesiyle hareket edenlerin, çözümün de¤il, so-
runun üzerini örtmenin adresidirler. 

Kürt Milliyetçili¤i politik olarak t›kanm›fl, çözümsüz-
lü¤ü kan›tlanm›flt›r. 

Çözümün adresi ise, bir o kadar aç›k ve alternatifsiz-
dir; devrimci çizgi. Türkü, Kürdü, Arab›, Laz› ile tüm
uluslar ve milliyetlerin birlikte kuraca¤› bir halk iktida-
r›nda ulusal sorunun devrimci çözümü.
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MGK Genel Sekreterli¤i Top-
lumla ‹liflkiler Daire Baflkanl›¤›
(T‹B) kapat›ld›¤›nda, “büyük sivil-
leflme” olarak adland›r›lm›fl ve
T‹B’in halka karfl› savaflta kurmay-
l›¤›n› yapt›¤› ‘psikolojik savafl’
yöntemlerine iliflkin belgeler ortaya
ç›km›flt›. Bu belgelerde, oligarflinin
kendi yasa ve hukukunu bir yana
b›rakarak gayrimeflru yollarla bu
savafl› yürüttü¤üne, toplumu manü-
pile etmek, aldatmak için tüm ku-
rum ve kurulufllar› kulland›¤›na
iliflkin say›s›z örnek mevcuttu. 

T‹B’in kapat›lmas›n›n, halka
karfl› savafla son verildi¤i anlam›na
gelmeyece¤ini, bunun baflka ku-
rumlarla sürdürülece¤ini söylemifl
ve ayn› günlerde tüm kentlerde flu-
beleri de kurulan ‹çiflleri Bakanl›¤›
Toplumla ‹liflkiler Daire Baflkanl›-
¤›’na (T‹DB) dikkat çekmifltik.

T‹DB’nin bas›na yans›yan ve
‘Bölücü Faaliyetlere Yönelik Ey-
lem Plan›’, bu gerçe¤i teyid etmifl-
tir. 6 Mart tarihinde oligarflinin di-
¤er bask›, istihbarat kurumlar›na da
bir brifingle bilgisi verilen ‘Plan’,
tüm bir halka karfl› savafl›n plan›d›r.

Zaman Gazetesi’nin haberinden

özetle neler yap›laca¤›n›n planlan-
d›¤›n› aktaral›m: ◆ PKK’n›n yurt-
d›fl›nda etkisizlefltirilmesi için Av-
rupa ile iflbirli¤i gelifltirilecek. ◆

Örgüte maddi katk›da bulunan flir-
ketler denetim alt›na al›nacak. Kürt
‹flverenler Birli¤i gibi kurulufllar›n
içte ve d›flta örgütle ba¤lant›s› orta-
ya ç›kar›lacak. ◆ Yat›l› ‹lkö¤retim
Bölge Okullar›’nda ideolojik, psi-
kolojik etkisi yok edilecek. Bölge-
den ö¤retmen ve ö¤renciler Çanak-
kale, An›tkabir gibi yerlere götürü-
lecek. ◆ Göçün oldu¤u kentlerin
varofllar›n›n haritalar› ç›kar›lacak.
◆ Bölücü TV ve gazetelere demeç-
ler verenler cezaland›r›lacak. Kürt-
çe yay›n yapan özel TV ve gazete-
lerden devlete ba¤l› olanlar destek-
lenecek. ◆ Yurtd›fl›ndaki vatandafl-
lar›m›z›n oluflturduklar› örgütlerin,
Türkiye’nin yarar›na lobi, propa-
ganda faaliyetleri yürütmeleri sa¤-
lanacak. 

“60 maddelik Eylem Plan›”n›-
n›n baz› maddeleri bunlar. Görüle-
ce¤i gibi T‹B ne yapt›ysa, ‹çiflleri
Bakanl›¤› Toplumla ‹liflkiler Daire
Baflkanl›¤› da ayn› fleyleri, benzer
yöntemlerle AKP kurmayl›¤›nda

yapmakta-
d›r. Örne¤in,
“Kürt ifla-
damlar›n›n”
nas›l örgüte
yard›mlar›-
n›n kesilece¤inin prati¤i, Behçet
Cantürk’lerin kontrgerilla taraf›n-
dan infaz edilmelerinde görülmüfl-
tü. Gecekondular›n yo¤un bask› ve
denetim alt›nda tutulmas›, potansi-
yel suçlu olarak görülmesi en tepe-
den bu tür yönetmeliklerle yaflama
geçirilmiflti. 

“Terörizm” demagojisi ile giz-
lenmeye çal›fl›lsa da, bu maddeler-
de tüm bir Kürt halk›na karfl› sava-
fl›n planland›¤›, Kürt çocuklar›n›n
asimile edilmelerinin teorilefltirildi-
¤i gayet aç›kt›r. 

Muhalif ayd›nlar›, sanatç›lar›,
bilim adamlar›n› ‘Kürt Sorunu’ ko-
nusunda konuflamaz hale getirme
amac› ortadad›r. Burjuva bas›n›n
asla yer vermedi¤i bu tür aç›klama-
lar› Roj TV ya da benzeri yay›nlar-
da aç›klayanlar›, devrimci demok-
rat bas›na demeçler verenleri ceza-
land›rma anlay›fl›n›n baflka bir izah›
yoktur.

Oligarflinin 80 y›ld›r Kürt halk›-
na karfl› uygulad›¤› bask› ve zulüm
politikas› AKP ile sürmektedir.

Halka karfl› savafl›n ‘eylem plan›’



fiu kan›tlanm›fl bir
gerçektir. Oligarfli ne
zaman halka karfl› te-
rörü t›rmand›rmaya
karar vermiflse, önce
burjuva bas›na çeki
düzen vermifltir. ‹stenen çok aç›kt›r;
katliamlar, iflkenceler, infazlar, bas-
k›lar görülmeyecek...

Burjuva bas›n büyük oranda,
halka karfl› savaflta üzerine düfleni
yeterince yap›yor olsa da, kimi pü-
rüzlerin ç›kar›lmas›n› dahi istemez
oligarfli. Çeki düzen verme operas-
yonu da buna dayan›r.

Diyarbak›r’da kendi katliam›n›
bahane yapan oligarflinin, bask›y›
yo¤unlaflt›rma, kontrgerilla politi-
kalar›na a¤›rl›k verme yönünde ka-
muoyu oluflturma faaliyeti kimse
için s›r de¤ildir. Öyle ki, resmen po-
lis kurflunuyla ölenler dahi PKK’nin
suçu ilan edilmifl durumda. 

Yeni Terörle Mücadele Yasas›
Tasla¤› ise, son fleklinin verilmesi
için Baflbakan’›n önüne gelmifl du-
rumdad›r. Tasar›da, polisin ve Ge-
nelkurmay’›n isteklerinin büyük
oranda yeralaca¤›, bas›na yans›yan
haberler aras›nda. Abdullah Gül’ün
“terörle mücadelede güvenlik

güçlerimizin ihtiyaçlar› vard›r, el-

bette yerine getirilecektir” sözleri
bunun aç›k itiraf›d›r. “Demokrasi-
den, özgürlüklerden taviz verilme-
yece¤i” demagojiden ibarettir, bas-
k›n›n üzerini örtme gayretidir. Çün-
kü, hemen arkas›ndan eklemektedir
Gül, “terörle mücadele edilemezse,
demokrasinin, özgürlüklerin anlam›

olmaz.”
‹flte böyle bir süreçte, Abdullah

Gül baflkanl›¤›ndaki Terörle Müca-
dele Yüksek Kurulu, burjuva bas›-
n›n yazarlar› ve yetkilileri ile bir
toplant› gerçeklefltirdi. Geçen hafta
yap›lan toplant›da “medyan›n da-

ha duyarl› olmas›” istendi. Ne de-
mek “duyarl› olmak”?

“Terörün propagandas› yap›lma-
s›n” demagojisi alt›nda, halka uygu-
lanan bask›n›n, iflkencelerin, köy
boflaltmalar›n, infazlar›n gizlenme-
si, sansür edilmesi.

Özellikle Diyarbak›r sonras› bu
yönde burjuva bas›nda bir tart›flma
zaten yaflan›yordu. Genelkurmay ve
AKP güdümünde yaflanan bu tart›fl-
mada burjuva bas›n, sansüre gerek

kalmadan gönüllü olarak otosan-

sür uygulama niyetini gayet aç›k
flekilde ortaya koymaktayd›. 

Diyarbak›r olaylar›nda da bunun
uygulamas› yap›lm›flt›r. Muhalif ba-
s›n› izlemeyen birinin, orada ölen
insanlar›n ölümcül noktalardan he-
def gözetilerek, nas›l katledildikle-
rinden haberi olmas› mümkün de-
¤ildir. Hatta, 3, 6, 9 yafllar›ndaki ço-
cuklar nas›l öldü sorusu dahi yoktu. 

Yeni Terörle Mücadele Yasas› ile
h›z kazanaca¤› aç›k olan halka karfl›
savafla uygun bas›n›n flekillendiril-
mesinde, Fethullah Gülen’in Za-

man Gazetesi’nin

özel olarak alt›n› çiz-
meliyiz. Abdullah
Gül’ün toplant›s› ön-
cesinde üç gün bo-
yunca, konuya iliflkin

çeflitli aç›lardan manflet atan Za-
man, Genel Yayın Müdürü Ekrem

Dumanlı’n›n dilinden “Haberci-

yiz, her fleyi veririz dersek teröre

alet oluruz” demagojisiyle sansürü
meflrulaflt›rmaya çal›flmaktad›r. 

Zaman’›n tüm bas›na “yazmaya-
l›m, görmeyelim” fetvas› vermesi
ile, onun uzun süredir “kontrgerilla
haber bülteni” misyonu aras›nda
aç›k bir ba¤ vard›r. 

*

Burjuva bas›n, 1990’larda halka
karfl› savafl›n en yüksek noktas›na
ulaflt›¤› günlerde yaflananlar›, an-
d›çlar›, göz yumduklar› köy yakma-
lar, toplu mezarlar, infazlar gerçe¤i-
ni yeniden düflünmelidir. AB’cilik
rüzgar›yla da olsa, bu süreçte yafla-
nanlar› sansürlemenin, devletin te-
rörüne tav›r almaman›n sonuçlar›n›
gördünüz, tart›flanlar›n›z, samimi-
yeti sorgulanmaya muhtaç olsa da
özelefltiri verenleriniz oldu. fiimdi
AKP ayn› fleyleri istiyor, oluk oluk
kan akarken görmeyin diyor. 

“Terör” demagojisiyle sizden

sansür isteyenlerin suç ortakl›¤›n›

yapmay›n! Gerçekleri halktan giz-
lemek, bask›n›n, terörün daha da
katmerleflmesine hizmet etmektir.
Unutmay›n; gerçeklerden korkan-
lar, suçlulard›r, katliamc›lard›r. ‹fl-
birli¤i, onlar kadar suçlu olmakt›r. 

23

16 Nisan 2006 / 48

Terörü T›rmand›rmadan Önce
Burjuva Bas›na ‘Çeki Düzen’

Temel Haklar Federasyonu 10 Nisan günü, fiiflli
AKP ilçe binas› önünde Terörle Mücadele Yasas›’n›
protesto etti. Haz›rl›klar› süren yasan›n geri çekilmesi-
ni isteyen Temel Haklar Federasyonu üyeleri, “Terörle
Mücadele Yasas› Haklar›n Mücadelesini Engelleye-
mez” yaz›l› pankart açt›lar. “Terörle Mücadele Yasas›
Geri Çekilsin, Kahrolsun TMY, Yaflas›n Mücadelemiz,
Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›lan eylem-
de, TMY’nin halka yönelik sald›r›, tutuklama, komplo
ve katliamlar›na de¤inilerek “Hiçbir terörle mücadele
yasas› halk›n mücadelesini yokedemez” denildi.

Temel Haklar Yeni TMY’yi fiiflli AKP Önünde Protesto Etti



Cüneyt
Z a p s u
k i m d i r ,
bilmeyen-
ler için k›-
saca hat›r-
latal›m. AKP sayesin-
de f›nd›ktan, üreticiyi
zarara u¤ratarak elde
etti¤i karlar bir yana

O, Tayyip’in en yak›n›ndaki isimle-
rin bafl›nda geliyor. D›fl politikada,
özellikle ABD ile iliflkilerde ak›l da-
nesi. Hükümet olmadan önce ABD
Baflkan› ile görüflmeyi ayarlayan,
AKP’nin Amerikan emperyalizmi-
ne pazarlanmas›nda baflrol oyna-
yan, AKP’nin Amerikan ç›karlar›n›
koruyaca¤› konusunda o müthifl
“ikna” gücünü kullanan bir politika-
c›d›r Zapsu. 

Bu k›sa bilgiyi vermemizin ama-
c› flu: Zapsu geçen hafta yine Ame-
rika’dayd›. Baflbakan taraf›ndan gö-
revlendirildi¤ini görüfltü¤ü Ameri-
kal› yetkililere de aç›kça ifade eden
Zapsu, bu görüflmelerin birinde
Amerikal›lar’a flu teklifte bulundu:

“Bu adam (Baflbakan) dürüst
bir adam, kendi inançlar›nda sami-
mi. Lütfen flunu yapmaya çal›fl›n...
“Sömürmek” kötü bir kelime, ama
kullanmak... Bu adamdan yararla-
n›n. Çünkü bu kiflinin çok genifl bir
itibar› var, hem inançlar› nedeniyle
Müslüman dünyas›nda, hem de
Bat› tipi demokrasiye inan›yor. Onu
devirmeye çal›flmak, delikten afla¤›
süpürmek yerine onu kullan›n...
Burada ve Avrupa’da bundan ya-
rarlanmal›s›n›z.”

Bir ülkenin baflbakan›ndan söz
ediyor Zapsu. Ancak daha çarp›c›
olan flu ki, böyle bir görüflme için
gönderilmifltir. “Beni gözden ç›-

karmay›n, kullan›n” teklifi Baflba-
kan’›n kendisine aittir. Baflbakan’›n
Zapsu’ya sahip ç›karak “hakl›d›r”
demesi, bu onursuzlu¤un itiraf›d›r.

Peki neden böyle bir fleye ihtiyaç
duyulmufltur?

Daha önce Türkiye-ABD iliflki-
lerinin ana felsefesi fluydu: Oligar-
flik iktidar Amerikan ç›karlar›na
hizmet ederken kendi hesab›n› da

yapmakta, hükümetlere oy vb. kay-
g›larla bir manevra alan› b›rak›l-
maktayd›. Ancak, küreselleflme sü-
reci ve özellikle 11 Eylül sonras› bu
durum de¤iflti ve emperyalizm mut-

lak itaat d›fl›nda hiçbir alan b›rak-
mad›. Bafl›na çuval geçirme operas-
yonu da mutlak itaatte uyumsuzluk-
tan kaynakl› bir yola getirmeydi. 

AKP, gelmifl geçmifl en iflbirlikçi
iktidar olma s›fat› baki olmakla bir-
likte, iflte bu çerçevede hareket et-
mekte yer yer zorland›. Bunun, is-
lamc› taban›n hassasiyetleri, iç poli-
tik manevralar ve toplumsal bask›
gibi birçok nedeni vard›r, ama bun-
lar aras›nda AKP’nin ba¤›ms›z bir
politika izleme amac› asla yoktur. 

Tezkere krizi ve son olarak Ha-
mas görüflmesinin Amerikan cephe-
sinde “AKP’nin ne kadar iyi bir ifl-
birlikçi oldu¤u”nu sorgulat›r hale
gelmesi, ifllerini yeniden Genelkur-
may arac›l›¤›yla sürdürmenin tart›-
fl›lmas› ve TSK’n›n iktidar gücünün
artmas›na cevaz vermesi gibi gelifl-
meler; AKP cephesinde panik yarat-
m›flt›r. ‹flbirlikçilikle varolan ve s›r-
t›n› emperyalizme dayayan iktidar›n
böyle bir deste¤inin zay›flamas› ha-
linde, bunun oligarfli içi çat›flmalar-
da sonuçlar›n›n olaca¤› bilinir. 

Zapsu, iflte bu deste¤i yeniden
tahkim etme amac›yla gönderilmifl-
tir Amerika’ya. 

Yeniden Zapsu’nun sözlerine
dönersek, orada ki ruh hali ve
AKP’nin emperyalizm aç›s›ndan
misyonunu görebiliriz.

Kullan›lan kavramlar›n bu denli
afla¤›lay›c› ve aç›k bir flekilde olma-
s›, AKP içinde de rahats›zl›k yarat-
m›fl olsa da, flu bir gerçektir: Kul-

lanma-kullan›lma iliflkisi islamc›
çizginin yabanc›s› de¤ildir. Tarihle-
ri bilinmektedir. AKP’nin gerek
Amerika gerekse Avrupa iliflkisinin
temelinde de bu olmufltur. Büyük
Ortado¤u Projesi’nin “model ülke-

si, model
i k t i d a r › ”
o l a r a k
k e n d i n i
pazarlama-
ya çal›flan

AKP’nin kendisi de¤il
midir? Zapsu da bunu
“müslüman dünyas›n-
daki itibar›n›” hat›rla-
tarak aç›k flekilde “kullan›n” flekilde
telaffuz etmektedir. Keza, AB üyeli-
¤indeki “truva at›” misyonu da ha-
t›rlat›lan noktalardan biridir.

‹flbirlikçilerin, kullan›lanlar›n
hiçbir zaman de¤eri olmam›flt›r. Ne
halklar ne de kullananlar›n gözün-
de. Zapsu’nun bir ülkenin baflbaka-
n›ndan, kendi liderinden söz eder-
ken “bu adam” diye hitap etmesi, bu
gerçekli¤in ürünüdür. Zapsu, Ame-
rikal›lar’›n bak›fl›yla hitap etmifltir. 

“Kullanma” kavram›n›n ve ilifl-
kisinin kendisi, kullan›l›p at›lmay›
da kaç›n›lmazlaflt›r›r. Kullan›lan›n
de¤eri yoktur. AKP’nin kullan›lma
süresi doldu mu, bunu söylemek
için erken. Ancak, böyle bir görüfl-
me yapmas› ve bu tür tekliflerde bu-
lunmas› karfl›s›nda flu gerçe¤i gör-
mek için kahin olmaya gerek yok-
tur. Bundan sonras›nda kendini ka-
n›tlamak ve “delikten süpürülme-
mek” için iflbirlikçilikte daha da
pervas›zlaflacak, Amerika önünde
k›rk takla atarak onursuzlu¤un en
dip noktas›na sürüklenecektir. 

Çünkü bilinir ki, süpürme gücü-
ne sahip olan mutlak iktidar oland›r.
Süpürülen, geçicidir. AKP de, ülke-
mizi as›l olarak ABD’nin yönetti¤i-
ni bilmekte ve mutlak iktidar›n
önünde yalvar yakar olmaktad›r.

ABD-AKP iliflkisinin, “stratejik
ortakl›¤›n” özü, Zapsu’nun sözle-
rinde gayet aç›k bir hal alm›flt›r. 

Beyaz Saray önünde el pençe di-
van duran, ABD icazetiyle iktidar
koltu¤una oturan bir siyasi partinin,
“beni kullan›n” diye yalvarmas›nda
garipsenecek bir fley yoktur. 

O, “stratejik iliflki”nin gere¤ini
yap›yor. Siyasi çizgisi ve kifliliksiz-
li¤ine uygun olarak da, elbette en
pespaye flekliyle yap›yor bunu.
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Zapsu ABD’ye Tayyip’in mesaj›n› iletti: 

“BEN‹ KULLANIN”



25

16 Nisan 2006 / 48

Partisinin il kongrelerini tek tek gezen Tayyip Erdo¤an öyle bir Türkiye
çiziyor ki, hiçbir sorun yok, müreffeh bir ülke olmam›z yak›nd›r.

Enflasyon düfltü, ekonomideki büyüme tavan yapt›, kifli bafl›na gelir iki-
ye katland›, asgari ücretlinin al›m gücü iki kat›na ç›kt›, hak ve özgürlükler-
de devrim oldu, hapishanede düflünce suçundan kimse bulunmuyor, iflken-
ceye ‘s›f›r tolerans’ kararl›l›¤› yaflama geçirildi, yoksullara ev yap›m› baflla-
t›ld›, istikrar yakaland›... diye devam edip gidiyor, Erdo¤an’›n çizdi¤i Tür-
kiye tablosunun köfle tafllar›. 

Milyonlarca yoksulun, aç›n, iflsizin bulundu¤unu yine kendi resmi ra-
kamlar› söylemiyor mu? Yoksa baflka bir ülkeye mi ait bu rakamlar? Köy-
lülük, tarihinin en kötü dönemini yaflam›yor mu, tasfiye sürecinin ac›lar›
flimdiden feryada dönüflmedi mi? 

Demagojinin, gerçe¤i çarp›tmada yer yer kullan›lan bir yöntem olmak-
tan ç›k›p, AKP ile resmen politikan›n kendisi haline geldi¤i bir süreci yafl›-
yoruz. Borsadaki birkaç bin spekülatör ve holding patronunun ç›karlar›ndan
baflka hiçbir önemi olmayan ekonomik rakamlar üzerinden yap›lan propa-
ganda öylesi bir hal alm›flt›r ki, resmen ve alenen bu ülkede yaflayan onmil-

yonlar yok say›lmaktad›r. Çizilen tabloda onlar yoktur. Bir avuç zenginin
ve orta-üst kesimin Türkiyesi, gerçek Türkiye gibi anlat›l›yor. Erdo¤an, se-
çim sürecinde ve iktidar›n ilk y›l›nda “yoksullardan” sözeder ve bu tablo-
nun de¤ifltirilip yoksullu¤un ortadan kald›r›laca¤›n› söylerdi. Yoksullu¤u
kald›ramay›nca, yoksullar› kald›rd› ortadan. Yoksay›yor onlar› ve bafll›yor
anlatmaya. Zulmü, bask›y› gizliyor bafll›yor konuflmaya. Çocuk ölülerinin,
hapishanelerde 121 ölümün üzerini örtüyor, bafll›yor nas›l demokratik bir
ülke haline geldi¤imizin yalanlar›na.

Bir avuç az›nl›¤›n Türkiyesi’ni gündemlefltirmek, bugüne kadar genel
olarak burjuva bas›n›n tuzu kuru köfle yazarlar›n›n ifliydi. Onlara göre, ken-
di çevresindeki bir avuç az›nl›k ve onlar›n yaflam tarz› vard› ve her fley bu-
nun etraf›nda döner, halka dönüp bakmaz, yokmufl gibi yaparlard›. Hatta
bunlardan baz›lar› eskaza bir gecekondu mahallesine yolu düfltü¤ünde,
“uzaydan gelmifl yarat›k” havas›nda ony›llard›r yoksulluklar› ve ezilmifllik-
leriyle hep orada olan “öteki Türkiye’yi” keflfederlerdi. 

Tuzu kurular›n iktidar› da ayn› yöntemi uyguluyor. “Yok sayarsan yok

olur” zihniyetindeki Erdo¤an, bir avuç az›nl›¤›n ç›karlar›na her geçen gün
daha da angaje oldukça, Türkiye gerçe¤ini unutup mutlu oluyor, unutturma-
ya çal›fl›yor. Gerçekleri dile getiren olursa da, susturuyor. 

Yoksulluk ve açl›k s›n›r›n›n alt›nda oldu¤u araflt›rmalarla sabit olan as-
gari ücretlilerin al›m gücünün iki kat artt›¤›n› söylemek, büyük alçakl›kt›r.
Gerçekte çok daha boyutlu olmas›na ra¤men, halk›n yüzde 30’unun yoksul,
bir milyondan fazla ailenin ise aç oldu¤unu söyleyen kendi rakamlar› orta-
dayken, pembe tablolar çizmek, yoksullar› ve açlar› gözden ç›karm›fl olma-
n›n itiraf›d›r. ‹flsizler tekelci burjuvalar›n dahi korkulu rüyas› haline gelmifl-
ken, ekonomideki büyümeden sözetmek; ‘beni tekellerin ç›karlar› ilgilendi-
rir” demekten baflka hiçbir anlam tafl›maz. 

Ancak flu da bir gerçektir ki; yalan›n ömrü uzun de¤ildir, demagoji ve
hamasetle açlar› ve yoksullar› ilelebet uyutmak mümkün de¤ildir. 

Bu nedenle, Gaziantep Kongresi’nde, TÜMT‹S üyesi iflçiler “aç›z” diye
feryat ediyorlar, ayakkab› boyac›s› Cemil Baran, “Çocuklar›ma kim baka-
cak. B›rakm›yorsunuz ki ekmek paras› kazanal›m” diye Erdo¤an’›n surat›-
na gerçekleri çarp›yor. Tayyip’in demagojiye yo¤unlaflmas› da, gerçe¤in
tam tersine olmas›ndan, protestolar›n giderek artmas›ndan kaynaklan›yor.

Yeflil Kartl› Diye 

Ölüme Terkedildi
AKP pembe tablolar çizedursun,

hayat onu yalanlamaya devam ediyor.
‹flçisi, köylüsü, emeklisi, memuru fer-
yat halinde, yoksullar ölmeye devam
ediyor. 

Samsun’da evlerinde ç›kan yan-
g›nda zehirlenen 6 yafl›ndaki Alihan
ve 5 yafl›ndaki Bu¤rahan Karak›l›ç
kardefller, yeflil kartl› olduklar› için
hastaneye kabul edilmediler.

