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● 1 NNisan OOperasyo DDavas›

Tarih: 22 May›s / Saat: 11.35 
Yer: ‹stanbul 12. ACM

● Dicle GGençlik DDerne¤i 

18 Mart’ta tutuklanan dernek
üyeleri; ‹lker Bo¤a, Salih Esmer
ve Olcay Kaylan’›n duruflmas› 26
May›s günü saat: 8.30’da...

● Dersim TTemel HHaklar  

6 May›s bask›n›nda tutuklanan
dernek yönetici ve üyelerinin
duruflmas›, 17 May›s’ta Malatya
ACM’de görülecek...

● Antalya HHÖC  

Yeni mail adresi:
antalyahoc@gmail.com

Ailemizle tan›flal› daha 6 ay olmufltu. Kur-
tulufl Bürosu'nda çal›flmak üzere Antep'e git-
tim. "Düztepe dolmufluna binip hastane dura-
¤›nda inersin, seni orda bekliyece¤im." Zey-
nep'in sesini ilk duyuflumdu bu. Hastane dura-
¤›nda bafllayan ve bugüne kadar tafl›nan bir
özlem ve umut Zeynep ve Zeynepler.

Beraber çal›flt›¤›m›z dönemde özellikle be-
nim yeni olmamdan dolay› çok sorunlu günle-
rim oldu. Ama flimdi geriye dönüp bakt›¤›mda
birçok noktada Zeynep'in hakl› oldu¤unu gö-
rüyorum. Zeynep bir teorisyen de¤ildi. Mangal
gibi yüre¤i, inanc›, inatç›l›¤› ile tam bir s›ra ne-
feriydi. Bir annenin hassasl›¤›, flefkati ve bir o
kadar da kiniyle Parti'ye ve ona ait her fleyin
üzerine titrerdi.

Zeynep bir haftal›¤›na flehir d›fl›na ç›kacak-
t›. Gerekli fleyleri konufltuktan sonra yolcu et-
tim. O hafta boyunca gitti¤im yerleri, dergi sa-
t›fl›n›, görüflmeleri ve özellikle de harcamalar›
i¤neden ipli¤e not tutarak geçirdim. Zeynep
döndü. Tuttu¤um notlar› ve sözlü olarak ge-
rekli bilgileri verdim. Harcamalar bölümünü
dikkatlice inceledikten sonra "çok harcam›fl-
s›n" dedi. Ben en büyük aferini bekledi¤im ko-
nuda bu yorumu duyunca flafl›rd›m. Bafllad›m
anlatmaya ve tart›flmaya. Ben ve di¤er arka-
dafllar ›srarla harcamalar›n di¤er haftalar›n ak-

sine bu hafta daha düfltü¤ünü belirtmemize
ra¤men Zeynep bu. "Do¤ru, di¤er haftalara
göre daha az ama tasarruf yap›labilecek flu flu
noktalarda özen gösterilmemifl" cevab›n› flimdi
daha iyi anl›yorum.

Antep, katliam operasyonlar›n›n ve tutuk-
lamalar›n diz boyu oldu¤u o süreçte Zeynep'in
inanc› ve fedakarl›¤›yla ayakta kald›.

Ne yapsa ne etse de beyninin ve yüre¤inin
en güzel parças› sürekli Dersim Da¤lar›'nda idi.
Sonunda murad›na erdi. Ve Dersim Da¤lar›'n›n
belki de en güzel, en bereketli oldu¤u bir za-
manda, May›s'ta takt› gelinli¤ini ve duva¤›n›.
Dilinde son kez m›r›ldand›¤› "Uyand›r›n aanam›,
söyleyin ggidiyorum/Yolumu ggözlemesin ddöne-
mem bbelki ggeri" dizeleriyle gelin gitti.

������������			
Zeynep KORKMAZ

Bolu’da mücade-
lenin en ön saflar›n-
dayd›. Daha sonra Ka-
radeniz’de, Aybast›
Bölgesi’nde çal›flmaya
bafllad›. 19 May›s
1980’de ayn› yerde
faflistler taraf›ndan
katledildi. 

Aykut
KAYNAR

Bir Cephe
gerilla birli¤iyle,
oligarflinin aske-
ri güçleri aras›n-
da 20 May›s
1998’de Der-

sim Hozat Tavuk-
lu Köyü yak›nla-
r›nda ç›kan çat›fl-

mada, saatlerce çat›fl›p birli¤in kuflatmay› yarmas›n› sa¤laya-
rak flehit düfltüler. Çat›fl›rken son anlar›nda ellerindeki
malzeme ve dökümanlar› imha edecek bir cüret ve iradeyle
kucaklad›lar ölümü. 

1977, Malatya Akçada¤ Kas›mufla¤› do¤umlu Hüseyin,
mücadeleye 1991’de Malatya’da lise ö¤rencisiyken kat›ld›. Bir
süre ‹stanbul mahalli bölgelerde çal›flt›. 1975, Kilis-Sö¤ütlü do-
¤umlu Zeynep de mücadeleye lise y›llar›nda kat›ld›. 1993-96
aras›nda Gaziantep Mücadele ve Kurtulufl Temsilcilikleri’nde
bulundu. 1997’de gerillaya kat›ld›.

Hüseyin
KILIÇ

Zeynep
KORKMAZ

20 May›s 2003’te Ankara
K›z›lay’da feda eylemi haz›rl›¤›
içindeyken kazayla meydana ge-
len patlama sonucu flehit düfltü. 

18 May›s 1977 do¤umlu fien-
gül, mücadeleye Malatya Gazi Li-
sesi’nde okudu¤u y›llarda kat›ld›.
Daha sonra Malatya ve ‹stan-
bul’da Kurtulufl bürosunda çal›flt›.
Nurtepe gecekondu halk›n›n ör-

gütlenmesinde yerald›. 

Defalarca gözalt› ve tutsakl›klar yaflad›. Oligarflinin
hukuksuz “ceza”lar› sonucu mücadelesini illegalite ko-
flullar›nda sürdürdü. 19 Aral›k 2000 Katliam› karfl›s›nda
tereddütsüz feda savaflç›s› olmak istedi. Bu görevi üst-
lendi¤inde, yine tereddütsüz yürüdü zalimlerin üstüne.
Hedefine ulaflamasa da görevini yerine getiren bir dev-
rimci olarak ölümsüzleflti.

fiengül
AKKURT

2000'den bu ya-
na tutsakt›. 19-22
Aral›k Katliam›’nda
kurflunla yaraland›.
Oligarflinin “hayata
döndürme” ad›na s›k-
t›¤› kurflunlar, vücu-
dunda yaralar açt›.
Sevkedildi¤i Tekirda¤

F Tipi Hapishanesi'nde 8. Ölüm Orucu Ekibi
içinde yerald›. Direniflin belli bir noktas›nda
zay›fl›k gösterdi ve ölüm orucunu b›rakt›.
Daha sonra ciddi rahats›zl›klar baflgösterdi
vücudunda. Tedavisinin yap›lmamas›, hasta-
l›¤›n›n a¤›rl›¤›na ra¤men tahliye edilmemesi
nedeniyle 21 May›s 2004’te, 26 yafl›n-
dayken, tecritin ald›¤› 112. can olarak ara-
m›zdan ayr›ld›.

Ali fiAH‹N
Okan KÜLEKÇ‹ -1980 Marafl Elbis-

tan do¤umluydu. Genç yaflta mücadeleye
kat›ld›. ‹lk tutukland›¤›nda 19 yafl›ndayd›;
bir süre Ümraniye Hapishanesi’nde tutul-
du. Tahliye edildikten k›sa süre sonra
2000 fiubat’›nda yeniden tutukland›. Kar-
tal Özel Tip’e, oradan da Tekirda¤ F Tipi’ne
sevkedildi. T‹KB Davas›’ndan yarg›lan›yor-
du. 7. Ölüm Orucu Ekibi’nde yerald›. 23
May›s 2002’de Bayrampafla Hastane-
si'nde ölümsüzleflti.

Fatma aaçl›ktan ööldüFatma aaçl›ktan ööldü
çocuklar!çocuklar!

Siz hhiç aaç kkalmayas›n›z
diye 3354 ggün aaç kkald›.
Yüzündeki öölüm ççizgileri,
yana¤›n›zdaki ggülücükler
eksik oolmas›n ddiye. 

Sen UU¤ur'umuz, ssenSen UU¤ur'umuz, ssen
Esen'imiz, ssenEsen'imiz, ssen
Fatih'imiz!Fatih'imiz!

Bedeninizi ddelik ddeflik
edenlere, ooyunlar ooynar-
ken ssizi ""terörist" iilan
edenlere; eeriyen hher hhüc-
resini kkurflun yyapt› FFat-
ma aablan›z.

Sen IIrakl› ççocuk!Sen IIrakl› ççocuk!

Tepenize yya¤an bbomba-
lara hher aan eeriyip ggiden
bedeniyle bbarikat ooldu
Fatma aablan›z. 

Sen FFilistin'li ççocuk!Sen FFilistin'li ççocuk!

Daha een ttaze yyafl›-
n›zda eeliniz ooyun-
caklar ttutsun ddiye
ölüme ddirendi 3354 ggün
boyunca FFatma aablan›z.

Fatma aaçl›ktan ööldüFatma aaçl›ktan ööldü
analar›m›z!analar›m›z!

Gö¤sünüze bbirazc›k ddaha
fazla ssüt ddolsun ddiyedir
O'nun 3354 ggünlük aaçl›¤›.
Aln›ndaki kk›z›l bband›n-
dan bbaflka ççeyizi oolmad›
O'nun. KK›zlar›n›z›n ççeyi-
zi ggönüllerince oolsun ddiye
onuruyla ttafl›d› bband›n›
354 ggün. 

ANKARA KONSER‹
Yer: Anatolia Gösteri ve Kongre Merkezi
Tarih: 21 May›s 2006 Pazar / Saat: 19.00

BURSA KONSER‹
Yer: Aç›khava Tiyatrosu
Tarih: 20 May›s 2006 C.tesi / Saat: 20.00
(Ayn› gün saat 14:00’te Bursa Temel 
Haklar’da imza günü)

‹ZM‹R: Grup Yorum, 17 May›s’ta da Ege
Üniversitesi Alternatif Aç›l›fl fienli¤i’nde

Grup YYorum 
Konserleri

Büyük
Direniflte fifiehit

Düfltüler

Kaypakkaya,
1970’lerdeki devrimci
kopuflun bir halkas›d›r.
Gençlik içindeki çal›fl-
malar›n›n bir aflama-
s›nda, içinde bulundu-
¤u ve bafl›n› Perin-
çek’in çekti¤i PDA’dan
koparak TKP/ML’nin
kurulmas›na önderlik
etti. Klasik halk savafl›
modelini temel alan bir

stratejiyi savundu. 12 Mart Cuntas›’na karfl› silahl›
mücadeleyi sürdürürken, 24 Aral›k 1972 gecesi
Vartinik'e ba¤l› Mirik Köyü’nde kuflat›ld›lar. Çat›fl-
mada Ali Haydar Y›ld›z flehit düflerken, Kaypakkaya
yaral› olarak kuflatmay› yarmas›na ra¤men daha
sonra tutsak düfltü. 

Dersim, Elaz›¤ ve Diyarbak›r'da aylarca iflken-
cede kald›. Ser verdi, s›r vermedi. 18 May›s 1973’te
Diyarbak›r iflkencehanelerinde ölümsüzleflti.

Küba'n›n ‹spanya'ya karfl›
ba¤›ms›zl›k savafl›n›n önderiy-
di. 1853'te Havana'da do¤du.
16 yafl›nda La Patria Libre
(Özgür Vatan) adl› bir gazete
ç›kard›. 17 Yafl›nda ba¤›ms›z-
l›k savafl›na kat›ld›¤› için tu-
tukland›. Alt› ay kürek ceza-
s›ndan sonra, ‹spanya'ya sü-
rüldü.   

Sürgün hayat›n›n uzun bir
bölümünü New YorK'ta geçir-

di; ama Latin Amerika'yla ba¤›n› sürdürdü, yaz›lar›yla ünü
tüm k›taya yay›ld›. Küba Devrimci Partisi'nin kuruluflu-
na önderlik etti. Marti, partisini önderli¤inde gerilla savafl›
temelinde sürdürülen ba¤›ms›zl›k savafl›na kat›lmak ama-
c›yla 11 Nisan 1895'te gizlice Küba'ya döndü. Ne ki, 16 y›l
ayr› kald›¤› ülkesine döndükten bir ay sonra, 19 May›s
1895'te bir çarp›flmada vurularak flehit düfltü. Fakat ba-
¤›ms›zl›k ateflini bir kez tutuflturmufltu ve o atefl yanmaya
devam etti.

‹brahim
KAYPAKKAYA

Jose MART‹



Oligarfli halka karfl› yeni bir sa-
vafl açm›flken, sola düflen,

mümkün olan en genifl kesimleri
birlefltirerek halk›n direniflini örgüt-
lemektir. Türkiye solunun böyle gö-
revlerle yüzyüze oldu¤u bir zaman-
da, biz “sol içi fliddet”i tart›flmak,
solun tarihine sadece yeni utanç say-
falar› ekleyen bir sald›rganl›kla u¤-
raflmak zorunda kal›yoruz. Bu
utanç, solun ve devrimci hareketin
tüm ça¤r›lar›na ra¤men sald›r›lar›
sürdürmekte ›srar edenlerindir. Tür-
kiye solunu böyle bir zamanda böy-
le bir sorunla u¤raflmak zorunda b›-
rakman›n sorumlulu¤u, sol içi flid-
deti uygulayanlara aittir. 

Geçti¤imiz hafta içinde, Kürt
milliyetçi hareketi, iradi, mer-

kezi bir kararla, dört ayr› sald›r› ger-
çeklefltirdi. Sald›r›lar›n ayr›nt›lar›n›
dergimizin ileriki sayfalar›nda oku-
yacaks›n›z. 

Son dört sald›r›da Haklar ve Öz-
gürlükler Cephesi üyeleri ve ku-

rumlar› hedef al›nm›flt›r. Ancak Kürt
milliyetçili¤inin sald›r›lar›, sadece
HÖC’le de s›n›rl› olmay›p, TKP’den

BDSP’ye, DHP’ye kadar solun çok
çeflitli kesimlerini içine alan bir ge-
nifllikte sürmektedir. ‹kinci olarak
bu sald›rgan politika, sadece birkaç
haftal›k de¤il, uzun zamand›r süren
bir politikad›r. 2005’in Ocak’›n da
Gazi, Nurtepe ve Alibeyköy’de bafl-
layan sald›r›lar, halen devam ediyor. 

Dernekler bas›l›yor, pusu kurulu-
yor, HÖC’lü av›na ç›k›l›yor,

tehditler savruluyor, provokasyonlar
yap›l›yor. Niye bütün bu sald›r›-

lar? Türk ve Kürt halk›na, sola
aç›klanm›fl, kan›tlanm›fl bir neden
yoktur. B›rak›n bir gerekçeyi, baha-
ne yapabilecekleri bir nedenleri bile
yoktur. Peki öyleyse niye sald›r›-

yorlar? Ortada sadece tek bir neden
vard›r: Marksist-Leninistlerin dev-
rimci çizgisi ve devrimci elefltirileri.
Bütün mesele, devrimcilerin dü-

flüncelerini de¤ifltirmek, kendile-

rine tabi k›lmakt›r. 

Hay›r, düflüncelerimizi bask›yla,
zorla, sald›r›larla de¤ifltirmeyiz.

Biz Marksist-Leninistiz. Düflüncele-
rimizi de¤ifltirmek için devlet de bu
yöntemleri kullan›yor. Katliamlar

yap›yor. F Tipleri infla ediyor. Zor
karfl›s›nda düflüncelerini de¤ifltiren-
ler vard›r. Emperyalizmin ve oligar-
flinin zoruyla stratejilerini, politika-
lar›n› de¤ifltirenler vard›r. Bunun
ad›na da “gerçekçilik”, “de¤iflen ko-
flullar› do¤ru okumak” derler, “bü-
yük politika”, “taktik esneklik” der-
ler. Biz düflüncelerimizi zor alt›nda
de¤ifltirmeyiz. “Zor”un fliddeti, bo-
yutu bizim için hiçbir zaman önemli
olmam›flt›r. Devrimcilik, zaten her
koflul alt›nda, herfleye ve herkese

ra¤men düflüncelerini savunmak
de¤il midir? Biz devrimciyiz.

Kürt milliyetçi hareketi tarihe dö-
nüp baksa bu gerçe¤i görecek;

devrimcilere yöneltti¤i fliddetin hiç-
bir sonuç elde edemeyece¤ini, dö-
nüp kendisini vuraca¤›n›, kendisini
çürütece¤ini farkedecek; ama k›sa
vadeli hesaplar, düzeniçileflmeye
yönelik politikalar, mülkiyetçilik
öylesine köreltmifltir ki, bunlar› da
görmekten uzakt›rlar. 

Bizim onlara karfl› uygulad›¤›m›z
bir fliddet yoktur. Evet, “Kürt

milliyetçisi” diyoruz. Evet, strateji-
lerini, eylem biçimlerini elefltiriyo-
ruz. fiu veya bu hareketin de¤erleri-
ne hakaret, küfür ise, tarihimizin hiç-
bir aflamas›nda yoktur. Zaten Ga-
zi’den bu yana yaflanan sald›r›lar gö-
zönüne getirilirse, sald›r›lar›n ne kul-
lan›ld›¤› iddia edilen herhangi bir ke-
limeyle, ne herhangi bir kifliyle ilgili
olmay›p, tamamen yukar›da belirtti-
¤imiz amaca yönelik oldu¤u görülür.

Sald›r›lar› durdurun!
Bu yöntem ç›kmazd›r!
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fiurda flu dedi ki, burda bu dedi ki
türünden bahanelerin de hiçbiri-

nin asl› astar› yoktur. Kald› ki olsa
bile, bunlar›n sol içi fliddet gerekçe-
si olamayaca¤› tart›fl›lmazd›r. Sald›-
r› için bir neden yok. Ama o illa sal-
d›racak. Bu konuda verece¤imiz tek
bir örnek, sald›r› için nas›l “gerek-
çeler üretildi¤ini” göstermeye ye-
ter. Diyarbak›r’daki sald›r›lara ge-
rekçe olarak gösterilen, Kürt milli-
yetçilerinin dilindeki yayg›n söylem
fluydu: “Siz 5. Kongrenizde ald›¤›-
n›z kararlar›n 6. maddesinde bizim
önderli¤imizi karalam›fls›n›z, iflbir-
likçi, hain demiflsiniz...”

Devrimci hareketin tarihinde 5.
Kongre diye bir fley hiç olma-

m›flt›r. Dolay›s›yla olmayan kongre-
nin ald›¤› herhangi bir karar da söz-
konusu de¤il. Ama iflte, Diyarba-
k›r’da sempatizan›ndan kadrosuna
kadar herkesin dilinde bu “kongre
karar›” var ve buna inanm›fl –daha
do¤rusu inand›r›lm›fl– durumdalar. 

Yalan dolanla bir sald›r› zemini
yarat›l›yor ve PKK saflar›ndaki

devrimciler, yurtseverler, devrimci-
lere, onlar›n deyifliyle “Türk solu”na
karfl› düflmanlaflt›r›l›yor. Sonra, der-
nek bas›l›yor, dernekteki silahs›z sa-
vunmas›z insan›n kafas›na silah da-
yay›p “Vuruyum mu? Vuruyum
mu?” deniyor. Vurun! Geç bile kal-
d›n›z. Vurun! Yapmad›¤›n›z fley de-
¤il. Eskiler bir yana, 4 TDKP’liyi,
Tekoflinci’yi öldürdünüz. Yine yapa-
bilirsiniz. Ya sonra? 

Solla meselelerini böyle çözmeye
al›flm›fllar. Bunun için yüzlerce

devrimcinin, yurtseverin kan› var el-
lerinde. Bas›lan dernekte kafas›na
silah dayanan dernek üyesinin ceva-
b› bile Kürt milliyetçi hareketine
çok fley anlatmal›d›r. Dernekteki in-
san›m›z, kafas›na silah dayand›¤›n-
da “Vur!” diyor, “vuracaksan vur,
vurmazsan bunun hesab›n› daha
sonra vereceksiniz!”

Vur, öldür! Evet, yapabilirsiniz.
Sonuçta insanlar›n›z dernekle-

rinde silahlarla, bazukalarla siyaset
yapm›yorlar. Girer ve vurursunuz.
Baflka ne yapars›n›z. Vur, vur... Ne
kazan›rs›n›z sonuçta? Sayg›nl›k m›?
‹tibar m›? Güç mü?... Tarihinizin

“sol içi fliddet”in yaz›l› oldu¤u say-
falar›na yeni bir utanç sayfas› ekle-
mifl olmaktan baflka hiçbir fley geç-
mez elinize. 

Asar›z keseriz... Sonra... Gerçek-
ler yine orta yerde durur. Eleflti-

riler yine yaz›ld›¤› yerde kal›r.  Ve
Marksist-Leninistler, 36 y›ld›r hiçbir
fleyin döndüremedi¤i yollar›nda yü-
rümeye devam ederler.  

Devrimci hareket, kendisine sol-
dan yönelen sald›r›lar karfl›s›n-

da ayn› yönteme baflvurmad› hiçbir
zaman. Bugün de bu yöntemi seç-
meyecektir. Ama giderek pervas›z-
laflan sald›r›lar karfl›s›nda sessiz, ta-
v›rs›z da kalmayacakt›r. 

B
ize sald›r›, devrime sald›r›d›r.

HÖC aç›klamas›nda belirtildi¤i
gibi; “Bize sald›r›, halka sald›r›-

d›r.” fiimdi sald›r›y› halka götürme
hakk›m›z› kullan›yoruz. Belli bir
noktaya kadar sadece Platform’un,
onun yetkili k›ld›¤› komisyon ve he-
yetlerin sorular›na muhatap olan
Kürt milliyetçili¤i, art›k ayn› za-
manda halk›n ve tüm devrimci, de-
mokrat, ilerici kesimlerin  sorular›na
muhatapt›r. Hesab› halka verecek-
lerdir. 

Biz ideolojimize, düflüncelerimi-
ze güveniyoruz. ‹lkelerimiz, ku-

rallar›m›z, geleneklerimiz, her za-
man her yerde savunabilece¤imiz
ar›l›k ve duruluktad›r. Ne söylemifl-
sek hepsini savunur, ne savunmufl-
sak, yapar›z. Bu yüzden tüm sol, ile-
rici güçlerin karfl›s›nda da, halk›m›-
z›n karfl›s›nda da aln›m›z aç›k, bafl›
dik dolafl›r›z. Böyle oldu¤u içindir
ki bu sald›r›lardan da korkmuyoruz.
Ama kayg›l›y›z. Kayg›m›z, Kürt
milliyetçili¤inin sola yönelik flidde-
tinin, halk›n mücadelesine, devri-
min ve solun prestijine verece¤i za-
rarlar noktas›ndad›r. 

Kürt milliyetçi hareketi, en baflta
sald›r›lar›n sorumlulu¤unu üst-

lenmek zorundad›r. fiu bizi ba¤la-
maz, bu oraya de¤il fluraya ba¤l› gi-
bi gerekçeler, kendi iç iflleyiflleridir,
bizi ilgilendirmez. Sald›ranlar gök-
ten gelmedi. Nerede faaliyet yürüt-
tükleri, hangi kurumlarda bulunduk-
lar› herkesin malumudur. DTP so-

rumluluktan kaçamaz. 

Bilindi¤i gibi, DEHAP, Devrimci
ve Demokratik Yap›lar Aras›

Diyalog ve Çözüm Platformu’nun
bir üyesiydi. Platform’dan tam da
bu sald›r›lar›n arifesinde fiilen ayr›l-
d›lar. Hiçbir aç›klama yapma ihtiya-
c› bile duymad›lar. Soruldu¤unda
“yeniden yap›lanmalar›n›” gerekçe
gösterdiler. Oysa o süreç de bitti,
DTP olarak siyaset sahnesine ç›kt›-
lar, ama Platform’a dönmediler. 

Dönmelidirler. Halka ve sola kar-
fl› sorumluluk bunu gerektirir.

Halk›n mücadelesine bugünden kes-
tirilemeyecek ideolojik, politik, kül-
türel zararlar veren bu sald›r›lar›n
kimin ifline yarayaca¤›n› bilmek için
siyaset teorisyeni olmak gerekmez.
DTP’ye sesleniyoruz; Türkiye so-

lunun tüm kesimlerine sesleniyo-

ruz; herkes sol içi fliddetin karfl›s›na
ç›kmal›d›r. Kimse çarp›tmas›n, de-
magoji yapmas›n, küçük hesaplarla
kar›flt›r›c›l›¤a soyunmas›n; burada
sözü edilen PKK’nin karfl›s›na ç›k-
mak de¤il, “sol içi fliddet”in karfl›s›-
na ç›kmakt›r. Demagojilerle, ucuz
çarp›tmalarla bu görevi omuzlamak-
tan, ellerini tafl›n alt›na sokmaktan
kaç›nanlar›n politikas›, halklar›n
birli¤ine, kardeflli¤ine de¤il, olsa ol-
sa soldaki çürümeye hizmet eden
zavall› politikalard›r. E¤er Türkiye
solunda ilkeler, devrimci gelenekler
hakim olacaksa, sol içi fliddet karfl›-
s›nda her türlü hesap, kayg› bir yana
b›rak›l›p tav›r al›nmal›d›r. 

Son sözümüz yine, sald›ranlara-
d›r. Devrimci hareket sizi dost

olarak görmek istiyor. Sol içi flidde-
tiniz karfl›s›ndaki tavr›m›z bile dost-
luk temelindedir. Yanl›fl hesap yap›-
yorsunuz; devrimci hareketi sindi-
rirsek, tüm solu sindirir, kendimize
tabi k›lar›z diye düflünüyorsunuz.
Ama hesab›n›z, daha ilk “önkoflu-
lundan” itibaren yanl›flt›r; devrimci
hareket sindirilemez. Bunu bugüne
kadar görmemifl olman›z veya gör-
memekte ›srar etmeniz, sizin ad›n›za
talihsizliktir. Sald›r›lara, siyaset ya-
sakç›l›¤›na derhal son verin. Siz de,
biz de, bu sorunla de¤il, asli görev-
lerimizle u¤raflal›m.
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Haklar ve Özgürlükler Cephesi,
10 May›s 2006’da “Kürt Milliyetçi
Hareketi Devrimcilere Sald›r›yor”
bafll›kl› bir bildiriyle, son bir hafta
içinde yaflanan sald›r›lar› aç›klad›. 

Kürt milliyetçi hareketinin uy-
gulad›¤› sol içi fliddet sürecinin ön-
cesinin de hat›rlat›ld›¤› aç›klama-
da, DTP ve tüm sola, bu duruma

son verilmesi ça¤r›s› yap›ld›. Afla-
¤›da HÖC’ün 80 No’lu bu aç›kla-

mas›n› sunuyoruz:
***

Kürt milliyetçi hareketi, aylard›r
kendilerine yap›lan ça¤r›lara ve
uyar›lara kulaklar›n› t›kayarak, dev-
rimcilere karfl› sald›r›lar›n› t›rman-
d›rmaktad›r. Sadece son bir hafta
içinde HÖC'lülere karfl› dört ayr›
sald›r› düzenlenmifl, iki demokratik
kurum bas›lm›flt›r. 

Sald›r› ve tehditler uzun süredir
sürmekteydi, gerek Haklar ve Öz-
gürlükler Cephesi olarak biz, gerek-
se de Devrimci ve Demokratik Ya-
p›lar Aras› Diyalog ve Çözüm Plat-
formu, sald›r›lar›n durdurulmas›
için her düzeyde durmaks›z›n çaba
harcad›k. Ancak sald›r›lar durmak
bir yana, 1 May›s'tan itibaren t›rma-
narak devam etmifl ve bu aç›klama
zorunlu hale gelmifltir.

Sald›r›lar ve neyi amaçlad›klar›,
Kürt ve Türk halk› taraf›ndan, tüm
devrimci, demokratik kesimler tara-
f›ndan aç›kça bilinmelidir. Bilinme-
lidir ki, kimse habersiz ya da duyar-
s›z kalmas›n. Bilinmelidir ki, herkes
ona göre tavr›n› belirlesin. 

1) Befl Günde Dört Sald›r›;
Sald›r› Karar› Merkezidir!

✘ Sald›r› 1: 1 May›s günü saat

16.30 civar›. Gençlik Federasyo-
nu'ndan bir ö¤renciye Taksim Tünel
hatt›nda son durakta sald›r›ld›. Sal-
d›ranlar tan›n›yor; ‹stanbul Üniver-

sitesi'nden üç YÖGEH'li. Gençlik
Federasyonu'ndan arkadafla siyaseti
sorulur ve arkadafl “evet” deyince,
ellerindeki demir sopalarla vururlar.
Gençlik Federasyonlu ö¤renci, tü-
nelde tramvay›n iflledi¤i demir ray-
lar üzerine düflürülür. 

✘ Sald›r› 2: Ayn› gün, saat

16.00 civar›. Yer: Eminönü. Gençlik
Federasyonu'ndan bir ö¤renci ve
onunla birlikte 1 May›s'a kat›lan iki
kifliye sald›r›l›yor. “Siz HÖC'lü mü-
sünüz?” diye soruyor ve cevap bek-
lemeden sald›r›yorlar. 

✘ Sald›r› 3: Ertesi gün, 2 Ma-

y›s. Saat 14.00 civar›. Devrimcile-
rin faaliyet yürüttü¤ü ‹stanbul Üni-
versitesi Halkbilim Kulübü’ne bas-
k›n düzenlendi. Aralar›nda Kürtçe
konuflan 15 kiflilik grup, ellerindeki
demir sopalarla kulübe bask›n ya-
p›p, orada bulunanlara sald›r›yor,
Kulübü da¤›t›yorlar. 

✘ Sald›r› 4: 5 May›s. Saat

21.30 civar›. 1 May›s Mahalle-
si'ndeki Anadolu Temel Haklar Der-
ne¤i, “Biji Serok Apo” sloganlar›y-
la içeriye giren yüzleri maskeli, el-
lerinde kalaslar ve silahlar bulunan
yaklafl›k 15 kifli taraf›ndan bas›ld›.
Bir yandan sald›r›rken, bir yandan
da "bir dahakine öldürmeye gelece-
¤iz...” diye tehditler ya¤d›r›yor, der-
nek üyelerimizin kafas›na silah da-
y›yorlar. 

Dört sald›r›da da birçok arkada-
fl›m›z kalas, demir çubuk, yumruk
darbeleriyle yaralanm›flt›r. 

2) Yüzleri maskeli sald›rd›lar.
Ancak maske düfltü!

Sald›rganlar›n kimlikleri konu-
sunda hiçbir flüpheye yer yoktur.
Hiçbir belirsizlik yoktur. 

Gençlik örgütlenmesi üyelerine
sald›ranlar, bizzat sald›r›ya u¤ra-
yanlar taraf›ndan teflhis edilmifller-

dir. YÖGEH içinde örgütlü Kürt
milliyetçileridir. 

Fakat, maske as›l olarak, Anado-
lu Temel Haklar Derne¤i'ni bast›k-
lar›nda düflmüfltür. Mecazi anlamda
de¤il, gerçek anlamda düflmüfltür
maskeleri. Dernek üyelerinin diren-
mesiyle ortaya ç›kan bo¤uflma s›ra-
s›nda sald›rganlardan birinin mas-
kesi düflmüfl ve onun dernek üyele-
rinin hiç de yabanc›s› olmad›¤› biri
oldu¤u görülmüfltür. Maskesi dü-
flen, dernektekilerin tan›d›¤› biriydi:
DEHAP (ve sonra DTP) gençlik
kollar›ndan tan›yorlard› onu. Der-
nek üyesi bir arkadafl›m›z›n maske-
si düflene hitaben “Ben seni tan›yo-
rum, seni DTP'de gördüm, sen
Gençlik sorumlususun” demesi
üzerine h›zla toparlan›p ç›km›fllar-
d›r dernekten.

3) Kürt Milliyetçi Hareketin
Devrimcilere Sald›r› Bilançosu:

Hat›rlanaca¤› gibi, Kürt milli-
yetçi hareket 9 Ocak 2005'te Gazi-
Nurtepe ve Alibeyköy'de devrimci-
lere sald›rm›fl, Haklar ve Özgürlük-
ler Cephesi'nin önerisiyle kurulan
bir komisyon bu sald›r›lar› incele-
mifl, solun birçok kesiminin kat›ld›-
¤› bu tart›flmalarda sald›r› mahkum
edilmifl ve DEHAP bu sald›r›n›n si-
yasi sorumlulu¤unu üstlenmiflti. 

Fakat bugün art›k aç›kça ortada-
d›r ki, samimi bir özelefltiri yap›l-
mam›fl, sadece o gün teflhir olmala-
r›n›n sonucunda, “özelefltiriyi” ve
“Sol içi komisyon” çal›flmas›n› sal-
d›rgan politikalar›n›n üstünü örtmek
için kullanm›fllard›r. Bu özelefltiri-
nin üzerinden k›sa bir süre geçtikten
sonra, ayn› Gazi'deki, Nurtepe'deki
“gerekçeler” ileri sürülerek sald›r›-
lar sürdürülmüfltür. (Hemen burada
belirtmeliyiz ki, afla¤›da s›ralaya-
caklar›m›z sadece son iki y›ll›k sal-
d›r›lar›ndan bir kesittir. De¤ilse,
herkesin çok iyi bildi¤i gibi, Kürt
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milliyetçi hareketinin sola, devrim-
cilere sald›r›s›n›n bilançosu, birkaç
sayfal›k bir bildiriye s›¤mayacak
kadar uzundur.) 

Sald›rganl›¤›n kendini yeniden
gösterdi¤i yer bu kez Diyarbak›r ol-
du. 

✘ 20 Ekim 2005, 25 Ekim

2005, 24 Kas›m 2005 ve 6 Aral›k

2005'te, BAGEH üyeleri, Gençlik
Federasyonu üyesi ö¤rencilere de-
falarca sald›rd›lar. 

PKK, Devrimci ve Demokratik
Yap›lar Aras› Diyalog ve Çözüm
Platformu, defalarca “sald›r›lar›n
durdurulmas›” ça¤r›s› yapm›fl, çö-
züm için YÖGEH'le, DTP ile görüfl-
meler gerçeklefltirmifl, ama sald›r›-
lar durmad›¤› gibi, Türkiye solunun
farkl› kesimlerini de içine alacak fle-
kilde genifllemifltir. 

✘ 1 Ocak 2006'da, Lavrion

Mülteci Kamp›’nda PKK'liler, Cep-
he taraftarlar›na sald›rd›.

✘ 6 Mart 2006; Diyarbak›r'da

TKP'li bir ö¤renciye BAGEH'liler
taraf›ndan b›çak çekildi ve burada
çal›flma yapmayacaks›n›z diye teh-
dit edildi. Ayn› günler içinde Mas-
lak'ta, Avc›lar'da TKP'lilerin faali-
yetlerine yine BAGEH'liler taraf›n-
dan müdahale edildi. 

✘ 22 Mart 2006; YÖGEH'liler

‹stanbul Üniversitesi'nde Ekim
Gençli¤i'nden ö¤rencilere sald›rd›-
lar. Ekim Gençli¤i dergileri y›rt›ld›. 

Sald›r›lar›n senaryosu hep ayn›-
d›r. 

Birincisi; “önderliklerine, de-
¤erlerine sald›r›ld›¤›n›” iddia et-
mekte, ikincisi, sald›r›lar›n “taban-
lar›n›n kendili¤inden tepkisi” oldu-

¤unu iddia etmektedirler. 

Bir: “Önderliklerine, de¤erleri-
ne hakaret edildi¤ine” dair iddiala-
r›n›z› ispat edin denilmifl ve hiçbir
sald›r›da buna iliflkin tek bir kelime
kan›t gösterememifllerdir. Çünkü
yoktur böyle bir fley. ‹ki: Sald›r›la-
r›n›n “merkezi” olmad›¤›, her sefe-
rinde bizzat sald›r›ya kat›lanlar›n
kimlikleri ve sald›r›lar›n geliflimi ta-
raf›ndan yalanlanm›fl olup, kimse-
nin ne dün, ne de bugün inanmad›¤›
ve inanmayaca¤› bir sorumluluktan
kaç›flt›r. 

4) Niye Sald›r›yorlar?

Sald›ranlar›n K‹M oldu¤u belli
oldu¤una göre, burada cevaplanma-
s› gereken N‹YE sald›rd›klar›d›r. 

Son dört sald›r›da gerekçe olarak
“siz bize 1 May›s'ta sald›rd›n›z” ge-
rekçesi gösterilmifltir. 

Birincisi; 1 May›s'ta HÖC'ün
DTP ve YÖGEH'lilere karfl› bir sal-
d›r› tutumu olmam›flt›r. Bir DTP'li-
nin bir HÖC'lüye küfürü üzerine bir
arbede yaflanm›fl, alandaki tüm
HÖC sorumlular› ve kortej görevli-
leri arbedeyi durdurmak üzere mü-
dahale etmifller ve durdurmufllard›r. 

‹kincisi, e¤er sald›r›lar›n öncesi
olmasayd›, bu gerekçe belki ciddiye
al›nabilirdi -ki o durumda da mese-
le oturulup konuflulurdu. Ama bes-
belli ki mesele 1 May›s'taki olay de-
¤ildir. Kürt milliyetçi hareketi ge-
rekçe ar›yor. Bu herhangi bir göste-
rideki bir gerginlik de olabilir, der-
gide yay›nlanm›fl bir sat›r da. Onu
da bulamazlarsa, Diyarbak›r'da ol-
du¤u gibi asla kan›tlanamayan ve
kan›tlanamayacak olan yalan iddi-

alarda bulunulur. 

Bunlar sald›r›lar›n ba-
hanesidir. 

Kürt milliyetçi hareketi,
devrimcileri sindirmek ve
kendine tabi k›lmak istiyor. 

Söylenenler aç›kt›r; bi-
rine diyor ki, derginde flu
tür yaz›lar yazmayacaks›n,
birine diyor ki, flu ismi, flu
imzay› kullanamazs›n, bir
baflkas›na diyor ki, flu flu

flehirlerde çal›flma yapamazs›n....
Bu dayatmalar, sald›r›lar›n amac›n›
da ifade ediyor zaten. 

Türkiye solunun devrimci eleflti-
rilerini susturmak, tüm sol gruplar›
kendi politikalar›na tabi k›lmak isti-
yor. Sald›r›lar, PKK'ye ve onun po-
litikalar›na yedeklenmeyi kabul et-
meyenleredir. 

Evet biz PKK önderli¤indeki ha-
reketi s›n›fsal ve ideolojik olarak
“Kürt milliyetçisi” bir hareket ola-
rak de¤erlendiriyoruz; bu politik bir
belirlemedir. Kürt milliyetçi hare-
ketinin stratejisini, politikalar›n›,
eylem tarz›n› elefltiriyoruz. Elefltir-
meye devam edece¤iz. Devrime
do¤ru at›lan her ad›m› destekler,
emperyalizmle, oligarfliyle uzlafl-
maya do¤ru at›lan her ad›m› mah-
kum ederiz. Bu bizim Marksist-Le-
ninist çizgimizin gere¤idir. 

E¤er bu sald›r›lar›yla devrimci
elefltirinin teflhirinden kurtulmay›,
devrimcileri sindirmeyi umuyorlar-
sa, kendilerine flunu tekrar belirtmek
isteriz: Yan›l›yorsunuz. Bunu bafla-
ramazs›n›z. 

DEVR‹MC‹LER bask›yla, sald›-
r›larla S‹ND‹R‹LEMEZ. 

Diyarbak›r'daki sald›r›larda, son
olarak 1 May›s Mahallesi’ndeki bas-
k›nda “bir dahakine öldürmekten”
sözediyorsunuz. Öldürür müsünüz?
Öldürün. Hiç yapmad›¤›n›z bir fley
de¤ildir. Tarihinize bak›n, omuzlar›-
n›zda yüzlerce devrimcinin, yurtse-
verin kan›n› dökmenin sorumlulu¤u
var. Daha onlar›n hesab›n› verme-
miflken, “bir dahakine öldürmeye
gelece¤iz” diyerek, tarihinize yeni
cinayetler mi ekleyeceksiniz? 

Ancak düflüncelerine güvenme-
yenler, bu yöntemlere baflvururlar.
Biz düflüncelerimize güveniyoruz.
Bunun için korkmuyoruz. 

Devrimcilerin düflüncelerini
“zorla”, “bask›yla” de¤ifltirmeyi dü-
flünenler, bu düflünceler karfl›s›nda
aciz kalanlard›r. Böyle bir acizli¤i
kendilerine yak›flt›r›yorlarsa, sald›r-
maya devam edebilirler. 

Hot-zotla, silahlan›p, maskeler
tak›p demokratik dernekleri bas-
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makla, kafalara silah dayamakla,
meydanlarda HÖC'lü av›na ç›kmak-
la devrimcileri sindirebilece¤ini dü-
flünecek kadar devrimcileri tan›m›-
yor olamaz hiç kimse. Kürt milli-
yetçi hareket de iyi bilir ki, HÖC'lü-
ler, bu yöntemlerin kat be kat fazla-
s›yla karfl› karfl›ya oldular ony›llar-
d›r. Düflüncelerimizden vazgeçti¤i-
mizi tarih yazmad›. 

Bask›nlar, çevirmeler... “Öldürü-
rüz” tehditleri... Sonra öldürmeler,
sonra misillemeler... Geçmiflte “sol
içi fliddet” böyle geliflmifltir. Ve sol
içi fliddet tarihinin en kal›n dosyas›-
n›n sahibi de Kürt milliyetçi hare-
kettir. Biz geçmiflte oldu¤u gibi, bu-
gün de bu yöntemi seçmeyece¤iz.
Bize sald›r› halka sald›r›d›r. Sald›r›-
lar› halka götürece¤iz. fiimdi yapt›-
¤›m›z da budur. Kürt milliyetçi ha-
reket, sald›r›lar›n›n izah›n› halka
yapacakt›r. 

5) Hangi koflullarda neyi
tart›flmak, neyle u¤raflmak
zorunda kal›yoruz?

Oligarfli, yeni Terörle Mücadele
Yasas›'yla, s›n›ra asker y›¤›na¤›yla,
linç sald›r›lar›yla, ipini çözdü¤ü si-
vil faflist örgütlenmelerin sald›r›la-
r›yla, halklar›m›z›n mücadelesini
sindirmek için adeta halk›m›za kar-
fl› yeni bir savafl açm›fl durumdad›r.
Ve iflte bu ortamda, devrimciler, bir
baflka cepheden daha kendilerine
yönelen sald›r›larla yüzyüzedirler. 

Derneklerimizde, kurumlar›m›z-
da resmi ve sivil faflistlerin sald›r›-
lar›n›n yan›nda, bir de Kürt milli-
yetçilerinin sald›r›lar›na karfl› m›
önlem alaca¤›z? Devrimcileri böyle
bir soruyu sormak zorunda b›rak-
mak, bu sald›r› politikas›ndaki yan-
l›fll›¤›, çarp›kl›¤› yeterince ortaya
koymaktad›r. 

Tabloya bak›n; geçen hafta
‹TÜ'de düzenlenen flenlikler s›ras›n-
da YÖGEH'liler devrimcilere sald›-
r›ya haz›rlan›rken, faflistler de dev-
rimcilere sald›r›ya haz›rlan›yordu. 

Böyle bir ortamda, devrimcilere
karfl› adeta kampanya halinde sald›-
r›ya geçmek, aç›k bir sorumsuzluk

ve aymazl›kt›r. Ve böyle bir ortam-
da sald›r›lar›n sadece ve sadece oli-
garfliye hizmet etti¤i aç›kt›r. 

6) Kürt milliyetçi hareketinin
bu sald›r›lar›na karfl› ç›kmayan
hiçbir kifli veya örgüt, “sol içi
fliddet”e karfl› oldu¤unu iddia
edemez!

Baflta da belirtti¤imiz gibi, Kürt
milliyetçi hareketin devrimcilere
karfl› sald›r›s› adeta kesintisiz bir fle-
kilde sürmekte ve giderek hem daha
genifl kesimlere yönelmekte, hem
de boyutlar› yükselmektedir. 

Bu süre içinde solun çeflitli ke-
simlerinin tavr› da ne yaz›k ki tam
bir sorumsuzluk tavr› olmufltur. Sal-
d›r›lardan flu veya bu flekilde bilgi
sahibi olmalar›na karfl›n, seyredil-
mifltir. Devrimci ve Demokratik Ya-
p›lar Aras› Diyalog ve Çözüm Plat-
formu'nun çözüm çabalar›na destek
verilmemifltir. Küçük hesaplar,
grupçu kayg›lar, “sol içi fliddet” ko-
nusunda bugüne kadar söyleyegel-
dikleri sözleri unutturmufltur onlara. 

Kenarda duranlar, “bana dokun-
mayan bin yaflas›n” felsefesini poli-
tika haline getirenler, bu sorumlulu-
¤a ortakt›r. Kimse küçük hesaplar
yapmas›n. Küçük hesaplarla bugün
sol içi fliddetin karfl›s›nda durma-
yanlar›n yar›n bu konuda söyleye-
cek sözü olamaz. 

Ülkemizin koflullar›n›, s›n›flar
mücadelesi aç›s›ndan nas›l bir dö-
nemde oldu¤umuzu k›saca özetle-
dik. Hiç kuflku yok ki, bu koflullar-
da solun gündemi “sol içi fliddet”
olmamal›d›r. Ancak bu somut du-
rum karfl›s›nda bu bir niyetten öteye
geçmiyor. Fakat flunu söylüyoruz:
E¤er sol içi fliddetle u¤raflacaksak,
bu, sol içi fliddeti solun ahlak›nda ve
bilincinde kesin bir biçimde mah-
kum etmek ve solun tarihinden sil-
mek için olmal›d›r. 

Bütün sola ça¤r›m›zd›r; sol içi
fliddet konusunda geçmifl, bugün
her yönüyle tart›fl›lmal›d›r. Konfe-
rans, kurultay veya baflka bir biçim-
de, solun “sol içi fliddet” tarihi tüm
boyutlar›yla ortaya serilmelidir. Bu

sorunu tart›flmaktan kaçman›n sonu
yoktur. Bu kaç›fl, sadece iflte flimdi
yaflad›¤›m›z gibi, sol içi fliddetin ye-
ni örneklerine aç›k kap› b›rakmak-
tad›r. Sol bu sorunun ve bu konuda
kendi tarihinin üzerine korkmadan
gidebilmelidir. 

E¤er sol içi fliddet, halk›n sola
karfl› güvensizli¤inde, çekimserli-
¤inde en önemli etkenlerden biriy-
se, solun inand›r›c›l›¤›n›, adalet an-
lay›fl›n› ve gelecekte kuraca¤› ikti-
dara güveni zay›flatan bir etkense -
ki öyle oldu¤u tart›flmas›zd›r bizce-
o zaman kimsenin bu öneriye hay›r
demek için tutarl›, samimi bir ge-
rekçesi olamaz. 

Bu kuflkusuz belli bir zamana
yay›lacak bir öneridir. Fakat “sol içi
fliddet”in flu anda çok daha acil ve
yak›c› ve tahrip edici bir biçimiyle
karfl› karfl›yay›z. Sol içi fliddete kar-
fl› olmakta, ciddi, sorumlu ve tutarl›
olanlar, ciddiyetlerini, sorumluluk-
lar›n› ve tutarl›l›klar›n› flimdi bu so-
mut durumda göstermek durumun-
dad›rlar. 

7) DTP sald›r›lar› durdurma-
l›d›r! Özelefltiri yap›lmal› ve
halka hesap verilmelidir!

Kürt milliyetçi hareketi, sald›r›-
lar› derhal ve koflulsuz durdurmal›-
d›r. 

Devrimcilere sald›r› “meflru sa-
vunma” gibi bir gerekçeyle izah
edilemez. Kürt milliyetçi hareketine
devrimci hareketten yönelen bir sal-
d›r› m› var ki, “meflru savunma”dan
sözedilebilsin? 

De¤erlerine hakaret edildi¤i,
küfredildi¤i, sald›r›ld›¤› vb. gerek-
çeler yaland›r. Defalarca ispata da-
vet ettik, komisyonlar önünde ispat
f›rsat› verdik, bu gerekçeler tek ke-
lime ile bile ispat edilememifltir.
Her fleyimiz, tüm prati¤imiz, eylem-
lerimiz ve yay›nlar›m›z ortadad›r. 

“Biz yapmad›k... kitlemiz tahrik
oldu... falan birim yapt›, onlar flura-
ya ba¤l›...” gerekçeleriyle solun
karfl›s›na ç›k›lamaz. Sald›r›lar›n ta-
rihleri, saatleri, biçimleri ortadad›r.
Sol içi fliddet, bu tür oyunlar›, ma-
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nevralar› kald›ramayacak kadar cid-
di ve vahim bir sorundur. Bizim
karfl›m›zdaki muhatap DTP'dir. ‹s-
ter Devrimci ve Demokratik Yap›lar
Aras› Diyalog ve Çözüm Platfor-
mu'na, ister solun daha genifl kesim-
lerinin kat›laca¤› bir baflka platfor-
ma gelmeli ve daha yak›n geçmiflte
DEHAP olarak alt›na imza koyduk-
lar› ilkeleri ve kurallar› uygulamal›-
d›r.