‹nflaatlarda çal›flarak yaflam savafl›
veren aile devletin ellerine tutuflturdu-
¤u yoksulluklar›n›n belgesi olan “yeflil
kart›” bu gibi durumlarda en az›ndan
bir güvence olarak düflünmüfllerdi.
Ama böyle olmad›¤›n› gördüler. Yeflil
kartla belgelenen yoksullara bu ülkede
ölümden, zulümden baflka bir fleyin
reva görülmedi¤ine tan›k oldular. 

Çocuklar, önce Samsun Devlet
Hastanesi’ne götürüldü, oradan 19
May›s T›p Fakültesi’ne. Ancak gerek-
li ünitede personel olmad›¤› için An-
kara’ya götürmeleri istendi. 

Ankara’daki hastaneler ise,
AKP’nin halk›n yarar›na diye pazarla-
d›¤› “Sa¤l›kta dönüflüm reformu” kap-
sam›nda yap›lan düzenlemeler nede-
niyle, çocuklar› yeflil kartl› olduklar›
için kabul etmediler. Baba Karak›l›ç,
Samsun’daki doktorlar›n Ankara’da
aramad›k hastane b›rakmad›klar›n› an-
cak hepsinin “yeflil kartl›” olmas›n›
gerekçe göstererek kabul etmedi¤ini
söyledi. 

Ali Karak›l›ç’tan dinleyelim:

“Özel bir hastane kabul etti. Nakil
için tam donan›ml› bir ambulans gere-
kiyordu. 112 Acil’i arad›m ambulans
vermediler. Sonra doktorsuz ambulans
geldi. Karfl›l›¤›nda da 100 milyon pa-
ra istediler... Sedyenin üstünde ambu-
lansta hastane hastane dolaflt›k. GA-
TA’ya gittik 45 dakika bir saat ambu-
lans içerisinde bekledik, “yerimiz
yok” dediler. 6 yafl›ndaki o¤lum Ali-
han GATA’n›n önünde ambulans içe-
risinde beklerken öldü ve GATA’n›n
morguna b›rakt›k. Bu¤rahan bitkisel
hayatta...”

Erdo¤an’›n Türkiyesi ve Gerçek



Yak›nda, yan›ba-
fl›m›zda tüm berrakl›¤›yla duran›
görmeyenlerin, ufukta, henüz sisler
ve belirsizlikler aras›nda duran he-
defleri görmesi mümkün de¤ildir.
Çiftehavuzlar, herkesin gözleri
önünde gerçekleflmifl bir direnifltir.
Ve pek az direnifle nasip olacak fle-
kilde sözlü, yaz›l› ve görsel anlam-

da belgelenmifl
bir direnifltir.
Söylenen her
söz, tarihe not
düflülmüfltür. 

Ne içindi bu
direnifl? Orak-
çekiçli bayra¤›
dalgaland›ran-
lar ne istiyor-
du? 

Elbette çok
aç›k, çok net
cevaplar› vard›
bu sorular›n.
Ama s›n›flar
mücade le s i ,
bir yan›yla da
bilinen, apaç›k
g e r ç e k l e r i
‘ çarp › tmak’
üzerinden sü-
rüyor. Böyle

oldu¤u için devrimciler kurflun ya¤-
murlar› alt›nda orak-çekiçli bayrak-
lar› dalgaland›r›rken, her toplumsal
s›n›f ve katman, kendi meflrebince
tasvir ediyor bu sahneyi. 

Sömürücü egemen s›n›flar›n ba-
yatlam›fl demagoji literatüründe bel-
lidir bu sahnenin ad›: Anarfli, terör...

16-17 Nisan direnifli özelinde
bunu cevaplamak da gereksizdir.
Tek bir sahne, direniflin simgesi ha-
line gelen o bir foto¤raf karesindeki
olgular bunu cevaplamaya yeter
çünkü. K›z›l bayrak 150 y›l› aflk›n
süredir proletaryan›n bayra¤›d›r.
Üzerindeki orak-çekiç, yüzy›l› afl-
k›n süredir, iflçilerin ve köylülerin,
tüm ezilenlerin birli¤inin simgesi-
dir.  Bu bayra¤› 1992’nin dünyas›n-
da dalgaland›ranlar, proleter dev-
rimci hareketin önder kadrolar›d›r

ve hedefi sosyalizm olan bir kavga-
n›n savaflç›lar›d›rlar. 

1990’lar›n bafllar›nda halk kurtu-
lufl savaflç›lar›yla oligarflinin katli-
amc› güçleri aras›ndaki çat›flmalar›,
“düello” olarak adland›ranlar da
vard› ve bunlar›n yapt›¤› da, bili-
nen, apaç›k gerçekleri çarp›tmaktan
baflka bir fley de¤ildi. Devrimcilerin
kuflat›ld›klar› üslerde kurflun ya¤-
murlar› alt›nda dalgaland›rd›klar›
bayraktaki orak-çekici görmezden
geliyorlard›. Ayn›, ölüm oruçlar›n-
daki bant takma törenlerinde al›nla-
ra tak›lan bantlardaki y›ld›z›, ant
içilen kürsülerin üstündeki orak-çe-
kiçleri görmezden gelip, bu törenle-
ri “alevi ritüelleri”ne benzetmele-
rinde oldu¤u gibi. Ayn›, aln›nda y›l-
d›zl› k›z›l band›yla “ya ölüm ya za-
fer” diye yürümeyi “ölümseverlik”
diye adland›r›rken yapt›klar› gibi. 

Sömürücü egemen s›n›flar›n
halklar›n direnifl ve savafl›n› “anar-

fli, terör” diye adlan-
d › r › r -

ken yapt›klar›yla “düello” teoris-
yenlerinin yapt›klar› yöntemsel aç›-
dan birbirinden farkl› de¤ildir; her
iki tan›mlamada da sürdürülen mü-
cadeleyi ideolojik içeri¤inden, po-

litik hedeflerinden koparmak var-
d›r.  

‹deolojik, politik muhtevas›n›
yoksayarak Çiftehavuzlar Direnifli’-
ni anlamak ve bu direnifl üzerine de-
¤erlendirme yapmak mümkün de¤il-
dir.  Bu direnifli -direniflleri- ortaya
ç›karan sadece militanca bir korku-
suzluk mu? Tarih bu kadar s›¤ izah
edilebilir mi? Tarihe böyle bak›l›rsa,
say›s›z savaflta, say›s›z direniflte
ölüm, kal›m, korku, cüret gibi kav-
ramlardan baflka bir fley kalmaz ge-
riye. Che, aln›nda y›ld›zl› beresiyle
dünyan›n da¤lar›nda “ölümün” pe-
flinde mi kofluyordu, devrim ve sos-
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yalizmin mi? Gerilla savafl›n› “bir
avuç öncüyle polisin düellosu” diye
adland›ranlar, kuflatma alt›nda tes-
lim olmay› reddedip “Ya Özgür Va-
tan Ya Ölüm” slogan›yla savaflmay›
“ölümü kutsamak” diye adland›ran-
lar, Che’yle ilgili bu soruya do¤ru
bir cevap verebilirler mi? E¤er ken-
di görüflleriyle tutarl› olacaklarsa, bu
soruya verecekleri dürüst cevap,
Che’nin bir “maceraperest”, bir
“ölümsever” oldu¤u ve Bolivya
da¤lar›nda ölümün peflinde kofltu¤u
olacakt›r. Ama sözkonusu olan Che
olunca bu cevab› da vermeyip, ona
övgüler düzerler. Çünkü nas›l olsa
Che “geçmifl”tir ve Che, Türkiye s›-
n›rlar›n›n d›fl›ndad›r. Onu istismar
edebilirler. Ama ayn› övgüleri bu ül-
kenin s›n›rlar› içindeki devrimciler-
den esirgerler. Çünkü o zaman onla-
ra soracaklard›r, “öyleyse siz de niye
onlar gibi yapm›yor sunuz?”

Tarihin baflka kesitlerinde, baflka
ülkelerde de halklar büyük kahra-
manl›klar yaratm›fllard›r. Bu kahra-
manl›klar› ortaya ç›karan ideoloji-
ler, politikalar farkl› farkl› olabilir.
Kölelikten kurtulufl için de, vatan
savunmas› için de, Nazileri yenmek
için de büyük kahramanl›klara tan›k
oldu dünya tarihi. 16-17 Nisan Di-
renifli’nin tarihi kökleri de buralar-
dad›r elbette. Öyle oldu¤u içindir
ki, direniflin hemen ertesinde flöyle
sesleniliyordu oligarfliye: “Biz ina-
nan, direnen ve savaflan bir gücüz.
Direniflçili¤in böylesine güçlü bir
gelenek, savaflç›l›¤›n böylesine bir
karakter haline geldi¤i hareket yok
edilemez. Köklerimiz öylesine de-
rinde ki, bunun için tüm insanl›k ta-
rihini alt üst etmeniz, tarihi yok et-
meniz gerekecek. Bunu yapamazs›-
n›z ve bu yüzden kaybedeceksiniz.”

Fakat bu tarihi köklerin üzerinde
biçimlenen, insanl›k tarihinin kapi-
talizmle birlikte tan›d›¤› yepyeni bir
ideolojidir. Bu proletaryan›n ideolo-
jisi olan sosyalizmdir. Böyle oldu¤u
için de, yukar›daki sözlerin deva-
m›nda flöyle denilmiflti:  

“Çiftehavuzlar’da ikinci bir
Maltepe Direnifli’ni faflizmin surat›-
na bir flamar gibi indiren yoldaflla-

r›m›z›n çok büyük bir maddi güçleri
yoktu belki. Ama kocaman yürekleri
vard›. Onlar Ba¤›ms›zl›k, Demok-
rasi, Sosyalizm mücadelesi veren,
bu u¤urda ölüme de hofl geldi safa
geldi diyen Devrimci Solculard›.
Onlar› böyle güçlü k›lan buydu iflte.
Sosyalizme inanc›n soylulu¤unu
tafl›yorlard›, kurtuluflun devrimde
olaca¤›n› gören ve bu inançla sava-
flan bir kararl›l›¤a sahiptiler.”

Böyle bir ideolojik temel üzerin-
de yükselen çat›flmalar› ve direnifl-
leri “düello” olarak gören göz, siya-
si olarak kördür. Savafl karar›yla,
halk›n hesap soran adaletiyle, ku-
flatma alt›nda teslim olmama gele-
ne¤iyle karakterize olan bu süreci
“düello” olarak adland›ranlar›n o
günkü siyasi konumlar›na bak›ld›-
¤›nda tek “özür”lerinin siyasi kör-
lükleri olmad›¤› da görülecektir.

Ya sosyalizm u¤runa 
savaflaca¤›z, ya kapitalizmin 
batakl›¤›nda bo¤ulaca¤›z!

16-17 Nisan Direnifli’nin tarih
sahnesinde yerini ald›¤› 1992 y›l›,
sosyalizm ve s›n›flar mücadelesi ta-
rihi aç›s›ndan çok özel bir dönemdir.
Halklar›n geçmiflte yaflamad›¤› ve
bundan sonra da muhtemelen bu
çapta yaflamayaca¤› nitelikte bir dö-
nemdir. Baflta SSCB olmak üzere,
sosyalist ülkelerde karfl›-devrimlerin
ve kapitalist restorasyonun yafland›-
¤›, emperyalist propagandan›n “sos-
yalizm öldü” ç›¤l›klar›yla bir karfl›-
devrim rüzgar›na dönüfltü¤ü bu dö-
nem, birçok siyasi ak›m aç›s›ndan
da bir dönüm noktas› olmufltur. 

Bu sürecin en karakteristik özel-
liklerinden biri, dünyan›n çeflitli ül-
kelerinde “sol” partilerin parti ismi
ve amblemlerinde yapt›¤› de¤iflik-
liklerdir. Birçok parti, parti isimle-
rinden “komünist” veya “sosyalist”
s›fat›n›, amblemlerinden orak-çe-
kiç’leri ç›karm›fllard›r. 

Emperyalizmin kuflatmas› alt›n-
da yap›lan bu de¤ifliklikler, hiç kufl-
ku yok ki ideolojik bir teslimiyeti

temsil ediyordu. Mesele, “s›fatlar-
dan”, “simgelerden” taktiksel bir
vazgeçifl de¤il, o simgelerin tekabül

etti¤i ideolojiden, politikadan vaz-
geçiflti. Emperyalistler “dünyan›n
tek hakimi” olduklar›n› kan›tlamak
istercesine, Ortado¤u’ya yüzy›l›n
en büyük askeri y›¤›na¤›n› yap›yor,
Romanya'da karfl›-devrimci darbe
tezgahlan›yor, Balkanlar'da ve
SSCB’de halklar birbirine bo¤azla-
t›lmak için k›flk›rt›l›yordu. Emper-
yalizm, sosyalist sistemin y›k›lma-
s›yla “tek kutuplu dünya”y› ilan et-
mifl, ve tüm dünya halklar›na, ileri-
ci, devrimci, yurtsever hareketlere
de bu “tek kutup” önünde diz çök-
meyi dayatmaktayd›. Sosyalizmin
isminden, simgelerinden vazgeçifl
bu dayatmaya boyun e¤mekti. 

‹nsan›n insan› sömürmedi¤i bir
düzen, yani sosyalizm idealinden
vazgeçilmesi, politik anlamda insa-

n›n insan› sömürmesine onay ver-

mek anlam›na gelir. Ki nitekim, bu
dayatmaya boyun e¤en siyasi ak›m-
lar›n gitti¤i yer, düzeniçi olmufltur.

Emperyalizm askeri ve siyasal
alanda bast›rd›kça, sosyalist ülke-
lerdeki revizyonist yönetimler, Or-
tado¤u’nun, Asya’n›n o güne kadar-
ki dengeler içinde emperyalizme
karfl› tav›r alan küçük-burjuva dik-
tatörlükleri, k›blesi SBKP olan re-
vizyonistler, her ülkenin reformist-
leri, dava kaçk›nlar›, daha da geriye
gidiyordu. Asl›nda geride gidecek-
leri bir yer yoktu. ‹lk hamlelerde s›-
n›ra gelmifllerdi, uçurumun s›n›r›yd›
oras›; daha gerisi emperyalist ba-
takl›¤a düflmekten baflka bir fley de-
¤ildi. Devrimden, sosyalizmden,
orak-çekiçlerden vazgeçenler, bu-
nun do¤al sonucu olarak, ABD’nin
dünya düzeni önünde boyun e¤me-
nin, AB’cili¤in teori ve politikas›n›
yaparak bu sonu yaflad›lar.  

Bu süreç devrimden, sosyalizm-
den sözeden tüm siyasal güçler için
tarihi bir karar an›yd›. O tarihi karar
an›nda sars›lanlar›n, “taktik”, “ma-
nevra”, “dünya gerçekleri” ad›na
yalpalayanlar›n hiçbiri bir daha
kendini toparlayamam›flt›r. 

Çiftehavuzlar’da as›lan bayra¤›n
süreç aç›s›ndan simgesel bir önem
kazanmas›n›n nedeni, iflte bu tarihi
koflullardad›r. 
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Sosyalizmi savunup, 
sosyalizm için dö¤üflmemek, 
salon sosyalistli¤idir!

Çiftehavuzlar’daki tav›r, sadece
sosyalizmin savunulmas› aç›s›ndan
de¤il, sosyalist kimlik aç›s›ndan da
ayr›m noktas›n› çizen bir tav›rd›r.
En özlü ifadesini “devrim için sa-
vaflmayana sosyalist denmez” sö-
zünde bulan sosyalistlik tan›m›, iha-
netlere, y›lg›nl›klara, dönekliklere
karfl› Çiftehavuzlar’da bir kez daha
kanla yaz›lm›flt›r. 

Ülkemiz solunun önemli bir bö-
lümü “yeni aç›l›m”lar ad›na, Ameri-
ka’y› yeniden keflfedip emperyalist
demokrasinin nimetlerinden dem
vurur, kimileri “legal parti” tart›fl-
malar› örgütler, kimileri devrimci-
likten “demokratl›¤a!” terfi (asl›nda
tenzili rütbe) ederken, Marksist-Le-
ninistler, devrim sosyalizm mevzi-
sindeydi yine.  

Asl›nda ayr›flma, tüm ‘80’li y›l-
lar boyunca hapishanelerde ve d›fla-
r›da sürmüfl olan bir ayr›flman›n de-
vam›ndan baflka bir fley de¤ildi. 12
Eylül’ün sars›c› etkisinin üzerine
bir de sosyalist sistemdeki geliflme-
ler eklenmiflti. Yaln›z biri olsayd›,
belki sonuçlar› bu kadar çarp›c› ve
derin olmayabilirdi. Fakat öte yan-
dan birine direnmeyenin ötekine di-
renemeyece¤i de ortadayd›. Yalpa-
layanlar, geriye düflenler, saf de¤ifl-
tirenler ve geçmifle lanet okuyanlar

birbirini izliyordu.   

Devrimci Hareket’in sosyalizmi
savunma, devrim hedefine yürüme
kararl›l›¤›, esas olarak 1990’lar›n
bafl›ndaki politika ve kararlar›yla
ilan edilmifltir. Devrimci Hareket’in
silahl› savafl› yeniden örgütleme ve
gelifltirme karar› ald›¤› 1990'l› y›lla-
r›n bafl›, emperyalist kuflatmaya
karfl› ülkemizde bir dönüm noktas›
olmufltur. Ki, Romanya’da Çavu-
flesku’lara karfl› düzenlenen  karfl›-
devrimde sosyalizmi sahiplenen,
emperyalizmin Irak sald›r›s›na em-
peryalistleri vurarak cevap veren,
silah b›rakmalar›n revaçta oldu¤u
bir süreçte silahl› mücadeleyi gelifl-
tiren bu tav›r, ayn› dönemde dünya
çap›nda da halklar ve Marksist-Le-
ninistler için moral ve esin kayna¤›
olarak geçti tarihe. Dünyan›n Türki-
yesi’nde sosyalizm savunuluyordu!
Emekçi halklar›n kurtulufl bayra¤›
dalgaland›r›l›yordu! 

16-17 Nisan Katliam› iflte bu sü-
recin sonucuydu ve 16-17 Nisan’da
devrimin sloganlar›yla, sosyalizmin
simgeleriyle gerçeklefltirilen direnifl
de devrim ve sosyalizm kararl›l›¤›-
n›n bir yans›mas›yd›. 

Marksist-Leninistler, hayat›n her
alan›ndaki mücadeleleriyle, üslerin-
de dalgaland›rd›klar› orak-çekiçli
bayraklarla, karfl›-devrimler karfl›-
s›nda sosyalistleri, kapitalist resto-
rasyonlar karfl›s›nda sosyalizmin
kazan›mlar›n› savunarak, emperya-

lizmin “sosyalizm öldü!” propa-
gandas›n›n karfl›s›na “sosyalizm

yafl›yor” fliar›n› ç›kard›lar. Çifteha-
vuzlar’da sadece bir “düello” gö-
renlerin, Çiftehavuzlar’› sadece
devrimcilerin “kahramanl›¤›na” in-
dirgeyenlerin görmedi¤i veya gör-
mezden geldi¤i iflte budur. 

Emperyalizmin halklar›n üzeri-
ne ya¤d›rd›¤› bombalarla, propa-
ganda bombard›man› birleflmiflti.
Kapitalizmin “ilelebet” sürecek bir
sistem olarak, “alternatifsiz” bir sis-
tem olarak ileri sürüldü¤ü o günler-
de, gerçek Marksist-Leninist’lerin
tarih sahnesindeki yeri, Sabolar’›n,
Sinanlar’›n, Faz›llar’›n yeridir. 

Dünya halklar› kapitalizme mah-
kum edilemezdi. Halklar› kapitaliz-
me ve emperyalist hegomanyaya
mahkum eden hiç bir siyasi hareket,
sosyalist, Marksist-Leninist, dev-
rimci s›fat›n› hak edemezdi. Refor-
mizm ve devrimcilik, o süreçte iflte
bu temelde ayr›flt› ve ayr›flma hala
bu temelde sürüyor. 

Alternatif olmak, sosyalizmi sa-
vunmakla mümkündür. Sosyalizmi
savunmak, devrim için savaflmakla
mümkündür. Sosyalizm savunulma-
dan bir alternatif olunamayaca¤› gi-
bi, devrim için savaflmadan da sos-
yalist olunmaz. Bu gerçek giderek
kendini daha fazla hissettirmeye
bafll›yor. Reformistler, AB’ci, kapi-
talizmin iyilefltirilmesi çizgilerinin
teflhir olmas› karfl›s›nda “kapitalizm
insanilefltirilemez, bütünüyle de-
¤ifltirilmesi gerekir” demeye baflla-
m›fllard›r ancak, teorinin alt› yine
bofltur, “de¤ifltirme”nin nas›l ger-
çeklefltirilebilece¤ine iliflkin bir id-
dia ve öngörü yoktur.

‹ddia Çiftehavuzlar’dad›r. ‹ddia,
al›n bantlar›n› kuflan›rken “Direni-
flimiz teslimiyete karfl› bir baflkald›-
r› oldu¤u gibi, emperyalizme karfl›
da herfleye ra¤men sosyalizm inan-
c›n›n hayk›r›lmas›d›r” diyenlerde-
dir. Her koflulda emperyalizm ve
oligarfliyle uzlaflmay› reddedip, hal-
k›n savafl›n› gelifltirmeyi savunmak-
tad›r. Çiftehavuzlar, ne bir “düello”,
ne sadece bir “direnifl”tir; o sosya-
lizm yolunda yürüyüflümüzdür.
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Bir tarih bu. Harc›nda kan olan,
can olan bir tarih... 

"Onlar" hayk›rd›lar K›z›ldere'de
"Biz buraya dönmeye de¤il, ölmeye
geldik" diyerek. Kanlar›yla yazmaya
bafllad›lar tarihi. Dökülen her damla
kan umut oldu, gelecek oldu. 

Mahirler'in fliar› dolaflt› dilden di-
le, yürekten yüre¤e. Ve 30 Mart
1994'te halklar›n kurtulufl umudu
do¤du yeniden Anadolu'nun üzerin-
de. 

36 y›ld›r tarih yaz›lmaya devam
ediliyor. 36 y›ld›r halk kurtulufl sava-

fl›m›z sürüyor. Ve halklar›m›z özgür,
vatan›m›z ba¤›ms›z oluncaya dek sü-
recek savafl›m›z. 

Umudumuzun 12. kurulufl y›ldö-
nümünü kutluyor, flehitlerimizi se-
laml›yoruz. 

Gebze Hapishanesi

DHKP-C Davas› Tutsaklar› 

30 Mart Mesajlar›
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DD
evrimci Gençlik Dergi-
si’nin 1. say›s›nda “Par-
ti sorunu temel mesele-

mizdir” diyen Ankara hizbi, ipe un
seriyordu. Partileflme yönünde bir
ad›m, dahas› bu do¤rultuda bir ni-
yet, haz›rl›k yoktu ortada. Dahas›,
partiden de nas›l bir partiyi anlad›k-
lar› konusunda kuflku bulutlar› yo-
¤unlafl›yordu. 

Partileflme süreci iradi ve kolek-
tif bir süreçti; o halde süreç daha
iradilefltirilmeliydi. Bu ihtiyaç, Ni-
san 1977'de Devrimci Yol Bildirge-

si’nin yay›nlanmas›n› beraberinde
getirdi. Ancak bildirge sorunlar› da
aç›¤a ç›kard›. Ankara ve ‹stan-
bul'daki örgütlülüklerin “ortak

onay›” ile ç›kar›lmas› kararlaflt›r›-
lan bildirge, konulardaki kuflkular
ve tart›flmalar giderilmeden Ankara
hizbi taraf›ndan yay›nland›. 

Bildirge’de sorunlu ifadeler var-
d›. Özellikle “geçmiflin de¤erlendi-
rilmesi”, “ulusal sorun”, “öncü sa-
vafl›” gibi baz› konularda ‹stan-
bul’daki Cepheciler’in itirazlar›
karfl›s›nda ise, Ankara hizbi, “düzel-
tilecek”, “matbaa hatas›” ya da
“bu ba¤lamda anlafl›lmal›d›r” flek-
linde geçifltirmeyi ye¤liyordu. 

Bildirge’nin ard›ndan 1 May›s
1977'de Devrimci Yol Dergisi'nin
ilk say›s› ç›kt›. Bu dergide de “sa-

vaflç› partinin yarat›lmas› sorunu

temel sorun” olarak nitelendirili-
yordu. ‹stanbul’daki Cepheciler,
Ankara ile aralar›ndaki farkl›l›klar›n
süreç içinde giderilebilece¤i düflün-
cesini korumak istiyorlard›. Ancak
Ankara'dakiler ‹stanbul'dakileri
“sol kafal›” olarak de¤erlendirip,
kendi sa¤ anlay›fl›n› ‹stanbul'a da

empoze etmeye çal›flmaktan geri
durmuyordu. 

‹deolojik birli¤in sa¤lanmas›na
hizmet edecek olan Devrimci Yol
Dergisi’nde de bu görevden kaç›n›-
l›yordu. Ankara Grubu, görüflmeler-
de THKP-C’yi savundu¤unu tekrar-
lamakla birlikte THKP-C’nin temel
tezlerinden ne anlad›klar›n› açmaya
bir türlü yanaflm›yordu. 

‹stanbul’daki Cepheciler’in belli
bir döneme kadarki siyaseti “birlik-

elefltiri-birlik” olarak flekillenmiflti.
Ama art›k, pratik farkl›l›klar›n artt›-
¤›, teorik farkl›l›klar› giderecek bir
tart›flma, elefltiri, ideolojik mücade-
le sürecinin iflletilmedi¤i, tam tersi-
ne sa¤ bir görüflün sinsice empoze
edilmeye çal›fl›ld›¤› noktada, Cep-
heciler’in siyaseti de farkl› flekillen-
mek zorundayd›. 