Sald›r›lar› sürdürmenin oligarfli-
ye hizmet ve her türlü provokasyo-
na zemin haz›rlamak oldu¤u aç›kt›r.
Sald›r›y› durdurmayan DTP ve sal-
d›r›lar›n durdurulmas› için sorumlu-
luk üstlenmeyenler, geliflen ve geli-
flebilecek olumsuzluklar›n da so-
rumlusu olacaklard›r. 

DTP sorumlulu¤u üstlenmeli ve
gere¤ini yapmal›d›r. 

Gere¤ini yapmak, halklar›m›za
bu sald›r›lar›n hesab›n› vermektir.
YÖGEH ve DTP özelefltiri yapmak
zorundad›r. “Yapar›m yan›ma kar
kal›r” anlay›fl›n›n solda yeri olamaz.
Buna izin vermeyiz. 

Haklar ve Özgürlükler
Cephesi
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Anadolu Temel Haklar 
Derne¤i üyeleri sald›r›y› 

anlat›yor:
Anadolu Temel Haklar Derne¤i’ne, 5

May›s akflam› saat 21.40 civar›nda
yap›lan sald›r›da, ellerinde kalaslar ve
silahlarla içeri giren yaklafl›k 15 kiflilik
maskeli grup, derne¤in camlar›n› k›r›p,
masalar› devirip ortal›¤› talan ederek, der-
nekte bulunan 5 kifliye silah çekip, kalas-
larla sald›rd›lar. Dernek çal›flanlar›n› de-

¤iflik yerlerinden yaralay›p, ortal›¤› talan eden grup, “Biji Serok

Apo” sloganlar› atarak dernekten uzaklaflt›.

Sald›r›y› o anda dernekte bulunanlar flöyle anlatt›:

H.T.: Olay an›nda içerdeydim. Köflede gazete okuyordum.
Birden sar› maskeli grup içeri girmeden önce camlar› k›rd›lar.
‹çeri girdiler, üzerime do¤ru bir kifli sopal› sald›r›nca sandalyeyi
kap›p birbirimize vurmaya bafllad›k. Geri çekildiler. Ondan son-
ra di¤er üç arkadafla vuran kiflinin arkas›ndan kollar›n› tutup sal-
lad›m. Olay an›nda slogan sesleri geldi tam olarak anlayamad›m.

E.fi.: Olay an›nda ben içerdeydim. Önce camlar› k›rd›lar. Ve
ellerinde sopalarla bize do¤ru yürüdüler. Ben de o anda ne oldu-
¤unu anlamad›m. Yüzlerinde maskeler vard›. “Biz sizi dövmeye
geldik, bir dahaki sefere öldürmeye gelece¤iz” dediler. O anda
sopalarla bana ve arkadafllar›ma vurmaya bafllad›lar... Elinde si-
lah olan ve yüzü kapal› sald›rganlar silah› bize do¤rulttular. Ve o
anda tahminimce 5 dakika bo¤ufltuk. Ve benim elimi, s›rt›m› fli-
flirdiler.

L.N.: Derne¤e silahl› maskeli adamlar girdi. Ne oluyor de-
meye kalmadan kalaslarla üzerimize sald›rd›lar. “Siz misiniz bi-
ze sald›ran, bunun bedelini ödeyeceksiniz”, “Bir dahaki sefere
öldürmeye gelece¤iz” dediler. Kendilerine ne yap›yorsunuz, sal-
d›rmay›n dedik. O s›rada birisinin maskesi düfltü. Maskesi düfle-
ni iyi tan›yorum. Elindeki kalaslarla sald›r›yordu. “Ne yap›yor-
sun, beni tan›mad›n m›, yapmay›n, seni tan›yorum” dedim. Bun-
dan on gün önce ailevi bir nedenden dolay› Ümraniye DTP’de
görüflmüfltüm. ‹çerde “Biji Serok Apo” diye slogan da att›lar.

H.: Ben dergi okuyordum. ‹çeri girdiler. “Kimsiniz, buras›
Anadolu Temel Haklar Derne¤i” dedim. Silah çekti. Sopayla
vurdular, tehdit ettiler. 

HÖC’lülerin Diyalog ve Çözüm
Aray›fl› ve DTP’nin Cevab›:

Temel Haklar Derne¤i’ne sald›r› duyulur du-
yulmaz, HÖC’ten bir yetkili derne¤e gidiyor. Sal-
d›rganlardan en az birinin DTP’li oldu¤unun ke-
sinlefltirilmesi üzerine, DTP ‹lçe Binas›’na gidili-
yor. Ancak binan›n kapal› olmas› üzerine DTP ‹s-
tanbul ‹l Yönetimi’nden bir kifliye ulafl›l›yor. Bir
kurumumuzun tahrip edildi¤i, kendileriyle görüfl-
mek istedi¤imiz belirtiliyor. 

“Haberiniz yok herhalde, biz HÖC'le iliflkimizi
kestik, sizinle hiçbir biçimde iliflki kurmama, ko-
nuflmama karar›m›z var” cevab›n› veriyor DTP’li. 

Olay›n vehameti anlat›l›p, bunun çözümsüzlük
oldu¤u anlat›l›yor. 

“Biz demokratik bir kurumuz ve asla bu tür
fleyleri tasvip etmeyiz, bak›n biz 1 May›s'ta sizin
sald›r›n›za u¤rad›k ve böyle söylemiyoruz” fleklin-
de devam ediyor DTP’li. Kendisine 1 May›s'› tar-
t›flmak istiyorsa, istedi¤i yer ve platformda tart›fla-
bilece¤imizi ama flu an somut yaflanan bir olay ol-
du¤u, buna cevap vermeleri gerekti¤ini, bu konuy-
la bir ilgileri var m› bunu ö¤renmek istedi¤imiz
belirtiliyor. 

DTP yöneticisinin, “Yok tabi, yok tabi, hala ›s-
rar ediyorsunuz” cevab› üzerine HÖC sözcüsü ta-
raf›ndan “bu aç›klaman›z› kabul edece¤iz ve bunu
yapanlar›n bir grup sokak serserisi oldu¤unu, sa-
dece sizin ad›n›z› kulland›klar›n› düflünece¤iz, bu-
nu aç›klayaca¤›z, sald›ranlara da sokak serserisi
muamelesi yapaca¤›z” fleklinde belirtiliyor. 

Bunun üzerine DTP yöneticisi, “hay›r bunu
aç›klayamazs›n›z, reddederim, böyle bir konuflma
olmad›¤›n› söylerim, hem nereden biliyorsunuz
serseri olduklar›n›... siz 1 May›s '›n hesab›n› ve-
rin” fleklinde devam ediyor. Bu noktada HÖC ta-
raf›ndan görüflmeye son veriliyor. 

Bu görüflmenin ortaya koydu¤u fludur: DTP
hâlâ sorumluluktan kaçmakta; ancak tüm tav›r ve
aç›klamalar›, DTP’nin HÖC’e karfl› al›nan tav›r›n
d›fl›nda olmad›¤›n› göstermektedir. 

Bu sopan›n tafl›naca¤›
ve k›r›laca¤› yer,
devrimcilerin
dernekleri olamaz. 



1 May›s’›n ard›ndan HÖC’lülere
ve HÖC’ün demokratik kurumlar›-
na karfl› gerçeklefltirilen sald›r›n›n
niteli¤i ve kapsam›, aradan birkaç
gün geçmeden iyice netleflti. 

Anadolu Temel Haklar Derne-
¤i’ne yap›lan sald›r›n›n hemen ar-
d›ndan bir DTP yetkilisiyle yap›lan
görüflmede “Bizim HÖC’le iliflki
kesme karar›m›z var” fleklinde ifa-
de edilen tavr›n da merkezi ve ülke
çap›nda bir karar oldu¤u ortaya ç›k-
t›. (DTP, hala “bizim ilgimiz yok”
demeyi sürdürecek mi?)

Kürt milliyetçi hareketi, Haklar
ve Özgürlükler Cephesi ve tüm ku-
rumlar›na “10 gün siyaset yapt›rma-
ma” karar› alm›fl ve sald›r›lar›n› da,
“HÖC’ün 1 May›s’ta kendilerine
sald›rd›¤›, önderlerinin posterini
y›rtt›¤›, bir arkadafllar›n› polise tes-
lim etti¤i” yalanlar›yla gerekçelen-
dirmektedir. 

Adeta bir “yalan enflasyonu”

var ortada. 

1 May›s’ta ne oldu¤una ve
HÖC’e siyaset yasa¤› koyman›n
kimsenin haddi olmad›¤›na geçme-
den önce, yalan›n ve tehdidin nas›l
siyaset arac› haline geldi¤ini herke-
sin görebilmesi için, HÖC’e karfl›
al›nan tavr›n birkaç yerde nas›l ge-
liflti¤ini örnekleyelim:

Yalan›n perdesi y›rt›lm›fl!

-) Adana: 5 May›s’ta YÖGEH
Temsilcisi, Çukurova Üniversite-
si’ndeki Gençlik Federasyonu üye-
lerine flöyle der:

"HÖC’ün çal›flmalar›n› Türkiye
genelinde on gün durdurma karar›
ald›k. Nedeni, 1 May›s’ta ‹stanbul’-
da demokratik konfederalizm

bayra¤›n› çi¤nemeniz ve arkadafl›-
m›z› polise teslim etmenizdir, pazar-
tesi stand›n›z› açmay›n... ‹stanbul-
’daki prati¤in özelefltirisini verene

kadar kitle çal›flma alanlar›n›z› da-
raltaca¤›z.”

YALAN 1: HÖC’lüler taraf›n-
dan Demokratik Konfederalizm
bayra¤›n›n çi¤nenmesi gibi bir olay
yoktur. 

YALAN 2: HÖC’lüler taraf›n-
dan polise teslim edilen hiç kimse
yoktur. 

-) Ankara: YÖGEH Temsilcisi
yan›nda 6-7 kifliyle birlikte, Ankara
Gençlik Derne¤i üyesi iki ö¤renciye
flunlar› söylüyor:

"1 May›s'ta ‹stanbul'da DTP-
HÖC aras›nda ç›kan sürtüflme ön-
derlik posterinin y›rt›lmas›ndan
kaynakland›... Ankara genelinde sal-
d›r› karar›m›z var ve sald›raca¤›z.”

YÖGEH temsilcisinin bu sözle-
rine, olay yerine gelen di¤er Genç-
lik Federasyonu üyeleri taraf›ndan
müdahale ediliyor.   

YÖGEH’li aynen flu sözleri söy-
lüyor bu kez:

"Sizinle konuflacak bir fley yok.
Bize defalarca sald›rd›n›z, bu ilk de-
¤il, Lavrion'da, Diyarbak›r'da, ‹z-
mir'de sald›rd›n›z. Karar›m›z kesin.
Bu merkezi bir karar, yapmak zo-
runday›z."

Taraflar ayr›l›yorlar ve bir süre
sonra yeniden konuflmak için
biraraya geliniyor. Bu görüflmede
de söylenenler ilginçtir:

"1 May›s'ta bizim önderlik pos-
terlerini y›rtt›n›z. Bu bir flavafl ne-
denidir. 1 May›s'ta bize etti¤iniz kü-
fürleri biz flimdi size telafuz edemi-
yoruz. Sald›r› karar›m›z var. Fakat
DTCF'deki özgün durumdan ve bu-
rada sizinle olan iliflkilerimizden
kaynakl› sald›rmayaca¤›z. Bu size
son ihtar›m›zd›r... Posterin y›rt›l-
mas› bizim için çok a¤›r. Bu olay bir
daha yaflan›rsa siz de olsan›z sald›-
raca¤›z."  

YALAN 3: HÖC’lüler taraf›n-

dan PKK önderli¤inin posterinin
y›rt›lmas› gibi bir olay olmam›flt›r. 

YALAN 4, 5, 6...: Lavrion’da
sald›ran HÖC de¤il, Kürt milliyet-
çili¤idir. Molotoflarla yanan, sopa-
larla yaralananlar HÖC’lülerdir...
‹zmir’de Grup Yorum konserinde
aleni provokasyon ve disiplinsizlik
yapan, sonra üste ç›k›p, kendi so-
rumsuzlu¤unu Ege Üniversitesi’nde
sald›r› gerekçesi haline getiren YÖ-
GEH’lilerdir... Diyarbak›r’a gelin-
ce, hakaret, tehdit, siyaset yasa¤›
uygulayan HÖC de¤il, YÖGEH’tir;
sokak ortas›nda pusu kurup demir
sopalarla sald›ran HÖC de¤il, YÖ-
GEH’tir, orada yüzleri, gözleri, kol-
lar›, bacaklar› morart›lan ö¤rencile-
rin resimleri Yürüyüfl Dergisi’nde
yay›nlanm›flt›r. Peki, dövülen, sövü-
len tek bir YÖGEH’li var m›?

Kürt milliyetçi hareket, taban›-
na, kadrolar›na her fleyi tersine çevi-
rerek anlat›yor anlafl›lan. HÖC’e ni-
ye sald›r›ld›¤›n›n gerçek nedenini
izah edemiyor çünkü. 

1 May›s Gerçe¤i

1) HÖC’lüler, arbedede yer alan
herkesle, tek tek konuflmufl, ne yap-
t›¤›n›, neden yapt›¤›n› sorgulam›fl-
t›r. Sorumlu bir siyaset böyle yapar.
Buna benzer her olayda, kendi saf-
lar›na s›zan bir provokasyon olup
olmad›¤›n› netlefltirir. HÖC aç›s›n-
dan geliflmeler, isim isim, an an net-
lefltirilmifltir. fiu kesindir: Alanda
HÖC’ün veya herhangi bir HÖC’lü-
nün bafllatt›¤› bir sald›r› sözkonusu
de¤ildir. 

2) Demokratik Konfederalizm
bayra¤› veya Öcalan posterinin y›r-
t›lmas› sözkonusu de¤ildir. Zaten
Kürt milliyetçi hareketin de her yer-
de baflka gerekçeler kullanmas›,
gerçekte böyle bir fley olmad›¤›n›n
kan›t›d›r. 
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Kürt 

Milliyetçilerinin 

Sald›r›lar›

Sol içi fliddet

çözümsüzlüktür 1 May›s’ta Ne Oldu?
Yalanla ssiyaset yyap›lmaz



3) ‹stanbul’daki 1 May›s’ta
HÖC’lülerle DTP’liler aras›nda ç›-
kan olay›n geliflimi flöyledir:

Da¤›lma s›ras›nda, yüzü maskeli
bir Kürt yurtsever, HÖC kortejinin
tafl›d›¤› k›z›l sancaklara basarak
kortejin ortas›ndan geçiyor. Bunu
bilinçli mi, bilinçsiz mi yapt›¤›n› bi-
lemeyiz. Bir HÖC korteji görevlisi,
PKK’liyi kolundan tutup yapt›¤›n›n
yanl›fl oldu¤unu, hareketinin tepki-
lere yolaçabilece¤ini söyleyerek,
baflka bir tepkiye meydan verme-
mek için de yan›nda giderek DTP
kortejine kadar götürüyor. 

HÖC görevlisi geri dönerken, bu
kifli, HÖC’lüye küfrediyor ve elin-
deki flamayla vuruyor. HÖC kortej
görevlisi buna ra¤men cevap vermi-
yor ancak bu olay› gören HÖC kor-
tejinden baflkalar› müdahale ediyor.
Olay bundan sonra büyüyor. 

O gün alanda ve daha sonra ya-
y›nlanan tüm görüntülerde de aç›k-
ça herkesin gördü¤ü gibi, HÖC kor-

tejinin tüm sorumlular›, olay›n bü-
yümesini engellemeye çal›flm›fllar-
d›r. 

Haklar ve Özgürlükler Cephesi,
yaln›zca bu olaya özgü de¤il, tüm
faaliyetlerinde, görevlilerinin, yetki-
lilerinin denetimi d›fl›nda bir olay
yaflanmas›n›, kendisi aç›s›ndan bir
eksiklik olarak görür. Bundan gerek-
li sonuçlar› ç›kararak, önlemlerini
al›r. Fakat, alandaki arbedede kim-
senin gözard› etmemesi gereken flu-
dur: Sancaklar› çi¤neyen, küfreden
ve elindeki flamayla vuran baflta sö-
zünü etti¤imiz kiflidir. (Olay› ç›ka-
ran bu kiflinin foto¤raflar› ve görün-
tüleri HÖC’ün elinde mevcuttur.)

1 May›s alan›nda sald›r›ya u¤ra-
yan HÖC’lülerdir ve kendilerini sa-
vunmufllard›r sadece. Öte yandan;
bir kitle düflünün ki alt› ayd›r sald›-
r›ya u¤ruyor, insanlar› sokak orta-
s›nda dövülüyor, dernekleri bas›l›-
yor ve hiçbir misilleme yapm›yor.
Bu ortam› yaratan Kürt milliyetçi
hareketidir. 

HÖC’e siyaset yasa¤› 

koymak kimsenin haddi de,

harc› da de¤ildir!

4) HÖC’e karfl› “10 gün siyaset
yapt›rmama, kitle çal›flma alanla-
r›n› daraltma” karar› al›nd›¤› söy-
leniyor. Gerçekten böyle merkezi
bir karar var m›d›r bilemiyoruz ama
bunu telaffuz edenlere veya akl›n-
dan geçirenlere flu kadar›n› söyleye-
lim; de¤il 10 gün, 10 dakika için bi-
le böyle bir karar alamaz hiç kimse.
Ve yeryüzünde hiç kimsenin gücü
de böyle bir karar› uygulamaya yet-
mez. Sözlerimizin gerçeklik pay›n›,
emperyalizme, oligarfliye sorup ve-
ya 36 y›ll›k tarihimize bak›p ö¤re-
nebilir herkes. 

Çal›flma alanlar›m›z›n daralt›l-
mas›na gelince, o alanlar kanla ka-
zan›ld›, kanla geniflletiliyor ve her
alanda kan›m›z can›m›z pahas›na
yürütüyoruz faaliyetimizi. Onu da-
raltma karar› almak da kimsenin
haddine de¤ildir. 
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Kürt milliyetçi hareket tüm sald›r›lar›nda insanlar›n›
sald›r›ya ikna etmek için “de¤erlerimize sald›rd›lar,
önderli¤imize sald›rd›lar” argüman›n› kullan›yor. 

Gazi’de, Lavrion’da, Diyarbak›r’da, her sald›r› son-
ras› buyurun dedik, tek bir örnek gösterin. Göstereme-
diler. Tek kelimeyle dahi ispat edemediler bu iddialar›-
n›. Herkesin yay›nlar›, arflivlerde var. ‹nternette var. Ar-
flivler aç›kt›r. Kim kimin de¤erlerine sald›r›yor, kim

kime hakaret ediyor, bellidir. Ajan diyen kendileridir,
provokatör diyen kendileridir, iflbirlikçi diyen kendile-
ridir, sömürgecilerin ufla¤› diyen kendileridir. 

Ve Türkiye solundan hiçbir grup, Kürt milliyetçi ha-
reket bunlar› yazd›, söyledi diye gidip kimsenin kafas›-
n› k›rmam›fl, derneklerini basmam›flt›r. 

PKK ki, devrimci örgütleri “terörist” olarak nitelen-
dirmekten dahi kaç›nmam›flt›r. PKK önderli¤i, devrim-
ci hareketin önderlerinin “Avrupa’n›n kuca¤›nda” yafla-
d›¤›n› söyleyebilmifltir. Burjuva medyayla yap›lan söy-
leflilerde “Türkiye solunun nas›l ehlilefltirilece¤i” konu-
flulmufl, “ne kadar kullanmaya müsait” olduklar› anla-

t›lm›flt›r. Türkiye soluna yönelik afla¤›-
lama ve küçümseme ise, genel ve sü-
rekli bir tav›r halinde olmufltur hep.
Türkiye solunun çeflitli kesimleriyle it-
tifak yaparken, “Türkiyelileflmek”ten
çokça sözederken bile bu yaklafl›mlar›,
kültürleri de¤iflmemifltir. 

Siyaset yasakç›l›¤›n›n kompedan›
da kendileridir. Daha yak›n zamanda bir hareketin üni-
versitedeki masas› da¤›t›lm›fl, dergileri y›rt›lm›fl, yerle-
re at›lm›flt›r. Lavrion’da Cepheliler’in odas›ndaki tabe-
lay› söken kendileridir. Mitinglerde baflka gruplar›n
(hatta kendi ittifak yapt›¤› gruplar›n dahi) pankartlar›n›
parçalayan kendileridir. 

Devrimci hareket, Kürt milliyetçi harekete karfl› ne
böyle tav›rlar gelifltirmifl ve ne de, önderiyle ilgili yuka-
r›dakilere benzer s›fatlar› kullanm›flt›r. Kullan›rsa da
bunlar› aç›kça, cesaretle savunur zaten. 

Elefltiri farkl›d›r, küfür ve hakaret farkl›d›r. Bu fark›
hiç kuflku yok ki, Kürt milliyetçi hareketi de bilir. Fakat
bile bile bu çarp›t›lmakta, elefltiri küfür olarak adland›-
r›lmakta, tabanda öyle alg›lanmas› sa¤lanmaktad›r. 

Sol içi fliddet sözkonusu oldu¤unda, elefltiriler için-
de flu kelime kullan›ld› m›, kullan›lmad› m› tart›flmas›
da yersizdir. Bunlar dahi sol içi fliddetin gerekçesi yap›-
lamaz; sol bu ve benzeri sorunlar› çözecek bir hukuka
ve kurumlaflmaya iflte bunun için sahip olmal›d›r zaten! 

Hakaret mmi, KKüfür mmü, SSiyaset yyasa¤› mm›, BBaflkalar›n›n
de¤erlerini aayaklar aalt›na aalmak mm›?

PKK’nin bunlar› görmek için 
bakaca¤› tek yer kendi tarihidir!



Kürt milliyetçi hareketin sola yöne-
lik sald›r›lar›nda uzun süredir karfl›m›-
za YÖGEH (önce BAGEH’ti) ç›kmak-
ta, kendilerinin “ba¤›ms›z” oldu¤unu
söyleyerek, sald›r›lar›n siyasi sorum-
lulu¤unu belirsiz b›rakmaya çal›flmak-
tad›r. 

YÖGEH kim, solla derdi nedir?
Neden Kürt milliyetçi hareketinin tüm
sald›r›lar›nda karfl›m›za ayn› imza ç›k-
maktad›r? (Hat›rlatal›m, üniversiteler-
deki sald›r›larda oldu¤u gibi, gecekon-
du semtleri olan Gazi, Nurtepe ve Ali-
beyköy’deki sald›r›larda o zaman
“Yurtsever Gençlik” olarak üstlenil-
mifl, ayn› imzayla tehditler içeren bil-
diriler yay›nlanm›flt›. Ve “Yurtsever
Gençlik” de kimler oldu¤u, nereye
ba¤l› oldu¤u belirsiz bir örgütlenmey-
di.)

Sola yönelik sald›r›lar›nda Kürt
milliyetçi hareket uzun süre “kitlemiz
tahrik olmufl, kendili¤inden yapm›fl”
gerekçesini kullanm›flt›. Anlafl›lan
odur ki, flimdi örgütsel olarak sorumlu
mekanizmas›na ulafl›lamayan, siyasi
sorumluluk üstlenmeyen, DTP veya
baflka bir kurum bizi ba¤lamaz diyebi-
len ve tersinden de DTP’nin ve baflka
kurumlar›n “onlar bizi ba¤lamaz” di-
yebilece¤i bir örgütlenme yaratarak,
sola karfl› bask› ve fliddeti böyle sür-
dürmeyi düflünmektedirler. 

YÖGEH de bu “ba¤›ms›zl›k” saye-
sinde, sol karfl›s›nda alabildi¤ine per-
vas›z, tutars›z, sorumsuzdur. 

Sald›r›lar›n›n gerekçesinin ne oldu-
¤unun bile tutarl› bir izah›n› almak
mümkün olmam›flt›r kendilerinden.
Her görüflmede bir baflka fley söyleye-
bilmifllerdir. 

Fakat öte yandan tabanda devrim-
cilere karfl› yo¤un bir k›flk›rtma içinde
bulunduklar› aç›¤a ç›km›flt›r. 

Tekrar da olsa, çarp›c›d›r; DHKP-
C’nin yap›lmayan 5. Kongresi’nde
“Abdullah Öcalan’a hain, iflbirlikçi
denildi¤i” yalan›n› yayabilmifllerdir.
Fakat “de¤erlerimize, önderli¤imize
sald›r›” dedikleri fleyin kapsam› o ka-
dar genifltir ki, örne¤in, bir siyasi tes-
pit olan “tasfiyecilik” kavram›n› bile

küfür kapsam›na sokmaktad›rlar. Kav-
ramlar konusunda bu kadar hassas
olan, hiç yap›lmayan 5. Kongre yala-
n›n› uyduranlar, PKK’nin 5. Kongre-
si’ndeki flu karara ne diyorlar acaba?

“Türkiye içindeki s›n›f mücadele-
sinde de durum bundan farkl› de¤ildir.
Objektif ajanl›¤› zaten aflamayan sol
flimdi önemli düzeyde sübjektif ajanl›-
¤a da dönüfltürülmüfltür.” (1995, PKK
5. Kongresi Kararlar›ndan) 

Çarp›c› bir örnektir; YÖGEH’in
son sald›rgan tav›rlar›na ba¤l› olarak
Adana’da YÖGEH’in, Gençlik Fede-
rasyonu üyelerinin ve di¤er baz› sol
gruplar›n kat›ld›¤› toplant›da flöyle bir
diyalog cereyan eder:

YÖGEH’li, Gençlik Federasyo-
nu’ndan ö¤rencilere "siz bize internet
sitelerinizden de küfrediyorsunuz" der.
Gençlik Federasyonu’ndan ö¤renci
kendilerinin internet sitesi olmad›¤›n›
belirtince YÖGEH’li "indymedia sizin
de¤il mi" cevab›n› verir. ‹ndyMedia

örne¤i, insanlar›n devrimci harekete
karfl› nas›l yalanlarla k›flk›rt›ld›¤›n›n
en masum örneklerinden biridir. 

“‹deolojik fliddet” diye bir kavram
uydurmufl ve sol içi fliddetlerini bu-
nunla meflrulaflt›rmaya çal›flmakta ve
do¤rudan kendi ifadeleriyle “Önderli-
¤e yönelik iflbirlikçi, tasfiyeci vb. de-
nirse hakarettir, ideolojik fliddettir, mi-
silleme hakk›na sahibiz.”

Buradan YÖGEH’e yüklenen rol
de, Kürt milliyetçi hareketin sola sal-
d›r›lar›n›n amac› da bir kez daha gayet
net anlafl›lmaktad›r. Amaç solu sindir-
mektir. Devrimci elefltiriden, teflhirden
kurtulurken, tüm solu da kendine tabi
k›lmakt›r. 

Kürt milliyetçi hareketinin önderli-
¤ine/yönetimine ve YÖGEH’e sesleni-
yoruz; YÖGEH bir gençlik örgütlen-
mesiyse, kendi görevine dönmelidir;
sola karfl› fliddetin örgütlenmesi olma-
mal›d›r. “fiu ba¤lar, flu ba¤lamaz” tak-
tikleriyle, solun örgütsel muhatap bul-
mas›n› zorlaflt›rabilirsiniz ama bu ma-
nevralara kimseyi inand›ramaz ve hiç-
bir koflulda sald›r›lar›n siyasi sorumlu-
lu¤undan kaçamazs›n›z. 
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YÖGEH Kimdir? Ne Yapmak ‹stiyor? “Tasfiyeci” demeyi
küfür sayan 
YÖGEH’liler
bunlara ne diyor?

Türkiye solu enkazd›r

Türkiye solu i¤difl

edilmifltir

Türkiye solu ifle yaramaz

Türkiye solu sahte sol

Türkiye solu geveze

Türkiye solu halk›n

mücadelesinin önünde

öncü de¤il engeldir

Türkiye solu geri

Türkiye solu çatapat

Türkiye solu terörist

Türkiye solu ilkel

Türkiye solu özel savafl›

güçlendiriyor

Türkiye solu Kemalist

Türkiye solu objektif ajan

Türkiye solu subjektif ajan

Türkiye solu
sömürgecili¤in uflaklar›

Türkiye solu karfl›-devrim

cephesinin ö¤esi

Türkiye solu kapitalizmin

sol ucu

Türkiye solu mistik

tarikatlar

Türkiye solu Avrupa’n›n

kuca¤›nda oturuyor

Türkiye solunu rantç› çete

çevreleri yönlendiriyor

(*) Bak›n›z, Ekmek ve
Adalet, say› 142, 23 Ocak
2005)
(**) E¤er isterlerse, bu
konuda kendilerine çok
daha ayr›nt›l› bir döküman
sunabiliriz; orada tarihleri
boyunca hangi dergilerinde,
hangi y›l, ay, gün, hangi
say›da Türkiye soluna neler
dediklerini görebilirler.
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Haklar ve Özgürlükler Cephesi,
att›¤› imzan›n sorumlulu¤unda ola-
rak, Kürt milliyetçilerinin sald›r›lar›-
n›n bafllad›¤› ilk günden itibaren so-
runu Devrimci ve Demokratik Ya-

p›lar Aras› Diyalog ve Çözüm Plat-

formu bünyesinde ele ald›. 

Sorunu oraya götürdük, oras›n›n
çözüm konusunda ortaya ç›karaca¤›
iradeyi esas ald›k. 

Platform’un bu süreçte üzerine
düfleni ne kadar yerine getirebildi¤i,
içten veya d›fltan ne tür engellerle
karfl›laflt›¤› ayr› bir de¤erlendirme
konusudur. Ancak Türkiye solunda
böyle bir süreç ilk kez yaflanm›flt›r.
Kürt milliyetçilerinin çeflitli sald›r›-
lar›n›n hedefi olan HÖC, BDSP ve
TKP, sorunu Platform zemininde ele
almakta hiç tereddüt etmediler.  

Birlik böyle davranmay› gerekti-
rir çünkü, ortak bir hukuka sahip

olmak budur. Ortak hukuku imzala-
y›p, ilk f›rsatta onu paspas gibi çi¤-
neyip “ondan ba¤›ms›zl›¤›n›” ilan
etmek, o Platform’dan ç›kt›m diye,
alt›na imza att›¤› hukuku yoksay-
mak, birli¤in ciddiyetinden uzak, so-
lun iç hukuku diye bir fleye inanma-
yan anlay›fllar›n tezahürüdür. 

Platform, bu süreçte 
ilkelerin ve çözümün 
temsilcisi olmufltur.

Tüm halk›m›z›n ve solun bilmesi
gerekir ki, bütün bu süreç boyunca,
büyük bir sab›r, sorunun çözümü için
büyük bir ›srar gösterilmifltir. 

Tekrar tekrar ilgili örgütlerin ka-
p›s› çal›nm›flt›r. Bu süreç boyunca
sergiledikleri bazen ciddiyetsiz, ba-
zen tehditkar, bazen tutars›z tav›rla-
r›na ra¤men sorunun görüflmelerle
çözümü yolundaki hiçbir imkan red-
dedilmemifltir. Platform toplant›la-

r›nda olsun, di¤er kurumlarla yap›lan
görüflmelerde olsun, saatlerce, gün-
lerce emek sarfedildi. Tüm bu emek
ve sab›r, sorunun Türkiye soluna en
az zarar verecek biçimde çözülmesi,
PKK’nin yönetti¤i bu sol içi fliddetin
provokasyonlara, oligarflinin propa-
gandalar›na malzeme verilmeden
önlenmesiydi. 

Ve yine herkes flunu bilmelidir ki,
Devrimci hareketin ve Platform’un

sabr›, güçsüzlü¤ün de¤il, ilkeli ol-

man›n, ideolojik olarak güçlü ve

hakl› olman›n sonucudur. 

Kürt milliyetçi hareketinin Diyar-
bak›r’daki peflpefle sald›r›lar› yaflan-
d›¤›nda, derhal sorun Platform’da
ele al›nm›fl, Platform’da al›nan karar
gere¤i de YÖGEH’le, DTP’yle defa-
larca görüflülmüfltür. (‹lk dönem sal-
d›r›lar BAGEH olarak yap›lm›fl, an-
cak daha sonra YÖGEH olarak ya-
p›lm›fl ve bu adla muhatap olunmufl-
tur.) 

Bu görüflmelere iliflkin denilebilir
ki, Türkiye solu, sol aras›ndaki ilifl-
kilerde bu kadar istikrars›zl›kla, tu-
tars›zl›kla, ciddiyetsizlikle karfl›lafl-
mam›flt›r. 

Platform, tüm ciddiyeti ve 

sorumlulu¤uyla sald›r›lar›n

“gerekçesini” aram›fl ama 

bulamam›flt›r!

Platform ad›na yap›lan görüflme-
lerde, sab›rla YÖGEH’lilerin anlatt›-
¤› gerekçeler dinlenmifltir. Ve Plat-
form’u veya bir Komisyonu kabul
etmeleri halinde her türlü iddialar›-
n›n araflt›r›l›p soruflturulaca¤› güven-
cesi verilmifltir. 

Ancak YÖGEH, ne ortaya tutarl›
bir gerekçe sunmufl, ne de bir çözüm
iradesini kabul etmifltir. 

4 Aral›k 2005’te ‹stanbul’da YÖ-
GEH temsilcileriyle yap›lan görüfl-
mede Diyarbak›r’daki sald›r›lar›n
gerekçesi olarak oradaki Gençlik Fe-
derasyonu’ndan bir kiflinin ad› veri-
lerek, “X. orada dört ayd›r bizim ön-
derli¤imize küfür ediyor, onu karal›-
yor ortal›¤› kar›flt›r›yor” iddias›n›
ileri sürdüler. 

Sonra ifl daha resmi bir aflamaya
geldi. YÖGEH’e iddialar›n› ispatla
bask›s› yap›l›nca, o güne kadar ki en
“somut(!)” iddialar›n› ortaya at›p,
oradaki Gençlik Federasyonlu ö¤-
rencinin 2003 y›l›nda (D‹KKAT!,
2003 YILINDA) önderlerine iflbir-
likçi dedi¤inin bir arkadafllar› tara-
f›ndan duyuldu¤unu söylediler. (Ön-
ceki görüflmede bu dört ay önceydi,
flimdi üç y›l önce olmufltu... ve üste-
lik, nerede söylemifl, kim duymufl,
yine belli de¤ildi, yine ispatlanam›-
yordu.)

Görüflmelerde ilk önce, bizim
HÖC’le meselemiz yok, bizim
Gençlik Federasyonu’yla meselemiz
yok, bizim sorunumuz oradaki kifliy-
le denildi. 

Ayn› görüflmede, hem “o kifli git-
sin”, hem de “oras› bizim ülkemiz,
orada çal›flma yap›lmas›n” denilme-
si, YÖGEH’liler için ola¤and›.

Nihayet, 15 Aral›k’ta YÖGEH’le
yap›lan görüflmeye geldi s›ra. Bu gö-
rüflmede, kendilerinin bir konferans
yapt›klar›n›, orada baz› kararlar al-
d›klar›n› belirttiler. Görüflmenin de-
vam›nda söylenen (tutanaklardan ak-
tar›yoruz) aynen fluydu:

“Ald›¤›m›z karar› da söyleyelim
kendi konferans delegasyonumuzda,
Parti-Cephe'dir, Temel Haklar,
Gençlik Federasyonu’dur, TKP, K›-
z›l Bayrak'la herhangi bir platform-
da kesinlikle hiçbir ilde, hiçbir ilçe-

HÖC’ün Çözüm Çabalar› ve

Sald›r›lar› Sürdüren, Çözümsüzlü¤ü

Dayatan Kürt Milliyetçili¤i

Kürt 

Milliyetçilerinin 

Sald›r›lar›

Sol içi fliddet

çözümsüzlüktür
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de ayn› platformda olmayaca¤›z, ay-
n› eylem hatt›nda olan yurtsever ör-
gütlere karfl› da tavr›m›z olacak, o
platformda yer alan örgütler olursa
da biz orda olmayaca¤›z yani onla-
r›n olaca¤› hiçbir platformda yer al-
mayaca¤›z.” (Toplant› tarihi: 15
Aral›k 2005, Saat: 14.00, Toplant›
yeri: EHP)

Asl›nda haftalard›r “X kifli” diye-
rek, “önderli¤imize küfretti” diyerek
tüm solu oyalad›klar›n›n, aldatmaya
çal›flt›klar›n›n bir itiraf›yd› bu karar.
O güne kadar ileri sürdükleri tüm ge-
rekçeleri, bizzat kendileri tekzip edi-
yorlard›. PKK’ye buradan diyoruz
ki, aç›k politika izleyin, sald›rd›ysa-
n›z, üstlenin. Gerekçesi her neyse
onu aç›klay›n, yalanlarla gerekçeler
oluflturmay›n. 

Sözü edilen Konferans karar›,
Kürt milliyetçi hareketin sola karfl›
tavr›n›n kapsam›n› da yans›tmakta-
d›r zaten. 

Bu aç›klama yap›ld›ktan sonra,
zaten Diyarbak›r’daki falan kiflinin
ne yap›p yapmad›¤›n›n bir önemi
kalm›yordu tabii ki. Sorun ne sadece
flu veya bu yap›, ne sadece flu veya
bu tav›r, ne de flu veya bu kifliydi.
Sorun çok farkl›yd›, köklüydü. 

Sorun kifliler, yap›lar

de¤il, bir politikan›n 

dayat›lmas›d›r.

YÖGEH’le ve DTP’yle ‹stan-
bul’da Platform ad›na oluflturulan
heyetler arac›l›¤›yla görüflmeler ya-
p›ld›. Platform, çeflitli tarihlerde
aç›klamalar yay›nlayarak, Kürt mil-
liyetçi hareketine sald›r›lar› durdur-
ma ça¤r›s› yapt›. 

Kürt milliyetçi hareket, Platform
d›fl›ndaki solun sessizli¤inden de cü-
ret alarak pervas›zd›. Bu ça¤r›lara,
“Tüm platform bileflenleriyle iliflki-
leri ask›ya ald›klar›n›” aç›klayarak
cevap verebildiler. 

DTP sürekli olarak sorumlulu¤u
üzerinden atan bir tutum izlerken,
YÖGEH’in merkezi olarak sald›r›la-
r› durduraca¤›n› ifade etti¤inin bir-
kaç gün sonras›nda Diyarbak›r’da
yine sald›r›lar yaflanabildi. Solun

karfl›s›na, görüflülebilecek, kararlar›-
na güvenilebilecek bir muhatap ç›-
karmama takti¤i izlendi adeta. 

Platform tüm bunlara ra¤men gi-
riflimlerini sürdürmüfltür; sorunun
çözümüne bir katk›s› olabilir düflün-
cesiyle Platform ad›na Diyarbak›r’a

bir heyet bile gönderildi. Ancak
BAGEH’liler burada da görüflmeler-
den çekildiler. 

Sorunun özünü, karfl›m›zdaki flid-
detin kaynakland›¤› anlay›fl› göre-
meyen kimi arkadafllar, bu süreç bo-
yunca mesela “Gençlik Federasyo-
nu’ndan arkadafl›n›z› Diyarba-
k›r’dan geri çekin” gibi önerilerde
bulundular. 

Hiç kimsenin, bir hareketin irade-
si üzerinde böyle bir dayatmac›l›kta
bulunamayaca¤› bir yana, esas mese-
le, bunun bile, yani sözü edilen kifli-
nin oradan çekilmesinin bile çözüm
olmayaca¤›n›n görülmesiydi. (Nite-
kim, “iki ayl›¤›na sözkonusu kifliyi
çekerseniz sorun çözülür” dedikleri
arkadafl, ne ilginçtir ki, Diyarba-
k›r’da oligarfli taraf›ndan tutukland›,
flimdi hapishanede. Ama görüldü¤ü
gibi sald›r›lar sürüyor.) 

Bu arada belirtmek gerekir ki, ba-
z› gruplar, Devrimci ve Demokratik

Yap›lar Aras› Diyalog ve Çözüm

Platformu’ndan ayr›ld›lar. Bunlar
esas olarak siyasi yaflamlar›n› Kürt
milliyetçi hareketinin gölgesinde
sürdüren hareketlerdi. ‹lkeleri, kural-
lar› de¤il, pragmatizmi tercih ettiler.
Kürt milliyetçi hareketinin dayatma-
lar›na boyun e¤diler. (Bu konuda ay-
r›nt›l› de¤erlendirme için, Bkz. Yü-
rüyüfl, say›: 46, 2 Nisan 2006)

Sald›r›lara, manevralara 

ra¤men, biz ilkelerimizle 

siyaset yapmaya devam 

edece¤iz!

Sald›r›lar›n a¤›rl›kla ve öncelikle
devrimci harekete yönelmesinin her-
kesin görebilece¤i kadar aç›k bir ne-
deni vard›r. E¤er devrimci hareketi
sindirebilirsek, solun geri kalan›n›
sindirmek daha kolay olur diye düflü-
nüyorlar. Tabii yan›l›yorlar. 

Kürt milliyetçi hareketi aylard›r

sald›r›yor ve sonuç alam›yor. Son
olarak 1 May›s bahanesiyle sald›r›ya
geçildi. Hiçbir fley, bizi do¤ru bildi-
¤imiz tav›r, ilke ve yöntemlerden
vazgeçiremeyecektir. 

Sol içi fliddet, dönüp sahibini vu-
racakt›r. Bunu Kürt milliyetçi hare-
keti de görecek. Ve politik olarak en
büyük faturay› da kendileri ödeye-
cektir. “Yapar›z yan›m›zda kar ka-
l›r” diye düflünüyorlarsa, onda da
yan›l›yorlar. Çeflitli sol gruplar›n kü-
çük hesaplar›yla tav›rs›z, sessiz kal-
malar› da onlar› yan›ltmas›n. Er geç,
tüm bu sald›r›lar›n›n aç›klamas›n›
yapmak, özelefltirisini vermek zo-
runda kalacaklar. 

Devrimci Demokratik Yap›lar
Aras› Diyalog ve Çözüm Platfor-
mu’ndan ç›kmakla, diyalogsuzlu¤u
ve çözümsüzlü¤ü dayatm›fl oluyorlar.
Oysa bu kendi çözümsüzlükleridir.
Yoketmeye çal›flt›klar› bir ideolojidir.
‹deolojilerin böyle yokedilebildi¤i
nerede görülmüfl. ‹deolojisine güve-
nemeyenler baflvurur sol içi fliddete.

Hay›r böyle de¤il diyorlarsa, bu-
yursun gelsin, sald›r›lar›n› üstlensin-
ler öncelikle, sonra sald›r›lar›n›n ne-
denini aç›klas›nlar halka ve sola. 

Platform da, Haklar ve Özgürlük-
ler Cephesi de söyleyecekleri bir fley
varsa dinlemeye haz›rd›r. 

Seyredenlerin gerekçelerini de
dinlemeye haz›r›z. 

‹flte ilkeler, iflte kurallar. Bunlar-
dan korkanlar, kendilerine güvenme-
yenler, Platform’a gelmiyor. ‹lkele-
rin, kurallar›n ba¤lay›c›l›¤›ndan ka-
ç›p, pragmatizmlerine, küçük hesap-
lar›na sar›l›yorlar. 

Geçmifl mi diyorsunuz? Buyurun
tart›flal›m. Sol içi fliddet kurultay›n›
örgütleyelim. Her bölgede kurultay-
lar, konferanslar yapal›m. Aç›k poli-

tika böyle yap›l›r. 

Geçmifli tart›flmak, gelece¤i düz-
lemek içindir. Sol içi hukuk, plat-
form, kurultay, bütün bunlar, solun
gelece¤i içindir. Tersi durumda, sol
içi fliddet geçmifliyle hesaplaflama-
yan bir sol, yürüyüflü boyunca yo-
lunda sol içi fliddetin ç›kard›¤› engel-
lerle u¤raflmak zorunda kalacakt›r.
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Kürt milliyetçi hareketin gençlik
örgütlenmesinin Diyarbak›r’da
HÖC’lülere yönelik ilk sald›r›s›n›n
tarihi, 2005’in Ekim’idir. Sald›r›
Kas›m’da, Aral›k’ta sürmüfltür.
Sonra di¤er siyasi gruplara yönel-
mifltir. Ve nihayet May›s 2006’daki
sald›r›lara gelinmifltir. 

Ve Türkiye solunda onlarca siya-
si hareket, bütün bunlar yaflan›rken,
sadece seyretmifltir. B›rak›n soru-
nun çözümü için sorumluluk üstlen-
meyi, sol içi fliddetin karfl›s›na ortak
biçimde ç›kmay›, kendi adlar›na bir
aç›klama yap›p sald›r›lar› k›nayan,
dergisinde teflhir eden bile yok de-
necek kadar azd›r. 

Halbuki eski yaz›lar›n› bir göz-
den geçirseniz, hepsi sol içi fliddetin
nas›l lanetli ve lanetlenmesi gere-
ken bir fley oldu¤u üzerine sayfalar-
ca yazm›flt›r. Hepsi sol içi fliddete
karfl› ç›kman›n ilkesel oldu¤unu
kayda geçmifltir. 

Peki o zaman bu suskunluk ni-
ye? Yoksa baz›lar›n›n “sol içi flidde-
ti” kötü, baz›lar›n›n ki yap›nca fark-
l› m› oluyor? Yoksa sol içi fliddete
karfl› olmak, sol içi fliddeti yapana
göre de¤iflen, e¤ilen bükülen bir “il-
ke” midir?

Bunun ad› oportünizmdir. Bu-
nun ad› f›rsatç›l›kt›r, hesapç›l›kt›r.
“Bana dokunmayan y›lan bin yafla-
s›n” anlay›fl›d›r. 

*

12 Eylül öncesi, hemen herkes
bir biçimde sol içi fliddetin k›s›r
döngüsüne hapsolmufl durumdayd›.
Kimsenin kimseye söyleyecek pek
fazla sözü yoktu. 

12 Eylül sonras›nda birçok grup,
“sol içi fliddet”i, 12 Eylül’deki ye-

nilginin bafl nedenleri aras›nda sa-
y›yordu. D›fltan bak›ld›¤›nda, solun
“sol içi fliddet” konusunda daha bi-
linçli, duyarl›, sorumlu hale geldi¤i-

ni düflündüren bir görünüm vard›.
Böyle olmas›n› umuyorduk. 

Ne var ki bu görünümün ciddi
bir muhasebeye dayanmad›¤›na ta-
n›k oluyoruz bu süreçte. Sol içi bir
hukuk ve kurumlaflma oluflturulma-
s› konusundaki çabalara kimisinin
hiç kat›lmamas›, kimisinin bafllan-
g›çta kat›lmas›na ra¤men sonra yü-
zeysel, sorunu çözme sorumlulu¤u-
nu üstlenmeyen gerekçelerle çekil-
mesi, sol içi fliddete karfl› söylemle-
rin ciddiyetine, samimiyetine, tutar-
l›l›¤›na gölge düflürmüfltür. 

Pratik olarak ise, uzun zamand›r
süren Kürt milliyetçi hareketinin
“sol içi fliddet”i karfl›s›ndaki duyar-
s›zl›k ve tav›rs›zl›k, solun 12 Eylül
öncesi “sol içi fliddet” meselesinden
ders ç›karmad›¤›n›n bir kan›t›d›r. 

O hep lanetlenen 12 Eylül önce-
si sol içi fliddeti de iflte böylesi ta-
v›rs›zl›klar›n, bananeciliklerin,
pragmatik hesaplar›n sonucunda o
boyutlara ulaflm›flt›r. 

*

Sol içi fliddet, yaln›z yöneldi¤i

kesimi de¤il, herkesi vurur. 

Seyredenler, sol içi fliddetin sizi
vurmayaca¤›n› m› san›yorsunuz?
Yan›l›yorsunuz. Bunu söylerken,
yar›n demir çubuklar›n, kalaslar›n
ve kurflunlar›n size de yönelebilme
ihtimalinden sözetmiyoruz. Sol içi
fliddet, daha bugünden herkesi vu-

ruyor. 

E¤er bu görülmüyorsa, sol içi
fliddetin nedenleri, sonuçlar› zaten
yeterince anlafl›lmam›fl demektir. 

Sol içi fliddet, uygulayanlar ve
maruz kalanlar kim olursa olsun,
TÜM SOLU’n prestijini, güvenilir-
li¤ini, inan›l›rl›¤›n› tahrip eder. 

Fark›nda olunsun veya olunma-
s›n, bu tahribat daha bugünden
birçok alanda kendini göstermekte-
dir. Ve bu tahribat, birçok aç›dan za-
ten yetersizliklerle karfl› karfl›ya

olan sol aç›s›ndan daha da y›k›c› et-
kiler yaratmaktad›r. 

*

Türkiye solunun da, Türk ve
Kürt halk›n›n da sol içi fliddete ta-
hammülü yoktur. Ve bu noktada,
kendisine devrimci, ilerici, sosyalist
diyen hiçbir örgütün pervas›zca sür-
dürülen bu “sol içi fliddet” karfl›s›n-
da susma, “bana ne” deme hakk›
yoktur. 

Bu olaylarda herkesin gördü¤ü
ve kabul edece¤i gibi, “karfl›l›kl›

bir fliddet” de yok. Tek tarafl› süre-
gelen sald›r›lar var. 

O zaman sormak ve cevab›n› is-
temek hakk›m›zd›r: Hani siz sol içi
fliddete karfl›yd›n›z?