Devrimci Yol’un o zamanki ön-
derleri, y›llar sonra, asl›nda o gün-
lerde, sistematik bir flekilde THKP-
C düflüncelerini savunma gibi bir
anlay›fllar› olmad›¤›n› itiraf ettiler.
O zaman aç›kça yalan söylemifllerdi
militanlara. Yalan›n nedeni o büyük
Cephe potansiyelini kendi denetim-
lerinde tutma iste¤iydi. 

Ve ne ac›d›r ki, bu sinsi tasfiye-
cili¤i, daha sonra da cunta mahke-
melerinde kendilerini kurtarmak
için kullanacaklar, “Devrimci
Yol'da hiçbir zaman 'partinin yara-
t›lmas›ndan sonra militanlar tara-
f›ndan verilecek öncü savafl›yla suni
denge k›r›lacak' türünden fleyler ya-
z›l›p savunulmad›” diyeceklerdi. 

Evet, THKP-C’nin temel tezle-
rinden sözetmekten ›srarl› ve bilinç-
li bir kaç›fl oldu¤u aç›kt› art›k. “Siz
THKP-C’yi inkar ediyorsunuz,
THKP-C düflüncesini tasfiye etmek
istiyorsunuz” elefltirileri karfl›s›nda
ise, militanlar önünde keskin
THKP-C savunuculu¤u yap›p riya-
karl›¤› sürdürüyorlard›. 

CC
epheciler, Mahir’in yo-
lunda yürüyeceklerdi. Ve
Mahir gibi, gerekti¤i an-

da, “ayr›l›k art›k parolam›zd›r”

demekten kaç›nmayacaklard›. 

“Bizim için ayr›l›k ne zaman pa-
rola olur? Kargaflal›k gerek teorik,

gerek pratik ilerleyifle engel olmaya
bafllad›¤› zaman” diyordu devrim
önderleri. 

Devrimci Yol tasfiyecili¤i aç›k
ki bu noktadayd›. Tasfiyeci hizbin
aç›¤a vurulmam›fl sa¤c› görüflleri,
Cepheciler’i bir belirsizli¤e yuvarl›-
yor, bu durum hareketin hem teorik,
hem pratik ilerleyifline engel olu-
yordu. 

“Birlikte” olunan bu süreçte,
genç Cepheci kadrolar aç›s›ndan
birçok fley daha aleni bir hal alm›fl-
t›. Anti-faflist mücadelede Cephe
militanlar›n›n asla ortak olmayaca¤›
bir pasifizm savunuluyordu. Örgüt-
lenmede kendili¤indencilik hakim-
di. Kadrolaflma sa¤ bir bak›fl aç›s›-
n›n ürünüydü. Geçmiflin de¤erlendi-
rilmesinde tam bir inkar olmasa da
devrimci bir sahiplenme de yoktu.
Ki bunlar ayr›l›¤›n da teorik bafll›k-
lar›n› oluflturacakt› zaten. 

Ayr›l›kta tereddüt, THKP-C ide-
olojisinin sürdürülmesi ve Parti’nin
yeniden yarat›lmas› görevinde te-
reddüt demekti. Ayr›l›¤›n bir görev
haline dönüfltü¤ü bu noktada görev-
den kaç›lamazd›. Bu görevi üstlene-
cek Cepheci kadrolar, dört-befl y›l-
l›k bir mücadele ve örgütlenme tec-
rübesine de sahiptiler art›k. 

Nihayet önder kadrolar, 1978 y›-
l› ortalar›nda elefltirilerini aç›klay›p
Devrimci Yol Hareketi’nden ayr›l-
d›klar›n›, görevlerini ask›ya ald›kla-
r›n› aç›klad›lar. Devrimci Yol Hare-
keti içindeki görevler ask›ya al›n›r-
ken, daha a¤›r bir görevin alt›na gi-
riliyor, Türkiye devriminin görevle-
ri omuzlan›l›yordu. 

Ankara hizbiyle yap›lan tart›fl-
malardan bir sonuç alamayan önder
kadrolar, görevlerini ask›ya alma
kararlar›n› bildirerek ‹stanbul'a dön-
dükten sonra, (ki tarihler 1978 fiu-
bat’›n› göstermektedir), 1974’ten
beri mücadele içinde öne ç›km›fl, ‹s-
tanbul’daki anti-faflist mücadeleye
önderlik yapan gençlikten, gece-
kondu mahallelerinden, iflçi, memur
kesiminden 40’a yak›n kadroyla bir
toplant› düzenlediler. ‹TÜ-DER lo-
kalinde yap›lan bu toplant›da gelifl-
meler anlat›l›p tart›fl›ld›ktan sonra,

Bölüm
④

Bu bir tarih anlat›m›d›r



30

16 Nisan 2006 / 48

“bir müddet daha beklenmesi” ka-
rar› al›nd›. 

Ancak bu bekleme karar›na kar-
fl›n, ayr›l›k kendini bir baflka biçim-
de ‹stanbul'daki 1 May›s 1978 Mi-
tingi’nde ortaya koydu. “Mahir Ça-
yan’›n resminin mi, yoksa Devrimci
Yol pankart›n›n m› önde tafl›naca-
¤›” fleklinde kendini aç›¤a vuran
tart›flmada Ankara DY hizbinin ‹s-
tanbul'daki kadrolara inisiyatifini
zorla kabul ettirme çabalar› ters tep-
ti; ayr›l›k tabana yans›m›fl oldu. 

Bunu alenileflen tasfiyecilik ha-
reketleri izledi. Devrimci Gençlik
Dernekleri Federasyonu (DGDF)' nin
kapat›lmas› sonucu  yeni federasyon
kurma çal›flmalar›nda, nas›l bir ör-
gütlenmeye gidilece¤i amac›yla
toplant›lar yap›lmas›na karfl›n, Cep-
heciler, Tüm Devrimci Gençlik Der-
nekleri Federasyonu (TDGDF)’ nun
kuruldu¤unu gazetelerden ö¤rendi-
ler. Ankara hizbi, örgütlenmeye
kendi sa¤c› kafas›na uygun kadrola-
r› yerlefltirme operasyonu sürdürü-
yordu ve bu manevralar, di¤er ör-
gütlenmelere de yans›yarak devam
ediyordu.  

SS
eyirci kal›namayacak bir
geliflme sözkonusudur.
Tasfiye operasyonunun

ideolojik, örgütsel tüm boyutlar›yla
‹stanbul’daki alanlara ve Anado-
lu’daki tüm bölgelere aç›lmas› ka-
rarlaflt›r›l›r. Anadolu’daki onlarca
DEV-GENÇ birimi, THKP-C çizgi-
sine karfl› sürdürülen bu sinsi tasfi-
yecili¤i öfkeyle karfl›lar. THKP-C
gelene¤inden uzaklaflm›fl bir DEV-
GENÇ’in kabul edilemeyece¤ini
aç›klar onlarca il ve ilçenin temsil-
cisi. Bunun üzerine 8 Temmuz
1978’de ‹stanbul'da DEV-GENÇ
KURULTAYI topland›. Yaklafl›k
1500  delegenin kat›ld›¤› kurultayda
Devrimci Gençlik Federasyonu
DEV-GENÇ'in yeniden kurulmas›
kararlaflt›r›ld›. Art›k ayr›l›k, örgütsel
alanda da ifadesini bulmufltur. 

Bu noktaya gelinceye kadar,
Cephe kadrolar›, bu potansiyelin
bölünmemesi için gösterilmesi ge-
reken sab›r ve esnekli¤in azamisini
göstermifl; pratik görevler ihmal

edilmemifl, örgütsel disipline riayet
edilmifl, hep ilkeli ve aç›k olunmufl-
tur. Ve son noktada, elefltiriler ve
görüfller aç›kça ilan edilmifltir. Bu
anlam›yla da devrimci bir ayr›l›k
gerçeklefltirilmifltir. 

11
978 A¤ustos’unda bas›l›p
yay›nlanan “Devrimci Yol

Hareketi’nde Tasfiyecilik

ve DEVR‹MC‹ Ç‹ZG‹” adl› bro-
flürle, ayr›l›¤›n ideolojik, politik ne-
denleri tüm halka aç›kland›. 

Bu broflürde özetle flu bafll›klar
yeralm›flt›.

- THKP-C de¤erlendirmesi
- Bildirge Platformu ve Partilefl-

me Süreci
- Devrim anlay›fl›
- Milli mesele
- Çal›flma tarz›
- Kadrolaflma sorunu
- Anti-faflist mücadelede kendili-

¤indencilik
- Örgüt anlay›fl›

Bafll›klar›n da ortaya koydu¤u
gibi, ayr›l›k kapsaml›yd›. Daha do¤-
rusu, hemfikir olunan pek bir fley ol-
mad›¤› görülüyordu. Çünkü tasfiye-
ci hizip, temelde THKP-C strateji-
sinden kopmufltu, bu “kopufl”un ör-
güt anlay›fl›, kadro, kitle çal›flmas›,
illegalite anlay›fl›, k›sacas› her alan-
da yans›mas› do¤ald›.  

Tasfiyeci hizbin ilk ifli ayr›l›¤›n
gerçek boyutlar›n› gizlemeye çal›fl-
mak oldu. ‹lkin ayr›lanlar "üç-befl
kariyerist" dediler. Ard›ndan Cep-
heciler’in siyasi arenaya ç›kt›klar›
isim olan Devrimci Sol ad›n› kul-
lanmay›p "Ask›c›lar" diyerek kü-
çümsemeye çal›flt›lar. Çeflitli bölge-
lerde DEV-GENÇ ad›n› “kulland›rt-
mama”, duvarlardaki DEVR‹MC‹
SOL imzalar›n› silerek üstüne DY
imzas› atmak gibi ucuz, tarihi gidifli
durdurmaya elbette yetmeyecek
acizlikte yöntemlere de baflvuruldu.
Bu yöntemlerle ayn› zamanda, ayr›-
l›k konular›n›n tart›fl›lmas›na konu-
lan ambargo sonucunda ideolojik,
siyasi ayr›l›k noktalar›ndan habersiz
DY kadro ve sempatizanlar›n› ke-
miklefltirmek amaçlan›yordu.  

Ne var ki, ne ayr›l›¤› maddi ola-

rak gizle-
meye, “kü-
çük göster-
meye” im-
kanlar› var-
d›, ne de
i d e o l o j i k
olarak elefl-
tirileri ce-
vaplayacak
durumday-
d›lar. Bu-
nun yerine
provokas-
yonlardan, silahl› sald›r›lardan me-
det umdular. Devrimci Yol’un siya-
set yasakç›l›¤›n›n, sol içi fliddetin
bafl sorumlular›ndan biri oluflunun
tarihi iflte bu ayr›l›¤a kadar uzan›r.
DEVR‹MC‹ SOL taraf›ndan yay›n-
lanmaya bafllanan DEV-GENÇ Der-
gisi’nin 1. say›s›nda Ankara hizbine
seslenilerek “Tasfiyeciler Devrimci
Hareketimizin Geliflimini Engelle-
mede Provokasyona Umut Ba¤la-
mamal›d›r” bafll›kl› bir yaz› yay›n-
lan›r. Nitekim DY’nin sol içi flidde-
te, provokasyona ba¤lad›¤› umutlar
bofla ç›km›fl ve Devrimci Sol s›n›f-
lar mücadelesindeki yerini alm›flt›r.  

Onbinlerce Cephe militan›n›n
devrimci mücadelesi, elbette er geç
Cephe çizgisinde yata¤›na kavufla-
cakt›. Tasfiyecilik, ne sinsi inkarc›-
l›¤›yla ne de sald›r›lar›yla tarihin bu
devrimci gelifliminin önüne geçe-
mezdi. Devrimci Sol, tüm bu sald›-
r›lar ve Devrimci Yol’la birlikte ha-
reket eden kimi oportünistlerin ku-
flatmas› alt›nda, Türkiye solunda bir
benzeri daha görülmeyen bir ayr›l›k
gerçeklefltirdi. Tasfiyeci hizbin en-
gellerinin afl›ld›¤› her yerde kitlesel
tart›flmalar örgütlendi. Ve tüm bun-
lar›n ötesinde Devrimci Sol, çok k›-
sa sürede mücadelesiyle kendisini
dosta, düflmana kabul ettirmifltir.  

Hiç kuflku yok ki, bugünden ba-
k›ld›¤›nda bütün bu tart›flmalar çok
anlaml› görülmeyebilir. Veya bugün
ÖDP gibi bir parti kurup reformizm
kulvar›nda kulaç atanlar›n öncü sa-
vafl›, savaflç› parti gibi konularda
söyleyebilecek neleri oldu¤unu
kavramak zor olabilir. Fakat geldik-
leri nokta da esas olarak o günkü
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tasfiyeciliklerinin devam›ndan bafl-
ka bir fley de¤ildir. Sa¤c› görüfl, o
günkü koflullarda henüz aleni de¤il-
dir, ama uç vermifltir, hayat›n çeflitli
alanlar›nda rufleym halinde göster-
geleri vard›r. Devrimci önderli¤in
rolü buradad›r ki, bu göstergelerden
hareketle tasfiyecili¤i tespit etmifl
ve büyük bir Cephe potansiyelini,
tasfiyecili¤in etki alan›ndan çekip
ç›karabilmifltir.  

BB
u ayr›flma ve tart›flma sü-
reci, Devrimci Yol’un
tasfiyecili¤inin daha net

ortaya ç›kt›¤› bir süreç oldu. Cephe-
ciler’in ayr›lmas› bir anlamda DY
önderlerini “rahatlatm›fl”t›. fiimdi
inkarc›l›klar›n› daha aç›k ifade ede-
bileceklerdi. 

Tüm di¤er teori ve politikalar›
bir yana, DY’nin bu süreçte ortaya
koydu¤u “geçmifl de¤erlendirme-

si”, tek bafl›na inkarc›l›¤›n belgesiy-
di. Ki yaz› dizimizin muhtevas› aç›-
s›ndan bizim için burada önemli
olan özellikle Parti konusunda söy-
ledikleridir. Evet, THKP-C hakk›n-
da flöyle diyordu tasfiyeci ve inkar-
c› Ankara hizbinin teorisyenleri:

“THKP-C... büyük ölçüde kendi-
li¤inden nitelikli bir sürecin sonun-
da 1970 sonlar›nda partileflmifltir.”

“1971 yenilgisi, THKP-C hare-
ketinin gerek örgütsel yap›lan›fl›nda
ve gerekse örgütün ideolojik temel-
leri ve bütünlü¤ü aç›s›ndan önemli
zaaf ve eksiklikler ihtiva etti¤ini or-
taya koymufltur. THKP-C’nin ide-
olojik çizgisi, devrim ve mücadele
anlay›fl›, örgütün de¤iflik çal›flma
alanlar›ndaki tüm birimlere ve yö-
netim kademelerine hakim k›l›na-
mam›flt›r.”

Yaz› dizimizin önceki bölümle-
rinde aktard›¤›m›z k›sa tan›mlardan
hat›rlanacakt›r; Neydi Parti? “‹radi
ve kolektif bir sürecin sonunda ku-
rulmufl bir örgütsel yap›” idi. Oysa
DY teorisyenlerine göre, THKP-C
bu niteli¤i tafl›m›yordu, kendili¤in-
den kurulmufltu. 

Neydi Parti? “‹deolojik ve örgüt-
sel birlik” demekti. Oysa yine DY
teorisyenlerine göre, THKP-C’de
ikisi de yoktu. Ki “ba¤lant› kay›flla-

r› kopuktu, silahl› mücadele ile ba-
r›flç›l mücadele aras›ndaki uyum
yoktu... asl›nda savaflma karar› yok-
tu savaflmak zorunda kald›” vs. di-
ye daha baflka fleyler de söyleyecek-
lerdi.  

‹flin özü fluydu; asl›nda tasfiyeci
ve inkarc› teorisyenler, “THKP-C

bir Parti de¤ildi” demeye getiri-
yorlard›. Buradan hareketle ise, ka-
bul ettirmek istedikleri, alabildi¤ine
yatay bir örgütlenme anlay›fl›yd›. 

Öyle bir THKP-C tarif ediyor-
lard› ki, her fleyi eksik ve yanl›flt›;
dolay›s›yla o eksik ve yanl›fllara
düflmemek için THKP-C ne yap-
m›flsa, onun tersini yapmak gereki-
yordu. Tasfiyeci hizbin teorik siste-
mati¤i iflte böyle gelifltirildi. Bu sis-
tematik, partileflmeyi reddetti, öncü
savafl›n› reddetti, halk savafl›n› red-
detti... Sistematik kendi içinde öyle
kurgulanm›flt› ki, her gün içinden
daha sa¤c› teoriler üretiyordu... 

THKP-C stratejisinden kopufl,
THKP-C’nin geleneklerinden, mili-
tanl›¤›ndan, uzlaflmazl›¤›ndan, dev-
rim iddias›ndan da ad›m ad›m uzak-
laflmay› beraberinde getirecekti el-
bette. Bu gidiflat›n nereye varaca¤›-
n›n cevab› ise, bu teorilerin sahiple-
rinin örgütledikleri partide ve bir
gazetedeki “köfle”lerinde yazd›kla-
r›ndad›r. Ki bugünkü durumlar›na
burada girmek gereksizdir. Çünkü
onlar, tasfiyecili¤in teorisini yap›p
inkarc›l›¤› örgütlemeye bafllad›klar›
andan itibaren asl›nda THKP-C ta-
rihinin d›fl›na düflmüfllerdir.  

Parti’nin öyküsü, ayr›l›¤› parola
yapmakta tereddüt etmeyen, tasfi-
yecili¤in ve inkarc›l›¤›n önüne Par-
ti-Cephe’nin teorisini savunarak set
çeken kadrolar›n öncülü¤ünde ya-
z›lmaya devam edilecekti. 

KK
aç›n›lmaz ayr›l›k ger-
çekleflmiflti. fiimdi gö-
rev, THKP-C'nin sa¤ ve

sol yorumlar›na ve her türden opor-
tünizme karfl› kal›n çizgiler çekerek,
devrimci mücadeleyi ve partiyi ör-
gütlemekti. DEVR‹MC‹ SOL'un
ideolojik, örgütsel, siyasi oluflumu-
na yön veren önder kadrolar birara-
ya gelerek, iradi ve kolektif bir süre-

cin ilk ad›mlar›n› att›lar. Türkiye ça-
p›nda az›msanmayacak say›da kad-
ro ve sempatizan, THKP-C’ye,
DEV-GENÇ gelene¤ine, Mahir’in
önderli¤ine ba¤l›l›klar›yla, 1974’ten
beri mücadelenin önünde olan bu
önder kadrolar›n etraf›nda topland›-
lar. 

20 Aral›k 1978’de süreç daha
iradi bir nitelik kazand›. Bu tarihte
her alandaki kadrolar›n kat›l›m›yla
bir toplant› yap›ld›. “Devrimci

Sol'un Kurulufl Konferans›” ola-
rak da adland›r›labilecek olan bu
toplant›n›n sonuçlar›, Parti tarihinde
“20 Aral›k Kararlar›” olarak an›l-
d›. Bu kararlar, “Partileflme süre-

ci” olarak adland›r›lacak olan o
günden sonraki süreci flekillendiren
kararlard›r. Sözkonusu toplant›da
Devrimci Sol önderinin tuttu¤u not-
lar, hareketin durumunu ve hedefle-
rini de ortaya koymaktayd›:

“THKP/C'nin bir dizi gruba bö-
lündü¤ü bir ortamda bir siyasi ha-
reketin örgütlenmesi sorunuyla bafl-
baflay›z. ... Bunu yapabilmek için de
yine bu sürece has yukar›dan afla¤›
asgari de olsa merkezi bir örgütlen-
me ve ideolojik birli¤in gündeme
gelmesi gerekir.”

“Bu örgütlülük bizce do¤rulu¤u
kabul edilmifl PASS'yi hayata geçi-
rebilecek bir örgütlülük olmal›d›r.”

“Bu örgütlülü¤ün hayata geçme-
si ise öncelikle parti sorunudur.
Parti elemanlar›n›n ve organizas-
yonlar›n›n oluflturulmas› için eli-
mizdeki mevcut elemanlar›n niceli¤i
ve niteli¤i yeterli de¤ildir.”

“Asl›nda ideal olan, dardan ge-
nifle do¤ru geliflen ve organlar›n›
yarat›p kaplumba¤a ad›mlar›yla
prati¤e geçirmektir. Ama bizim geli-
flimimiz bunun tam tersidir... Y›lla-
r›n getirdi¤i kendili¤indencilik ve
al›flkanl›klar, kadrolar›n deflifre ol-
mas›, gençlik hareketi içinde bo¤ul-
ma, perspektifsizlik ve DY hareke-
tinden ayr›l›fl›m›z... önümüzdeki
tablo budur...”

Devrimci bir Parti, iflte bu tablo-
dan yarat›lacakt›r. 

-devam edecek-



Sabo ve Eda’yd› pencereden
seslenen. Birer k›rm›z› karanfil
olup ülkenin dört bir yan›nda aça-
caklar› öngörüsünün sahibi Sabo, o
anda, orada kurflun ya¤murlar› al-
t›nda dalgaland›rd›klar› bayra¤›n
ülkenin her taraf›nda dalgalanaca¤›
inanc›n›n sahibi Eda’yd›. 

Sabo’nun ve Eda’n›n pencere-
sinden seslendikleri o ev, 1992’nin
16 Nisan’›nda ölüm mangalar› tara-
f›ndan bas›lan dört evden biriydi.
‹stanbul’un dört yerinde, Çifteha-

vuzlar'da, Erenköy'de, Üstbostan-

c›'da, Sahray› Cedit'te 11 Devrim-
ci Solcu kuflat›lm›flt›. 

Çiftehavuzlar'da Sabahat Ka-
ratafl, Taflk›n Usta ve Eda Yüksel,
Erenköy'de Sinan Kukul,  Arif Ön-
gel ve fiadan Öngel, Üstbostan-

c›'da, A. Faz›l Özdemir, Sat› Tafl ve
Hüseyin K›l›ç, Sahray› Cedit'te ise Ayfle Nil Ergen ve Ayfle
Gülen vard›. 

Üç üsteki üç önder kadro, 1970’lerin bafllar›nda K›z›lde-
re’nin direnifl ve savafl ça¤r›s›na ilk cevap verenlerdendiler.
K›z›ldere Manifestosu yolunda ilk ileri at›lanlard›. Ve o gün-
den bu yana kavgan›n içinde, önündeydiler. Yaflam boyu dev-
rimcili¤in, devrimcili¤i bir hayat tarz› olarak görmenin sim-
geleriydiler. 1974’ten 1992’ye nice sarp yerlerden geçmifller-
di; geçmifller ama hiçbirinde geriye dönmemifl, yalpalama-
m›fl, yürümeye devam etmifllerdi. Cuntalar, tutsakl›klar, ifl-
kenceler, ihanetler, neler görmemifllerdi ki devrimci geçmiflle-
rinde. Onlar “eski” olman›n döneklik, y›lg›nl›k anlam›na gel-
medi¤inin canl› timsalleriydiler. Her yeni göreve, her yeni ey-
leme, genç bir devrimcinin coflkusu ve heyecan›yla sar›lanlar-
d› onlar. 

Yanlar›ndaki yoldafllar› da bu uzun kofluda birer Sinan, Sa-
bo, Faz›l olmaya namzettiler. 12 Eylül Cuntas›’n›n serpti¤i ölü
topra¤›n› ilk silkeleyenlerdendiler. Karanl›¤› yaran flimfleklerin
ayd›nlatt›¤› yolda at›lm›fllard› kavgaya. Halk›n yeniden aya¤a
kalk›fl›n›n öncü neferleri olmufllard›. Ve iflte flimdi, o flimflekle-
rin yarat›c›lar›yla yanyana omuz omuza direniflteydiler. 

‹flte bu yüzden, ölüm mangalar›n›n “teslim olun” ça¤r›lar›
tek bir cevap dahi bulmad› 16-17 Nisan’da. Katiller, her yer-
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Sabahat KARATAfi, Dev-
rimci Sol Merkez Komite
Üyesi, flehir SDB'leri ve
bir k›s›m örgütlenmeden
sorumluydu. 

1970’lerde ‹YÖKD’de,
fabrikalarda, DEV-
GENÇ içinde faaliyet
yürüttü. ‘76'da Devrim-
ci Kad›nlar Derne¤i ku-
rucular› aras›nda yeral-
d›. 12 Eylül sonras›n›n
güç koflullar›nda hare-
keti omuzlad›. 22 y›ll›k
devrimci yaflam›nda il-
keli, kurall›, disiplinli
yaflam›yla örnek oldu.  

Taflk›n USTA, Devrimci
Sol Üyesi’ydi. Tüm yafla-

m›n› çal›flmakla, üretmekle
geçiren ve her fleyini hareke-

te sunan bir devrimciydi. 

Eda YÜKSEL, Devrimci Sol
Üyesi’ydi. Lisede, üniversitede bir

DEV-GENÇ'li olarak yerald› kavgada. Üni-
versiteyi bitirdikten sonra çal›flmalar›na Elektrik
Mühendisleri Odas›’nda devam etti. fiehit düfltü-
¤ünde üssün kurumlaflmas›nda görevliydi.