Sol içi fliddeti seyredenler; bugü-
ne kadar neden seyretti¤ini, ne yap-
t›¤›n›, yapmad›ysa neden yapmad›-
¤›n› halka ve sola aç›klamal›d›r!

Seyredenler, Platform’a neden
girmediklerini, sald›r›lar yaflan›rken
neden hiçbir sorumluluk üstlenme-
diklerini aç›klamal›d›rlar. 

*

Bugün PKK kaynakl› sol içi flid-
det karfl›s›ndaki bu seyirci hali, kor-
kak, basit, k›sa vadeli düflünen, gü-
ce tapan, pragmatik hesaplar yapan
bir politikan›n ürünüdür. 

Küçük burjuvazi güce tapar.
Onun ittifaklar›n› ve politikalar›n›,
ilkeler, gelenekler, devrimin ç›kar-
lar› de¤il, güç iliflkileri belirler.
Ama bugünlerde Latin Ameri-
ka halklar›n›n and›¤› ihtilalci önder
Marti’nin dedi¤i gibi, unutulmas›n
ki, “Hakl› olmak, bir ordudan bile
daha kuvvetli olmak demektir."
(Bu sözü Kürt milliyetçi hareketin
de unutmamas› gerekiyor.) 

Do¤ru neredeyse, orada olunma-
l›d›r. Tüm sola ça¤r›m›z budur.
Do¤ru yer, sol içi fliddetin karfl›s›n-
da olmakt›r. 

Seyredenler, Hani Siz 

‘Sol ‹çi fiiddet’e Karfl›yd›n›z?
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1 May›s mitingi-
nin da¤›lmas› esnas›nda DTP’lilerle
HÖC’lüler aras›nda meydana gelen
olay üzerine Birgün Gazetesi’nde
peflpefle iki yaz› yay›nland›. 

‹lk olarak 3 May›s’ta Adnan
Bostanc›o¤lu bu olaya de¤inerek,
flöyle yazd›: “Baz› dostlar›m›z›n
‘(abartmaya gerek yok, hadise zaten
büyümeden önlendi’ diyece¤ini bili-
yorum. Tam aksine, bugün büyütü-
lüp üzerine gidilmeyen bu hastal›k,
bundan sonraki 1 May›slarda önle-
nemeyecek kadar büyük sonuçlar
do¤urabilir.” 

7 May›s tarihli Birgün’de de ‹nö-
nü Alpat, “flimdiye kadar hep gör-
mezden gelindi, her sessiz kal›fl yeni
bir ac›n›n müsebbibi oldu” diyerek
Adnan Bostanc›o¤lu’nun “olay bü-
yütülmeli” düflüncesine kat›ld›¤›n›
yazd›. 

Evet büyütülmeli! Evet, geçifltir-
memeli ve yok saymamal›!

“Sol içi fliddet”i yoketmek için
ne gerekiyorsa yap›lmal›. 

Sorun, nas›l çözece¤imizdir?

Sorun, nas›l ele alaca¤›m›zdad›r. 

Sol içi bir hukukun oluflturulma-
s› için çaba sarfederken, “sol içi flid-
det”i tüm solun kat›l›m›yla masaya
yat›racak bir kurultay önerdik. 

Ve tam bu noktada Birgün yazar-
lar›na flunu soruyoruz: Birgün Gaze-
tesi olsun, ÖDP olsun bu süreçte ne
kadar çaba sarfettiler?

1 May›s’a gelinceye kadar aylar-
d›r süren sol içi fliddet karfl›s›nda ne
yapt›lar. 

Sol içi fliddet, “f›rsatç›l›k” 

malzemesi de¤ildir!

Bostanc›o¤lu’nun ve Alpat’›n
“olay geçifltirilmemeli” düflüncesi,
yerinde ve do¤ru bir düflüncedir.
Ama bu onlar›n sözkonusu yaz›lar›-
n›n birçok yerinde buram buram f›r-
satç›l›k, grupçuluk koktu¤unu söy-
lememize engel de¤il. 

Hele ki “Sol içi fliddet” konusun-
da uzun süredir yaflananlar, yap›lan-
lar gözönüne al›nd›¤›nda, Bostanc›-
o¤lu’nun yaz›s› bir sorumluluk ça¤-
r›s›ndan çok, grupçuluk, f›rsatç›l›k
kokuyor. 

Birincisi flu; alandaki “kavga”,
kortej sorumlular› taraf›ndan an›nda
engellenmeye çal›fl›lm›flt›r. “Sol içi
fliddet”in sola verdi¤i ve verebilece-
¤i zararlar konusunda, kimsenin
Bostanc›o¤lu’nun hat›rlatmalar›na
ihtiyac› yok. Bostanc›o¤lu, “kökleri
70’li y›llara dayanan bu kötü gele-
nek, baz› sorumsuz gruplar taraf›n-
dan hat›rlat›ld›” derken, o kötü ge-
lene¤in en kal›n köklerinden birinin
kendilerinin içinde yerald›¤› hareket
oldu¤unu unutmufl görünüyor. Bos-
tanc›o¤lu bu ça¤r›s›n› önce kendisi-
nin bir yazar› oldu¤u gazetesine ve
partisine yapmal›d›r. O gelenek hala
nas›l devam ediyor, sorgulamal›d›r. 

Aylard›r Diyarbak›r’da, ‹stan-
bul’da süren sald›r›lar var. Bu konu-
da Platform olarak hemen tüm dev-
rimci, demokratik kurumlar›, parti-
leri dolafl›p bir tav›r almaya ça¤›r-
d›k. Peki ÖDP bu “sol içi fliddet”
olaylar› karfl›s›nda ne yapt›, Bostan-
c›o¤lu onu bir sorup ö¤renmeli ön-
ce? Gazetesi ne yapt›?

Sol içi fliddetin tart›fl›laca¤› bir
kurultay önerdik. Acaba böyle bir
öneriyi destekleyen, koflullar›n› ha-
z›rlamaya çal›flan bir yay›n yapt› m›
Birgün? Niye bu konuda sorumluluk
almaktan kaç›nmaktad›r?  

E¤er bunlardan haberim yok di-
yorsa, bu konuda söz söyleme hak-
k›n› kendinde gören biri için bir bafl-
ka sorumsuzluk ve duyars›zl›k var-
d›r.  

‹nönü Alpat ise, “sol içi flid-
det”ten yola ç›k›yor ama tüm silahl›
mücadele anlay›fl›n› mahkum etme-
ye, sol içi fliddetle, ihanete karfl› flid-
deti ayn›laflt›rmaya çal›fl›yor. 

Sol içi fliddet karfl›s›nda gereken
tavr›n al›namamas›n›n en önemli

nedenlerinden biri de iflte bu f›rsatç›,
grupçu yaklafl›md›r. F›rsat ç›kt›, flu
grubu biraz h›rpalayal›m, f›rsat ç›k-
t›, flu çizgiyi mahkum edeyim anla-
y›fl›yla sol içi fliddet mahkum edile-
mez. 

Sözünü ettikleri 1970’lerdeki kö-
tü gelenek de bu tür f›rsatç›l›klar so-
nucu güçlenmifltir. “Sol içi fliddet”
karfl›s›ndaki tav›r ve duyarl›l›k, “sol
içi fliddetin” içinde kimlerin oldu¤u-
na göre de¤iflmemelidir. 

Ad›m atal›m, 
sorumluluk üstlenelim!

Evet, bizce de hiçbir olay kü-
çümsenmemeli. Ama yap›lmas› ge-
reken de, gelecek sene flöyle büyük
olaylar olur diye felaket tellall›¤›
yapmak de¤il, küçük büyük sol içi
fliddetten kaynaklanan her sorunun
çözümü için sorumluluk üstlenmek,
gayret sarfetmektir. 

Kim ki, geçmiflteki veya halen
sürmekte olan “sol içi fliddet”ten ra-
hats›zl›k duyuyorsa, bunu halk›n
mücadelesinin, solun gelifliminin
önünde bir engel olarak görüyorsa,
sol içi fliddetin engellenmesi, herfle-
ye ra¤men ortaya ç›kan sol içi fliddet
tav›rlar›n›n mahkum edilmesi için
görevleri var demektir. Bu görevi
üstlenmeyenlerin, bu konuda deyim
yerindeyse parma¤›n› bile oynatma-
yanlar›n sol içi fliddete karfl› hiçbir
sözlerinin inand›r›c›l›¤› olmaz.  

Sol içi fliddete tav›r m›? ‹flte orta-
da ilkelerini, kurallar›n› koymufl,
hukukunu oluflturmufl bir platform
var, BUNU GÜÇLEND‹REL‹M.
Sol içi fliddete kaynakl›k eden anla-
y›fl› ve kültürü mahkum etmek için,
tüm solun kat›l›m›yla genifl bir KU-
RULTAY/KONFERANS ÖRGÜT-
LEYEL‹M!

Bir fleye karfl› ç›kmak, karfl› ol-
du¤umuz fleyi altetmek için somut,
etkili bir pratik içinde olmakla an-
lam kazan›r. Tersi lafazanl›kt›r. So-
lun pratik ad›m atma zaman›d›r.  
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Kürt 

Milliyetçilerinin 

Sald›r›lar›

Sol içi fliddet

çözümsüzlüktür
Birgün Gazetesi’ne ve Tüm Sola 

Aç›k Ça¤r›
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Fatma Koyup›nar’› u¤urlayal›
daha kaç gün oldu. 122. ölümdü
Fatma. Tecrit sürüyor, direnifl sürü-
yor. Yeni Fatmalar ç›k›yor yola. 

Hukuksuzlu¤un olmad›¤› bir
dünyada adaletin temsilcisi avukat
Behiç Aflç›, adalet için ölüme yatt›. 

F Tipi hapishanelerin hücrelerin-
de yatan tutsaklardan Mustafa To-
sun, Kamil Karatafl ve Sevgi Say-
maz ölüme yatt›lar. Ve onlar›n ar-
d›ndan Adana’da, iki k›z› olan bir
ana, Gürcan Görüro¤lu ölüm orucu-
na bafllad›.

Çukurova'dan bir ana, elleri k›-
nal› 5 May›s 2006 günü ç›kt› yola.
Yi¤ittir bizim Anadolu analar›m›z.
Gülsümanlar, fienaylar ve flimdi
Gürcan Görüro¤lu. Çocuklar› daha
özgür yaflas›n diyerek; ölüme yat›r-
d› bedenini, p›r›l p›r›l bir May›s gü-
nü.

Bereketli topraklar› bereketlen-
dirmenin zaman›nda flimdi. Elleri
titriyor heyecandan. Yüre¤i k›p›r k›-
p›r; çocu¤una sar›l›r gibi sar›l›yor
al›n band›na.

Tören bafll›yor. Bu tören Gür-
can'›n hayata niflan›n›n, ölüme sö-
zünün töreni.

Çukurova'da s›caklar erken gel-
di. Kavur kavur kavurmaya bafllad›.
Boncuk boncuk terler dökülüyor tö-
rene kat›lanlardan. S›ca¤a, yürekle-
rin s›cakl›¤› eklendi¤inde tarih say-
falar›n› çevirmeye bafll›yor.

Salona ad›m›n› att›¤›nda bütün
gözler onun üzerine geliyor. Om-
zunda k›rm›z› bir flal, yan›nda iki
genç k›z. Onlar da Gürcan'la bera-
ber açl›k grevine bafllayacaklar.

Salonun içinde yaln›zca yürek
at›fllar›n›n sesleri var. Çok sürmedi
sessizlik. "Merhaba bugün burada
direnifle bafllayacak olan Gürcan
Görüro¤lu'nun bant takma töreni
için bulunuyoruz."

Tecrit; Ba¤›ms›zl›k, 
Demokrasi ve Sosyalizm 
Mücadelemizin Teslim 
Al›nmak ‹stenmesidir
Anadolu'nun k›zlar› dü¤ünlerin-

de k›nalar yakarlar. “K›nay› getir
aney" sesi ile birlikte “dü¤ünü” bafl-
l›yor Gürcan'›n. Ellere yak›lan k›na-
lar namus, onur sözü oluyor.

Önden gidenlere yap›lan sayg›
duruflunun ard›ndan 9 y›ll›k tutsak-
l›¤›n›n ard›ndan tahliye olan fiem-
settin Kalkan konuflmas›na bafll›yor.

“Emperyalizm dünya imparator-
lu¤u politikas›n› hayata geçirebil-
mek için iflgal ediyor, ya¤mal›yor.
Bu politikan›n ülkemizdeki ad› ise
TECR‹T'tir. Tecrit ba¤›ms›zl›k, de-
mokrasi, sosyalizm mücadelemizin
teslim al›nmak istenmesidir. Tecrit,
düflüncelerimizin yokedilip emper-
yalizme ve onun iflbirlikçilerine biat
etmemizdir. Bugüne kadar oldu¤u

gibi bugün de tecrit kuflatmas›n› her
ne pahas›na olursa olsun geri püs-
kürtecek, iktidar hedefimizi büyüt-
meye devam edece¤iz. 6 y›ld›r sü-
ren Büyük Direnifl’imiz bu kararl›l›-
¤›m›z›n birer ifadesidir. 122 yolda-
fl›m›z teslim olmayaca¤›m›z›n temi-
nat›d›r.”

Faflizmin halklara karfl› açt›¤› sa-
vafl› Çukurova'n›n bereketli toprak-
lar›nda karfl›laman›n gururunu yafla-
yanlar›n gözleri Gürcan’›n üzerin-
de, Gürcan’›n gözleri band›nda ve
u¤runa can›n› ortaya koydu¤u yol-
dafllar›nda. 

“Buras› Çukurova, buras› Ama-
noslar, Toroslar, buras› Akdeniz...” 

“Biz çoktan bulduk Lokman He-
kim’in bulamad›¤› ölümsüzlük iksi-
rini. Ve her ölümümüzle yeniden,
yeniden ço¤ald›k. Toroslar’dan eri-
yen kar sular› gibi ça¤layarak Sey-
han'a, Ceyhan'a kar›flt›k. Asi'dir bi-
zim göbek ad›m›z. Amanoslar’›n,
Toroslar’›n tafl›n› yast›k, çal›s›n›
yorgan yap›p uzand›k doruklar›na.
Kuca¤›m›zda saklad›¤›m›z vatan›-
m›za sar›l›p teslim etmedik zalimle-
re. Ç›kt›k yücesine de seyran eyle-
dik Çukurova'y›. Onur için, namus
için dedik ve geldik bugüne...”

fiemsettin Kalkan’›n konuflmas›
“Biz kazanaca¤›z” diye biterken,
‘96 Ölüm Orucu 2. Ekibi'nde de ye-
ralan Kalkan, Gürcan’›n al›n band›-
n› tak›yor ve sözü, O’na veriyor:

Yürüyoruz ad›m ad›m düflman üstüne
Bask›, zulüm, ceza, ölüm kar etmez bize

BAfi BA⁄LADIK
BU KAVGAYA...
Av. Behiç Aflç› ve 13. Ölüm Orucu Ekibi’nin ard›ndan
Adana’da Gürcan Görüro¤lu ölüm orucuna bafllad›...
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Kazanaca¤›m›za olan 
inanc›m sonsuz
“Zafere olan inanc›mla yeniden

ölüm orucuna bafll›yorum.
fiehit olmak gibi bir onura sahip

olmak herkese nasip olmaz. Bu bü-
yük direniflin içinde yeniden olmak
beni çok mutlu etti. Bu öyle bir dire-
nifl ki, dünyada efli yok. Bu direnifl
dillere destan. Fedakarl›k, inanç,
cüret, kararl›l›k, inançla donanm›fl
bir abide. Ve bir de destan›m›z› ya-
ratan kahramanlar›m›zdan Cengiz
Soydafl olunca, ölüm dedi¤imiz ne-
dir ki bunlar›n yan›nda. Hele ölüm-
süz bir sevgiyle halk›n huzurunda
aln› aç›k bir gelincik gibi nazl› kah-
ramanlar›m›zdan u¤urlanan Fatma
eklenince ölüm, nokta kadar gözü-
küyor gözüme. 6 y›ld›r süren direni-
flimizin destan›n› yaratan kahra-
manlar›m›z›n huzurunda e¤ilmeye
ve ölümü yenmeye geldim.

Cengizimizin, Fatmam›z›n huzu-
runda yineliyorum ki, direnifl süre-
cek, zafer bizim olacak. ‹flte ben bu-
nun bilinciyle yola ç›k›yorum. Ve
bunun bilinciyle kazanaca¤›m›za
olan inanc›m sonsuz.”

Zulmü Yaflad›, 
Zulme Direniyor
Böyle bafllad›, Büyük Direnifl’in

son neferi ölüm orucuna. ‹ki k›z›
yan›bafl›nda. 

Gürcan Görüro¤lu, bundan tam
6 y›l önce Adana/Kürkçüler E Tipi
Hapishanesi'nde tutsakt›. Tecritin
kalkmas› için ölüme yatanlardan bi-
ri oldu. Tecriti 5 y›l boyunca birebir
yaflad›. Direniflini k›rmak için zorla
hastaneye kaç›r›ld›. ‹radesi d›fl›nda
zorla müdahale iflkencesini aylarca
yaflad› ve yüzlerce sakat b›rak›lan
insanlardan biri haline getirildi.
Yoldafl s›cakl›¤›yla, onlar›n ilgisiyle
“iyileflti.”

Tüm bunlar› yaflayan bir insan›n
yeniden bedenini ölüme yat›rmas›;
bir yandan direniflin ve onun siyasi
önderli¤inin gücünün ifadesi olur-
ken, öte yandan zulmün boyutunu
da gözler önüne seren bir yand›r.

Adana Direnifl Evi’nde De 
Destek Açl›k Grevi Var
‹stanbul fiiflli Direnifl Evi’nde ol-

du¤u gibi, Adana’da da, süresiz aç-
l›k grevi ile direniflin parças› olanlar
var. Nezahat K›yanç ve Gina Özçe-
lik de, Gürcan’›n bant takma töre-
ninde düflüncelerini flu flekilde ifade
ediyorlard›:

Gina Özçelik: “Çok heyecanl›-
y›m. Tecritte, F Tipi hapishanelerde
baflka insanlar›n ölmesini istemiyo-
rum. Tecritin kalkmas› için ben de
süresiz aç›l›k grevine bafll›yorum."

Nezahat K›yanç: “Bugüne kadar
122 insan tecrit zulmünde hayat›n›
kaybettiler. Bizler inan›yoruz ki,
halk›m›z ve sizlerle birlikte tecriti
kald›raca¤›z".

Adana Direnifl Evi’nin konuklar›
aras›nda, tahliye olmas›n›n ard›n-
dan Mersin’de direnifli sürdürerek
bir “ilk” olan U¤ur Türkmen’in ab-
las› da yeral›rken, ilk gününden iti-
baren Direnifl Evi’ne ziyaretler de
gerçekleflti. fiakirpafla halk›ndan zi-
yaretlerin yan›s›ra Partizanc›lar,
BDSP’liler de direnifle desteklerini
ifade etttiler. Ülkenin çeflitli kentle-
rinde ve yurtd›fl›ndan gelen telefon
ve mesajlarda da tecrite duyulan öf-
ke ve Gürcan’›n direniflini selamla-
yan ifadeler yerald›. 

Gürcan Görüro¤lu’nun ölüm
orucuna bafllamas›na iliflkin baflta
TAYAD, Temel Haklar Federasyo-
nu ve fiiflli Direnifl Evi olmak üzere
yap›lan aç›klamalarda direniflin ka-

rarl›l›¤› vurguland› ve iktidara tecrit
sorununu çözme ça¤r›lar› yap›ld›. 

Böyle Bir ‹radeye 
Bafle¤diremezsiniz, 
Tecriti Kald›r›n
Tabutlar›m›z› omuzlay›p, en de-

¤erlilerimizi u¤urlarken, yeni nefer-
ler soluk almadan dolduruyor yerle-
rini. Fatmalar Gürcan oluyor, Sevgi
oluyor, Kamil oluyor... 

Öle öle tükenece¤imizi umanlar,
tabutumuzu kald›rmaya haz›rlanan-
lar alt› y›ld›r bofl bir umutla bekler-
ken, halklar›n zulme karfl› direnifl
tarihinde efli benzeri görülmemifl bir
direnifli sürdürenler, alanlara da k›-
z›l bayraklar›yla, büyük coflku ve
kararl›l›klar›yla ç›k›yorlar. 

Öle öle tükenmeyiz; halk›z biz.
Ne zaman halk tükenir, iflte o zaman
bu direnifl biter... 

Analar evlatlar›n›n gözlerinin
içine bakarak ölümün üstüne gidi-
yorsa, düflman›n koyu sansürüne,
ülkede esen gericilik rüzgarlar›na,
oligarflinin “kararl›l›k” gösterilerine
karfl›n, yeni ölüm orucu ekipleri
bantlar›n› kuflan›yorlarsa; fazla söze
gerek yoktur. Böyle bir irade hiçbir
güç karfl›s›nda bafle¤mez, diz k›r-
maz, umutsuzlu¤un boy verdi¤i
yerde umudun ad› olur. 

Böyle de olmaktad›r. 

Gürcan, onlarca y›ll›k tarihimiz-
den ald›¤›m›z güçle söyledi¤imiz
bu sözleri, ölüm yürüyüflüne ç›ka-
rak bir kez daha kan›tlamaktad›r.

fienaylar, GGülsümanlar ööyle ggüçlü bbir ggelenek yyaratt›lar kki; AAnadolu’nun
yi¤it kkad›nlar› ççocuklar›n›n ggeleceklerini ddüzen iiçinde dde¤il, ddevrimde aar›-
yorlar. VVe ddevrimci ddüflüncelerin ttasfiye eedilmesinin kkarfl›s›na bbedenleriy-

le çç›k›yor, ççocuklar›na ““sizler iiçin” ddiyerek öölüme yyat›yorlar.
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Gürcan Görüro¤lu, direnifle bafl-
lad›¤› gün neden ölüm orucuna bafl-
lad›¤›n› anlatt›¤› bir aç›klama yapt›.
“TECR‹T‹N KALKMASI, ANA-
LARIN GÖZYAfiLARININ D‹N-
MES‹ ‹Ç‹N ÖLÜM ORUCUNDA-
YIM” bafll›kl› aç›klamay› yay›nl›-
yoruz

***

5 May›s günü; Tecritin kalkmas›,
analar›n gözyafllar›n›n dinmesi için
ölüm orucunday›m. 

Bundan tam 6 y›l önce Ada-
na/Kürkçüler E Tipi Hapishane-
si'nde tecritin kalkmas› için ölüm
orucuna girmifltim. Tecriti 5 y›l bo-
yunca birebir yaflad›m. Hem de en
alas›n› yaflad›m. Kimse "Tecrit yok"
diyemez. Ölüm orucundayken dire-
niflimi k›rmak için zorla hastaneye
kaç›r›ld›m. ‹radem d›fl›nda zorla
müdahale iflkencesini aylarca yafla-
d›m. Ben de di¤er yüzlerce sakat b›-
rak›lan insanlardan biriyim. Tam 5
y›l›m o zorla müdahale iflkencesi
sonucu benden çal›nd› ve ben o 5
y›l›m› hiç hat›rlam›yorum. 

Tutuklanmam›n nedeni de yok
asl›nda, sadece düflüncelerimden
dolay› potansiyel suçlu gösterilip
ortada hiçbir delil olmadan DGM
taraf›ndan 12,5 y›la mahkum edil-
dim. Antakya, Kürkçüler, Ceyhan
hapishaneleri derken tahliye rüflveti
sonucu serbest b›rak›ld›m. 

Ama verilen rüflvet hiçbir ifle ya-
ramad›, gene ölüm orucunday›m.
Amaçlar›na ulaflamad›lar, ulaflabil-
meleri için 6. y›l›na giren direnifli
yoketmeleri gerekir. ‹ktidardakiler
gibi sahte politikalar üretecek halim
yok. Sonuçta Türkiye genelinde
ciddi anlamda bir tecrit yaflan›yor,
bunu kimse inkâr edemez. 

AKP Hükümeti bu sorunu bir an
önce çözmelidir. Gökteki y›ld›zlar›
istemiyoruz onlardan, bizim istedi-

¤imiz sadece tecritin kalkmas›. Da-
ha kaç insan›n ölmesi gerekiyor bu
sorunu çözmeleri için? ‹stedi¤imiz
çok basit ve kolay çözülebilecek bir
fleydir: “‹NSANCA YAfiAMAK!" 

Ben bugün ölüm orucuna baflla-
d›ysam bu yaflam› sevmedi¤imden
de¤il, aksine yaflam› çok seviyorum
ve ölmek istemiyorum. Devlet be-
nim can güvenli¤imi sa¤lamak zo-
rundad›r. Can güvenli¤imi ancak
tecriti kald›rmakla sa¤lar. Yoksa
ben de di¤er yüzlerce insan gibi öle-
ce¤im. 

"Örgüt bask›s›" deyip halk›m›z›
kand›rmaktan vazgeçsinler. Adalet
Bakan› b›raks›n art›k bu "örgüt bas-
k›s›" demagojilerini. Madem "halk›-
m›z›n gelece¤i, güvenli¤i için bu
yasalar› ç›kar›yoruz..." diyorsa, o
zaman hayat›m›z›n güvenli¤ini al-
mak zorundad›r. Kimse örgüt bask›-
s›yla hayat› pahas›na böyle bir yola
bafl koymaz. En nihayetinde ben ço-
cuk de¤ilim, 33 yafl›nday›m ve iki
çocuk annesiyim. Benim boylar›m-
da iki dünya güzeli k›z›m var. Bu
nas›l örgüt bask›s› olur? Yeni yeni
yasalar ç›karmakla, bask›y› artt›ra-
rak, iflkenceyi meflrulaflt›rarak bir
yere var›lmaz. Böyle günlük yasalar
ç›kararak tecrit sorunu çözülmez. 

Ben bir anne olarak çocuklar›-

m›n gelece-
¤inden en-
difleliyim.
Bu tecrit
koflullar›n-
da çocukla-
r›m›n büyü-
mesini iste-
m e d i ¤ i m
için ölüm
orucunda-
y›m. 

F Tipi
hapishane-
lerde yafla-
nan tecritin
kald›r›lmas›
için ölüm
orucuna bafl-
lad›m. Ço-
cuklar ›m›n
kameralarla
donat›lm›fl,
etraf› tel ör-
gülerle çevri-
li F Tipi ha-
pishanelere
b e n z e y e n
o k u l l a r d a
o k u m a s › n ›
istemedi¤im
için ölüm
orucunday›m.

Buradan tüm yetkililere, evlatla-
r›n› bu u¤urda kaybeden analar gibi
ben de sesleniyorum; 

‹nsanlar› bu flekilde öldürmekle
elinize bir fley geçmez. Her gün bi-
rimizin ölümünü izleyece¤inize,
günlük yasa ç›karaca¤›n›za tecritin
kalkmas› için çözüm üretin. Bu tec-
rit sorunu sürdü¤ü müddetçe bizi
öldürmeye devam edeceksiniz. 

Ve son olarak diyorum ki; 

Bütün anneler baflta olmak üze-
re, halk›m diyen, kendine duyarl›-
y›m, demokrat›m, “yaz›k bu gençle-
rimiz ölmesinler art›k" diyen herke-
sin deste¤ini bekliyorum.

Gürcan Görüro¤lu: Analar›n gözyafllar›n›n 
dinmesi için ölüm orucunday›m

Gürcan Görüro¤lu'na mek-

tup yazmak, görüflmek ve

mail göndermek için; 

Adres: 

fiakirpafla Mahallesi, 37 Sok.
No: 7 Seyhan/ Adana

Tel:

0 536 685 45 26

Mailler:

gulcangoruroglu@mynet.com 

gulcangoruroglu@yahoo.com

AKP Hükümeti bu
sorunu bir an önce
çözmelidir. Gökteki
y›ld›zlar› istemiyo-

ruz onlardan, bizim
istedi¤imiz sadece
tecritin kalkmas›.
Daha kaç insan›n

ölmesi gerekiyor bu
sorunu çözmeleri

için? ‹stedi¤imiz çok
basit ve kolay çö-

zülebilecek bir fley-
dir: “‹NSANCA YA-

fiAMAK!"
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fiiflli Direnifl Evi'nde Avukat Be-
hiç Aflç› ölüm orucunun 30’lu gün-
lerinin sonunda. 14 May›s’ta 40.
gününde olacak. Behiç Aflç›, direnifl
evinden zaman zaman yapt›¤› aç›k-
lamalarla, hem direniflin geliflimi
hakk›nda bilgiler veriyor, hem hal-
k›n çeflitli kesimlerine ça¤r›larda
bulunuyor. 

Bu arada fiiflli’de yeni bir grup
destek açl›k grevine bafllad›. Halil
Y›lmaz, Engin Atefl, ‹brahim Çuha-
dar ve Hatice Güzel. En gençleri 19,
en yafll›lar› ise 60 yafl›nda. Yanyana,
omuz omuza, tecrite karfl› direniflin
içindeler. 

Yürüyüfl muhabirleri bu hafta da
Direnifl Evi’nin konu¤uydu. Afla¤›-
da muhabirimizin Direnifl Evi’ne
iliflkin izlenimlerini ve destek açl›k
grevine bafllayanlarla yapt›¤› söyle-
fliyi sunuyoruz: 

***

Hani yaflamayan bilmez derler
ya. Bu sözün anlam buldu¤u bir yer
buras›. Kap›s›ndan girdi¤inizde so-
ludu¤unuz hava bir baflka gelir size.
Ölüme yatm›flken sizi güleryüzle,
esprilerle karfl›layan birini görece-
¤inizi düflünmek bambaflka bir duy-
gu verir insana. Bunu hissederek,
bu coflkuyla ad›m att›¤›n›z bir yer-
dir fiiflli'de Direnifl Evi. ‹çeri girip
oturdu¤umuzda yine her zamanki
gibi Behiç Aflç›'n›n s›cak bir merha-

bas›yla karfl›lan›yoruz. Behiç Aflç›
ve yeni açl›k grevi ekibiyle sohbete
tam bafllam›flken, radyoda Fatma
Koyup›nar'›n sevdi¤i türkü çal›yor.
Behiç Aflç› hemen “bu Fatma'n›n
en sevdi¤i türkü de¤il mi?" diyor.
Ard›ndan radyoda çalan Kürtçe tür-
kü bitene kadar bir sessizlik. 

Çok ayr› bir yeri var Fatma Ko-
yup›nar'›n bu evde ve tabii O'nunla
açl›¤›n koynuna yatan Behiç Afl-
ç›'n›n yüre¤inde. ‹flte bu yüzden
O'na dair her fley çok de¤erli. Bir
türkü, bir çiçek, bir söz, her fley... 

K›sa bir sohbetin ard›ndan Behiç
Aflç› dinlenmeye çekiliyor. Refakat-
çilerin yemek yemeye ç›kmas› gere-
kiyor. Ama TAYAD’l› Nadire Çelik,
geldi¤i günden beri bir türlü yemek
konusunda ikna edilememifl. Yan›n-
da açl›k grevinde, ölüm orucunda
olan insanlar varken yemek yemek
zor geliyor ona. “Ben sonra ç›ka-
r›m, ben flimdi gelmesem” diye ba-
haneler buluyor. Nadire Ana’y› aç-
l›k grevinde olan Hatice Ana ikna
edebiliyor ancak. O da “sen yemek
yemezsen ben de içeceklerimi iç-
mem" diyerek. Bütün bunlar›n ar-
d›ndan yeni destek açl›k grevi eki-
biyle sohbete bafll›yoruz. Halklar›
birbirinden tecrit etmeye çal›flanlara
ra¤men, her yafltan, her milliyetten
biraraya gelip Büyük Direnifl’in sesi
olmaya çal›flan açl›k grevcilerinin

hepsinin ilk sözü burada olmaktan
mutluyum, onurluyum oluyor. 

“‹nsanlar›n, ellerini vicdan-
lar›na koyup düflünmeleri
gereken bir süreç” 

‹lk sözü Halil Y›lmaz al›yor: 

Behiç Aflç›'yla birlikte bu evde
açl›¤› paylaflmak bir onur bence. Bu
büyük bir direnifl ve bu evin direnifl
içerisinde önemli bir yeri var. Bu
aç›dan burada olmak ayr› bir gurur.
Hani Fatma Abla demiflti ya “her-
kesin yapabilece¤i bir fley mutlaka
vard›r” diye. Biz de yapabilece¤i-
miz bir fleyler oldu¤unu görüyoruz.
Bütün insanlar›n yapabilece¤i bir
fleyler var. Yani herkes kendi alan›n-
da bir fleyler yaparsa tecritin k›r›la-
ca¤›na inan›yoruz. Behiç Abi'nin
bugünkü fedakarl›¤› bence bütün
dünya ayd›nlar›na örnek olmas› ge-
reken bir durufltur.

Fatma Ablam›z’›n yan›nda gece-
li gündüzlü kalamad›k belki... Ama
önceki arkadafllardan dinledikleri-
mizle bile Abla'n›n nas›l bir erdem-
le son an›na kadar direndi¤ini bili-
yoruz. ‹lk geldi¤imizde O'nun flehit
düfltü¤ü odada uzun uzun oturduk.
Yata¤›, flekerleri, sigaras›, giyisileri
oldu¤u gibi duruyordu. Orada Fat-
ma Abla üzerine sohbet ettik. Yani
hem duygulan›yor insan, hem bura-
da olmaktan mutluluk duyuyor. Son
anlar›nda ellerini gö¤sünün üzerine
koyup zafer iflareti yapm›fl. Yani
böylesine zafere kilitli bir insan›n
flehit düfltü¤ü bir evde olmak insan›
onore ediyor. 

Behiç Abi ise benim ilk avuka-
t›md› zaten. ‘99 y›l›nda benim du-
ruflmama girdi¤inde yapt›¤› savun-
ma beni çok etkilemiflti. Yani hiçbir
kayg›s› olmadan hakl› olan› savunu-
yordu. Yine ayn›s›n› yap›yor. Tecri-
tin kald›r›lmas› için mücadelede yi-
ne hakl› olan› lay›k›yla savunuyor. 

Gürcan Görüro¤lu da Adana'da
ölüm orucuna bafllad›. ‹ki çocuk an-
nesi ve ölüm orucu gazisi bir insan.
Yani ikinci kez ölüme yat›yor arka-
dafllar› için. Pazar günü de anneler

günü. Yani ben isterim ki bütün an-

fiiflli DDirenifl EEvi’nden
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neler bu duyguyu içlerinde hisset-
sin. Yani iki çocuk annesi bir insan
ve tecrit kald›r›lmad›¤› takdirde ya-
flam›n› yitirecek. Özellikle annele-
rin ellerini vicdanlar›na koyup dü-
flünmeleri gerekir diyorum. Yani in-
sanlar›n, politikli¤i bir kenara b›ra-
k›n, ellerini vicdanlar›na koyup dü-
flünmeleri gereken bir süreç bence... 

“Fatma Abla'n›n
gözlerindeki p›r›lt› hala
gözlerimin önünde”

Engin Atefl; evin en küçü¤ü, 19
yafl›nda bir aç›k lise ö¤rencisi. O da
duygular›n› flu sözlerle ifade ediyor:

Bu eve ilk geldi¤imde bir ölüm
orucu direniflçisiyle Behiç Abi'yle
uzun bir süre kalaca¤›m için heye-
canl›yd›m. Yan›bafl›mda bir ölüm
orucu direniflçisiyle kalmak bir ilk
oldu benim için. Benim de açl›k
grevine bafllamam kendi içimde bü-
yük bir mutluluk oldu. 

Bugüne kadar tecritte hücrelerde
122 insan öldü. fiimdi bir avukat
girdi ölüm orucuna. Bu durum bir
yandan da insan› çok gururland›r›-
yor. Çünkü ayd›n›na sanatç›s›na ba-
k›yorsun bugün hiçbir fley yapm›-
yorlar. Böyle bir durumda Behiç
Abi'nin bu ayd›n tavr› beni de çok
etkiledi. B›rak›n ölüm orucu dire-
niflçilerine destek vermeyi bir nas›l-
s›n demeye bile gelmiyorlar. Behiç
Abi'nin de söyledi¤i bir fley var. Ya-
ni bugün bu insanlar›n savundu¤u
fleyleri savunmayabilirsin, ölüm
orucunu do¤ru bulmayabilirsin.
Ama 122 insan ölmüfl ölüm oruçla-
r›nda. Bu insanlar ölüm orucuna
girmese bile diri diri tecrit alt›nda
öldürülüyorlar zaten. Her gün ifl-
kence. ‹nsanlar›n 8 metre karelik
yerlerde y›llarca yaflamas› çok ac›
verici bir durum. Sonuçta bu insan-
larda tecritin kalkmas› için bir fley-
ler yapmaya çal›fl›yor. Yani Behiç
Abi, ziyaretçilerine, kendisine
“ölüm orucunu b›rak” diyenlere de
diyor ki tecriti çözecek bir yol bu-
lun, çözün, ben ölüm orucunu b›ra-
kay›m! Tecrit iflkencesi kalkmazsa
bu ölümler yar›n 123 olacak, tecrit
kalkana kadar sürecek yani. 

Ben Fatma Abla'n›n cenazesine
de kat›ld›m. Fatma Abla benim ilk
gördü¤üm ölüm orucu direniflçisiy-
di ve O'nunla sohbetlerimizde çok
etkilenmifltim O'ndan ve O'ndan
güç alm›flt›m diyebilirim. Fatma
Abla flehit düfltükten 12 gün sonra
biz buraya geldik açl›k grevine bafl-
lad›k. Fatma Abla'n›n o gülümseyi-
fli, gözlerindeki p›r›lt› hala benim
gözlerimin önüne geliyor. Yani ben
O'na bak›nca bir zafere kilitlenmifl-
lik görüyordum. Ben Fatma Ab-
la'n›n dedi¤i gibi gerçek vatansever-
lik, gerçek halktan yana olmak, di-
renenlerin damar› neredeyse orada
olmakt›r diyorum..." 

“Neden ölmesine izin
verelim?”

Ard›ndan TAYAD'l› ‹brahim Çu-
hadar al›yor sözü. O da y›llarca hüc-
relerde kalm›fl ve o zulmün birebir
tan›¤› olan bir insan. 

Fatma'y› ilk gördü¤ümde flu
duyguyu bende uyand›rm›flt›; bu in-
san gerçekten ölüme mi gidiyor. Ya-
ni yaflam› o kadar çok seviyordu ki
ilk bak›flta bunu hissedebiliyordu-
nuz. Çünkü konuflmalar›, bak›fllar›,
mimikleri tamamen yaflama dönük-
tü. Fatma'y› gördü¤ünüz zaman bu
insan ölüme gidiyor diyemezdiniz
çünkü gelen insanlara da hayat afl›-
l›yordu son anlar›na kadar. 

‹nsana kendini, yaflam›n› sorgu-
lat›yordu Fatma'n›n gülüflü. Fatma
d›flar›da Büyük Direnifl'in güçlü bir
sesi güçlü bir hayk›r›fl› oldu diye
düflünüyorum. Di¤er yandan Behiç
Aflç›. Bir ayd›n, bir avukat. Behiç
Aflç› daha önceden benim avuka-
t›md›, mahkemelerime giriyordu.
Ve bugün ise bir avukattan öte ha-
pishanelerde tecrit kald›r›lmad›¤›
sürece ölmeye kilitlenmifl bir insan
Behiç Aflç›. Neden ölmesine izin
verelim? 

“Ben de ölürüm” diyen
analar›n gözyafllar›, zulmü
bo¤maya yeter!

‹brahim’in sorusunun ard›ndan,
bir o¤lu da ölüm orucu gazisi olan

Hatice Güzel'e dönüyoruz. Hatice
Ana k›sa konufluyor: “Ben açl›k
grevinde oldu¤um için çok mutlu-
yum. Avukat›m›z için, Behiç için
ölürüm de..." diyor, gözleri doluyor
bir an. Y›llard›r analar›n çektikleri
ac›lar› anlat›yor gözleri. Ve evden
ayr›l›rken diyoruz ki, sadece 'ben de
ölürüm' diyen analar›m›z›n gözyafl-
lar›, bu zulmü sürdürenleri bo¤ma-
ya yetecektir...

Direnifl Evi’ne

Ziyaretlerden:
Direnifl Evi’nde Avukat Behiç Afl-

c›' ya destek ziyaretleri de sürüyor.

Genel-‹fl 2 No'lu fiube Baflkan›
Mevsim Gürlevik ve Genel-‹fl 7
No'lu fiube Baflkan› Salih Y›ld›r›m

geçen hafta Direnifl Evi’ndeydiler.
Gürlevik, ziyaretinde flöyle diyordu:
“Ben duyunca ilk önce flok oldum.
Bir avukat, hukukçu da ölüm orucu-
na bafll›yorsa art›k hiçbir fley kal-
mad› bu ülkede. Bir avukat bilgisi,
e¤itimi olan birisi... Bizler sendika-
lar olarak bir avukat›n, hukukçunun
bu yan›n› düflünüp bir an önce hare-
kete geçmeliyiz.

Ben sendikalar harekete geçerse
canl›l›k yarat›laca¤›na eminim. fiu-
bedeki arkadafllarla konufluyoruz.
fiube olarak katk›m›z› sunaca¤›z.”

*
Geçen hafta Direnifl Evi’nin zi-

yaretçilerinden biri de Savafl Yolu

Dergisi Genel Yay›n Yönetmeni ve
ayn› zamanda Avukat olan Rasim

Öz’dü. Rasim Öz, Behiç Aflç›'n›n
ölüm orucuna bafllamas›yla ilgili
duygular›n› flu sözlerle ifade etti; 

“Temel olarak insanlar›n ölmesi-
ni de¤il yaflamas›n›n savafl›n› veren-
lerdeniz. Ölümler bizi mutlu etmez.
Baflka çare olmad›¤› için böyle bir
eylemi seçenlerin önünde sayg›yla
e¤iliyor, yüre¤imizle alk›fll›yoruz.
Bu büyük bir kahramanl›kt›r. Dileriz
Fatma yoldafl sonuncusu olmufltur.
Behiç yoldafl›n ayn› sonuca ulaflma-
mas› için bir grup meslektafl›m›zla
Adalet Bakanl›¤›'na gidip tecrite çö-
züm arayaca¤›z.”



Fatma Koyup›nar’›n flehit düfl-
mesinin ard›ndan; annesi Cennet
Koyup›nar, a¤abeyi ‹smail ve k›z
kardefli Zeliha Koyup›nar ile görüfl-
tük ve onlara Fatma’n›n flehitli¤i
karfl›s›nda ne düflündüklerini sorduk.

Onur Duydum, K›zlar›m 
Halk ‹çin Yap›yorlar
Fatma, bir destan yazarak flehit

düfltü. En son ne zaman görüflebil-
mifltiniz, son konuflmalar›n›z neydi? 

Cennet KOYUPINAR: En son
Armutlu'da yan›na gittim. Daha ön-
ce cezaevinde görüflüne de gitmifl-
tim. Armutlu'da 20 gün kald›m. Ev-
lad›m› öyle ölüme yatm›fl görünce
dayanamad›m. Kavga ettim herkes-
le, kendisiyle konufltum. "Seni dok-
tora götüreyim mi?" dedim. Çok
k›zd›, ba¤›rd›, “ben namussuzluk
yapmam” dedi. “Bunun için mi gel-
din, sen benim namussuzluk yap-
mam› ister misin” dedi. Çaresiz kal-
d›m. Ölüm orucunda evlad›n› yitir-
mek çok ac›. Savafl olsa, düflmanla
savafl›rken öldü dersin. Ama demek
ki bu da bir savaflm›fl. Cezaevinde
insan›n silah› ne ki, tek bedeni,
onunla savafl›yorlar iflte. 

Fatma'n›n ölüm orucuna girdi¤i-
ni ilk duyunca akl›m gitti. fiimdiye

kaç insan öldü, k›z›m›n da ölece¤ini
düflündüm. B›rakmas›n› istedim.
Bana anlatt› her fleyi. Devlet çözsün
istedim, inflallah çözerler de ölmez
diye umut ettim. Ama devletin umu-
runda de¤il. Ben onlar› nas›l yetifl-
tirdim, okuttum. Fatma ölüm oru-
cundayken bir k›z›m› daha kaybet-
tim. Hemflireydi, böbrek hastas›yd›.
Öbür k›z›m öldü¤ünde de yan›nday-
d›m. Fatma'n›n yan›ndayken 20 gün
boyunca bütün dünyadan ziyaretçi-
leri geldi. Herkes ona "ziyaret" gibi
davran›yordu. Herkes tan›yordu.
Onur duydum. K›zlar›m kötü bir
fley yapm›yorlar. Yanl›fl yol de¤il
gittikleri. Halk için yap›yorlar. 

‹nsanlar›n Kan›na Giren 
Devlet Yaflamaz, Çöker
Tutsaklara tecrit uygulanmas› ve

direnifl için ne diyeceksiniz?
Tecrit insanlar› öldürüyor, sakat

b›rak›yor. Kim tek bafl›na yaflayabi-
lir ki! Böyle bir fley olmaz. Art›k bu
zulüm bitsin, insanlar ölmesin. Bu
kadar insan öldü, bakan›n istifas›n›
vermesi laz›md›. Devlet kimin dev-
leti? Demek ki bizim devletimiz de-
¤ilmifl. Biz bunu iyice anlad›k. 

Devlet insanlar›n kan›na girme-
sin. ‹nsanlar›n kan›na giren devlet
yaflar m›? Yaflamaz çöker... 6 sene
de kaç insan öldü... 

Fatma'n›n yoldafllar›na neler
söylemek istersiniz? 

Hepsi evlad›m, onlar da ölmesin.
Beni hiç yaln›z b›rakmad›lar, hepsi
sa¤olsun. Geldiler cenazesinde bize
çok bir ifl b›rakmad›lar. Onlar da bir
Fatma benim için. Hepsini seviyo-
rum, gözlerinden öpüyorum.

Kahraman Kardeflim
Fatma'n›n direniflinin bafl›ndan

sonuna tan›k oldun. Bu, direnifl sü-

recinde asl›nda istisnai bir örnek.
Bize, bir direniflçinin, gün gün ge-
rek fiziki olarak, gerek düflünceleri,
duygular› aç›s›ndan nas›l de¤iflim-
ler yaflad›¤›n›, anlat›r m›s›n?

Zeliha KOYUPINAR: Gerçek-
ten de farkl› bir durum. Her an›n›,
her de¤iflikli¤i anlatabilmek müm-
kün de¤il. Ben yine de genel hatla-
r›yla anlatmaya çal›flay›m. 

Direnifle bafllad›¤›nda çok mut-
luydu. Sevincinden ne yapaca¤›n›
bilmiyordu. Gebze'de birlikte kal›-
yorduk, toplam 10 kifli. Bant töreni,
k›na gecesi istedi¤i gibi oldu. Daha
40'l› günlerde zorla hastaneye kaç›-
r›ld›. Amaçlar› vazgeçirmekti. Bun-
dan sonuç alamay›nca yeniden ha-
pishaneye getirdiler. Bu defa ayr›
bir hücreye koydular. Ben de yan›na
gittim zorlamayla. Aylarca arkadafl-
lar›m›z›n yüzünü görmeden kald›k.
Tecrit böyle bir fley zaten. Tecrit
kalks›n diye ölüm orucuna bafll›yor-
sun ve tecritte tutuluyorsun. 

Fatma uzun bir süre kendi iflini
kendi gördü. Canl›, hareketli geçiri-
yordu günlerini. Ayr› oldu¤umuz ar-
kadafllara seslenir, türkü söyler on-
lara, türkü söyletirdi. A¤z›ndan dü-
flürmedi¤i cümle, "size kurban ola-
y›m". Zay›fl›yordu ama ifllerini ken-
di görüyordu. Ayn› ekipten Faruk
Kad›o¤lu daha 17. gününde flehit
düfltü. Bundan çok etkilenmiflti. ‹m-
zas›n› hep "F. F. F Koyup›nar",

yani, “Fidan, Faruk, Fatma” diye at-
maya bafllad›. 250'li günlere kadar
bariz de¤ifliklikler olmad›. Önce
gözleri zor görmeye bafllad›. Ama
bilincinde, yürüme ve konuflmas›n-
da bir problem olmad›¤› için kimse
farketmiyordu. Sonra merdivenleri
zor inip ç›kmaya bafllad› ve esasta
da 8 fiubat'ta yani yeniden hastane-
ye kaç›r›ld›ktan sonra da art›k yata-
¤a ba¤›ml›yd›. Son iki gününe kadar
bilincini kaybetmedi. 

Hassas bir insand›, hep nefleliy-
di. Sinirli zamanlar› çok az olmufl-
tur. Fark›nda olmadan sinirlenmiflse
de mutlaka özür dilerdi. 

Sordu¤unuz zaman dilimi yakla-
fl›k bir y›ll›k. Çok farkl› duygular›
birlikte yaflad›k. Mesela Serdar De-
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Cennet Koyup›nar:

Savafl olsa,

düflmanla sa-

vafl›rken öldü

dersin. Ama

demek ki bu

da bir savafl-

m›fl. Ceza-

evinde insan›n

silah› ne ki,

sadece bedeni

onunla savafl›-

yorlar iflte.