Sabahat 
KARATAfi

Eda  
YÜKSEL

Taflk›n  
USTA

Sinan KUKUL, Devrimci Sol Merkez Komitesi
Üyesi, Anadolu ve baz› alan örgütlenmeleri so-
rumlusuydu. 1974’de kat›ld› mücadeleye. ‹YÖD

yönetiminde yerald›. ‹stanbul DEV-
GENÇ Genel Sekreterlik görevini

üstlendi. 
DY tasfiyecili¤ine karfl› THKP-

C çizgisinde yeni bir yap›n›n
örgütlenmesinde büyük
emek harcad›. 
12 Eylül sonras›nda Mer-
kez Komite Üyeli¤i’ne
atand›. Aral›k ‘80'de tut-
sak düfltü. ‘90'da gerçek-
lefltirilen özgürlük eyle-
miyle tekrar s›cak mü-
cadeleye kat›ld›.
Arif ÖNGEL, Devrim-
ci Sol Üyesi’ydi. Lise
ö¤retmeniydi. Son göre-
vinden önce Devrimci
Memur Hareketi’nin yö-
neticilerindendi.  
fiadan ÖNGEL, Dev-
rimci Sol Üyesi’ydi. Dev-

rimcilikle ev kad›n› olarak
tan›flt›. Efliyle birlikte mü-

cadelede yeralmakta tered-
düt etmedi. 

Sinan 
KUKUL

Arif
ÖNGEL

fiadan
ÖNGEL

b
ran

d

"Devrimci
Sol bayra¤›m›z ül-
kenin her taraf›nda

dalgalanacak."Bayraklar› ülke-
nin her taraf›nda 

dalgalan›yor... 



de direniflle karfl›laflt›lar. Devrimci
Solcular, ellerinde silahlar›, dille-
rinde sloganlar›yla kucaklad›lar
ölümü. Ölüm mangalar› karfl›s›nda
K›z›ldere gelene¤ini sürdürdüler.

Silah sesleri sustu¤unda, yoldafl-
lar› tarihe flu sözleri kay›t düfltüler:

“Yine yenildiniz. Herkes gördü
ki, yoldafllar›m›z›n kan›n› döktü¤ü-
nüz her evde bizim bayra¤›m›z, bi-
zim mücadele fliarlar›m›z dalga-
land›. Yoldafllar›m›z›n cesur ve yi-
¤it direniflleri karfl›s›nda pani¤e
kap›lan, korku içinde sa¤a sola ka-
çan sizdiniz. Yüzlerce-binlerce idi-
niz. Binlerce katil, her türlü silah›-

n›zla, bombalar›n›zla, panzerlerinizle oradayd›n›z ama titri-
yordunuz, korkuyordunuz. Biz ise gitti¤iniz her yerde en faz-
la üç kifliydik. Her türlü silah›n›za, panzerlerinize, bombala-
r›n›za karfl› yumruklar›n› s›k›p söylenecek her fleyi söyleyen
ve ço¤u kad›n olan üç'er kifli...”

16-17 Nisan’da devrim ve sosyalizm bayra¤›n›n inanç, ka-
rarl›l›k ve cesaretle dalgaland›r›lmas›yla yarat›lan destan, o
günden bu yana direniflin, devrimcili¤in, karfl›-devrim rüzgar-
lar›n›n ortas›nda sosyalizmi savunman›n ad› oldu. 

Destan›n yarat›c›lar›n›n tek bir sözü, tek bir slogan› dahi
bofluna de¤ildi. Kurflun, bomba ya¤muru alt›nda, ölümüne
söylenen her kelime, anlam›n› tarihimizden, ideolojimizden,
geleneklerimizden al›yordu. Ölüm oruçlar›na yatan onlarca
kad›n direniflçi kendilerini “Sabo’nun k›zlar›” olarak adland›-
r›rken Sabo’nun o tarihi öngörüsünün birer kan›t›yd›lar; yüz-
lerce karanfil ekildi o günden beri topra¤a ve toprakta binler-
ce karanfil açt›. Her 30 Mart’ta ülkemizin da¤lar›ndan gece-
kondular›na, meydanlardan okullara, fabrikalara her yerde
dalgalanan bayraklar, Eda’n›n öngörüsünün gerçekli¤e dönüfl-
mesini müjdeliyor tekrar tekrar. 

Maltepe’den K›z›ldere’den bugüne uzanan direnifl gele-
ne¤imizin doruklar›ndand›r 17 Nisan Direnifli. O direnifl ki ve
o devrimciler ki, bundan böyle de rehberimizdir.
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Ahmet Faz›l Ercüment ÖZ-

DEM‹R, Devrimci Sol fie-
hir Silahl› Devrimci Birlik-
ler Genel Komutan›’yd›. 

1974'te kat›ld› mücadele-
ye. ‹YÖD Yönetim Kuru-
lu Üyeli¤i, iflçi ve mahal-
le örgütlenmesinde so-
rumluluklar, bir dönem
Ege Bölgesi Sorumlulu-
¤u yapt›. 12 Eylül'den
sonra Merkez Komite’ye
atand›. 10 y›ll›k tutsakl›-
¤›n›n ard›ndan ‘91'de öz-
gürlük eylemiyle yeni
görevler üstlenmek üzere
mücadeleye at›ld›.

Sat› TAfi (KILIÇ), Dev-
rimci Sol Üyesi’ydi. Bir
hemflire olarak yerald› önce
mücadelede. Memurlar›n mü-
cadelesinde yol aç›c›lardan biri
oldu. Sonra her görevi tereddüt-
süz üstlendi. 

Hüseyin KILIÇ, Devrimci Sol Üyesi’ydi.
Gültepe, Okmeydan›, Kas›mpafla gibi gecekondu
semtlerinde devrimci çal›flmalar yürüttü. Efli Sat›
ve önder yoldafl› Faz›l’la flehit düfltü. 

A. FFaz›l
ÖZDEM‹R

Sat›
TAfi

Hüseyin
KILIÇ

Ayfle Nil ERGEN, Devrimci Sol
Üyesi’ydi. Mühendis-mimar oda-
lar›nda çeflitli çal›flmalarda bu-
lundu. Ayn› zamanda bir sanat-
ç›yd›. Kültür-sanat alan›nda
ürettikleriyle, kat›l›m›yla
halktan ve mücadeleden
yana bir sanat›n güçlen-
mesi için çal›flt›. 

Ayfle GÜLEN, Devrimci
Sol taraftar›yd›. Devrim-
ci mücadelenin kül-
tür/sanat alan›nda çal›fl-
malar›n› yürüttü. O dü-
flünen, yaratan, kitlelere
bilinç tafl›yan bir sanat-
ç›yd›.

Yeryüzüne tohum

gibi saçm›fl›m 

ölülerimi

Kimi ‹stanbul’da 

yatar

En sevdi¤im memleket

yeryüzüdür

S›ram gelince yeryüzüyle

örtün üzerimi

Ayfle
GÜLEN

Ayfle NNil
ERGEN

"Bizler
birer k›rm›z› ka-
nfil olarak ülkenin

dört bir yan›nda 
açaca¤›z."

a

Birer k›rm›z›
karanfil olup açt›lar
ülkemizin dört bir

yan›nda
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‹stanbul’un Sultan-
beyli ‹lçesi’nde y›llard›r
cemevi yap›lmas›na izin
verilmiyordu. AKP’li be-
lediye, ilçe kaymakaml›¤›
ve valilik, cemevinin ya-
p›laca¤› arazinin imara
aç›k olmad›¤› bahanesine
s›¤›narak,  Alevi halk›n
ibadet yerlerini
yapmas›n› engel-
lemeye çal›flt›lar. 

450 bin nüfus-
lu ilçede 144 ca-
mi varken, 20 bin
Alevi için sadece 30 metrekarelik
cemevi var ve Aleviler PSAKD fiu-
besi öncülü¤ünde 1800 metrekare-
lik cemevi yapmak istiyorlar. Üç
y›ld›r bu konuda mücadele sürüyor.
Kazan›lm›fl tam 54 mahkeme olma-
s›na, onlarca eylem düzenlenmesine
karfl›n, belediye ve kaymakaml›k
tutumundan vazgeçmedi. 

Oysa, “imar” gerekçesi bilinçli
bir flekilde engel olarak ç›kar›lm›flt›.
Belediye cemevi yap›lacak araziyi,
imar de¤iflikli¤i yaparak yeflil alana
dahil etti. Ayn› yerde çok say›da
evin, caminin, okul ve kamu binas›-
n›n bulunuyor olmas› ise, Alevi hal-
ka “sizin ibadet yerinizi bilerek ya-
sakl›yoruz” demenin bir ifadesiydi.

AKP gericili¤inin Alevi halk›n
inanc›n› yok sayma, cemevlerini
ibadet yeri olarak kabul etmeme po-
litikas›yd› uygulanan. Bir baflka de-
yiflle ony›llara dayanan ve çeflitli
dönemlerde katliamlara dönüflen
Alevi halka karfl› yaklafl›m›n bir
ürünüydü. 

Ve bu zihniyet, kendini ironik
bir flekilde, Alevile-
rin yaflad›¤› Baflaran
Mahallesi’nin ad›n›,
‘Yavuz Sultan Se-

lim’ yaparak aç›¤a
vurdu. 

Yavuz Sultan Se-
lim ad›, Alevi halk
için 40 bin Alevinin
k›y›mdan geçirilmesi
ile özdefltir. Yavuz,
fiah ‹smail’e karfl› sa-
vafl öncesi Anado-

lu'da 40 bin Aleviyi k›l›çtan geçirdi,
Sünni inanc›n› dayatarak Alevili¤i
yok sayd› ve sürekli bask› alt›nda
tuttu. 

Alevi mahallesine, cemevi ko-
nusunda tart›flmalar›n sürdü¤ü gün-
lerde bu ad›n verilmesi, Pir Sultan
Abdal Sultanbeyli fiubesi Baflkan›
Sadegül Çavufl’un deyifliyle, aç›k
bir "mesajd›".

Ancak, Alevi halk› bu mesaj›
reddederek, üç y›ll›k mücadelesinin
sonucunda temel atmaya karar ver-
di. Alevi halk boyun e¤emezdi.
Keyfilik ve yasakç›l›k karfl›s›nda
susamaz, geri çekilemezdi. Devrim-
cilerle birlikte hareket eden PSAKD
ve bölgede yaflayan binlerce Alevi,
kararl›l›¤›n› aç›l›fl törenine yans›tt›.  

Alevi Halk Üzerindeki 
Bask›lar Devlet Politikas›d›r

Cemevinin temel atma töreni bir
flenlik fleklinde 8-9 Nisan günlerin-
de gerçeklefltirildi. Binlerce kiflinin
kat›ld›¤› törende, Alevi Bektafli
Dernekleri Federasyonu Baflkan›
Ali Kenano¤lu, PSAKD Genel Bafl-
kan› Kaz›m Genç, Temel Haklar Fe-
derasyonu Baflkan› Asuman Özcan,
AABK Yöneticisi Servet Demir de
birer konuflma yapt›lar. 

Kerbela’dan Gazi’ye yaflamlar›-
n› yitiren Aleviler için sayg› duruflu
ile bafllayan törende, semahlar dö-
nüldü, türküler söylendi. Kaz›m
Genç, cemevinin hem ibadet hem
de direnifl yeri olaca¤›n› söyledi. Ali
Kenano¤lu “yasalar›n eflit uygulan-
mas›n›” isterken, Servet Demir de,

Alevilerin yok say›ld›¤›-
na dikkat çekti. Temel
Haklar Federasyonu Bafl-
kan› Asuman Özcan, Sul-
tanbeyli’de sürdürülen
mücadeleye deste¤ini ifa-
de ederken, Alevi halk
üzerindeki bask›lar›n
devlet politikas› oldu¤u-

nu kaydetti. Der-
nek Baflkan› Sa-
degül Çavufl ise,
cemevi yap›m sü-
recinde yaflanan-
lar› özetleyerek,

her ne pahas›na olursa olsun ceme-
vini dayan›flma içinde yapacaklar›n›
söyledi. 

Kurbanlar›n kesildi¤i törende,
Ali Ekber Eren, Nurettin Güleç,
Ercan Göksu, Afl›k Bayram, Nilüfer
Sar›tafl, Hasan Papur ve Grup
Yorum türküler söylerken, semah
ekibi semah gösterisi sundu.

Gün Direnme Günüdür

Törene gelen çok say›da mesaj-
dan biri ise, Alevi gelene¤inin zul-
me biat etmemede somutland›¤›n›
direnifli ile yaflatanlardan Av. Behiç
Aflç›’ya aitti. 

‹ktidar›n cemevleri politikas›n›
hat›rlatan Aflç› mesaj›nda:

“Ama eminim ki inançlar›n›z›n
gere¤ini yapmak için, ölümü göze
al›rs›n›z. Biz de inançlar›m›z için
ölümü göze al›yoruz. Nas›l ki siyasi
iktidar sizleri dini inançlar›n›zdan
vazgeçirmeye çal›fl›yorsa bizleri de
düflüncelerimizden vazgeçirmeye
çal›fl›yor. Bunun için tecrit politika-
lar› uyguluyor.

Sizlerin dini inançlar›n›z›n yafla-
mas›na izin ver-
meyen iktidar›n
politikalar› bizleri
de öldürmektedir.

Gün a¤lama,
s›zlanma zaman›
de¤ildir. Gün di-
renme günüdür.
Fiziken aran›zda
olamasam da bilin
ki yan›n›zday›m,
sizinleyiz.”

SSuu ll tt aannbbeeyy ll ii   CCeemmeevv ii   TTeemmee ll ii   AA tt ›› ll dd ››

Alevi halk boyun e¤medi

Sadegül ÇÇavufl Asuman ÖÖzcan
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Devrimci, demokrat insanlar›n, örgütlü bir halk›n yaflad›¤› Nurtepe Ça-
yan Mahallesi, bir süredir polisin yo¤un bask›s›na maruz kal›yor. Devrimci
kimli¤inden kaynakl› uygulanan bask›lar, son bir hafta içinde daha da bo-
yutland› ve psikolojik, fiili sald›r›lara dönüfltü.

Sokaklar, caddeler panzerler, Akrep denilen z›rhl› araçlarla tutularken,
eli silahl› özel timler toplu flekilde mahalle aras›nda gezerek gözda¤› verme-
ye çal›fl›yorlar, kafelerde, kahvehanelerde keyfi bir flkilde kimlik kontrolle-
ri yap›yorlar. 

Konuya iliflkin bir halk toplant›s› düzenleyen Nurtepe Temel Haklar, ma-
hallenin bu teröre boyun e¤meyece¤ini ifade ederken, duyarl›l›k ça¤r›s›nda
bulundu. Bu amaçla, evlerin ve esnaflar›n tek gezilerek ça¤r› yap›ld›¤› s›ra-
da, sivil polisler keyfi flekilde, ça¤r› yapan iki Temel Haklar çal›flan›na kim-
lik kontrolü dayatt›, Temel Haklar üyelerinin bu reddetmesi üzerine, polis-
ler Özgür Gün ve Onay isimli dernek çal›flanlar›n›, tartaklamaya çal›flt›. Ça-
yan Mahallesi halk› polise tepki göstererek dernek üyelerini sahiplendi ve
Temel Haklar üyeleri ile birlikte polisi protesto eden sloganlar hayk›rd›. 

Yo¤un polis ablukas›na ra¤men fiehit Kubilay ilkö¤retim okuluna kadar
yürüyen halk›n sahiplenmesi ve günlerdir uygulad›¤› terörün sonuçsuz kal-
d›¤›n› gören polis, daha da tahammülsüzleflti. 

Okul önünde kitleye sald›rarak, aralar›nda Temel Haklar Baflkan› ‹hsan
Bulut'un da bulundu¤u yaklafl›k 20 kifliyi gözalt›na ald›. Gözalt›na al›nanlar
Alibeyköy polis karakolunda götürülürken bu kez gözalt›lar›n serbest b›ra-
k›lmas› için bir yürüyüfl gerçeklefltirildi ve devrim flehidi Hüseyin Aksoy’un
ad›n› tafl›yan parkta atefller yak›larak pankart aç›ld›. 

Bu mahalle kuruluflundan bu yana say›s›z bask›y›, terörü gördü, yaflad›.
Bugüne kadar oligarflinin terörü, halk›n örgütlülü¤ünü da¤›tmay›, devrimci-
leri onlardan tecrit etmeyi baflaramad›. Yine baflaramayacak, çünkü burada
yaflayan halk örgütlülü¤ün önemini bilince ç›karm›flt›r. Çayan Mahallesi
devrimci kimli¤ine ve tarihine, geleneklerine sahip ç›kacak, koruyacakt›r.

Çayan Mahallesi 
Polis Terörüne 
Boyun E¤meyecek!

Düzeltmeler
1- 46. say›m›zda; Erzincan

Gençlik Derne¤i üyesi R›za fia-
hin'in abisi Hüseyin fiahin’in, kar-
deflinin tutuklanmas› nedeniyle ifl-
ten at›ld›¤› belirtilmifltir. Hüseyin
fiahin dergimizi arayarak; ‹flten
at›lma nedeninin kardeflinin tutuk-
lanmas›yla ilgisi bulunmad›¤›n›,
DTP ‹l baflkan› oldu¤unu ve “New-

roz’da Kürtçe konuflmas›” nede-
niyle at›ld›¤›n› belirtmifltir. 

2- 44. say›m›zda; ‘Dersim’de
halk barikat›’ bafll›kl› haberimizde,
Temel Haklar’›n bas›lmas›na karfl›
geliflen protesto eylemlerinin
“HÖC öncülü¤ünde” oldu¤u belir-
tilmifltir. Do¤rusu; protesto eylem-
lerinin “HÖC, DHP, ESP, HKM,
EMEP öncülü¤ünde örgütlendi¤i”
fleklinde olacakt›r. 

Ba¤c›lar A¤ar’a Protesto

DYP Genel Baflkan› katil Mehmet A¤ar, 6
Nisan günü geldi¤i Ba¤c›lar’da HÖC üyeleri
taraf›ndan protesto edildi. Ba¤c›lar Ceme-
vi’nde A¤ar’la karfl›laflan HÖC üyeleri, “Katli-
amc›lar›n cemevinde ne iflinin oldu¤unu” so-
rarak, “Kanl› ellerinle insanlar›n ellerini s›ka-
mazs›n, birçok insan›m›z›n katili buraya gele-
mez”  diye konufltular, sloganlar att›lar. Ce-
mevi yönetiminin katile Cemevini açmas›n› da
elefltiren HÖC’lüler, Cemevi önünde bekleyen
insanlara da, A¤ar’›n suçlar›n› anlatt›lar.  

Adana Fuhufla Hay›r!

Adana’n›n 60 bin nüfuslu Belediye Evleri
mahallesinde bir süredir artan h›rs›zl›k, fu-
hufl, çeteleflme olaylar›na karfl› çözüm bul-
mak amac›yla Adana Temel Haklar taraf›n-
dan bir çal›flma bafllat›ld›. Üç hafta boyunca
yap›lan halk toplant›lar› sonunda, Adana Te-
mel Haklar Mahalle Komisyonu kuruldu. 

Komisyon ilk olarak 7 Nisan’da Cuma na-
maz› ç›k›fl›nda, 8 Nisan’da da mahalle pazar-
›nda bildiriler da¤›ttt›. Bildiride flu ifadelere
yer verildi:

“Mahallemizin fuhufl yuvas› haline geti-
rilmesini istemiyoruz. Biliyoruz ki, ancak ken-
di sorunumuza sahip ç›karsak istediklerimizi
elde edebiliriz. Pisli¤i ancak halk olarak bir-
leflti¤imizde temizleyebiliriz. Onurumuz, na-
musumuz için birleflelim, mücadele edelim”
dediler.

Eyüp Y›k›ma direnece¤iz

Eyüp Temel Haklar’›n y›k›mlara karfl› sür-
dürdü¤ü çal›flmalar kapsam›nda oluflturulan
komisyon, “Kentsel Dönüflüm Projesi”nin ma-
halleyi yeniden gündemine almas› üzerine, 5
Nisan akflam› dernek binas›nda topland›. 

Mahallede, Temel Haklar Federasyo-
nu’nun “Gücümüz Birli¤imizdir” kampanyas›
çerçevesinde halk toplant›lar›, imza kampan-
yalar› düzenlenmiflti. Bu çal›flmalar s›ras›nda
halk taraf›ndan seçilen 25 kiflilik komisyonun
toplant›s›nda, y›k›mlara karfl› halk› örgütleme
karar› al›n›rken, sokak toplant›lar ve ard›n-
dan genifl halk toplant›lar› düzenlenece¤i bil-
gisi verildi.
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“‘Bunlar nas›l y›k›l›r, nas›l gide-
rilir?’ deniliyordu. Hepsi y›k›ld›.
Demek ki kararl› olursan›z y›kars›-
n›z. fiehirlerimizi bir ur gibi saran
gecekondu düzenini ortadan kald›r-
mak en büyük idealimizdi. fiimdi bu-
nu baflar›yoruz, bunu Türkiye gene-
linde baflarmak zorunday›z.”

“Ac›nd›rma gayreti içinde olan-
lar var. ‘Zavall›lar›n bir evi vard›,
bak onu da y›kt›lar’... Nereden za-
vall› oluyor. Orada bir iflgal var.
Zavall› dedi¤iniz bak 200 YTL tak-
sitle daire sat›l›yor, gitsin oradan
s›f›r bir daire als›n. Yok. Gettolar
oluflturuluyor ve bu gettolarda nele-
rin oldu¤unu düflünün. At arabas›-
n›n tafl›d›¤› tu¤lalarla, biriketlerle
hemen oraya bir fley buldum kondu-
ray›m, ondan sonra ‘buras› benim,
ben vatandafl›m’... Olmaz. Bu bir
vatandafll›k hakk› de¤ildir. Bu va-
tandafll›k hakk›n› ihlâldir.” 

Baflbakan Tayyip Erdo¤an, Top-
lu Konut ‹daresi (TOK‹) taraf›ndan
düzenlenen “1. Konut Kurulta-
y›”n›n aç›l›fl›nda böyle konufltu.

Gecekondular ur, gecekondu
halk› iflgalci. Bakmay›n siz y›k›ma
direnip zavall› rolü yapt›klar›na...
Bu zihniyet aç›kça yoksullar› asalak
görüyor, afla¤›l›yor. T›pk› köylü-
ye asalak diyen Özal gibi.
Ve gecekondu y›-
k›mlar›nda estiri-

len terörü böyle meflru göstermek
istiyor. Öyle ya, gayrimeflru olan ifl-
galcilerdir, niye ac›yacaks›n›z; at›n
gaz bombalar›n›, dayay›n panzerle-
ri, dozerleri yerlebir edin! “Kararl›-
l›k” dedi¤i budur.

Güya, gecekondular› y›k›p sos-
yal konut yap›l›yormufl. Geçin bu
masallar›! Milyonlar›n iflsiz, asgari
ücretin 380 YTL oldu¤u bir ülkeden
söz ediyoruz. Yapt›klar› iki günde
y›k›lmaya bafllayan islamc› inflaat
flirketlerine rant kap›s› aç›ls›n diye
ortaya at›lan projelerle halk› uyut-
maya çal›fl›yor, Tayyip.  Haydi bunu
da bir kenara b›rakt›k, 45 metrekare
kutu daireler için, bir asgari ücretli
20 y›l boyunca hiçbir fley yiyip iç-
meden, çocu¤unu okutmadan nas›l
sahip olacak? Yoksullardan bihaber
yaflayan Fransa kraliçesinin “ekmek
bulam›yorlarsa pasta yesinler” hika-
yesine benziyor. 

“‹flgalci” diyor Erdo¤an. Sahil
beldelerini b›rakt›k, sadece ‹stan-
bul’daki binlerce kaçak ve gerçek
anlamda ormanlar› ya¤malay›p ifl-
gal yapan villalara ayn› flekilde sal-
d›ram›yor, zenginlere “rol yap›yor-
lar” diyemiyor, onlar› “ur” diye afla-
¤›layam›yor. Niye? Çünkü; onlar bu

ülkenin giriflimci vatandafllar›!
Yoksullar ise, gerekti¤inde
ucuz emekleri sömürülecek
olan, “ihtiyaç fazlas›” oldu-
¤unda en ücra yerlere sürülüp
gözden uzak olmas› gereken
yarat›klar!

Tüm gecekondu halk›n›
afla¤›l›yor, hor görüyor baflba-

kan. Zavall› de¤illermifl. Bu zih-
niyet evleri halk›n bafl›na y›k›yor,
düflman gibi gaz bombalar› ile
sald›r›yor. Ne zaman ki, iftar za-
man› yoksullar›n yan›nda olma
flovu yapmaya ihtiyaç duyuyor, o
zaman bu “ur”lar›n kap›s›n› ça-
l›p, Emine ‘Kontes’ ile birlikte
kameralara poz veriyor. Madem
iflgalci, niye kap›s›n› çal›p, sofra-

s›na oturup meflrulaflt›r›yorsun?

Gecekondulaflmay› kimse sa-
vunmaz, ancak AKP iktidar›n›n ya-
flama geçirdi¤i projede “sosyal”
olan hiçbir yan yoktur. Polis zoru ve
y›k›m araçlar› ile dayat›lm›fl bir
soygunculuk vard›r.

Sanki bakkaldan ekmek almak-
tan söz eder gibi taksitli daireden
söz ediyor. Peki var›n› yo¤unu ak›t-
t›¤› varolan kondusu? O yok say›la-
cak, diyor ya “s›f›rdan” olacak,
böylece inflaat flirketleri kazan›rken,
Tayyip de, burjuva düzeni için her
zaman bir sosyal tehlike olarak gö-
rülen yoksul mahalleleri ortadan
kald›racak. Geçen y›l bugünlerde
Genelkurmay taraf›ndan da bu ger-
çe¤in alt› çizilmiflti. 

Erdo¤an’a bakarsan›z, bunca in-
san keyfi için gelmifltir büyük kent-
lere. Tar›m politikas›n›n kentlere
sürdü¤ü yoksul köylüler de¤ildir.
1940’lardan bu yana çarp›k sanayi-
nin ucuz iflgücü ihtiyac› için kentle-
rin sa¤l›ks›z koflullar›nda yaflamaya
mecbur edilenler de¤ildir. Kürdis-
tan’da yak›lan, boflalt›lan köylerin
insanlar› de¤illerdir. Durup durur-
ken gelmifller ve at arabalar› ile tafl›-
d›klar› tu¤larla iflgal etmifller. Bur-
juvalarla, kendi zümresi ile kar›flt›-
r›yor anlafl›lan. Kendi evi dahil ka-
çak villalard›r, sitelerdir iflgalciler. 

Yoksul gecekondu halk›na diyor
ki; bakmay›n bu devlet hepimizin-
dir yalan›na; bu devlet tüm varl›¤›
ile birlikte zenginlerindir, bu neden-
le bu topraklara yerleflen her yoksul
zenginlerin mal›n› iflgal etmifltir.

Gecekondu halk›!

Bu afla¤›lamaya karfl› durmal›,
evlerimizin y›k›lmas›na karfl› örgüt-
lenmeliyiz. TOK‹ projeleri, bir al-
datmad›r, y›k›ma ses ç›karmamam›z
içindir. Aldanmayal›m! Yar›n pifl-
man olaca¤›m›z bu oyunu bozal›m.

Bu topraklar bizimdir, bir avuç
zenginin de¤il. Bizim olan› koru-
mal›y›z. 

Evet “ac›nd›rma” de¤il, direni-

flimizle bu ülkede bizim yaflad›¤›-

m›z›, bu topraklar› onlara b›rak-

mayaca¤›m›z› göstermeliyiz.

Tayyip ‹ftar fiovunda Hat›rlad›¤› 

Gecekondulara Kin Kustu



Yürüyüfl okurlar›na merhaba!
Proletaryan›n tarihi aç›s›ndan ve ta-
bii ülkemiz s›n›flar mücadelesi tari-
hi aç›s›ndan önemli bir gün var önü-
müzde: 1 May›s.

Nerede, nas›l kutlanaca¤›na dair
tart›flmalar yo¤un biçimde devam
ediyor. Fakat önceki y›llardan da bi-
liyoruz, tart›flmalar, çeflitli kesimle-
rin çarp›k yaklafl›mlar› nedeniyle
bazen öyle bir hal al›yor ki, 1 Ma-
y›s’›n özü kayboluyor ortadan.
Özellikle düzen sendikalar› ve re-
formizm, sanki sadece biçimsel ba-
z› fleyler tart›fl›l›yormufl gibi bir iz-
lenim vermeyi, kendileri aç›s›ndan
daha uygun görüyorlar. ‹flte bu nok-
tada “1 May›s’›n Anlam›” üzerinde
durmakta yarar gördük. Sohbetimi-
ze Devrimci ‹flçi Hareketi’nden Gü-

ler arkadafl da kat›l›yor. Hem hali
haz›rda 1 May›s konusunda kimin
ne dedi¤ine, hem de 1 May›s’›n
geçmifline daha vak›f olmas› aç›s›n-
dan sohbetimizi zenginlefltirecektir.
‹lk sözü de Güler arkadafla veriyo-
rum. Buyur Güler. 

Güler: D‹H ad›na ben de Yürü-
yüfl okurlar›n› selamlayay›m önce.
Konuya nereden bafllayay›m biraz
tereddütlüyüm. Siz sorular›n›zla
yönlendirirseniz daha iyi olur san›-
r›m. Çünkü bu konuda hiç kuflku
yok ki, tart›fl›lmas›, aç›lmas› gere-
ken bir çok yan var. Fakat tespit et-
ti¤iniz konu itibariyle flunu belirte-
yim girifl olarak. Hemen yer y›l ya-
p›lan 1 May›s tart›flmalar›nda mese-
le hiçbir zaman biçimsel anlamda
“flunlar flu alanda yapmay›, bunlar
bu alanda yapmay› savunuyorlar”
fleklinde bir tart›flma ve ayr›flmayla
s›n›rl› olmam›flt›r. Alan, biçim tart›fl-
mas›, muhtevan›n bir yans›mas›d›r. 

Devrimciler, ad› tarihsel olarak
“1 May›s Alan›’na” dönüflmüfl

“Taksim”i hat›rlatt›kça, reformist-
ler, uvriyerist oportünistler, devrim-
cileri, 1 May›s’› “alan tart›flmas›na”
s›k›flt›rmakla elefltiriyorlar. Asl›nda
onlar›n alan tart›flmas› diye küçüm-
ser görünüp önünü kesmek istedik-
leri, 1 May›s’›n özü tart›flmas›d›r ve
düzen sendikac›l›¤›, reformizm,
Taksim’den bucak bucak kaçarken,
asl›nda 1 May›s’›n özünden kaç-
maktad›r. Bu anlamda, 1 May›s’›n
özünün ne oldu¤u gerçekten tekrar
tekrar vurgulanmas› gereken bir
yand›r. Konu seçiminiz bu aç›dan
isabetli olmufltur. 

1 May›slar, dönemsel koflullara
ba¤l› olarak bizde de, baflka ülkeler-
de de baz› dönemler öne ç›km›fl, ba-
z› dönemlerde de geri plana düfl-
müfltür. Mesela 1960’larda 1 Ma-
y›s’a yönelik böyle bir yo¤unlaflma
olmam›flt›r. Ama ne o günü bu ko-
nuda “eksik kalm›fllard›r” diye elefl-
tirebiliriz ne de o günden bugüne
bak›p bugünkü yo¤unlaflmaya yan-
l›fl denilebilir. 

1 May›slar’›n 1970’lerin ikinci
yar›s›nda ülkemiz s›n›flar mücadele-
sinde haketti¤i yeri almaya bafllama-
s›, 1960’lardan bafllayan bir biriki-
min, 70’lerde devrim ve sosyalizm
fliarlar›yla geliflen mücadelenin bir
ifadesidir. Bu paralellik, bize 1 Ma-
y›s’›n özünü de gösterir. 1 May›s’›n
özü, iflçi s›n›f›n›n sosyalizm müca-
delesidir. Dolay›s›yla devrim ve sos-
yalizm mücadelesinin gelifltirilmesi-
ne, ayn› anlamda, iflçi s›n›f›n›n ve
ezilenlerin s›n›f bilinciyle donat›l-
mas›na hizmet etmeyen her 1 May›s,
özünden kopar›lm›fl bir 1 May›s’t›r.  

Kemal: Bu konuda tart›flma-
larda kullan›lan adeta “klifleleflmifl”
kavramlar, teoriler var. Reformizm,
revizyonizm neredeyse her y›l tar-
t›flmalarda, yaz›lar›nda “önemli
olan alan de¤il talepler” der,  kimi-
leri bunu “takvim devrimcili¤i” ola-
rak adland›r›r, kimileri “tafl atan-
larla birlik olup olmamak”tan söze-

der. 1 May›s’›n özü ve anlam› aç›-
s›ndan bunlar neyi ifade ediyor?

Güler: Evet, dedi¤in gibi, her
sene karfl›m›za ç›kan söylemler
bunlar. K›saca flunlar› belirtebilirim
bu noktada. 

Gerçekten Taksim çerçevesinde
tart›fl›lan bir alan meselesi midir sa-
dece? Tabii ki hay›r. Taksim müca-
delesi, ayn› zamanda katliamc› ta-
rihle bir hesaplaflmad›r. Taksim, ay-
n› zamanda sol için de bir hesaplafl-
ma ça¤r›s›d›r. Biz hemen her y›l
b›kmadan usanmadan hat›rlatt›k bu-
nu. Taksim tart›flmas›, mevcut ko-
flullarda demokratik mücadelenin
nas›l yürütülece¤ine, iflçi s›n›f› mü-
cadelesinin geliflmesinden ne anla-
fl›ld›¤›na iliflkin bir tart›flmad›r. 

Reformizm karfl›m›za genellikle
“biz olay ç›kmas›n› istemiyoruz”
diye geliyor. Mant›ks›z ve saçma bir
görüfl. Devrimciler de “olays›z”
kutlamak isterler; fakat bu “olay-
s›z” ç›kmas› için sloganlar›ndan, ta-
leplerinden, 1 May›s’› ele al›fl bi-
çimlerinden taviz vermeleri anlam›-
na gelmez. Bizim için esas olan 1

May›s’› devrimci bir muhtevayla

kutlamakt›r. E¤er bu muhteva bir
“çat›flma” nedeni olacaksa, yani oli-
garfli bu muhtevaya sald›racaksa,
aman sald›rmas›n diye biz o muhte-
vadan vazgeçmeyiz. Sald›r›rsa sal-
d›r›r ve kitle mücadelesi o noktada
farkl› biçimler içinde geliflir. Ayr›m
noktas›, demek ki olaydan, tafl at-
maktan, çat›flmadan yana olup ol-
mama de¤ildir. Böyle göstermek
demagojiktir. Ayr›m noktas›, sendi-
ka a¤alar›na, polisin dayatmalar›na,
burjuvazinin ideolojik kuflatmalar›-
na teslim olup olmamad›r. Polis sal-
d›rmas›n, iktidar yasaklamas›n diye,
1 May›s’›n simgesi olan k›z›l bay-
raklar› dalgaland›rmaktan vazgeçe-
ceksen, iflçilerin, devrimcilerin söz
hakk›ndan vazgeçeceksen, devrim
ve sosyalizm sloganlar›ndan vazge-
çeceksen, bu “olays›z” 1 May›s’tan
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yana olmak de¤il, 1 May›s’› burju-
vaziye ve iflbirlikçilerine teslim et-
mektir.   

“Takvim devrimcili¤i” meselesi-
ne gelince: 1 May›s’›n “takvim”
olarak önemi, enternasyonal anlam›
tart›fl›lamaz. Elbette takvim olarak
önemi var ve biz o önemi verece¤iz.
Ama s›rf 1 May›s’ta bir meydana
ç›km›fl olmak için yap›yorsan, iflte o
o zaman takvim devrimcili¤i olur.
E¤er o “takvim”leri, s›n›flar müca-
delesinin güncel, somut talep ve ih-
tiyaçlar›yla birlefltirirseniz, mesele
“takvim” meselesi olmaktan ç›kar.

Tüm y›ldönümleri, eylemler, ör-
gütlenmeler, sonuçta tek bir amaçta
birleflir; devrim ve sosyalizmi gelifl-
tirmek. Tüm tart›flmalar ve ayr›flma-
lar da bu hedeften kopmalar›n, sap-
malar›n oldu¤u noktada ortaya ç›-
kar. 1 May›s tart›flmalar›n›n özü de
budur. E¤er konfederasyonlar, re-
formist legal partiler baflka fley, biz
baflka fley söylüyorsak, temelinde
bu sorun vard›r. 

1 May›s alanlar›nda devrim ve
sosyalizm rüzgar› esmeli. Öyle bir
rüzgar ki, o alandan tafl›p gecekon-
du semtlerine, fabrikalara, iflyerleri-
ne okullar›na ulaflmal›. ‹flte o zaman
zaten 1 May›s, sadece tek bir günde
bafllay›p biten bir eylem olmakla da
kalmaz. Asl›nda “takvimcilik” ya-
pan, 1 May›s’› yasak savma anlay›-
fl›yla, ekonomist mant›kla ele alan-
lardan baflkas› de¤ildir. Çünkü onla-
r›n yapt›¤› 1 May›s’tan, ertesi güne
hiçbir fley kalmaz. 

Özlem: 1 May›s’›n anlam› el-
bette sendikal çevreler taraf›ndan
da, solun tüm kesimleri aç›s›ndan
da en az›ndan “teorik” olarak bili-
nir. Bu anlam›, 1 May›s’›n tarihi de
hiç tart›flmaya yer b›rakmayacak fle-
kilde gösterir zaten. Ben bu anlam-
da izninizle biraz tarihinden sözet-
mek istiyorum. Sonra yeniden gün-
cele, somuta döneriz. 

Bilindi¤i gibi, 1 May›s’›n ilk
kayna¤› 1886’da Amerika’da iflçile-
rin 8 saatlik iflgünü için bir mücade-
le bafllatmalar›na uzan›r. Görülece¤i
gibi bu ekonomik bir taleptir fakat 1

May›s’› ekonomik taleplere hapset-
mek, yine de 1 May›s’›n tarihsel an-
lam›n›n inkar›d›r. fiöyle ki; iflçiler,
tarih sahnesine ç›kt›klar› andan iti-
baren mücadele ettiler burjuvaziyle.
Ama hedefleri yoktu, makinalar› k›-
r›p döktüler, çünkü bir alternatif dü-
zen düflüncesi yoktu. 8 saatlik iflgü-
nü mücadelesi ise, iflçi s›n›f›n›n ta-
rih sahnesine örgütlü bir s›n›f olarak
ç›kmas›na iflaret eder. Nitekim,
1889’da Enternasyonal’da bu mü-
cadeleyi, tüm dünya iflçilerinin mü-
cadelesi haline getiren 1 May›s ka-
rar› al›n›r. Burjuvaziyle s›n›fsal an-
lamda aç›k bir karfl› karfl›ya gelifltir
1 May›s. ‹flçi s›n›f›n›n “kendili¤in-
den s›n›f” olmaktan ç›k›p kendisi

için bir s›n›f olmaya bafllamas›n›n
devam› olarak da iflçi s›n›f› art›k
kendi iktidar› için, sosyalizm için
mücadele eden bir güç haline gelir.
Ve tüm dünyada 1 May›slar, iflçi s›-
n›f›n›n devrim ve sosyalizm yürü-
yüflüne ba¤l› bir muhteva kazan›r.  

Mazlum: Evet, Özlem arkadafl
bu tarihi geliflimi yerinde hat›rlatt›.
1 May›s konusunda yaklafl›k 120
y›ld›r süren mücadelenin özü budur.
E¤er böyle olmasayd›, bütün mese-
le iflçilerin baz› ekonomik haklar›y-
la s›n›rl› bir gösteri meselesi olsay-
d›, burjuvazi yüzy›ld›r 1 May›s’›
yoketmek için u¤raflmazd› zaten. 

Biliyorsunuz, ülkemizde hemen
her 1 May›s öncesi yaflanan klasik
geliflmeler vard›r: ‹flte burjuva ba-
s›nda “1 May›s alarm›”, “olay ç›ka-
cak” türünde haberler veya polisin
“1 May›s öncesi operasyon ve gö-
zalt›lar›” gibi geliflmelerdir. Ama
sanmay›n ki bunlar ülkemize özgü-
dür. 1 May›s’›n “enternasyonal” ni-
teli¤i bu noktada da hükmünü sür-
dürür. 

Mesela “1 May›s Alarm›” sözü,
ta 1892’de Amerikan, ‹ngiliz burju-
va bas›n›nda kullan›l›r ilkin. Nas›l
“alarm” vermesinler. 2. Enternasyo-
nal’in ça¤r›s›yla yap›lan 1 May›s
1890’daki eylemler gerçekten çok
etkili olmufltur. Mesela sadece
Londra'daki 1 May›s eylemine ya-

r›m milyon iflçi kat›lm›flt›r. Keza
birçok büyük flehirde de yüzbinler

yürümüfltür. 1892’de 1 May›s ya-
saklar› da bafllam›fl ve “alarm” söy-
lemleri ortaya at›lm›flt›r. 

Afla¤›da okuyaca¤›m flu sat›rlar
da 1912 Rusyas›’ndan: “May›s gel-
di. May›s'›n gelifli, havalar bir ya-
na, genellikle saray sakinlerinin
pek hofluna gitmez, çünkü bir prole-
ter 'bayram'›yla bafllar. Bu y›l... 1
May›s özellikle tehlikeliydi. Çeflitli
grev ve gösteri söylentileriyle dolu
büyük kent havas›nda yang›n koku-
su vard›. Güvenilir polisimiz hisse-
dilir derecede sinirliydi, ev arama-
lar› yapt›, kimi kiflileri tutuklad›, so-
kak gösterilerini önlemek için bü-
yük devriye birlikleri örgütledi.”

1912 y›l›n›n May›s’›nda Peters-
burg’da yay›nlanan bir gazeteden
bu sat›rlar. 1 May›s’› devrimci içeri-
¤inden uzaklaflt›r›p ekonomizme
hapsetmeye, enternasyonalist anla-
m›ndan uzaklaflt›rmaya yönelik
yaklafl›mlar hep oldu. Ama burjuva-
zi bu durumlarda bile, 1 May›s’›n
tafl›d›¤› tarihsel anlam› hiç unutma-
d›¤› içindir ki, 1 May›s’a karfl› poli-
tik, polisiye savafl›n› yüzy›l› aflk›n-
d›r sürdürüyor. Burjuvazinin savafl›,
ondaki enternasyonalist ve sosyalist
özü yoketmektir. Ülkemizdeki “ba-
har flenli¤i” yak›flt›rmas› bunun ti-
pik bir örne¤idir. “Kavga de¤il bay-
ram günü” söylemi de bundan ba-
¤›ms›z de¤ildir.  

Güler: Tabii burjuvaziye bu
savafl›nda yard›mc› olan iflbirlikçi-
lerini unutmamak laz›m. 1 May›s’›n
özünü boflaltmakta burjuvazinin en
büyük yard›mc›s› da her zaman sar›
sendikac›l›k olmufltur. Çeflitli refor-
mist, revizyonist güçler de zaman
zaman derece derece buna dahildir.

Bu iflbirlikçili¤in ülkemizdeki
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1 May›s alanlar›nda devrim ve
sosyalizm rüzgar› esmeli. Öyle
bir rüzgar ki, o alandan tafl›p
gecekondu semtlerine, fabrika-
lara, iflyerlerine okullar›na
ulaflmal›. ‹flte o zaman 1 May›s,
sadece tek bir günde bafllay›p
biten bir eylem olmakla kal-
maz. 
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bafl temsilcisi Türk-‹fl’tir. San›r›m
siz de duymuflsunuzdur; Türk-‹fl bu
sene, 1 May›s’› “simgesel” olarak
salonlarda kutlama düflüncesinde.
Türk-‹fl’in as›l düflüncesi “hiç kutla-
mama”d›r. Nitekim, 12 Mart veya
12 Eylül sonras›nda, kendi d›fl›ndaki
güçlerin çeflitli nedenlerle 1 May›s’›
gündeme getiremedi¤i dönemlerde,
1 May›s Türk-‹fl’in de gündeminde
olmam›flt›r. Türk-‹fl 1 May›s’›, dev-
rimciler 1980 sonlar›nda Taksim
alan›n› zorlamaya bafllayan militan
bir mücadeleye girifltiklerinde hat›r-
lam›fl ve o zaman da 1 May›s’› sa-
lonlara hapsetmeye çal›flm›flt›r. Dev-
rimcilerin -özel olarak da devrimci
hareketin- önderli¤indeki mücade-
leyle alanlar kazan›l›nca, alanlara
ç›kmaya mecbur kalm›flt›r. Alanlara
da 1 May›s’›n hakk›n› vermek için
de¤il, asl›nda oligarfli ad›na alanlar›
denetim alt›nda tutmak için ç›km›fl-
t›r. 2004’te Türk-‹fl’in denetiminden
tamamen ç›kt› 1 May›s. Gerek
2004’te, gerek 2005’te devrimciler
alanda varl›klar›n› daha fazla hisset-
tirdiler. Türk-‹fl’in salonlara dönüflü-
nün bir nedeni, oligarflinin tüm de-
mokratik muhalefeti sindirme politi-
kas›na uyum sa¤lamak, bir nedeni
de alanlarda art›k “misyonunu” oy-
nayamaz hale gelmesidir. 

Bu geliflme de tabii bir tart›flma
konusu. 2004 1 May›s’›nda, daha
önce devrimcilere karfl› “birlikte”
davranan sendikal blokta bir ayr›l›k
oldu. O zaman da dedi¤imiz gibi,
her ayr›l›k kötü de¤ildir, Saraçhane
ayr›flmas› do¤ru bir ayr›flmayd›. 1
May›slar’›n içinin boflalt›lmas›na
karfl› küçük de olsa bir ad›md›. 

Tüm sendikal güçlerin 1 Ma-
y›s’ta birlikte olmas› iyi bir fleydir.

Fakat sadece “birlik” her fley de¤il-
dir. Reformistlerle, oportünistlerle
ayr›flt›¤›m›z bir nokta da buras›d›r.
Biz 1 May›s’›n “birleflik ve dev-

rimci” olmas›n› istiyoruz. Bu iki
özelli¤in yanyana bulunmas›n›
amaçl›yoruz. 

Kemal: Bu noktada flunu da
ekleyim isterseniz. 2004’te Saraç-
hane ve Abide-i Hürriyet ayr›flmas›
yafland›¤›nda, özellikle EMEP’liler,
devrimcilere karfl› adeta sald›r›ya
geçmifllerdi. “Küçük burjuvan›n ifl-
çiyle rekabeti... iflçiye karfl› sol-
cu...” diye tasvir ediyorlard› bu ay-
r›flmay›. Hatta h›zlar›n› alamay›p
“Görünürde Türk-‹fl bürokrasisine,
asl›nda iflçi s›n›f›na salland› k›l›ç-
lar...” diyorlard›. 

Türk-‹fl’le iflçi s›n›f›n›n özdefl ol-
du¤u fikrine kendilerini o kadar
kapt›rm›fllard› ki... 

O zaman yine “fiu iflçisiz ve
halks›z "sol birlik" ifline de, 1 Ma-
y›s'la birlikte nokta koyma zaman›-
d›r!” diye ahkam kesmifllerdi. “‹fl-
çili” birlik, Türk-‹fl’li birlikti. Peki,
Hak-‹fl’in 1 May›s’› kutlamayaca¤›,
Türk-‹fl’in alanlara ç›kmama niyeti-
nin aç›kland›¤› flimdi ne olacak?

EMEP ve “iflçi s›n›f›” konusun-
da ayn› bak›fl aç›s› ve söyleme sahip
revizyonist, oportünist gruplar, iflçi
s›n›f›yla, Türk-‹fl’i, Emek Platfor-
mu’nu ayn›laflt›rmakta ve “s›n›f si-
yaseti” yapmay› da onlar›n pefline
tak›lma olarak anlamaktad›rlar. Biz
onlara zaman zaman “iflçici” (uvri-
yerist) diyoruz ama, iflçicilikleri de
bu kadard›r, tamamen düzeniçi, sen-
dikal bir iflçiciliktir. Bu anlamda 1
May›s’› da “iflçi s›n›f›n›n ideolojisi”
çerçevesinde de¤il, düzen sendika-
c›l›¤›n›n politikalar› çerçevesinde
ele almaktad›rlar. 

Saraçhane’deki 1 May›s’tan son-
ra Süleyman Çelebi söyle diyordu:
“S›n›f hareketi Saraçhane’den yeni-
den do¤mufltur. ... Bizi yapay olarak
birlefltirenlerle de¤il, bundan sonra
emek dostlar›yla, s›n›ftan yana
olanlarla yürüyece¤iz. Onlarla bir-
likte mücadele edece¤iz.”

Biz bu sözleri de çok ciddiye al-

mad›k. Burjuva politikac›lar gibi
günü birlik söylenmifl sözler, veril-
mifl demeçler, siyasi tahlillerin te-
meli yap›lamaz. Soruna iflçi s›n›f›-
n›n devrim ve sosyalizm mücadele-
si aç›s›ndan bakanlar, iflçi s›n›f›n›n
mücadelesiyle sendikal mücadeleyi
özdefllefltirmezler zaten. Marksizm-
Leninizm’e göre bu, ekonomizmdir.  

Ve biz asl›nda, 1 May›s tart›flma-
lar›nda ekonomizmle tart›fl›yoruz.
Ekonomizm, reformist solun büyük
bölümünün 1 May›s politikas›n› be-
lirleyendir çünkü. Bu anlay›fl, iflçi
s›n›f› içindeki, memur hareketi için-
deki devrimci dinamikleri de bo-
¤an, bast›ran, hatta zaman zaman
oligarfliyle birlik içinde tasfiye eden
anlay›flt›r. Türk-‹fl, Hak-‹fl bir yana,
ilerici özellikler tafl›yan, tabanlar›n-
da devrimci dinamikler olan sendi-
kalar›n y›llard›r 1 May›slar’da,
Emek Platformlar›’nda Türk-‹fl’in
kuyru¤una tak›lmas›n›n nedeni de
bu ekonomizmdir. Lenin sendikala-
ra iliflkin bir yaz›s›nda flöyle diyor:
“Rusya'da oldu¤u gibi, her yerde
oldu¤u gibi, Almanya'da da dar
sendikac›l›k ya da ‘ekonomizm’,
oportünizme (revizyonizme) ba¤l›-
d›r.” (Sendikalar üzerine, syf. 136)  

Özlem: Önceki y›llardaki bir
yaz›m›zda, ülkemizde 1 May›s’›n
tarihi anlat›l›rken dikkatimi çeken
flöyle bir grupland›rma yap›lm›fl:

“1 May›s'› 1 May›s Yapan Üç
Y›l: 1976, 77, 78... 1 May›s’› Yeni-
den Kazanan Üç Y›l: 1988, 89, 90...
1 May›s'› Kitlesellefltiren Üç Y›l:
1993, 94, 95”

2000’lerin 1 May›slar›’n› nereye
oturtmak gerekir? 