Art›k Bu Zulüm Bitsin
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mirel flehit düfltü¤ünde birkaç gün
içine kapand›. ‹ki ekip arkadafl› da
flehit düflmüfltü. fiunun çeliflkisini
yafl›yordu: ‘Bir an önce hedefime
ulaflay›m m› yoksa uzatabilece¤im
kadar uzatay›m m›...’ Sonradan an-
latt›. ‘Uzatabildi¤im kadar uzata-
y›m ki, yeni bafllayacak insanlar da-
ha geç bafllas›n’ karar›na vard›. Fe-
da eylemini yapamad›¤› için üzülü-
yordu. ‘Uzat›rken elden ayaktan
düfltüm’ diyordu. Özellikle yata¤a
ba¤›ml›yken ihtiyaçlar›n› göremedi-
¤i için "size eziyet ediyorum" diye
düflündü¤ü çok zaman oldu.  

Dedi¤im gibi bu sorunun cevab›
çok çok kapsaml›, k›saca toparlar-
sam bir sene boyunca bir devrimci-
nin yaflayabilece¤i her fleyi yaflad›.
Bunun için de flansl› oldu¤unu söy-
lüyordu hep. 

Sizinle en çok hangi konuda ko-
nuflurdu? 

Hemen her konuda. Gündemle-
rimiz, ailemiz, direnifl, flehitli¤inden
sonra istekleri. E¤er yaflama flans›
olsayd› ne yapmak isterdi her konu-
da konuflurduk. En çok konufltu¤u-
muz konu ise devrimci yaflam üzeri-
neydi. Yaflama dair önerileri olur,
mutlaka fikir de al›rd›. 

354 günlük sürecin sizi en çok
etkileyen an›n› anlatabilir misiniz? 

Beni en çok etkileyen tabi ki fle-
hit düflme an›yd›. Su içiriyordum
damlal›kla. Birkaç yudum içti. Son
verdi¤im suyu yutmad›. "Fatma
yutsana" dedim. Nefes alm›yordu,
Nabz›n› kontrol ettim, at›yordu.

Birkaç kere daha "Fatma, Fatma"
dedim, sallad›m. Art›k nefes alm›-
yordu. Öyle güzel, huzurlu ve ac›
çekmeden, belli etmeden gitti ki...

10-15 dakika kalbi çal›fl›yordu.
Bitti¤inde gülümsüyordu ve elleriy-
le zafer iflareti yapm›flt›. 

Kardeflini flehit veren bir dev-
rimci olarak sizin özel olarak belirt-
mek istedi¤iniz bir fley var m›? 

Kardeflimden önce yüzlerce yol-
dafl›m flehit düfltü tecrit zülmünü or-
tadan kald›rmak için. Hepsinde ayn›
fleyleri hissettim. Tabii kardeflinin
direniflte olmas› ayr› bir sorumluluk
yüklüyor. Ben Fatma'n›n her an›nda

oldu¤um için flansl›yd›m, çok fley
ö¤rendim. Bazen onun gibi düflüne-
rek, bazen onun yerine kendimi ko-
yarak, bazen de kardefli yoldafl› ola-
rak üzerime düfleni yapmaya çal›fl-
t›m. Vicdan›m rahat. Art›k bir flehit
yak›n›y›m. Kahraman bir kardeflim
var. Ac›m tahmin edemeyece¤in ka-
dar çok. Ama eskisinden daha güç-
lüyüm. Çünkü güç ald›¤›m flehitle-
rimizden birisi kardeflim.

Özel olarak belirtmek istedi¤im;
Fatma sonuncu olmak istiyordu,
ben de bundan sonra onun bu iste¤i
do¤rultusunda çok daha fazla çaba
harcayaca¤›m. Bu sözlerini vasiyet
görüyorum.

‹nsan›n ‹deali ‹çin Ölümsüzleflmesinden 
Güzel Bir fiey Var M›?

‹smail KOYUPINAR: Evet Fatmam, abu hayat suyundan bir bardak iç-
ti ve ölümsüzleflti. Ben onu en son 330'lu günlerde gördüm, yan›ndayd›m.
fiakalar yapt›. Hala bilincini yitirmemiflti. 

Antep'teki insanlar› sordu, komflular ne yap›yor, flartlar› nas›l? Kendisini
düflünmeden hep insanlar›m›z› sordu. Sonra bana, sana bir türkü söyleyelim
mi dedi, söylemeye bafllad›. Ben o an dayanamad›m odadan ç›kt›m. 

Fatmam'›n ölüm orucu karar›n› ben duygusal olarak düflündü¤üm için is-
temiyordum. Ama sonradan düflündüm. O kendi karar›n› vermiflti zaten,
mant›kl› olmasa o karar›n› vermezdi. Ben ne kadar duygusal düflünürsem
düflüneyim, karar›na sayg› duydum ve hep duyaca¤›m. Çünkü dünyada insa-
n›n inan›p ideali düflünceleri için ölümsüz olmas›ndan güzel bir fley var m›? 

Tutsaklara tecrit uygulanmas›n› ve tecrite karfl› direnifli nas›l de¤erlendi-
riyorsunuz? Fatma'n›n yoldafllar›na buradan dergimiz arac›l›¤›yla neler
söylemek istersiniz? 

Onlar tutsak de¤il birer savaflç›lar. Gelenek oldu¤u gibi, savafl›yorlar ve
kazanacaklar. Savaflç›lar› kucakl›yor ve öpüyorum. Yoldafllar›n› “FATMA-
CA” kucakl›yorum.

Oligarflinin hiçbir ahlak, de¤er tan›mad›¤›na binlerce kez
tan›k olduk. Cenazeye, mezara sayg› gibi her milliyetten
Türkiye halk›n›n “düflman” da olsa hassas oldu¤u konu-
larda, pervas›zca sald›r›lar gerçeklefltirmifltir. 
Fatma Koyup›nar’›n flehitli¤inin hemen ard›ndan, meza-
r›na yönelik sald›r› da bunlara eklendi. 4 May›s’ta ‹HD
Gaziantep fiubesi'nde aç›klama yapan Koyup›nar ailesi
ve TAYAD’l› Aileler, bu durumu kamuoyuna duyurdular. 
A¤abeyi Hasan Koyup›nar, görgü tan›klar›n›n, sivil polis-
ler ile jandarma taraf›ndan yap›ld›¤›n› gördüklerini belir-
terek, “Ölülerimize bile tahammül edemeyen, sayg› gös-
termeyen bir ahlakta olanlar, her gün mezar›na b›rakt›-

¤›m›z foto¤raf›n› ve geleneklerimize göre koydu¤umuz
gelin duva¤›n› ›srarla al›yorlar. Kim olduklar› 'meçhul',
bizce ise malum olan bu kiflileri bulacak ve aç›klayaca¤›z.
Mezarl›kta görenler bu ifli yapanlar›n jandarma ve sivil
polisler oldu¤unu söylüyorlar” dedi.

Annesi ise, ölümlere seyirci kal›nmamas› gerekti¤ini, hü-
kümetin duyars›z davrand›¤›n›, daha fazla insan›n ölme-
sine dur demek için herkesin bir fleyler yapmas› gerekti-
¤ini belirtti. TAYAD’l› Aileler ve KOYUPINAR Ailesi imza-
s›yla 5 May›s’ta yap›lan aç›klamada da “Cenazemize,
mezar›m›za, foto¤raflar›m›za sald›ran ahlak, na-
s›l bir ahlakt›r” diye soruldu. 

Mezara
Sald›r›

Ahlaks›zl›¤› 
ilke edinmifl 
bir düflmana
karfl› 
savafl›yoruz



Vatan, devlet, tüm h›rs›zlar ve
katliamc›lar için bir “z›rh” adeta.
En afla¤›l›k suçlar› iflleyenler, en al-
çakça cinayetleri gerçeklefltirenler,
çal›p ç›rpanlar, s›k›fl›nca “devlet
için yapt›m”, “vatan için yapt›m”
deyip iflin içinden s›yr›lmaya çal›fl›-
yorlar. 

‹flin daha vahim yan› ise vatan,
devlet z›rh›n›n ard›na saklanarak,
gerçekten de iflledikleri tüm i¤renç
ve kanl› suçlar›ndan s›yr›labiliyor
olmalar›d›r. Nas›l olsa “vatan, dev-
let” denilince akan sular duruyor! 

Yolsuzluklar› aç›¤a ç›kt›kça bu
z›rha sar›lman›n son örneklerinden
biri de AKP Hükümeti’nin Devlet
Bakan› Kürflad Tüzmen oldu. 

Bir süre önce, D›fl Ticaret Müs-
teflar›’yken EGS Grubu'na Exim-
bank'tan verilen kredi nedeniyle
"zimmet"le suçlanan Tüzmen, bu
defa da yine ayn› görevdeyken
Irak’la yap›lan petrol ticaretinden
"ç›kar sa¤lamakla" suçlan›yor.

Böyle bir suçu olmasayd› flaflar-
d›k. Hemen tüm AKP hükümeti,
Tayyip Erdo¤an’›n “A Tak›m›”,
zimmet, yolsuzluk, usulsüzlük gibi

suçlamalar›, “apolet” gibi tafl›yor-
lar. Çünkü, babalar gibi satmakta,
deveyi amuduyla götürmekte tecrü-
belerini kan›tlayanlardan kuruldu
AKP hükümeti. 

Geçmifli bu kadar kirli ve sab›-
kal› bir baflka hükümet iflbafl›na gel-
memiflti bu ülkede. Ama “iflbitiri-
ci”li¤in revaçta oldu¤u bir ülkede,
bu do¤al bir sonuçtur. 

Tüzmen’in Irak’la petrol ticare-
tinden ç›kar sa¤lamas› iddias›yla il-
gili olarak Baflbakanl›k Teftifl Kuru-
lu soruflturma açt›. Daha do¤rusu
açmak zorunda kald›. Çünkü, iflin
ilginç yan› flu ki, soruflturma, bu
olay›n bir CIA raporunda geçmesi
üzerine aç›ld›. Türkiye Cumhuriye-
ti, kendi müsteflar›n›n, bakan›n›n
yapt›¤› ifllerden haberdar de¤il,
CIA’dan ö¤reniyor.  

Zimmet üstüne ‘vatan... 
destan...’ hamaseti: 

Devlet Bakan› Kürflad Tüzmen,
hakk›nda soruflturma aç›lmas› üze-
rine bak›n gazetecilere neler diyor:
“Bizim arkadafllar›m›zla beraber
gelecek nesillere b›rakt›¤›m›z bir
destan›m›z var. Bu tip fleyler son

zamanlarda bafl›m›za geliyor. Vatan
sa¤olsun.”

Gazeteciler soruflturma talimat›-
n›n Tayyip Erdo¤an taraf›ndan ve-
rildi¤ini hat›rlat›yorlar; hamaset de-
vam ediyor, “Ona da vatan sa¤ol-
sun” diyor Tüzmen. (9 May›s 2006,
Bas›ndan) 

Ne destan›, ne vatan›?

Ama al›flm›fllar iflte. “Milliyetçi-
lik” h›rs›zl›¤›n u¤ursuzlu¤un z›rh›
olmufl. Hat›rlay›n, Susurlukçu Yaflar
Öz, uyuflturucu ticaretini bile “va-
tan için yapt›m” diye savunuyor ve
cümle “milliyetçi”ler, Yaflar Öz’e
“Türkiye seninle gurur duyuyor”
slogan›yla sahip ç›k›yorlard›. 

Devlet ad›na, vatan ad›na katlet-
tiler hep. Devlet ad›na, vatan ad›na
soydular halk›. Tüzmen de ayn›
soydand›r. 

Tüzmen ne yapm›fl vatan için?
E¤er o dönem Irak’la petrol ticare-
tinden kâr edildiyse, bundan üç befl
flirket ve tabii kendisi gibi bürokrat-
lar yararland›. O tatl› kârlardan “va-

tan”›n hiç mi hiç ç›kar› da, haberi
de olmad›! 
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Çal›n Ç›rp›n, Soyun Ya¤malay›n, Katledin Kaybedin,
Yalan Söyleyin, Riyakârl›k yap›n... Sonra:

“V“Vatan Sa¤olsun!”atan Sa¤olsun!”

Patronlara K›yak
Hükümetin patronlara yeni k›ya¤› yolda. Fabri-

kas›nda çal›flt›rd›¤› iflçiyi kay›t alt›na almak, sigor-
tas›n›, vergisini ödemek patronlar›n yasal bir zorun-
lu¤u olmas›na karfl›n, bu zorunlulu¤u yerine geti-
renler yüzde 440 vvergi iindirimi ile ödüllendirilecek. 

Güya amaç, kay›td›fl› ekonomiyi kayda al›p istih-
dam yaratmakm›fl! “Kay›tiçine al›nacak her 100 iflçi
için sigorta ve vergiden % 40 indirim yap›lacak.”

Çal›flt›rd›¤› iflçileri kay›t içine almayan patrona
ceza yok. Denetim yok. Üstelik de “kay›tl› iflçi çal›fl-
t›rd›” diye bir de ödül veriyor patronlara. 

Asl›nda mesele, patronlara vergi indirimi ve di-
¤er k›yaklar› yapmak için, herkesi kand›racak bir
gerekçe bulmaktan ibaret. Herkes aptal ya; bir tek
AKP ve patronlar ak›ll›!

Halka Hapis 
K›r›kkale’nin Keskin ‹lçesi’nde yoksul bir kad›n, 2 y›l

önce do¤um yapt›. “Sosyal Güvenlik” üzerine ony›llard›r
demagojilerin bitmedi¤i bu ülkede, milyonlarca insan gibi
onlar›n da hiçbir sosyal güvencesi yoktu. Serpil ve efli Ön-
der ‹leri, hastane paras›n› ödeyemeyip senet imzalad›lar. 

Ama uzun süredir iflsiz olan aile, bu senetleri de öde-
yemedi. En tepedeki büyük soygunculara hiçbir zaman ili-
flemeyen devlet, Serpil ve Önder ‹leri’yi “yakas›ndan tuttu-
¤u gibi” mahkemeye ç›kar›p 10 gün hapis cezas›na çarp-
t›rd› ve hapse att›. Çocuklar› 2 yafl›ndaki ‹pek ve 11 ayl›k
P›nar ise geçici de olsa yetim kald›lar. 

Durumlar› “medya”ya yans›y›nca, cezalar›n›n bitmesin-
den üç gün önce kaymakaml›k taraf›ndan hapishaneden
ç›kar›ld›lar. Peki durumlar› medyaya yans›mayan yoksullar
ne olacak bu ülkede?
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fiemdinli’de suçüstü yakalanan
kontrgerilla elemanlar›n›n ilk du-
ruflmas›, 4-5 May›s günlerinde Van
3. ACM’de görüldü. Genelkurmay
talimat› ile savc›s› meslekten men
edilen davan›n daha bafl›nda, devle-
tin kontra elemanlar›na aç›k sahip-
lenmesi ve mahkemenin hukuksuz-
lu¤u anlafl›ld›.

J‹TEM’ciler; Astsubay Baflça-
vufllar Ali Kaya ve Özcan ‹ldeniz ile
itirafç› Veysel Atefl, savunmalar›nda
olay› “PKK komplosu” olarak izah
edip, kendilerinin ne kadar “vatan-
sever” olduklar›n› anlatt›lar.

Davan›n ikinci günü salondaki
görüntü dahi, kontrgerillan›n fiem-
dinli’deki pervas›zl›¤›n›n sürdü¤ü-
nün bir yans›mas›yd›. Salonda “gü-
venlik” için resmi asker olmas›na
karfl›n, 9 J‹TEM eleman› aleni fle-
kilde san›klar›n arkas›na oturarak,
bu davada as›l san›k sandalyesinde
ordunun oturdu¤unu ve yarg›lanma-
s›na izin vermeyeceklerini ilan etti-
ler. Bir anlamda, Genelkurmay’›n

o p e r a s -
y o n u
m a h k e -
me salo-
nunda da
s ü r d ü .

San›klar›n TSK taraf›ndan korundu-
¤unu aç›kça gösteren bu görüntü,
Org. Yaflar Büyükan›t’›n “tan›r›m
iyi çocuktur” sahiplenmesinin bir
devam›yd›. “Ba¤›ms›z yarg›” de¤il,
J‹TEM hukuku konufluyordu. Ka-
ç›rma, kaybetme, iflkence, infazla-
r›yla tan›nan J‹TEM’in ablukaya al-
d›¤› salonda hangi tan›k gerçekleri
aç›klayabilir? Hangi mahkeme
“kendi iradesi” ile karar verebilir? 

Mahkeme heyetinin fiemdin-
li’nin üzerini örtme, orduyu aklama
konusundaki düflüncesi de farkl› de-
¤ildir. Daha iddianame okunurken,
Büyükan›t ile ilgili bölüm okunma-
yarak, Genelkurmay’›n talimat›yla
hareket edilece¤i aç›kça ortaya kon-
mufl, müdahil avukatlar›n birçok ta-
lebi kay›tlara geçmemifl, avukatlara
yönelik aç›k bir tarafl›l›k içinde be-
yanlarda bulunulmufltur. 

Sadece ilk duruflmadan yans›yan
bu görüntüler dahi, fiemdinli konu-
sunda AKP-Genelkurmay zirvesin-
de al›nan, üzerini örtme karar›n›n

mahkeme aflamas›nda da sürece¤ini
göstermektedir. 

**

fiemdinli halk›n› sahiplenmek,
gerçeklerin üzerinin örtülmesine
engel olmak için, aralar›nda Temel
Haklar Federasyonu’nun da bulun-
du¤u, çeflitli kurumlar ve hukukçu-
lar o gün Van’dayd›. Ancak, yüzler-
ce avukat›n fiemdinli halk›n› savun-
mak için yapt›¤› baflvuruyu “terör
örgütü flovu yap›lacak” yaygarala-
r›yla reddeden oligarflik devlet, du-
ruflmay› izlemeye gelenleri de mah-
keme bölgesine dahi almad›. 

Hat›rlanaca¤› gibi Temel Haklar
Federasyonu, 9 Kas›m bombas›n›n
ard›ndan kitlesel ziyaretle fiemdinli
halk›n› sahiplenmiflti.  

**

Var›lmak istenen sonuç flimdi-
den bellidir. En üst düzeyde gene-
ralleri ile birlikte suçüstü yakalanan
kontrgerilla devleti, kendini akla-
maya çal›flacak, en fazla tetikçileri-
ni kurban verecektir. Bu, “fiemdinli
Hukuku”dur. Ancak halka ra¤men
bu sonucu kolay elde edemezler.
Bunun için, kontrgerillan›n peflini
b›rakmamal›y›z. fiemdinli halk› için
adalet istemeyi sürdürmeliyiz.

Ege Temel Haklar üyesi Bay-
ram ‹çlek 8 May›s günü
ÇHD ‹zmir fiubesi’nde yap-
t›¤› aç›klamada, kendisini
J‹TEM’cilerin kaç›rd›¤›n› duyurdu.
21 Nisan sabah› Bornova Mey-
dan’da koyu mavi renkli, 35 ZR
8268 plakal› Ford transit minibüs-
ten inen 6 J‹TEM’ci taraf›ndan ka-
ç›r›ld›¤›n› dile getiren ‹çlek, J‹-
TEM’cilerin tip tarifini de yapt›. 

“‹flkencelere, tehdit ve hakaretleri-
ne maruz kald›m. Bu kifliler dev-
rimcilik yapt›¤›m için beni öldüre-
ceklerini söylediler” diyen ‹çlek,
yaflad›klar›n›  flöyle anlatt›:

“Manisa Jandarma Merkez Komu-
tanl›¤›’na götürdüler.
Buraya öldürmek için
getirdiklerini söyledi-
ler. Sürekli küfür ve
hakaret ediyorlar, tek-
me tokat dövüyorlard›.
Ç›r›lç›plak soyduktan

sonra her iki kolumu arkaya çevi-
rip ters biçimde kal›n ve so¤uk bir
boruya ast›lar. Cinsel organ›mdan
elektrik floku verdiler. Bu s›rada
“a¤abey” dedikleri, “19 Aral›k‘ta
b›rakmad› albay›m, b›raksayd› ge-
bertecektik seni. K›smet bu gü-
neymifl. Devrimcilik yapmayaca-
¤›m dersen b›rak›r›z. Tamam, m›
devam m›” dedi. Ben “insanl›k
onuru iflkenceyi yenecek” slogan›
at›nca yine tekmelemeye bafllad›-
lar. Ask›dan indirip dört bir tara-
f›mdan kum torbalar›yla vurmaya
bafllad›lar. Yere düfltükçe kald›r›p
vuruyorlard›. 12-13 kez düflüp
kalkt›ktan sonra bir daha aya¤a
kald›ramad›lar. S›rt üstü yatarken,
tekmeleyerek yüzüstü çevirdiler,
omurili¤ime bir i¤ne yapt›lar. Her
taraf›m uyuflmaya ve kat›laflmaya

bafllad›. Kendimden geçtim”. 

Kendine geldi¤inde, “tamam
m› devam m›” sorular›na,
“Devam iflkenceci köpekler,

yapt›klar›n›z cezas›z kalmayacak”
cevab› verdi¤ini ifade eden ‹çlek,
“Tekmelerken, birisi bo¤az›ma ip
geçirip s›kmaya bafllad› ve ‘son
duan› et’ dedi. Fazla s›kmaya
bafllad›. Kendimden geçtim. Tek-
rar kendime geldi¤imde çevrem-
de kimse yoktu. Gitmifllerdi. Elbi-
selerim bir pofletin içindeydi, ge-
ce vaktiydi. Yola ç›k›nca buras›n›n
Spil Da¤›’ndaki milli parka ç›kan
yer oldu¤unu anlad›m” dedi. 

Yaflar Büyükan›t’›n “iyi çoçuklar›-
n›n” faaliyette oldu¤unu söyleyen
‹çlek, “Ama baflaramayacaklar.
‹stedikleri korku dalgas›n› ege-
men k›lamayacaklar. Korku de¤il
cesaret, emperyalistler ve iflbirlik-
çileri de¤il devrimciler, halk kaza-
nacak” diye konufltu.

fiemdinli duruflmas› J‹TEM ablukas›nda

‘fiEMD‹NL‹ HUKUKU’

J‹TEM kaç›r›p iflkence yapt›
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ÇHD: TMY, fiemdinli’nin 
Üzerini Örtecek
AKP iktidar›n›n Genelkurmay ve
polisin istekleri do¤rultusunda
haz›rlad›¤› yeni “Terörle Müca-
dele Yasas›’ tasla¤›na karfl› pro-
testo eylemleri devam ediyor. 

ÇHD ‹stanbul fiubesi üyesi avu-
katlar, 4 Nisan günü Sultanah-
met Adliyesi önünde yapt›klar›
aç›klamada, tasar›n›n hak ve öz-
gürlükleri daha da yokedece¤i
uyar›s› yaparak, fiemdinli gibi
olaylar›n meflrulaflt›r›laca¤›n› di-
le getirdiler. Av. Hakan Günas-
lan taraf›ndan yap›lan aç›klama-
da 'terörle mücadelede' görev
yapan personelin, bu görevleri-
nin ifas›ndan do¤du¤u iddia
edilen suçlardan dolay› yap›lan
soruflturma ve kovuflturmalar-
da; ayr›ks› ve üstün bir hak ola-
rak tutuksuz yarg›lanabilecekle-
rinin teminat› verilmek istendi¤i
hat›rlat›larak, “bu üstünlük,
fiemdinli ve benzeri olaylarda
hukuk d›fl› çeteleflmelerin önünü
açacakt›r” denildi. Hukukçular,
fiemdinli’nin ayd›nlat›lmas›n› is-
tediler. 

Rahip Cinayetini De 
Karart›n!
Her fleyiyle ayan beyan ortada
olan fiemdinli’de “yasad›fl› olu-
flum” izine rastlayamayan
TBMM Komisyonu, Trabzon ra-
hip cinayetinde de “örgüt izi”
bulamam›fl! 

Anlafl›lan o ki, tarikatlara ya da
kontraya uzanan izleri “iz” say-
m›yor TBMM. En basit bir bas›n
aç›klamas›na kat›lan devrimcile-
ri, demokratlar› “örgüt üyeli¤i”
ile suçlayan düzenin meclisi de
böyle olur. Linç giriflimlerinin,
mafya örgütlenmelerinin cirit at-
t›¤› Trabzon’un Emniyet Müdü-
rünü terfi ettiren iktidar, rahip ci-
nayetinin de üzerine kopkoyu
bir sis perdesi çekmeye çal›fl›-
yor. Ne de olsa her iki durumda
da ucu kendine dokunuyor. 

19 Aral›k 2000’de Bayrampafla Hapishanesi’nde gerçeklefltirilen katli-
am›n davas›na 5 May›s’ta Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. 