Güler: Biraz önce Mazlum ar-
kadafl›n sözünü etti¤i mücadele hep
sürüyor. Mesela, sözünü etti¤in de-
¤erlendirmenin yap›ld›¤› y›llardan
sonraki 1 May›s’ta (1996) kitlesel-
leflme sürerken, 1 May›s’taki dev-
rimci rüzgar daha da güçlendi.
1997’de ise, MGK politikalar› para-
lelinde devrimciler 1 May›s alanla-
r›ndan tasfiye edilmek istendi, ale-
nen alana sokulmamaya çal›fl›ld›lar.
Kimi reformistler de buna do¤ru-

Tüm y›ldönümleri, eylemler, örgüt-
lenmeler, sonuçta tek bir  amaçta bir-
leflir; devrim ve sosyalizmi gelifltir-
mek. Tüm tart›flmalar ve ayr›flmalar
da bu hedeften kopmalar›n, sapmala-
r›n oldu¤u noktada ortaya ç›kar. 1 Ma-
y›s tart›flmalar›n›n özü de budur. E¤er
konfederasyonlar, reformist legal par-
tiler baflka fley, biz baflka fley söylüyor-
sak, temelinde bu sorun vard›r. 
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dan, dolayl› ortak oldular. Ayn›
plan, sonraki birkaç 1 May›s’ta da-
ha uygulanmaya çal›fl›ld›. Devrim-
ciler irade savafl›yla ve do¤ru politi-
kalarla bu sald›r›y› püskürttüler.
Devrimciler olmadan 1 May›s’›n ol-
mayaca¤› herkesin kafas›na kaz›n-
d›. 2000’lerdeki 1 May›slar ise 1
May›slar’›n muhtevas›n› devrimci-
lefltirme mücadelesiyle belirleniyor.
Türk-‹fl olmasa da bu tart›flmalar el-
bette çeflitli biçimlerde sürecektir.
Do¤al olarak reformizmin devrim
diye bir derdi yoktur. 1 May›s’a da
“devrimi nas›l gelifltirir?” diye
bakm›yor. Biz ise tam o noktadan
bak›yoruz. Biçim, alan farkl›l›klar›
da dedi¤im gibi buradan do¤uyor.

Mazlum: Yine tarihten bir ek
yapal›m. Lenin de hemen her 1 Ma-
y›s de¤erlendirmesinde ayn› nokta-
dan, yani devrimi ne kadar, nas›l ge-
lifltirdi¤i noktas›ndan bak›yor. Rus-
ya’da 1905 yenilgisinden sonra, ay-
n› bizde 12 Eylül sonras› oldu¤u gi-
bi, 1 May›slar’da uzun bir kesinti
olur. 1905’ten sonraki en güçlü kit-
le hareketleri 1912 1 May›s gösteri-
leridir. Yayg›n grevler ve meydan-
larda mitingler yap›l›r o y›l. Ama
1912 1 May›s’›na tarihsel önemini
veren bunlar de¤il, Lenin’in deyi-
fliyle “Kitlesel grevlerin, toplant›la-
r›n ve gösterilerin, s›n›rs›z Bolfle-
vik devrimci fliarlar›n iflareti alt›n-
da geçmesi... 1905-1907 Devrimin-
den bu yana ilk kez tekrar silahl›
ayaklanmay› haz›rlama görevini
gündeme koyuyor” olmas›yd›. (Seç-
me eserler, C.4, syf. 398)

Yine Lenin bir baflka yerde 1
May›s’› de¤erlendirirken bak›n ne-
lere dikkat çekiyor: “Ama 1 May›s
grevcilerinin say›s›ndan çok daha
önemli -ve çok daha çarp›c›- olan
fley, iflçilerin sokaklardaki devrimci
gösterileriydi... ‹flçiler kalabal›klar
halinde baflkentin tüm varofllar›nda
ve dört bir yan›nda, devrimci marfl-
lar söyleyerek, devrim için ça¤r›la-
r›n› ç›nlatarak, ellerinde k›z›l bay-
raklarla, hükümetin kat ve kat artan
enerjiyle harekete geçirdi¤i Okrana
ve polis güçleriyle saatlerce savafl-
t›.” (Age. s. 222)

Kuflku yok ki, iflçi s›n›f›n›n dev-
rimimizdeki yeri de, bugün yaflad›-
¤›m›z süreçler de farkl›. Ama 1 Ma-
y›s’›n devrimci muhtevas›ndan an-
lafl›lan, amaçlanan nokta farkl› de-
¤ildir. Devrimden korkan, devrimci
1 May›s’tan da korkar. Kimilerinin
karikatürize etti¤i gibi “devrimci 1

May›s”tan anlafl›lan ve bizim kas-
tetti¤imiz sadece devrimcilerin kut-
lamas› veya sadece at›lan sloganlar-
la, tafl›nan bayraklarla s›n›rl› bir fley
de¤ildir. Bu da oportünizmin ve re-
formizmin klasik karikatürize etme
yaklafl›mlar›ndan biridir. Karikatüri-
ze ederek güya bu tart›flmadan kaça-
caklar. Kaçamazs›n›z. sömürü ala-
bildi¤ine yo¤unlafl›rken “Patronu-

mu seviyorum” afiflleriyle alana ç›-
karak, açl›ktan, zulümden ölümlerin
oldu¤u bir ülkede 1 May›s alanlar›n›
mücadele alan› olmaktan ç›kar›p
hoplan›p z›plan›lan “flenlik” alanla-
r›na çevirerek, düzen sendikac›lar›-
n›n flemsiyesi alt›na girerek, iflçi s›-
n›f›n›n mücadelesinin gelifltirileme-
yece¤i tart›fl›lamayacak kadar aç›k-
t›r. ‹deolojik ve politik olarak “s›n›-
f›” savunanlar›n 1 May›s’›, devrimci
bir muhtevaya sahiptir. 1 May›s’›
devrimci muhtevas›ndan uzaklaflt›r-
maya çal›flanlar, devrimden ve dev-
rimcilikten uzaklaflanlard›r.

Kemal: Evet, bizim için esas
nokta budur. 1 May›s öncesi çal›fl-
malar›m›zda da, 1 May›s alan›nda
da esas olan devrimi gelifltirmektir;

bu anlamda iflçilerin, halk›n örgüt-
lenmesini yayg›nlaflt›rmak, onlara
s›n›f bilincini, mücadele azmini ta-
fl›makt›r. “Çat›flmal› m›, çat›flmas›z
m›, olayl› m› olays›z m›” diye bir
tart›flmalar› olmaz devrimcilerin.
Bu her fleyi düzenin yasall›¤›na, oli-
garflinin icazetine endekslemifl ka-
falar›n tart›flmas›d›r. Biz, hangi tarz,
kitle mücadelesini gelifltirir, hangi
tarz iflçi s›n›f›n›n önündeki engelle-
rin afl›lmas›n› kolaylaflt›r›r, hangi
biçim kitlelere devrim ve sosyalizm
fliarlar›n› en genifl ve aç›k flekilde
ulaflt›rmay› sa¤lar, bunlara bakar,
buna göre bir eylem biçimi tercih
ederiz. Bu sorular›n cevaplar› süre-
ce, güçler dengesine göre farkl›lafl›r.
Bize göre 1 May›s, o alanlara topla-
nan kitlelere ve o alanlardan yans›-
yan havayla tüm halka, mücadele
ruhu vermeli, direnme azmi afl›la-
mal›, meflruluk bilincini tafl›mal›. 1
May›s öncesiyle, alandaki flekilleni-
fliyle ve sonras›yla bunu sa¤l›yorsa,
iflte o zaman devrimci bir muhteva-
ya kavuflturulmufl demektir. 1 Ma-
y›s’›n kutlanma biçimleri, yerleri
dönemlere göre de¤iflebilir, esas
olan bu özdür. 

Sohbetimizi burada noktalarken,
Güler arkadafla teflekkür ediyor ve
tüm Yürüyüfl okurlar›na da, 1 Ma-
y›s’a kadar bu bilinçle alanlar› dol-
durmak, alanlarda devrim ve sosya-
lizm rüzgar› estirmek için çal›flma
ça¤r›s› yap›yoruz. 

Devrimci 1 May›s Platformu Çal›flmalar›n-
dan

Devrimci 1 May›s Platformu, 1 May›s’ta halk›n taleplerini belirli hedeflere
yöneltmek ve halk› 1 May›s alanlar›na ça¤›rmak için yayg›n bir afiflleme ya-
parken, 1 May›s'›n resmi tatil yap›lmas› için bafllatt›¤› imza kampanyas› çerçe-
vesinde de, ‹stanbul'un birçok yerinde imza standlar› açt›. 11 Nisan’da Taksim
Galatasaray Lisesi'nde, 12-13 Nisan’da
Gaziosmanpafla, Befliktafl, Ümraniye ve
Bak›rköy'de, 15-16 Nisan'da Taksim Ga-
latasaray Lisesi önünde aç›lan standlarla
1 May›s'› devrimci özüne uygun kutlama
anlay›fl›yla halka ça¤r›lar yap›ld›. Stand-
lara halk›n ilgisi yo¤undu. 
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Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤-
l›k Sigortas› Yasa Tasar›s› mecliste
görüflülmeye baflland›. AKP, bütün
itirazlara ra¤men yasay› IMF’nin is-
tedi¤i biçimiyle getirdi TBMM’ye. 

Türk-‹fl’in sessizce izledi¤i,
Hak-‹fl’in destekledi¤i yasaya karfl›
ç›kan D‹SK, KESK, ‹TO, TMMOB
ise, referandum sonuçlar›n› 10 Ni-
san günü Meclis’te grubu bulunan
partilere ilettiler. Konfederasyon ve
oda baflkanlar› taraf›ndan iletilen
sonuçlarda, yaklafl›k 2.5 milyon in-
san›n kat›ld›¤› oylamada yüzde 99.4
“Hay›r” ç›kt›¤› hat›rlat›ld›. 8 Ni-
san’da da AKP ‹stanbul il örgütüne
yürüyen emekçiler, tasar›n›n geri
çekilmesini isteyerek, “Herkese
Sa¤l›k, Sosyal Güvenlik Hakk› ‹çin,
Birleflik Mücadeleye” pankart› aç-
m›fllard›.

Hat›rlanacakt›r; referandum so-
nuçlar› dikkate al›nmaz, mecliste
görüflülmesine devam edilirse, ‘bü-

yük yürüyüfl’ bafllat›laca¤› aç›klan-
m›flt›. Bu yaz› yaz›l›rken, iktidar›
geri ad›m att›racak, zorlayacak, kit-
lesel ve radikal bir eyleme iliflkin
herhangi bir haber yoktu. 

SSK hastanelerinin tasfiyesini
hat›rlayal›m. Emek Platformu bile-
fleni konfederasyon ve odalar, “yasa
meclise iner inmez...” diye bafllaya-
rak, “etkili eylemlerden”, “ifl b›rak-
maktan” sözetmifllerdi. Ancak, bur-
juvaziyi tan›mayan ya da tan›ma-
mazl›ktan gelen “emek örgütleri”,
devrimcilerin uyar›lar›na karfl›n, ik-
tidar›n bir gecede yasay› meclise
getirip geçirmesi karfl›s›nda onursuz
bir sessizli¤e bürünmüfllerdi.

‘Sermayenin sald›r›lar›n› püs-

kürtmekten’ sözedilecekse; bu
ucuz oyunlara son verilmelidir ön-
celikle. Ya direnirsiniz ya da diren-
mezsiniz. “Yasa fluraya gelince, bu-

radan gidince...” manevralar›, ken-
di içinde direniflten kaç›fl›n teorileri
haline gelmifltir. Sendikalar›n bu
aç›klamalar›na bakan iktidar›n, on-
lar› hareketsiz b›rakacak biçimde
sermayenin istedi¤i yasalar› birer
birer geçirmesinin önüne bu flekilde
geçilebilir mi?

Evet, yasa TBMM’de. Diyelim
ki yasalaflt› da. Peki bitecek mi her
fley? Bugüne kadar sald›r› yasalar›
konusunda tak›n›lan tutum bu ol-
mufltur; yasalaflana kadar sonuç al›-
c› olmayan eylemlerle emekçiler
oyalanm›fl, yasalafl›nca da “yapacak
bir fley kalmad›” dercesine sesizli¤e
bürünülmüfltür. Ayn› mant›¤›n Fran-
sa’da geçerli oldu¤unu düflünelim;
iki ayd›r süren direnifl yarat›labilir
miydi? Çünkü, Frans›z gençli¤i ve
emekçilerinin püskürttü¤ü düzenle-
me de yasalaflm›fl, onaylanm›flt›.
Burjuva yasalc›l›¤›na teslimiyetin
bir tezahürü olan bu bak›fl aç›s›
terkedilmek durumundad›r. Türkiye
emekçilerinin tarihinde de iktidarlar
taraf›ndan ç›kar›lan yasalar›n geri
çektirildi¤i örnekler hat›rlanmal›d›r.

fiimdi soru flu: Oligarflik iktidar
üzerine düfleni yapt›, yap›yor. IMF
talimat›n›, sermayenin ç›karlar›n›
yerine getiriyor. Konfederasyon ve
odalar ne yapacak? Emekçilerin ç›-
karlar› çerçevesinde sonuç almak
için direnifle geçecek, bugüne kadar
yap›lan› aflan bir flekilde eylemleri
yükseltecek mi? Yoksa “elimizden
geleni yapt›k, milyonlarca insan ya-
saya ‘hay›r’ oyu kulland›, ama ikti-
dar dinlemiyor” mu denilecek?

Sermayenin iktidarlar› hiçbir za-
man, hiçbir konuda emekçileri din-
lemeyecektir, bu do¤ald›r. Emekçi-
ler dinletmesini bildi¤inde, gücünü
ortaya koydu¤unda, tüm halk güçle-
rinin birli¤ini sa¤lamak için düze-
nin icazetine s›¤›nmaktan vazgeçti-
¤inde, sendikac›lar bedel ödemeyi
göze ald›¤›nda, protesto de¤il dire-
nifl örgütlemeyi hedefledi¤inde; is-
ter AKP isterse baflka bir iktidar ol-
sun, dinlemek zorunda kalacakt›r.

Toros Gübre iflb›rakt›
Ceyhan’da kurulu Toros Gübre

Fabrikas› patronunun, 25 sendi-
kal› iflçiyi iflten atmas› ve daha
120 iflçiyi atmay› planlamas›,
toplu sözleflmeyi ayn› kurulufla
ait olan Akdeniz Gübre Fabrikas›
ile birlefltirmeyi ve sonuç olarak
emekçilerin haklar›n› gasbetme-
yi dayatmas› üzerine, iflçiler ifl
b›rakt›. 8 Nisan günü bir saatlik
ifl b›rakan iflçiler fabrika önünde
toplanarak aç›klama yapt›lar.

Soma’da Madenci Eylemi
Soma’da kurulu bulunan Karan-

l›kdere Yeralt› Oca¤› iflçileri,
madenin özellefltirilmesine karfl›
ç›karak, madenin önünde ‘nöbet
çad›r›’ kurdular.  Türkiye Ma-
den-‹fl üyesi iflçilerin eylemi bir
hafta sürdü ve çeflitli sendika ve
DKÖ’ler taraf›ndan desteklendi. 

‹flçi K›y›m› Sürüyor
Daha önce 24 sendikal› iflçinin

at›ld›¤›, Tuzla Ayd›nl›köy'de bu-
lunan M‹TO Afi’de, geçen hafta
da 15 iflçinin ifline son verildi.
Birleflik Metal-‹fl Sendikas›'na
üye olduklar› için iflten at›lan ifl-
çilerin at›lma nedeni olarak, “ey-
lem yapmalar›” gösterildi. ‹flten
at›lan 15 iflçi de tazminatlar›n›
almay› reddederek direniflte olan
di¤er iflçilerle birlikte fabrika
önünde beklemeye bafllad›. 

‹flçi k›y›m›n›n yafland›¤› yerlerden
biri de Nizip’te bulunan Sanko
Holding. Patron, Özbekistan’›n
daha ucuz emek cenneti olmas›
nedeniyle, fabrikan›n büyük bir
bölümünü kapatarak 800 iflçiyi
iflten att›. Bir süre sonra ise, ha-
len 100 iflçinin çal›flt›¤› di¤er iki
bölümün daha kapat›laca¤› aç›k-
land›. 

GSS Mecliste, Sendikalar Ne Yapacak?

emek



30 Mart – 17 Nisan
Devrim fiehitlerini Anma
Umudun Kuruluflunu
Kutlama Günleri etkinlik-
leri sürüyor.

Ankara’da “K›z›ldere
Yolunda fiehitlerimizi Se-
laml›yor! Umudu Büyütü-
yoruz” bafll›kl› 5500 bil-
diri 5 Nisan günü Yüksel
Caddesi’nde, Abdi ‹pekçi
Park›’nda, fientepe ve
Dikmen Mahalleleri ile
Ankara, Hacettepe Üni-
versiteleri Kampüsleri’nde gerçek-
lefltirildi. Toplam 5500 bildirinin
da¤›t›ld›¤› eylemlere halk›n yo¤un
ilgi gösterdi¤i görüldü.

‹stanbul Gülsuyu Mahalle-
si’nde birçok yere ‘DHKP-C’ imza-
l› “K›z›ldere Son De¤il Savafl Sürü-
yor”, “Yaflas›n 12. Kurulufl Y›ldö-
nümümüz”, “Yaflas›n Ölüm Orucu
Direniflimiz” yaz›lamalar› ve kuflla-
malar yap›ld›.

Samsun HÖC’lüler de 5 Nisan
günü, Yüzüncü Y›l Bulvar›’ndan
bafllayarak, 56’lar Caddesi ve Çift-
lik Caddesi’nde bildiri da¤›t›m›
yapt›lar. K›z›ldere ruhunun yaflad›-
¤›n›n anlat›ld›¤› bildiriye tahammül
edemeyen siyasi flube polislerinin
keyfi olarak “bunlar› size da¤›tt›r-
mam” dayatmas› karfl›s›nda polisi
teflhir eden konuflmalar yapan
HÖC’lüler, da¤›t›m› sürdürdü-
ler. Polisin engelleme giriflimi
s›ras›nda halktan insanlar›n bil-
diri almaya gelmesi polise en
iyi cevab› olufltururken, ‘Ulafl’
isimli bir gencin bildiri da¤›t›-
m›na kat›lmas› dikkat çekti.
Halk›n kurtuluflu u¤runa topra-
¤a düflenlerin halk›n içinde, ço-
cuklar›n adlar›nda yaflayaca¤›-
n›n örne¤iydi Ulafl. 

*

Gülsuyu’nda 30 Mart günü

Temel Haklar taraf›ndan Nurettin
Sözen Park›’nda yap›lan etkinlik
ile, K›z›ldere’den günümüze dire-
nen, ba¤›ms›zl›k demokrasi ve sos-
yalizm u¤runda ölümsüzleflenler se-
lamland›. 120 kiflinin kat›ld›¤› et-
kinlikte, Parti’nin kuruluflu havai fi-
flekler ile kutland›. Yap›lan konufl-
malarda ‘Tek yol devrim’ kararl›l›-
¤›na vurgu yap›l›rken, “Mahir Hü-
seyin Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl”,
“Kurtulufl Kavgada Zafer Cep-
he’de”, “K›z›ldere Son De¤il Savafl
Sürüyor” sloganlar› at›ld›. 

Sivas’ta ise, 2 Nisan günü,
Gençlik Derne¤i taraf›ndan E¤itim-
Sen’de gerçeklefltirilen etkinlik ile
flehitler an›ld›. 36 y›ld›r bask›lara
katliamlara darbelere ra¤men yürü-
yüflün sürdü¤ünü ifade eden DEV-
GENÇ’liler, devrimci hareketin
sosyalizmde ›srar ve bu  yolda ka-

rarl›l›kla yaratt›¤› direnifl-
lere dikkat çektiler. Sine-
vizyon gösterimi ile de-
vam eden etkinlik Grup
Umut Ifl›¤›’n›n seslendir-
di¤i marfllar› ve türküleri
ile son buldu. 

Adana’n›n fiakirpafla
Mahallesi’nde ise karan-
l›¤› ayd›nlatan meflaleler-
le, yoksul gecekondu hal-
k›na “Kurtulufl Kavgada
Zafer Cephede” fliar›
ulaflt›r›ld›. 6 Nisan günü
Sivasl›lar Kahvesi mev-

kiinde toplanarak “K›z›ldere Yolun-
da fiehitlerimizi Selaml›yor Umudu
Büyütüyoruz” pankart›, k›z›l bay-
raklar ve meflalelerle yürüyüfle ge-
çen Adana HÖC üyeleri s›k s›k
“Mahir, Hüseyin, Ulafl, Kurtulufla
Kadar Savafl, Kurtulufl Kavgada Za-
fer Cephede” sloganlar› att›lar. Yü-
rüyüfl sonunda K›z›ldere’yi ve dev-
rim flehitlerini anlatan bir konuflma
yap›l›rken, Parti’nin kuruluflu cofl-
kulu halaylarla kutland›.

Ad›yaman HÖC’lüler, 9 Nisan
günü Temel Haklar'da düzenledik-
leri etkinlikte, “Bizler flehitlerimiz-
den ö¤renmeye, onlar›n an›s›n› mü-
cadelemizi daha da gelifltirerek ya-
flatmaya devam edece¤iz” dediler.

Malatya'da da 9 Nisan günü Te-
mel Haklar binas›nda düzenlenen
etkinlikte, "bu ülkede 36 y›ld›r dire-

nen, teslim olmayanlar K›z›l-
dere'de yarat›lan teslim olma-
ma, direnme gelene¤inin sür-
dürücüsüdürler. Mayalar›n›
K›z›ldere'den almaktad›rlar”
denildi. K›z›ldere’nin bir savafl
ça¤r›s› oldu¤unu kaydeden
HÖC’lüler, “K›z›ldere halkla-
r›n kurtulufl yoludur" dediler
ve bu yolda yürüyüflü sürdüre-
ceklerinin alt›n› çizdiler. 

*

HÖC ‹zmir Temsilcili¤i 9
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K›z›ldere Yolunu fiehitlerimiz Bugünlere 
Tafl›d›, Biz Yar›nlara Tafl›yaca¤›z

Gülsuyu



Nisan günü Bornova P›narbafl›’nda
bulunan Hamiyet Y›ld›z’›n mezar›
bafl›nda, devrim yolunda düflenleri
and›lar. Hamiyet’in resimlerinin ta-
fl›nd›¤› anmada, “Hamiyet Y›ld›z
Ölümsüzdür” sloganlar› at›ld›. 

Hamiyet Y›ld›z’›n yoldafllar›n›n
hesab›n› sormak için düzenledi¤i
bir eylemde flehit düfltü¤ü hat›rlat›-
larak, bunun köklü bir gelenek ol-
du¤u kaydedildi. “‹flte Hamiyetler

burada. Hamiyetler savafl›yor,

Hamiyetler’in silah› çal›flmaya

devam ediyor” diyen HÖC’lüler,
bugün mücadelenin ayn› inanç ve
kararl›l›kla devam ettirildi¤ini ifade
ettiler. Anma marfllarla son buldu. 

Bir baflka anma da Dersim’dey-
di. Ölüm orucu flehidi Fatma Ersoy,
Dersim Asri Mezarl›¤›’nda bulunan
mezar› bafl›nda 11 Nisan günü an›l-
d›. “Devrim fiehitleri Ölümsüzdür”
pankart› açan HÖC üyeleri, Fatma
Ersoy’un “Tecrite karfl› süren Bü-
yük Direnifl’te ba¤›ms›zl›k demokra-
si sosyalizm bayra¤›m›z› onurla,
umutla, dirençle tafl›yarak flehit
düfltü¤ünü” söylediler. “K›z›ldere

Son De¤il Savafl Sürüyor, Fatma

Ersoy Ölümsüzdür” sloganlar›n›n
at›lmas›n›n ard›ndan anma, marfllar-
la son buldu.

*

30 Mart-17 Nisan çerçevesinde
ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosya-
lizm yürüyüflümüzün ele al›nd›¤›
seminerler de gerçeklefltiriliyor.

Bu seminerlerden biri de ‹stan-
bul’da 12 Nisan günü Halay Dü¤ün
Salonu'nda Temel Haklar Federas-
yonu taraf›ndan düzenlendi. 

Salona; Mahir Çayan’›n ve 12
Temmuz, 16-17 Nisan’da ölümsüz-
leflen önder kadrolar›n resimlerinin
yerald›¤› pankartlar ile, "K›z›ldere
Yolunda fiehitlerimizi Selaml›yor
Umudu Büyütüyoruz, Kahramanlar
Ölmez Halk Yenilmez" pankartlar›
as›ld›. Devrimci hareketin tarihini
anlatan sinevizyon alk›fl ve slogan-
larla karfl›land› ve fliirler okundu.

Temel Haklar Federasyonu Bafl-
kan› Asuman Özcan taraf›ndan veri-
len seminerin ilk bölümünde Mahir-

ler'in örgütlenmelerinden
katledildikleri zamana
kadar yaratt›klar› ve
ölümleriyle, yaflarken
yapt›klar›yla dünya dev-
rim tarihine ekledikleri
gelenekler anlat›ld›. ‹kin-
ci bölümde ise THKP-C
sonras› süreç ele al›nd›. 

Özcan, 12 Eylüller’in,
katliamlar›n yolundan
döndüremede¤i devrimci
hareketin yürüyüflünün
flehitlerin yaratt›¤› gele-
neklerle sürdü¤ünü kay-
detti¤i konuflmas›n› "K›-
z›ldere yolunu flehitleri-
miz bugünlere tafl›m›flt›r
biz de yar›nlara tafl›yaca-
¤›z" sözleriyle bitirdi. 

Ankara’da da; An-
kara ve Dikmen Temel
Haklar’da, Gençlik Der-
ne¤i ve ‹dilcan Kültür
Merkezi’nde 8 Nisan gü-
nü ‘Ba¤›ms›zl›k, Demok-
rasi ve Sosyalizm Yolun-
da 36 Y›l’ isimli seminer-
ler düzenlendi. Seminer-
lerde, Anadolu tarihinin
bir isyan tarihi oldu¤u
vurgulanarak, 36 y›ld›r
sürdürülen ba¤›ms›zl›k,
demokrasi ve sosyalizm
mücadelesi anlat›ld›. 

*

Yurtd›fl›nda da anma ve
kutlama etkinlikleri sürü-
yor. Belçika’n›n Liege
flehrinde faaliyet yürüten
BAHKEM’de ise 9 Nisan
günü bir anma ve kutlama
etkinli¤i gerçeklefltirildi.
Yap›lan konuflmalarda;
“K›z›ldere ve flehitlerimi-
zin yolunda yürüyece¤iz,
Kurtulufla Kadar Savafla-
ca¤›z” dendi. Ayn› günü
Hollanda’n›n Rotterdam
kentinde Anadolu-Der’de
yap›lan etkinlikte de Par-
ti-Cephe’nin tarihi anlat›-
larak, yarat›lan gelenek-
lerin Büyük Direnifl’te
yaflat›ld›¤› kaydedildi. 
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Parti’nin kurulufl y›ldönümünü kutlama etkin-
liklerinden biri de Cepheliler taraf›ndan 10 Nisan
günü akflam saatlerinde düzenlenen gösteriler ol-
du. Alibeyköy ve Okmeydan› Yola¤z›’nda topla-
nan Cepheliler, yolu molotoflarla yakarak "K›z›l-
dere Son De¤il, Savafl Sürüyor!-DHKC" pankar-
t› ast›lar. "Yaflas›n Devrimci Halk Kurtulufl Cep-
hesi" sloganlar› atan Cepheliler, halka yönelik
konuflmalar yapt›lar. Türkiye halklar›n›n kurtulufl
umudunun Parti-Cephe oldu¤unu söyleyen Cep-
heliler’in, çevrede toplanan halk taraf›ndan alk›fl-
land›¤› görüldü. 

Dergimize telefonla ulaflan bir üstlenmeye gö-
re; 11 Nisan günü ise, Saat 09.30'da Anadolu Ya-
kas› Küçükyal›'da Yap› Kredi Bankas› DHKC ta-
raf›ndan bombaland›. Eylemin, flehitleri anmak,
umudun kuruluflunu kutlamak amac›yla yap›ld›¤›
kaydedildi. 

6 Nisan’da da Yenibosna Vali Recep Yaz›c›-
o¤lu Üstgeçidi’ne ‘K›z›ldere Yolunda fiehitleri-
mizi Selaml›yor, Umudu Büyütüyoruz-DHKC’
imzal› bombal› pankart as›ld›. 

Parti’nin kuruluflunu selamlayan, flehitlerimizi anan pankart-
lardan biri de Bursa’da as›ld›. Yurtd›fl›nda ise 10 Nisan günü
Almanya’da Hamburg’da iki, Berlin'de üç yere, Köln’de, Dort-
mund Tren ‹stasyonu’nda, Stuttgart flehir merkezinde ‘Cephe
Avrupa Temsilcili¤i’ imzal›; “K›z›ldere Son De¤il”, "Cephe'nin
12. Y›l›n› Selaml›yoruz”, “Tek Yol Devrim” sloganlar›n›n yeral-
d›¤› pankartlar uzun süre as›l› kald›. 
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DHKC-Brüksel Enformasyon
Bürosu, 9 Nisan’da “Belçika poli-

sinin müthifl çal›flmalar›!” bafll›kl›
bir aç›klama yapt›. 

Belçika polisinin müthifl çal›fl-
mas›, Cephe Enformasyon Büro-
su’nda, bir koltu¤un içinde dinleme
cihaz› yerlefltirmekti. Ancak büro
çal›flanlar› taraf›ndan bu cihaz aç›¤a
ç›kar›ld›. 

“2005 y›l›nda üretilmifl, boru
fleklinde Hollanda yap›m›, 4S 1P
LSH20 modeli” oldu¤u belirtilen ci-
haz›n içinden Belçika telefon opera-
törü Mobistar’a ait bir SIM kart› da
ç›km›flt›. Aç›¤a ç›km›flt› ki, Belçika
burjuva demokrasisi, Knokke Dava-
s›’nda devrimcileri cezaland›rmak
ve Enformasyon Bürosu’nu kapat-
mak için, kendi yasalar›n› çi¤neye-
rek “yasad›fl›” dinleme yap›yordu. 

Enformasyon Bürosu aç›klama-
s›nda, “Tüm bask›lara ra¤men, Tür-
kiye devletinin faflist yüzünü ve em-
peryalizmin sahte demokrasisini
teflhir etmeye devam edeceklerine”
vurgu yap›larak aç›klama flu sözler-
le bitiriliyordu: “Büromuza karfl›

yap›lan kriminalizasyon faaliyet-
lerine son! Terörist ar›yorsan›z,
dinleme cihazlar›n›z› ABD, ‹srail
ve Türkiye Konsolosluklar›’na
yerlefltirin !”

* 

“Gizli faaliyetleri”nin deflifre
edilmesi üzerine, 10 Nisan’da Fede-
ral Polis yetkilileri büroya geldiler
ve dinleme cihaz›n› isteyerek nas›l
bulundu¤una dair bilgi istediler. Ci-
haz›n verilmemesi durumunda bas-
k›n ve gözalt›lara baflvuracaklar›
tehdidini yapmaktan da geri durma-
d›lar. Büroya gelen yetkililerin pifl-
kinlikle “Cihaz› koyan M‹T de ola-
bilir” demesi üzerine, büro çal›flan-
lar› “Tabii, M‹T art›k Belçika’n›n
Mobistar telefon operatörlüyle ifl-
birli¤i içinde dinleme yap›yor öyle
mi?..” diye cevap verdiler. 

Fakat Belçika polisinin, gizli
servisinin M‹T’le iflbirli¤i içinde bu
ifli yapt›¤›n›n ortaya ç›kmas› dev-
rimciler aç›s›ndan hiç flafl›rt›c›
olmayacakt›r. Çünkü Knokke Dava-
s›’nda ve devam›ndaki geliflmelerde
görüldü ki, Belçika devleti, Türkiye
faflizmiyle iflbirli¤i yapmakta, çok
isteklidir. 

Belçika burjuva demokrasisinin
günümüzdeki temsilcileri, Nazi-
ler’le iflbirli¤i yapan krallar› 3. Le-
opold’un yolundan gidiyorlar anla-
fl›lan. 

Kral 3. Leopold, tarihe Nazi ifl-
birlikçisi olarak geçenlerden biridir.
Ülkesini Alman faflistlerine satan
bir iflbirlikçidir. Öyle bir iflbirlikçi-
lik ki, Naziler’e karfl› direnen ve bu
direniflte 15 bin Belçikal›’y› flehit
veren halk›na karfl› da SS’lerle ope-
rasyonlara giriflmifl. 40 bini aflk›n
vatanseveri Belçika hapishanelerine
doldurmakla yetinmeyip, “Belçi-
ka’y› korumak” ad›na Belçikal› va-
tanseverleri Alman faflistlerinin
ölüm mangalar›na teslim etmekten
de çekinmemifl. 

Türkiye’deki Nazi iktidar›na
karfl› direnen devrimcileri de flimdi
Belçika hapishanelerine dolduran,
onlar› Türkiye faflizminin cellatlar›-
n›n eline teslim etmek isteyen Bel-
çika burjuva demokrasisidir. 

Burjuva demokrasisinin genel-
likle kitlelerden gizlenen öteki yü-
züdür bu. Ç›karlar› gerektirdi¤inde
faflizmle iflbirli¤i yapmaktan, faflist
cuntalar›, iflkenceci, katliamc› re-
jimleri desteklemekten hiç geri dur-
mazlar. Belçika halk› nas›l Nazi ifl-
birlikçilerini lanetlemiflse, Türkiye
faflizmiyle iflbirli¤i yapan Belçi-
ka’n›n bugünkü yöneticileri de ayn›
flekilde lanetlenecektir. Bundan hiç
flüpheleri olmas›n. 

Belçika Demokrasisi’nin Faflizmle
‹flbirli¤i Dosyas› Kal›nlafl›yor!

Bruges Hapishanesi’nde 

Tecrit Kald›r›ld› 

Knokke Davas›’na hapis cezas›na
çarpt›r›lan tutsaklar›n Bruges Hapishane-
si'nde tecritte tutulmas› uygulamas›na 7
Nisan’da son verildi. 

Tutsaklar ve avukatlar›, tecrit uygula-
mas›n›n hiçbir hukuki dayana¤› olmad›-
¤›n›, insanl›k d›fl› oldu¤unu belirterek
kald›r›lmas› için bir süre önce mahkeme-
ye baflvurmufllard›. Musa Aso¤lu, fiükri-
ye Akar Özordulu ve Kaya Saz taraf›ndan
yap›lan itiraza, önce Dan›fltay'da yetki-
sizlik karar› verilmifl ve tecrit sürdürül-
müfltü. Brüksel Mahkeme’sinde 4 Ni-
san’da yap›lan duruflmada, “terörist
damgas›n›n tecrit için yeterli neden ol-
mad›¤›” belirtilerek, tecritin kald›r›lma-
s›na karar verildi. 

Almanya Düseldorf'daki Türki-
ye Konsoloslu¤u önünde HÖC
taraf›ndan 11 Nisan’da “Kürdis-

tan'da Devlet Terörüne Son”

pankart›yla bir protesto gösterisi
yap›l›rken, Brüksel’de de, Avru-
pa Parlamentosu önüne as›lan
pankartla Kürt halk› üzerindeki
bask›lar protesto edildi.

Belçika demokrasisi’nin
Cephe tarafından

“suçüstü” yapılmasının
resmidir!
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Ümraniye Hapishanesi’nde 19-22
Aral›k 2000’de yaflanan katliama
iliflkin, katledenlere de¤il, katliama
direnenlere karfl› aç›lan davaya 10
Nisan’da devam edildi. 

Üsküdar 1. A¤›r Ceza Mahkeme-
si'nde görülen duruflmada, savc›, tut-
saklar›n anlat›mlar›n› kesmeye çal›-
fl›rken, bunda baflar›s›z olmas› karfl›-
s›nda da tutuklular konuflurken uyu-
may› tercih ediyordu. 

Oysa “san›k”lar orada 19-22 Ara-
l›k’a iliflkin gerçekleri anlat›yorlard›.
Katliam sald›r›s›nda bir gözünü kay-
beden Mehmet Do¤an’›n, jandarma-

n›n açt›¤› ateflte sa¤
elinin 3 parma¤›n› kay-
beden Serdar Turan’›n

orada “san›k” olarak yarg›lanmak is-
tenmesindeki çeliflkiyi anlat›yorlar-
d›. 

Savunmalar›n ard›ndan avukatla-
r›n talepleri dinlendi. Avukatlar›n›n,
hapishane idaresinin, gardiyanlar›n
dinlenmesi, arama ve say›m tutanak-
lar›n›n istenmesi talepleri kabul edi-
lirken, keflif yap›lmas› ve jandar-

man›n video kay›tlar›n›n izlenmesi

reddedildi. 

TAYAD'l› Aileler duruflma sonra-
s› mahkeme önünde yapt›klar› aç›k-
lamayla adalet için mücadeleden
vazgeçmeyeceklerini belirttiler. 

DHKP-C’li tutsaklardan Ercan
Kartal’›n yarg›land›¤› Sabanc› Da-
vas›’na, 12 Nisan’da 14. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde devam edildi. 

‹lk olarak HHB avukatlar›ndan
Bark›n Timtik, Avukat Behiç Afl-
ç›'n›n neden davaya kat›lamad›¤›n›
dile getirdi¤i dilekçeyi okumak iste-
di. Hakim, tecrit gerçe¤inden kaça-
rak dilekçeyi okutmazken, Av. Tim-
tik Behiç Aflç›'n›n ölüm orucunda
oldu¤unu dile getirdi. 

Ercan Kartal duruflmada özetle-
di¤i dilekçesinde, avukatlar›yla gö-
rüflmesinin engellendi¤ini belirterek
“Bu dava da dahil faflizmin mahke-
meleri kendi hukukuna yasas›na uy-
muyor” dedi. 

Kartal ayr›ca, Halk›n Hukuk Bü-
rosu avukatlar›n›n misyonuna de¤i-
nerek ölüm orucuna bafllayan HHB
avukatlar›ndan Behiç Aflç›'ya baflar›
dileklerini iletti. 30 Mart-17 Nisan
vesilesiyle DHKP-C’nin kuruluflu-
nu da kutlad›¤›n› belirtti. 

Av. Güçlü Sevimli ve Taylan Ta-

nay da Ercan Kartal’a uygulanan
avukat yasa¤›n›n kald›r›lmas›n› ta-
lep ettiler. 

*

Duruflma öncesinde Ercan Kar-
tal'›n 6 y›ld›r tek bafl›na tecrit hücre-
lerinde tutulmas›n› protesto eden
TAYAD'l› Aileler, duruflmaya gir-
dikten sonra, d›flar›da kalan aileler-
den ‹kitelli Temel Haklar Baflkan›

Kemal Delen tamamiyle keyfi bir
flekilde gözalt›na al›nd›. Kemal De-
len'in gözalt›na al›nmas› s›ras›nda
avukatlar›, Kemal Delen’e karfl› zor
kullanmas›na, gözalt›n›n keyfili¤ine
müdahale ettiler. Bu müdahale s›ra-
s›nda, her zaman ba¤›r›p ça¤›rmaya
al›flm›fl bir baflkomiser, yine ba¤›r›p
ça¤›rmaya bafllad› ve bir süre sonra
da geçirdi¤i kalp krizi sonucu öldü.  

Demagojiye, karalamaya al›flm›fl
burjuva bas›n bu olay›, gözü dön-
müfl bir düflmanl›kla vererek avu-
katlar› suçlu göstermeye çal›flt›. Oy-
sa suç, tamamen o komiserin “gö-
rev” yapma anlay›fl›yla ilgilidir.  

Halka, demokratik haklar›n› kul-
lananlara, elefltirenlere “adam gibi”
davranmay› ö¤renselerdi, halka ha-
karet edip ba¤›r›p ça¤›rmak yerine
uygarca konuflmay› bilselerdi, kim-
senin “tansiyonu yükselmez”, öyle
bir sonla da karfl›laflmazlard›. 

Yürüyüfl, Mücadele Birli¤i,
Devrimci Demokrasi, At›l›m ve
K›z›lbayrak'tan oluflan sosyalist
bas›n temsilcileri, 6 Nisan’da Sul-
tanahmet Adliyesi’nde, F Tiple-
ri’nde tecrit uygulayan ve dev-
rimci yay›n organlar›n› tamamen
keyfi kararlarla tutuklulara ver-
meyen  hapishane yönetimleri
hakk›nda suç duyurusunda bulun-
dular. 

Devrimci bas›n temsilcileri,
suç duyurusunun ard›ndan yap-
t›klar›  aç›klamada, "F Tiple-

ri'nde Devrimci Bas›n Engelle-

niyor Devrimci Bas›n Susturu-

lamaz" pankart› açarak F Tiple-
ri’ndeki keyfi uygulamalar› anlat-
t›lar. 

Dünya Demokrasi Hareketi
adl› kurulufl taraf›ndan 2-5 Nisan
aras›nda, ‹stanbul Lütfü K›rdar
Kongre Merkezi'nde, "Demokra-
siyi Gelifltirmek: Adalet, Ço¤ul-
culuk, Kat›l›m" ad›yla düzenlenen
kongrede, kat›l›mc›lar F Tipi ha-
pishanelerin kapat›lmas› için or-
tak bir metin yay›nlad›lar. 

90 ülkeden 500 örgüt temsilci-
sinin kat›ld›¤› kongrede “türki-
ye’de iflkence yok” iddias›na kar-
fl›n s›k s›k F Tipleri’nin durumunu
gündeme getirirken, F Tipleri’nin
kapat›lmas› için haz›rlanan metni
de 30 aflk›n ülkeden temsilciler
imzalad›. Haz›rlanan metinde F
Tipi hapishanelerin tutuklu ve hü-
kümlüleri tecrit etti¤i, bu nedenle
kapat›lmas› gerekti¤i belirtildi. 

Baflbakan Tayyip Erdo¤an aç›-
l›fl konuflmas›n› yapt›¤› ve demok-
rasi, adalet, kat›l›mc›l›k üzerine
nutuk çekti¤i kongredeki kat›l›m-
c›lar›n taleplerine kulak verecek
mi, görece¤iz!

Ümraniye Direnifli Davas›

Sabanc› Davas› ve Bir Komiserin Ölümü

Dünya Demokrasi Hareketi     

Kongresi’nden:

F Tipleri Kapat›ls›n!

Devrimci Bas›ndan F Tipi

Hapishane Yönetimine 

SUÇ DUYURUSU
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Üniversite gençli¤inin bafl›n›
çekti¤i, iflçilerin, liselilerin içinde
yer ald›klar› iki ay› aflk›n süren dire-
nifl sonuç verdi. Frans›z hükümeti,
26 yafl›n alt›nda ifle bafllayan genç-
lerin iki y›l denemeye tabi tutulma-
s›na ve gerekçesiz iflten ç›kart›lma-
lar›na imkân tan›yan yasay› geri
çekmek zorunda kald›. Zafer; dire-
nen, çat›flan, iki ay boyunca sokak-
lardan hiç inmeyen gençlerin ve befl
kez genel greve ç›kan iflçilerin oldu.
Zafer, emekçi halk›n oldu. Gençler
11 Nisan günü de büyük bir gösteri
düzenleyerek hem zaferlerini kutla-
d›lar, hem de yeni düzenlemenin ta-
kipçisi olacaklar› mesaj›n› verdiler. 

Bu süre içinde birkaç üniversite
d›fl›nda hiçbir okulda e¤itim yapt›-
r›lmad›, sürekli boykot düzenlendi.
Sonuncusu 3 milyon olmak üzere,
befl kez yüzbinler, milyonlar sokak-
lara döküldü. Her gün onbinlerce
genç eylemleri sürekli hale getirdi,
Paris’in Cumhuriyet Meydan›’n›
kuflatan sermayenin polisi karfl›s›na
dikildiler. ‹stasyonlar›, metrolar› ifl-

gal ettiler. Eylemler hükümeti ciddi
anlamda bir siyasi krize soktu.

Elbette Frans›z burjuvazisi iste-
di¤i düzenlemeleri yapmak için f›r-
sat kollayacak, yeniden deneyecek-
tir, baflka k›l›flara sokarak esnek ça-
l›flmay› yaflama geçirmek isteyecek-
tir. Ama art›k fluras› aç›kt›r ki; ser-
maye halk karfl›s›nda geri ad›m at-
mak zorunda kalm›flt›r. 

Yaflanan, “ortadan kalkt›, bitti”
denilen s›n›flar›n ve onlar›n müca-
delelerinin bir yans›mas›yd›. Genç-
lerin ve iflçilerin ön planda oldu¤u
emekçi s›n›flar›n cephesi ile Frans›z
burjuvazisinde kendini ifade eden
sermaye cephesi aras›ndaki muha-
bereyi, emekçiler kazand›. Serma-
yenin güçlülük imaj›, bugünün dün-
yas›nda direnifllerin anlams›zl›¤› gi-
bi saçmal›klar, Fransa taraf›ndan bir
kez daha çöpe at›ld›.

Bu, özellikle Avrupa ülkelerinde
burjuva s›n›f›n›n sald›r›lar›n›n yo-
¤unlaflt›¤› bir süreçte, tüm bu ülke-
ler aç›s›ndan da örnek teflkil edecek,
moral ve güç verecektir, yol göste-
recektir. Son süreçte emekçi dire-
nifllerinin büyük oranda yenilgilerle
sonuçlanmas›n›n yaratt›¤› havay›
k›rmada önemli bir aflama olmufltur.
Sermayenin sald›r›lar›n›n direnile-
rek geriletilebilece¤i bilincinin ye-
niden kazan›lmas›nda örnek teflkil
edece¤i kuflkusuzdur. 

Peki nas›l kazan›ld›? 
Birincisi; eylemlerin süreklili¤i. 

‹kincisi; Gençli¤in dinamizmi-
nin emekçilerin üretimden gelen
güçleri ile bütünleflmesi. 

Üçüncüsü; Ayn› hedefte birle-
flen tüm gençlik örgütlerinin, iflçi
sendikalar›n›n, sol güçlerin hem kit-
lesel eylemleri yaflama geçirmesi,
hem de gerekti¤inde radikal, dire-
niflçi bir tutum sergilemeleri. 

Daha baflka olgular da say›labi-
lir, ancak süreci belirleyen bunlar
olmufltur. Türkiye sendikal hareketi
ve gençli¤i de elbette bu süreçten
dersler almal›d›r.

Öte yandan, tüm toplumsal ey-
lemler gibi kendi içinde zay›fl›klar›
da tafl›m›flt›r. Bunlar›n bafl›nda ise,
sermaye düzeninin kendisine yöne-
lik bir hareket niteli¤i tafl›mamas›
say›labilir. Düzenin kendi içinde,
sosyal devletin budanmas›na karfl›
ç›k›flla s›n›rl› bir harekettir, “sosyal
devlet” aldatmacas› savunulmufltur.
Tüm bu sald›r›lar›n as›l kayna¤›
olan kapitalist sisteme yönelim,
hem hareketin önderli¤inin niteli¤i,
hem de Fransa’da s›n›flar mücade-
lesinin bugünkü durumu itibariyle
flu an için beklenen bir durum de¤il-
di. Ancak, gelecek aç›s›ndan, iflçi
emekçi s›n›flar›n kendine güvenini
kazanmas›, gücünü görmesi, “de-
¤ifltirebilece¤ini” kavramas› aç›s›n-
dan önemli bir direnifltir. 

S›n›flar mücadelesi biraz da
böyle geliflecektir. Emekçiler nihai
kurtulufllar›n›n düzen için iyilefltir-
melerle mümkün olamayaca¤›n›,
de¤ifltirme gücünün sadece emekçi
halkta oldu¤unu göreceklerdir. 

Nepal’de çürümüfl monarflik düzene karfl› savaflan NKP(ML) ile
muhalif 7 politik parti aras›nda var›lan anlaflma uyar›nca yaflama ge-
çirilen dört günlük genel grev çat›flmalara sahne oldu. Gösteriler genel
grevin ard›ndan da sürdü. Ülkenin baflka bölgelerinde gerillalar kent
bask›nlar› düzenledi ve monarfliye ait bütün simgeleri ülkeden silme
aç›klamas› yapt›. Baflkentte sokaklara ç›kan ö¤renciler ve halk, krali-
yet polisi ile çat›flt›lar. Kral Gyanendra’n›n soka¤a ç›kma yasa¤› ilan
etmesine karfl› gerçekleflen gösteriler ülkenin dört bir yan›na yay›ld›. 

Demokratik seçimlerin yap›lmas› istenen gösterilere kraliyet güç-
lerinin cevab› ise terör oldu. “Yasa¤› çi¤neyenlerin vurulmas›” emri ve-

rilmesine, 7 politik partinin NKP(ML) ile iliflkilerini kesme yönünde
bask›ya maruz kalmalar›na karfl›n, geri ad›m at›lmad›. Dört kiflinin öl-
dü¤ü gösterilerin sürece¤i kaydedilirken, barakalardan oluflan mahal-
lelerde barkiatlar›n kuruldu¤u, halk›n polisle çat›flt›¤› bildirildi. 

Avrupa ve ABD destekli Monarflik rejim sars›l›yor. Kentlerdeki ha-
reketle ve reformist ‘komünist’ partilerden burjuva partilere kadar po-
litik partilerle gerilla hareketinin bu taktik bütünleflmesinin yaratt›¤›
sars›nt›, iktidara yönelik bir cephe birli¤inin yarataca¤› sonucun da ifla-
retidir. Bu nedenle ABD kral› “bir an önce demokrasiye geç” diye
uyarmaktad›r. Emperyalizm, iflbirlikçi iktidar› kaybetmemek için,
‘dünyan›n tepesinde” sosyalizm bayra¤›n›n dalgalanmas›n› önlemeye
çal›fl›yor. Ancak baflaramayacak, gücünü gösteren halk kazanacak!

Direnen Gençler ve ‹flçiler Kazand›

Monarfli y›k›lacak halk kazanacak!

dünya



10 Nisan günü toplanan Avrupa
Birli¤i D›fliflleri Bakanlar›, y›ll›k
500 milyon euro yard›mda bulundu-
¤u Filistin’e do¤rudan yard›mlar›
durdurma karar›n› onaylad›. Hat›r-
lanaca¤› gibi ABD yönetimi de yar-
d›mlar› ask›ya alm›flt›. 

Emperyalizmin “yard›m” dedi¤i
tam da böyledir iflte. Bir “koz”dur,
flantaj arac›d›r. Kendi yaratt›klar›
bir sorunda ve ‹srail’e desteklerinin
üzerini örtmek için yapt›klar› yard›-
m› dahi, Filistin halk›n› dize getir-
mek için aleni flekilde kullanmaktan
çekinmiyor Bat› demokrasisi!

Avrupa, ‹srail ve ABD’nin 
Kuklas› M›?
“Açl›kla terbiye” siyasetinin ale-

nileflmesi; emperyalizmin dilindeki
insan haklar› sahtekarl›¤›n›n, bir
halk›n seçimle ortaya koydu¤u ira-
desini tan›mamas›; demokrasi anla-
y›fl›n›n çarp›c› bir örne¤i olmufltur. 

Peki bu karar, kimin karar›d›r?
‹srail ve destekçisi ABD’nin!

Riyakarca “ancak ayn› zamanda
Filistin halk›n› desteklemek istiyo-
ruz” diyen Avrupa Birli¤i, yine
Amerikan emperyalizminin ve siyo-
nizmin terörizm demagojisinin kuy-
ru¤una tak›lm›flt›r. 

Hollanda D›fliflleri Bakan› Ber-
nard Bot’un, AB’nin karar›na ilifl-
kin yapt›¤› aç›klamada sarfetti¤i flu
sözler ibretliktir: “Filistin halk› bir
seçimde bulundu. fiimdi de sonuç-
lar›na katlanmas› gerekir.”

Gerisi bofltur! Cezaland›r›lan
tüm bir halkt›r! ‹srail nas›l tüm Fi-
listin’e “terörist” diyorsa, AB de ay-
n› gözle bak›yor. Bu karar, AB’nin
utanç sayfas›na yaz›lm›flt›r ve Filis-
tin halk›, ezilen halklar taraf›ndan
asla unutulmayacakt›r. 

‹srail Terörü ABD ve 
Avrupa’dan Güç Al›yor
Avrupa ve Amerika ekonomik

ambargo uygularken, tecritte baflar›
elde eden ‹srail yönetimi, resmi ola-
rak Filistin’i “düflman” ilan etti¤ini

aç›klad›. Dün de pervas›zca katli-
amlar›n› gerçeklefltiriyordu, flimdi
“düflman” tan›mlamas› ile sald›r›lar
daha da artacakt›r. 

‹srail’in, bu pervas›zl›¤› dolays›z
bir biçimde ABD ve Avrupa’n›n
tavr›ndan güç almaktad›r. Hamas’›
tecrit ve ambargo kararlar› ile bir-
likte artan katliamlar dikkat çekici-
dir. S›n›rl› tek tarafl› belirleme kara-
r› alan ve bunun tarihini de 2010 y›-
l›ndan 2008 y›l›na çeken ‹srail, sa-
dece geçen hafta içinde; Gazze fie-
ridi'nin kuzeyindeki iki evi top ate-
fliyle vurdu. Bundan önce gerçekle-
flen top ateflinde de, aralar›nda silah-
l› olmayanlar›n da bulundu¤u 14 Fi-
listinli öldü. ‹srail uçaklar›n›n, Gaz-
ze fieridi’nde, Filistinli gerillalar›
tafl›yan bir araca düzenledi¤i sald›-
r›da, içinde sivillerin bulundu¤u
ikinci bir araç daha isabet ald› ve 1’i
çocuk 6 kifli öldü, 14 kifli yaraland›.
8 Nisan günkü hava sald›r›s›nda da
biri 5 yafl›nda bir çocuk olmak üze-
re 8 Filistinli öldü. Sald›r›lar›n son
kurban› 8 yafl›nda bir k›z çocu¤u ol-
du. Ondan önce de 7 yafl›nda bir ço-
cuk ölmüfltü.

Gazze’de AB’ye Protesto
AB’nin ambargo karar›, Gaz-

ze’de, binlerce kifli taraf›ndan pro-
testo edildi. Meclis binas› önünde
toplanan Filistin halk›, AB bürosu-
na yürüyerek, “Yard›mlar›n Durdu-
rulmas›na Hay›r”, “Filistin Halk›n›n
Seçimine Karfl› Cezaya Hay›r” slo-
ganlar› att›lar. 

Bir baflka grup gösterici ise,
Gazze’de BM bürosuna yumurta
atarak, “Neden Bizi Aç B›rakmak
‹stiyorsunuz” sloganlar› att›.

Slogandaki sorunun cevab› aç›k-
t›r; çünkü siz direniyorsunuz, dün-
yan›n ezilen halklar›na örnek olma-
ya devam ediyorsunuz. Bu nedenle
emperyalistler ve onlar›n kurumlar›
cezaland›rmak, dize getirmek ve
tersinden bir örnek yaratmak isti-
yor. Ama baflaramayacak! Filistin

halk› bu kuflatmay› da yaracak!
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Filistin’i Bo¤amayacaks›n›z! IRAK
Samarra Direniyor
Samarra sokaklar›, Felluce so-

kaklar›n› and›r›yor bugünlerde. ‹fl-
galcilerin havadan gördükleri in-
san topluluklar›n› helikopterlerle
katletti¤i kentin sokaklar›nda dire-
niflçilerle iflgalciler aras›nda yo-
¤un çat›flmalar yaflan›yor. Direnifl-
çilerin kentte bulunan hükümet bi-
nalar›na yönelik kapsaml› sald›r›-
s›n›n ard›ndan gerçekleflen çat›fl-
malar halen devam ediyor. 

Öte yandan, Türkmenler’in ya-
flad›¤› Telafer'e yeniden sald›r›
bafllat›ld›. 8 bin ABD askeri, iflbir-
likçi ordu, fiii iflbirlikçisi Bedir
Tugaylar› ve Kürt peflmergelerinin
yerald›¤› operasyona 100'ün üze-
rinde tank kat›l›yor. 

‹flgal alt›ndaki ülkede, iç çat›fl-
may› körükleme amaçl› sald›r›lar
da sürüyor. Geçen hafta bir fiii ca-
miine düzenlenen sald›r›da 50’ye
yak›n insan yaflam›n› kaybetti.

‹ngiltere Baflbakan› Tony Bla-
ir’in ‹nsan Haklar› Dan›flman›
Ann Clwyd ise, Irak’ta ABD tara-
f›ndan tutuklanan kiflilerin “kara
delikte yokoldu¤unu, kay›tlar›n›n
bile tutulmad›¤›n›” aç›klad›. 

‹flgalcinin her türlü kontra yön-
temine baflvurmaya bafllamas›, di-
renifl karfl›s›ndaki açmaz›n›n da
iflaretidir. 

‹RAN
Sald›r› Planlar›
‹ran, uranyumu zenginlefltirdi-

¤ini aç›klarken, Amerikan emper-
yalizmi bir hava sald›r›s›n›n zemi-
nini yaratmaya çal›fl›yor. Ameri-
kan bas›n›nda yeralan haberlere
göre; sald›r› karar› al›nd›, nas›l
olaca¤› tart›fl›l›yor. ABD’nin uydu
arac›l›¤›yla istihbarat toplad›¤›
bilgilerine yer veriliyor. 

Bu tür haberlerle dünya sald›r›-
ya haz›rlanmak isteniyor. Ayn›
sahneleri Irak’ta izledik. Sonuç;
10 milyonluk ülke direniyor!
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TBMM fiemdinli Ko-
misyonu ‘taslak raporu-
nu” aç›klad›. Rapor, tam
bir aklama raporu. “Nere-

ye kadar giderse gitsin”

yalan›n›n alt›ndan ç›kan,
“devlet içinde gizli bir

örgütlenme tespit edile-

memifltir” oldu. 

Evet, “devlet içinde
bir çete” de¤ildir fiemdinli’yi yaratan;
devletin kendisidir. Ancak komisyon
öylesine göstermelik ve oligarflik devle-
ti bir biçimde aklama gayreti içindedir
ki, “çete” dahi diyememektedir. 

Hem “at izi it izine kar›flm›fl, izleri ta-
kip edemedik” diyor, hem de “gizli bir
örgütlenme yoktur” diyor. ‹zleri takip
edemiyorsan, nereden biliyorsun? Birbi-
riyle çeliflse de, amaç devleti aklamak
olunca, çeliflki de görmezlikten geliniyor.

Bir baflka tespit ise, “olay›n askerle iliflkisinin bir

fantazi oldu¤u” yönünde. Generalleri fiemdinli’nin d›-
fl›nda tutma kampanyas› komisyon nezdinde de sonuç
vermifltir. 

Öte yandan; olay gayet aç›kken, fiemdinli halk› tüm
ç›plakl›¤›yla anlat›rken, “olay› tam olarak ayd›nl›¤a ka-
vuflturamad›klar›n›” söyleyen komisyon, AKP’nin
fiemdinli’nin üzerini örtme politikas›n› yaflama geçir-
mekte, zeminini haz›rlamaktad›r. CHP ise zaten kontr-
gerilla devletinin sözcüsü gibi oldu¤u için bir muhale-
fetle de karfl›laflmamaktad›r. 

“Milletin temsilcisi” s›fat›n› tafl›d›klar›n› iddia eden-
ler, fiemdinli’de halk›n katledilmesini, tepelerinde on-
larca kez bombalar›n patlat›lmas›n› görmezden gelmifl-
ler, onaylam›fllard›r. Gerisi demagojiden ibarettir. 

Devletin halka karfl› iflledi¤i suçlar konusunda,
TBMM’de oluflturulan tüm komisyonlar›n temel görevi,
aklama olmufltur. fiemdinli komisyonu da bu gelene¤i
bozmad› ve “topyekün savaflta” görevini yerine getirdi.

Ve bir kez daha teyid edilmifltir ki; düzenin hiçbir

kurumunda halk için adalet yoktur.

Üst Geçit Hakk›m›z› Kazanaca¤›z

Bursa Temel Haklar Gemlik Temsilcili¤i, “Bir üst geçit
kaç insan eder?” ad›yla bir kampanya bafllatt›. 1994’te trafi-
¤e aç›lan Gemlik-Armutlu yoluna üst geçit yapt›r›lmas› he-
deflenen kampanya dahilinde, ilk olarak, bölgede yaflayan
halk ile “Çevre yolunun verdi¤i zararlar” konulu bir araflt›r-
ma yap›ld›. 600 kifliyle yap›lan görüflmeler sonras›nda hal-
k›n taleplerini dikkate alan temsilcilik, 5 Nisan günü kazala-
r›n yafland›¤› çevre yolunda aç›klama yaparak kampanyay›
duyurdu. 

Eylem öncesi polisin, Temel Haklar üyelerinin ard›ndan
evleri gezerek, “onlar PKK’l›, bayrak açacaklar. Onlar› tu-
tuklayaca¤›z bas›n aç›klamas›na kat›l›rsan›z sizi de tutukla-
r›z” fleklinde tehdit etti¤i ö¤renildi. Gemlik’te y›llard›r de-
mokratik eylemleri tehdit ve bask›yla engelleme faaliyeti
yürüten polisin bu k›flk›rtmalar›na karfl›n, çok say›da insan
aç›klamay› izlemek için gelirken, Dernek Temsilcisi Tuncel
Ayaz, “Art›k bunlar› yaflamak istemiyoruz. Ölümler halen
devam ediyor. Ve bu uzun y›llar bize gösteriyor ki; yap›lma-
s› gereken birilerinin vicdan azab› duymas›n› beklemek de-

¤il, vicdans›zlardan hesap sor-
makt›r” diye konufltu.

Eylemde, “Üst Geçit Hakk›-
m›z Kazanaca¤›z, Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›. 

fiemdinli Komisyonu Görevini Yapt›!
Askerin fiemdinli ile ilgisi yokmufl!

Devrimciler 
yine hakl› ç›kt›
Susurluk AKP 
ile sürüyor
Bu yüzden 
fiemdinli’de 
ortaya ç›kan 
devleti 
gizlemeye 
çal›fl›yor

Yürüyüfl emekçi mahallelerinde

Dergimiz meydanlarda, gecekondularda emekçi
halka ulaflmaya devam ediyor. Bu hafta, ‹stanbul’un
yoksul gecekondu halk›n›n yaflad›¤› Ça¤layan so-
kaklar›ndayd›k. 10 Nisan’da 30 okurumuzun kat›ld›-
¤› sat›fl s›ras›nda halka duyurular yap›ld›, Türkiye
gerçe¤i anlat›ld›. 1.5 saat süren etkinlikte 92 dergi
sat›ld›. Ayr›ca ayn› gün Kartal Karl›ktepe'de sat›fl ya-
pan okurlar›m›z 1 saat içinde 35 dergi satt›. 
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Av. Hüdayi Berber Yaflam›n› Yitirdi
Demokrat Avukat Hüdayi Berber, evinde b›çaklanm›fl olarak

bulundu. ÇHD Yönetim Kurulu Üyesi olan Hü-
dayi Berber, 17 y›ll›k meslek yaflam›nda, hak ve
özgürlükler mücadelesinin yan›nda yerald›.

Denizli’ye gönderilen Berber’in cenazesi,
Küçükarmutlu Cemevi’nden kald›r›ld›. Cenaze
törenine kat›lan TAYAD’l›lar ad›na konuflan
Ahmet Kulaks›z, Av. Hüdayi Berber’in hapisha-
nelere yönelik gerçeklefltirilen operasyon dava-
lar›nda, TAYAD'l› Ailelerin hukuk mücadelesi-
nin yan›nda onlarla daima birlikte oldu¤unu ve
kendilerinin bir dostu oldu¤unu söyledi.

Bizim fliir antolojisi
Hapishanelerde ve d›flar›da devrimci, sosyalist, ilerici flairlerin fliirle-
rini ‹smail Hardal ve Kemal Kök’ün haz›rlad›¤›, ‘‹çerideki, d›flar›da-
ki hapishaneden Bizim fiiir Antolojisi’ Sorun Yay›nlar› taraf›ndan ya-
y›mland›. Antolojide; devrim flehitlerinden; Fatma Tokay Köse, Gül-
nihal Y›lmaz, Eyüp Beyaz, Hüseyin Çukurluöz, Muharrem Çetinka-
ya, Muharrem Karademir’in de fliirleri yeral›yor. 

Halk›n ozan› Hasan Hüseyin
Korkmazgil, do¤umunun 79'uncu
y›l›nda 9 Nisan akflam› Atatürk Kül-
tür Merkezi'ndeki etkinlikte an›ld›.
fiiirlerinde emekçilerin, halk›n ya-
flam›n› ve mücadelesini anlatan Ha-
san Hüseyin’i anma etkinli¤i, Gü-
rün Dayan›flma Derne¤i'nce düzen-
lendi. Dernek, ölüm y›ldönümünde
anmas›n› yapamad›klar› için ‘do-
¤um gününü’ anma etkinli¤i olarak
planlad›klar› dile getirdi. 

Hasan Hüseyin’in fliirlerinin
okundu¤u etkinli¤in onur konu¤u
olan, efli Azime Korkmazgil, ozan›n
fliirlerinin hâlâ güncelli¤ini korudu-
¤unu belirterek günümüz ayd›nlar›-
n›n da “kula¤›na küpe” olmas› gere-
ken flu sözlerle anlatt› O’nu: “Türk-
çe ö¤retmeni olmama ra¤men hak,
hukuk, anti-emperyalizm baflta ol-
mak üzere Türkçe’yi anlayarak sev-
meyi ondan ö¤rendim. Örne¤in K›-
z›l›rmak fliiri dönemin en güçlü an-
ti-emperyalist tablosunu çiziyor.” 

Ozan›n yaflam›n›n anlat›ld›¤› an-
ma etkinli¤inde, fliirlerinden beste-

lenen türküler, Grup Yorum, Sad›k
Gürbüz, Tozan Alkan ve Leyla-Fa-
tih ikilisi taraf›ndan seslendirdi.

Hasan Hüseyin, Sivas’›n Gürün
ilçesinde, 1927’de do¤du. Ortaokul
ve liseyi Bolu, Ni¤de ve Adana’da
yoksulluk içinde okudu. Okulu bi-
tirdikten sonra Ankara ve Marafl-
Afflin’de görev yapt›, Göksun’a sü-
rüldü. Bask›lar, sürgünler boy ver-
meye bafllam›flt› hayat›nda. 

Gürün’de 30 A¤ustos Zafer Bay-
ram› kutlan›rken, devlet erkan›n›n o
bildik ruhsuz konuflmalar› aras›nda
onun sesi duyuldu. Dayanamad› bu
konuflmalara ve kürsüye f›rlayarak
etkileyici bir konuflma yapt›. “Bu
ülkeyi göksel varl›klar de¤il, Ana-
dolu insan› kurtarm›flt›r” diye hay-
k›rd›. Bu hayk›r›fl, ilk tutuklulu¤unu
yaflamas›na neden olur. Ancak son
olmaz. 1951 Tevkiffat›’nda O da
tutsak edilir. fiiirlerinden dolay› bir-
çok defa yarg›lan›r. Yarg›lan›rken,
kürsülerinden adaletsizlik akan bur-
juva mahkemelerinde sosyalizmi
yüzünün ak›yla savunur. 

Her alanda örgütlü
mücadeleden yanad›r.
T‹P üyesidir. Keremce ah
çekebilmek için, Kerem-
ce yanmay› bilir. Yunus-
’ca dizebilmek için dize-
lerini Yunus misali dervifl
eyler gönlünü. Anadolu’yu dillendi-
rebilmek için Anadolu mozai¤inin
her bir desenini tan›r, bilir. Halkça
yazabilmek için halkça yaflar. Ac›
çekti¤imizde ac›lan›r, yüreklendi¤i-
mizde yüreklenir. Güldü¤ümüzde
güler. Ezildi¤imizde ezilir, direndi-
¤imizde direnir... ‹çimizden biridir. 

O’nun için fliir; altalta yaz›lm›fl,
flekilli dizeler de¤ildir. Sanat için
hiç de¤ildir. Derdi, halk›n aynas›
olabilmektir. Kalemini bunun için
kullan›r. 

Halk fliirinin köklerine iner. Pir
Sultan’›, Baba ‹shak’›, Bedreddin’i,
Yunus’u ve daha nicelerini çekip
al›r bu köklerden. Halk deyifllerini,
efsanelerini, masallar›n›, tekerleme-
lerini... yeniden ifller. Tüm bunlar›
bugünle birlefltirir, yeniyi yarat›r. 

Bu yüzdendir ki dili aç›kt›r, ay-
d›nl›kt›r, yal›nd›r. Bu yüzdendir ki,
e¤iticidir, ö¤reticidir. 

Hasan HHüseyin AAn›ld›

Dilek Polat Ölümsüzdür
Ordu'da 7 Nisan'da bomba düzene¤i haz›r-

larken bomban›n patlamas› sonucu yaflam›n› yi-
tiren TKP ML / T‹KKO gerillas› Dilek Polat'›n
cenazesi 12 Nisan günü Gazi Cemevinde yap›-
lan törenin ard›ndan Cebeci Mezarl›¤›'nda def-
nedildi.

Yaklafl›k 250 kifli,  "Gerillalar Ölmez Yafla-
s›n Halk Savafl›- Partizan" ve "Önce Çocuklar›-
m›z› Savunuyorduk fiimdi Düflüncelerini-Parti-
zan fiehit ve Tutsak Aileleri" yaz›l› pankartlarla
yürüdü. Sloganlar›n at›ld›¤› yürüyüfle, HÖC’ün
de oldu¤u devrimi yap›lar da kat›larak devrim
flehidi Dilek Polat'› sahiplendiler. Cebeci Me-
za r l › ¤ ›nda
yap›lan ko-
nuflmalar›n
a r d › n d a n ,
Polat'›n na-
afl›, bayra¤a
s a r › l a r a k
defnedildi.
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Benim Gibi Analar 
Öyle Aslanlar 

Do¤uruyor Ki...
(Dersim’de DHKC gerillas› olarak flehit dü-

flen Gülseren Beyaz’›n anne ve babas›. Ayn› za-
manda Fidan Kalflen’in day›s› ve yengesi)

KUMRU BEYAZ: Ben bir ana-
y›m, 6 senedir devaml› olarak içim-
de atefl var. Ci¤erim yan›yor. Çünkü
her ay bir haber al›yorum. Ölüm
oruçlar›nda flehit düflen her zaman
Gülseren'le beraber flehit düflüyorlar.
6 senedir devaml› yüre¤imiz a¤l›-
yor. ‹çimiz kan›yor. Ama kan a¤la-
yan yüre¤imizin sorumlusu devlet-
tir. Benim okumam yazmam yok.
Bu çocuklar›n suçu nedir? Çünkü
ayd›n insanlar, fikri temiz insanlar,
ak›ll› insanlard›rlar. Devlet bundan
dolay› kald›rmak istiyor. Her ne ka-
dar ac› çeksem, yüre¤im s›zlasa da
ben devaml› onlar›n arkas›nday›m,
yan›nday›m. Vücutla gövdeyle de-
¤il, yüre¤imle onlar›n yan›nday›m.
Nas›l 6 senedir bu Ölüm Orucunu
durduram›yorlar. Neden durduram›-
yorlar. Çünkü bu insanlar yaflamak
istiyorlar. Özgür ve hür yaflamak is-
tiyorlar. Özgür ve hür yaflamalar›n›
k›s›yorlar. Bize teslim olmam›z› isti-
yorlar. Öyle beyni ile, yüre¤iyle, ak-
l›yla hiçbir zaman teslim istemiyor-
lar. Ama biz devaml› onlar›n yan›n-
da, onlar›n arkas›nday›z. Tecriti kal-
d›rmak istiyoruz. Kald›rmazlarsa bir
gider bin geliriz. Benim gibi analar
öyle aslanlar do¤uruyorlar ki, Fi-
danlar gibi, Hüsniyeler, Gülserenler,
Fatmalar, Adaletler, Cihanlar gibi

yi¤itler do¤uruyorlar.

Devletten, sizde ricada buluna-
rak tecriti kald›r›n demiyorum. Ama
tecrit mutlaka kalkacak. Tecriti kal-
d›r›n ölümleri durdurun.

Tüm ayd›n insanlar›n duyarl› ol-
mas›n› istiyorum. fiehit düflen insan-
lar, onlar da kardeflimiz. Ama bir bi-
rimize destek, yard›mc› olmal›y›z.
F Tipi’ndeki ölümlerin biz fark›n-

day›z. Niye siz fark›nda de¤ilsiniz.

Siz ayd›ns›n›z daha çok fark›nda

olmal›s›n›z. Ama çocuklar›m›z F
Tipi cezaevlerinde çok mu güzel ya-
fl›yorlar. Hepimiz F Tipi’ndeyiz.
Tüm bas›n›n çocuklar›m›z›n yan›n-
da olmas›n› istiyorum. Duyarl› ol-
malar›n› istiyorum.

Ben bir de¤il üç flehit vermiflim.
Yüre¤im üçe bölümmüfl. Yaln›z Fat-
ma ile, Fidan’la, Gülseren'le de¤il
tüm flehit yavrular›m için yüre¤im
parçalan›yor. Son olarak devrimciler
hepsi birlikte olmal›lar. Ölümlerin
sorumlusu AKP hükümetidir.

Susanlar Suçludur

HASAN BEYAZ: 30 Kas›m
2000 tarihinde Çanakkale Cezaevin-
de ye¤enim Fidan’›n ziyaretine git-
tim. O tarihte ölüm orucuna ve açl›k
grevine bafllam›fllard›. Ye¤enime ne-
den ölüm orucuna bafllad›¤›n› sor-
dum. “Bu bizim ç›kar›m›z için de¤il,
ülkemiz ve halk›m›z›n gelece¤i için
bu karar› ald›k. Karar›n nedeni ise;
F Tipi’nde yaflamamak ve kapatmak
için bu yola bafl koyduk ve ölümü
tercih ettik" dedi. Fidan o anda arka-
dafllar›na dedi ki “ben sizlere daha
önce de söylemifltim,
birgün biz burada düfler-
sek Day›m gelir cenaze-
mizi al›r". Ben de bu söy-
leyifle üzüldüm. Dedim
ki, "karar›n›za sayg› du-
yar›m bu ölüm haberi bi-
zim için büyük bir ac›d›r."
Ondan sonra tekrar dedi
ki, "biz bu ölümü halk›-
m›z için seçtik”. Fidan
her zaman do¤runun,
hakl›n›n yan›nda oldu.
Onun için en önde kendi-

sini yakt›. Onur duyuyorum.

Ben de Fidan'›n dedi¤ini tutarak
Çanakkale'den cenazesini Dersim’e
getirip defnettik. Bursa’da cenaze
Adli T›pa getirildi¤inde polis des-
tekli faflistler sald›rd›.

Ölüm Orucu devam ediyor. Dev-
let ad›m atm›yor. Gün gelecek ki F
Tipleri’nde mücadele edenlerin mü-
cadelesi hakl› olacak. F Tipleri’ni
tasvip edenler, onaylayanlar oraya
gireceklerdir. O zaman da karar ve-
recekler ki, halk için kendilerini ne-
den feda ettiklerini görecekler. Bu
dönem böyle gitmez. Onlar›n bir ya-
k›n›, bir çocu¤u da o F Tipleri’ne gi-
rebilir. Birlik ve beraberlik olsayd›,
19 Aral›k operasyonu olmayabilirdi.
Bölmek için F Tipleri’ni yapt›lar.
Birlik olsayd› tüm örgütler aras›nda,
devletin gözü korkacakt›. 

Geçen y›l Munzur festivalindeki
sald›r› ise tamamen TAYAD'l› Aile-
lere yönelikti. A¤›r yaralanm›flt›m.
Aya¤›m k›r›lm›flt›. Hala a¤r›lar› de-
vam ediyor. O olaydan dolay› suç
duyurusunda bulundum. On gün ra-
por verildi. Raporu almama ra¤men
bugüne kadar herhangi bir olumlu-
olumsuz bir geliflme olmad›. 

Son olarak; sessiz kalmak suç or-
takl›¤›d›r. Tarihin karfl›s›nda suçlu
durumdad›rlar. Susmak onaylamak-
t›r. Susmayal›m. Unutmadan flunu
da ekleyeyim, çeflitli yalan yanl›fl
fleyler söylediler. Fidan'›n feda kara-
r›yla ilgili. Fidan önceden karar ver-
miflti, kendisini feda etmesi konu-
sunda. Sonradan ç›kan haberler as›l-
s›zd›r. Çünkü ben bire bir gördüm,
gözlerimle gördüm. 

Gülseren Bayaz Hasan Beyaz