Müdahil 10 avukat›n kat›ld›¤› duruflma, bakacak hakim bulanamad›¤› ge-
rekçesiyle bir saat gecikmeli bafllad›. Bir önceki duruflmaya kat›lan ve “ger-
çekler oldu¤u gibi aç›¤a ç›kacak” sözü veren, davan›n 8. Hakimi Necla As-
lan'›n emekli olmas› nedeniyle, Hakim Mustafa Karay›ld›z, yar›m saat önce
haberdar edildi¤i davaya bakt›. Bir sonraki duruflmada muhtemelen bulun-
mayaca¤›n› belirterek, s›rada onuncu hakimin oldu¤u bilgisini veren Kara-
y›ld›z, tutsaklar›n avukatlar›ndan “anlay›fl” istedi.

Av. Taylan Tanay, duruflmalarda sürekli hakim de¤iflikli¤ine de¤inerek,
mahkeme baflkan›na dava hakk›nda k›saca bilgi verdi ve "biz hiç anlay›fl
gösterecek durumda de¤iliz. Bizim müvekkillerimiz devletin bir ülkeye savafl
açar gibi girdi¤i hapishanelerde öldürülmedikleri, ölmedikleri için yarg›lan-
maktalar” diye konufltu. 

Her duruflmas›nda bir “skandal”›n yafland›¤› davada, tek “skandal” yeni
hakim de¤iflikli¤i de de¤ildi. Mahkemenin karar› uyar›nca jandarman›n gön-
derdi¤i operasyon görüntülerinde sahtekarl›k ortaya ç›kt›. Saatlerce süren
operasyonun görüntülerinden 19 dakikal›k bir CD gönderildi. Bilirkifliye
yapt›r›lan incelemede de, bu görüntülerin; bir çok görüntünün birlefliminden
olufltu¤u tespit edildi. Yani jandarma, kendince hukuken “zarars›z” gördü¤ü
görüntüleri birlefltirip, katliam yapt›¤› görüntüleri sansürlemifl ve “iflte ope-
rasyon” demiflti. Devletin suç örgütü jandarma teflkilat›n›n, kendi mahkeme-
lerinin karar›n› dahi hiçe saymas›n› ise mahkeme dikkate dahi almad›.

Tanay’›n ard›ndan sözalan Av. Ömer Kavili ise, bu duruflmalara kat›lan
Av. Behiç Aflç›’dan sözederek, “müvekkillerinin hakk›n› savunmak, hukuku-
nu korumak için can›n› feda etme pahas›na ölüm orucuna yatm›flt›r. Düflüne-
biliyor musunuz bir avukat ölüm orucundad›r" dedi. Kavili’nin iste¤i üzeri-
ne bu durum tutanaklara geçirildi. Böyle bir katliam›n davas›nda hakimin
baflka bir yaz›y› okuyor olmas›, savc›n›n cep telefonuyla konuflmas› dikkat-
leri çekti.

Duruflma ç›k›fl› bir aç›klama yapan TAYAD'l› Aileler, "Bayrampafla Ha-
pishanesi Katliamc›lar› Yarg›lans›n" yaz›l› pankart ve katliamdan bir resmin
yerald›¤›, "Diri Diri Yakt›lar Hesab›n› Soraca¤›z" yaz›l› dövizler tafl›d›lar. 

“Adalet ‹stiyoruz” slogan› atan TAYAD’l›lar ad›na konuflan Fahrettin
Keskin, katliamc›lar›n madalyalarla ödüllendirildi¤ini hat›rlatarak, “Bizler;
evlatlar›m›z›n katillerinin peflini b›rakmayaca¤›z. Katledenler de katliam
politikas›n› sürdürenler de hesap verinceye kadar gerçekleri anlatmaya
devam edece¤iz" diye konufltu.

Hakim dayanmayan Bayrampafla Katliam Davas›

Jandarmadan katliama sansür

Bugüne kadar 8 hakim
de¤iflti. Kad›nlar›n diri-
diri yak›ld›¤›, tutsakla-
r›n kurflun ya¤muruna
tutuldu¤u bir katliamda,
devleti aklama görevi
dokuzuncu hakimde.
Gerçekleri bu ucuz
oyunlarla gizleyemezler.



‹stanbul’dan Anadolu’ya; 1 Ma-
y›s alanlar›na yans›yan tablonun de-
¤erlendirmesi için bir çok fley söy-
lenebilir. Bunlar›n bir bölümüne ge-
çen haftaki say›m›zda vurgular yap-
t›k. Alanlarda devrimci damga ön
plana ç›km›fl olsa da, her fleyden ön-
ce mevcut Türkiye tablosuna, çelifl-
ki ve hoflnutsuzluklara bak›ld›¤›n-
da, kitlesellik aç›s›ndan geri bir du-
rum söz konusudur. 

Bu durum, elbette 1 May›slar’la
s›n›rl› de¤ildir, alanlar ülkemizdeki
halk muhalefetinin içinde bulundu-

¤u duruma ›fl›k tutmufltur sadece.

Emperyalizm ve oligarflinin si-
yasi, ekonomik ve askeri sald›r›lar›-
n›n yo¤unlaflt›¤› bir süreçten geçi-
yoruz. ‹flçi ve memurlara yönelik,
hiçbir dönem olmad›¤› kadar IMF
patentli yasalar ç›kar›ld›, varolan
haklar›n ço¤u budand›, iflten ç›kar-
malar yüzbinlerle ifade edilir hale
geldi. 

Gecekondu y›k›mlar› birkaç ma-
halleyi de¤il tüm bir ‹stanbul’u, hat-
ta di¤er kentleri de hedefledi, onlar-
ca yerde y›k›mlar ve k›smi direnifl-
ler yafland›. 

Gösterilmek istenenin aksine,
yoksulluk büyüyor. Daha bu hafta,
AKP iktidar›n›n devlet bakan›, yok-
sulluk s›n›r› alt›nda yaflayanlar›n
Türkiye halk›n›n dörtte birini olufl-
turdu¤unu aç›klad›. Ki, bu resmi ra-
kamd›r, gayri resmi yoksulluk çok
daha devasa boyutlardad›r. 

Öte yandan, AKP bask› politika-
lar›nda önceki iktidarlar› aratma-
maktad›r. Bask›, demokrasicilik

oyununun s›n›rlar›n› çoktan zorla-
maya bafllam›fl, AKP yüzündeki
maskeyi indirerek, çocuklar›n kur-
flunlanmas›na dahi onay veren bir
zulüm iktidar› oldu¤unu ilan etmifl-
tir. ‹flçisi, köylüsü, memuru, gece-
kondulusu ile hakk›n› arayan kim
varsa, halk›n tüm kesimlerine yöne-
lik bask›lar giderek artm›flt›r. Dire-
nen gecekonduludan, tecrite karfl›
ç›kan tutsak ailelerine kadar herkes
“terörist”tir bu iktidar›n gözünde. 

Mevcut bütün düzen güçlerinin
bak›fl aç›s› da farkl› de¤ildir. Örne-

¤in, ülkenin ‘sosyal demokrat’ eti-
ketli ana muhalefet partisinin lideri
gayet aç›kça “terörle mücadelede
hak hukuk olmaz” diyerek, hakk›n›
arayan herkesin terörist ilan edildi¤i
bir ülkede tüm halk› kapsayan bir
bask› dalgas›n› meflru göstermekte-
dir. 

Böyle bir Türkiye tablosunda ve
daha s›ralanabilecek, halk›n düzen-
le çeliflki içinde oldu¤u birçok nok-
tada, öfke ve talepler alanlara yans›-
t›lamam›flt›r. Bunun çeflitli nedenle-
ri s›ralanabilir. 

Örne¤in, bilinçli bir flekilde yü-
rütülen bask› politikalar›n›n, linç gi-
riflimi ve faflist sald›r›lar›n yaratt›¤›
korku, bu etkenlerden biridir. Ben-
cillefltirme, duyars›zlaflt›rma, umut-
suzlaflt›rma, yozlaflt›rma keza et-
kenler aras›ndad›r. 

Ancak tüm bunlar›n gelip ba¤-
land›¤› yer, devrimcilerin kitleleri
düzenden koparma noktas›ndaki ek-
sikli¤i ve bir biçimde düzenden
beklentisi olmayanlara umut tafl›ya-

mam›fl, alternatif olarak kendini or-
taya koyamam›fl olmas›d›r.

Düzen partileri, düzenin medya-
s›, üniversiteleri ve birçok kurumu
toplumun k›lcal damarlar›na kadar
ulafl›p büyük tahribatlar yaratm›fl-
lard›r. Yukar›da s›ralad›¤›m›z etken-
ler de bu tahribatlar›n gözle görülür
sonuçlar›d›r. Kültürel, politik daha
birçok sonucu da bunlara eklemek
mümkündür. 

Kitleler üzerindeki düzen etkisi-
nin hiçbir biçimini, uzant›s›n› kü-
çümseme lüksümüz yoktur. Düze-
nin her türlü etkisini; sab›rla, planl›-
programl› bir flekilde, kendine gü-
venle yoketmek için ideolojik, kül-
türel olarak ve prati¤imizle savafl-
mal›y›z. Küçük büyük her alanda ve
konuda devrimci alternatifi kitlelere
ulaflt›rmal› ve e¤itmeliyiz. Halk kit-
lelerinin sezgisel de olsa fark›na
vard›¤› düzen gerçe¤ini bilince ç›-
karmal›, bununla yetinmeyerek al-

ternatifin devrim oldu¤u, “biz” ol-
du¤umuz gerçe¤ini tafl›mal›y›z.

Devrimci propaganda ve ajitas-
yon araçlar›n› daha etkili bir biçim-
de kullan›rken, bunlarla asla yetin-
memeliyiz. Elbette bildirilerimiz,
afifllerimiz, çeflitli kitle eylemleri-
miz olacakt›r. Ancak unutulmamal›-
d›r ki, tüm bunlar kitlelerle iletiflim
kurma araçlar› haline getirilmedi-
¤inde “at›l bir potansiyel” yarat-
maktan öteye geçmeyecektir. 

Daha önemlisi, devrimciler halk
kitleleri ile birebir iliflkiler içinde
olmal›, onlar›n yaflamlar›n›n bir
parças› haline gelmelidir. 

Sosyal dayan›flmas›n› örgütle-
mekten günlük sorunlar›na çözüm
bulmaya; kültürel olarak düzenin
yozlaflt›r›c›, bencillefltiren araçlar›-
na karfl› alternatif araçlar yaratmak-
tan ekonomik-demokratik talepleri-
ne sahip ç›kmaya kadar; düzenin ve
esasta düzen gücü olan çeflitli ke-
simlerin (tarikatlar, faflistler vb.) nü-
fuz etti¤i alanlar›, yeniden kazan-
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Kitleleri düzenden koparmal›y›z



mal›y›z. 
Kimsenin inkar edemeyece¤i ve

tüm devrimci hareketler için geçerli
olan “daralma”; objektif koflullar-
dan ya da d›fl›m›zdaki güçlerden
kaynakl› de¤ildir. Bunlar birer et-
kendir, ancak kendisi de¤ildir. Dev-
rimci çal›flma tarz›, halka gidiflte ›s-
rar, devrimci bir dil, sorunlara ve
çözümlerine devrimci bir bak›fl, ra-
dikalizm, yani devrime ait olan
birçok fley ya yokolmufl ya da mu¤-
lak, biçimsel hale gelmifltir. Tüm
bunlar›n net ifadesi ise, iktidar bi-
lincindeki mu¤laklaflmad›r. Büyük
bir kararl›l›k ve coflkuyla halk›n ik-
tidar›n› kurma bilincini tafl›mayan-
lar›n, halk kitlelerine devrimi tafl›-
yabilmesi, onlar› düzenden kopara-
bilmesi mümkün mü?

Halk›n yaflam›nda, örgütlenme-
sinde devrimcilerin b›rakt›¤› bofllu-
¤un, düzen güçleri taraf›ndan dol-
durulmas› ise kaç›n›lmaz oland›r. 

Tabloya bakal›m: 
Halk›n emperyalizme öfkesi ve

ba¤›ms›zl›k özlemi flovenist, iflbir-
likçi milliyetçi kesimler taraf›ndan
istismar ediliyor. 

Kendileri birer holding haline
gelen, kapitalist sömürüye, sisteme
temelde itiraz› olmayan ve bugün
iktidar koltu¤unda oturan islamc›-
lar, tarikatlar halk›n yoksullu¤unu
kullan›yor ve kendi potalar›na (dü-
zen içine) ak›t›yor. 

Hak ve özgürlük talepleri ise,
halk›n hak ve özgürlüklerini yoke-
den faflist rejimin arkas›nda duran,
tüm dünyada halklar›n özgürlükleri-
ni, ba¤›ms›zl›klar›n› (ba¤›ms›zl›¤›n
olmad›¤› yerde demokrasi yoktur!)
yokeden emperyalistlere, özelde
Avrupa Birli¤i ve onlar›n ülkemiz-
deki sözcülerine havale edilmifltir. 

K›saca; gerçekte devrimcilerin
öncülü¤ünü yapmas› gerekti¤i, her
alanda sorunun kayna¤› olan güçler
var ve halk›n talepleri yine bu güç-
ler taraf›ndan düzeniçinde eritilip
yokedilmektedir. 

Denilebilir ki; devrimcilere yö-
nelik emperyalizmin ve oligarflinin
büyük kuflatmas›, imha ve sindirme
operasyonlar› aral›ks›z sürüyor.

Evet böyledir; ancak bu gerçek,
devrimcilerin misyonlar›na dört elle
sar›l›nmas›n›n önünde engel ola-
maz. ‹ktidar› almaktan, halk› dev-
rim saflar›na kazanmaktan sözedi-
yorsak; elbette bask›lar, katliamlar,
iflkenceler yaflayaca¤›z, ölece¤iz,
topraklar›m›z kan›m›zla sulanacak,
bugünden çok daha fliddetli çat›fl-
malar da olacak. Düzen elbette halk
kitlelerini devrime kazanmak için
ataca¤›m›z hiçbir ad›m› durup sey-
retmeyecektir. Devrimi örgütlemek,
iflte tüm bu gerçekleri bilerek, buna
uygun çal›flma ve örgütlenme bi-
çimleri gelifltirerek, ›srarl› ve karar-
l› bir biçimde halk› kazanmakt›r.
“Var›lacak yere kan içinde var›la-
cak” sözü bu gerçe¤in veciz bir ifa-
desi de¤ilse, nedir?

*

1 May›s alanlar›ndaki tablo,
devrimcilerin kitlelere gitmesinin,
gerçekleri aç›klamas›n›n ve bu te-
melde örgütlenmesinin önemini bir
kez daha göstermektedir. Toplumsal
muhalefet ancak böyle geliflebilir. 1
May›s alanlar› ancak bu flekilde,
halk›n tüm kesimlerinin devrimcile-
rin bayra¤› alt›nda sorunlar›n› ve ta-
leplerini dile getirdi¤i, kurtuluflu
için mücadelesinin bir aflamas›na
dönüfltürdü¤ü alanlar haline gelebi-
lir. Bugün devrimci geliflmenin
önünde “içeriden” birer engel hali-
ne gelen kesimler üzerinde devrim-
ci etki böyle yo¤unlaflt›r›l›p olmas›
gereken yere çekilebilirler. 

Tüm bunlar› yapabilmek içinse;
Büyük Direniflimizin bafle¤meyen
kararl›l›¤›n›, alanlara yans›tt›¤›m›z
devrimci coflkuyu; kitleleri örgütle-
meye kanalize etmek, bir baflka de-
yiflle 1 May›s ruhunu 364 güne tafl›-
mak gerekmektedir. 

fiu aç›k ki; düzen güçlerinin halk
kitlelerini ilelebet oyalamas›, talep-
lerini ve özlemlerini düzeniçine
ak›tmas› mümkün de¤ildir. Bu süre-
cin ne kadar uzay›p k›salaca¤› dev-
rimcilere ba¤l›d›r. Kitleleri er geç

devrim kazanacakt›r.

“S›n›flar mücadelesinin bitti¤i,
tarihin sonunun geldi¤i” safsatalar›
art›k mezarl›ktaki yerini çoktan al-

m›flt›r. Tüm dünyada “küresellefl-
me” denilen emperyalist politikala-
ra karfl› halklar çeflitli biçimlerde
darbeler vurmaya devam etmekte-
dir. Avrupas›, Asyas›, Latin Ameri-
kas› ile emperyalizmin ve iflbirlikçi
oligarflilerin karfl›s›na dikilen halk-
lar›n cephesini ülkemizden de güç-
lendirmek ellerimizdedir. Yokedile-
meyen devrim yürüyüflümüz bunun
teminat›d›r. 

1 May›s Anlay›fl› ve 
Ruhu 365 Güne Yay›lmal›
1 May›s alanlar›n›n yans›tt›¤›

tabloda de¤inmek istedi¤imiz bir
baflka nokta da, 1 May›s anlay›fl› ve
ruhunu, yani B‹RL‹K, MÜCADE-

LE ve DAYANIfiMAYI 365 güne

yayma ihtiyac›d›r.

Oligarflinin 1980 sonras› gelifltir-
di¤i politikalar ve düzen sendikac›-
l›¤›n›n katk›s›yla bu konuda ciddi
bir gerileme kimse için s›r olmasa
gerek.

Sola yönelik artan sald›r›lar› gö-
¤üslemek için birli¤e; emekçilere
yönelik sald›r›lar› püskürtmek için
dayan›flmaya; halk›n ekonomik, de-
mokratik hak ve mevzilerini koru-
mak için mücadeleye ihtiyaç var. 

Birli¤in önünde engel olan anla-
y›fllarla ideolojik mücadeleyi tabana
yayarak, bu kesimlerin kitlelerin
üzerindeki olumsuz etkisini bertaraf
etmeye ihtiyaç var. 

Halk›n herhangi bir kesiminin
direniflini, direniflimiz olarak gör-
meye ve sahiplenip büyütmeye ihti-
yaç vard›r. Her direnifl etraf›nda ke-
netlenmeliyiz. Bu direnifllerin en
bafl›nda hiç kuflku yok ki 6 y›ll›k
Büyük Direnifl gelir. Halk muhale-
fetinin; Büyük Direnifl’e birlik, mü-
cadele, dayan›flma bilinciyle sahip-
lenip, emperyalizmin ve oligarflinin
son y›llardaki en önemli sald›r› po-
litikas›n› surat›na çarpacak gücü
vard›r. 

Egemen s›n›flar›n karfl›s›nda
B‹RL‹K, MÜCADELE ve DAYA-

NIfiMA ruhuyla ç›kal›m, ülkemizi
dikensiz gül bahçesi yapam›yaca¤›-
n› gösterelim.
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O
ligarflik iktidar›n, emek-
çilerin birlik, dayan›flma
ve mücadele gününe ta-

hammülsüzlü¤ü 1 May›s öncesinde
bafllam›fl, birçok kentte afifl asan,
bildiri da¤›tanlara yönelik gözalt›-
lar, sald›r›lar yaflanm›flt›. 

1 May›s günü ise bu sald›rgan-
l›k; Antalya, Elaz›¤, ‹zmir ve Mer-
sin’de aleni teröre dönüfltü. Antal-
ya’da HÖC kortejine yönelik sald›-
r›da 15 HÖC’lü tutukland›lar. Ela-
z›¤’da da HÖC, DHP ve Partizan
kortejlerine yönelik vahfli sald›r› so-
nucunda 6’s› HÖC’lü 11 kifli tutuk-
land›. Her iki kentte de onlarca kifli
gözalt›na al›narak iflkencehanelere
tafl›nd›.

Neden yafland› bu sald›r›lar? Ön-
celikle görülmesi gereken budur. 

Birincisi; sald›r› ve tutuklama-
lar ne HÖC’lülere yöneliktir, ne de
sadece devrimci güçleri hedefle-
mektedir. Sald›r›, tüm emekçilere-
dir. Sald›r›, 1 May›s’ad›r. Sald›r›;
yüz y›ld›r eme¤in mücadele, birlik
ve dayan›flmas›n›n ifadesi olan 1
May›s’› yeniden “bahar bayram›”
havas›na sokabilmek, özünü boflalt-
mak içindir. Kimse eme¤in müca-
delesini vermesin, dayan›flma ve
birlik içinde olmas›n diyedir.

Devrimciler ve özelde Haklar ve
Özgürlükler Cephesi bu politikan›n
önündeki en güçlü engel oldu¤u
için bugün sald›r›n›n muhatab›d›r. 

‹kincisi; oligarflik iktidar kendi
hukukunu, yasalar›n› hiçe sayarak
sald›rm›flt›r. Sald›r›lar›n yafland›¤›
kentlerde 1 May›slar “izinli” olarak,

yasal mitingler fleklinde kutlanmak-
tad›r. Olsa dahi böyle bir sald›rganl›-
¤› meflrulaflt›rmamas› bir yana, orta-
da oligarflinin yasalar›nca dahi “suç”
say›labilecek ne bir pankart vard›r,
ne de bir simge. K›z›l sancaklar ya
da “tek tip giymek” sadece birer ba-
hanedir. Bu aç›dan Elaz›¤’da yafla-
nan sald›r› çok aç›k. Faflistler polis
taraf›ndan önceden örgütlenmifl,
meydana getirilmifl ve devrimcilerin
üstüne sal›nm›flt›r. Bu terörize etme
girifliminin ard›ndan ise polisin fa-
flistlerle birlikte sald›r›s› gelmifltir. 

Kald› ki, bu düzenin mahkemele-
rince tek tip giymenin suç olmad›¤›
karar› verilmifltir önceki y›llarda.
Dedi¤imiz gibi, sald›r› için bahane
yap›lm›flt›r. Mersin’de bu bahane
tecriti dile getirmek olmufl, bu ülke-
de 6 y›ld›r yaflanan bir gerçe¤in ifade
edilmesi engellenmek istenmifl ve
sansür polis terörüyle uygulanm›flt›r.
Geçen y›l da Bursa’da sloganlar, tek
tipler vb. her fley gerekçeydi ve tüm
devrimcilere yönelik gözalt› ve tu-
tuklama terörü yaflanm›flt›.

1 May›slar’da devrimcilere sald›-
ran iktidar; terörize etmek, genifl
halk kitlelerinin ve emekçile-
rin 1 May›s alanlar›na ç›kma-
mas› için gözda¤› vermek iste-
mektedir. Amaç, devrimcileri
alanlarda emekçilerden tecrit
etmektir. Bu noktada kimi re-
formist, sendikal çevrelerden
iflitilen “devrimciler de sald›-
r›ya zemin haz›rlayacak fleyler
yapmas›n” fleklindeki bir dü-
flünce; büyük bir yan›lg›d›r,
demokratik mücadelenin ru-

huna ayk›r›d›r. Ve en önemlisi oligar-
flinin ne yapmaya çal›flt›¤›n› görme-
mektir. Elaz›¤’da neden faflistlerle
birlikte sald›rd›¤›n› anlamamakt›r. 

Bugün k›z›l bayrak tafl›may›n,
tecriti ifade etmeyin diyen oligarfli,
yar›n flu sloganlar› atmay›n, flu fle-
kilde yürüyün, flöyle konuflun diye
dayatacak, iktidar›n siyasi-ekono-
mik-askeri tüm politikalar›na eleflti-
ri yasa¤› getirecektir. Bir baflka de-
yiflle, benim istedi¤im bayra¤›, pan-
kart› tafl›y›p benim izin verdi¤im
kadar konuflacaks›n! Yaflananlar,
her alanda dayat›lan bu politikan›n
1 May›s alanlar›na yans›mas›d›r. 

Demokratik mücadele, sürekli
bir güçler çat›flmas› fleklinde geliflir.
Halk güçleri bedellerini ödeyerek
mevziler kazan›rken, oligarfli sald›-
r›larla bu mevzileri yoketmek ister.
Halk güçlerinin geri çekildi¤i her
mevzinin ard›ndan, at›lan her geri
ad›m sonras› ise yeni tavizler iste-
nir. Tüm bunlar› görmek için kahin
olmaya gerek yoktur; örnekler bol-
cad›r. Mesela; bugün istisnas›z tüm
kentlerde bas›n aç›klamas› eylemle-
ri bir iki alana s›k›flt›r›lm›fl, halktan
tecrit edilmifltir. Her geri ad›m bir
sonrakini getirir gerçe¤i unutulma-
mal›d›r. Bugün tafl›n›lan bayraklar,
bedelleri ödenmifl, kazan›lm›fl mev-
zilerde dalgalanmaktad›r. Terkedi-
len her mevzi ise tüm halk güçleri
için bir kay›pt›r.

Elaz›¤ ve Antalya’da 1 May›s-

lar’a yönelik sald›r›lar tüm dev-

rimci demokratik güçlerin, emek-

ten yanay›z diyen sendikalar›n so-

runu olmak durumundad›r. Bura-
dan tüm DKÖ’lere, sendikalara, si-
yasi güçlere bu gerçe¤i hat›rlatarak,
1 May›s tutsaklar›n› sahiplenme
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ça¤r›s› yap›yoruz. Onlar› sahiplen-
meyenler, 1 May›s’a sahip ç›km›-
yorlar demektir. 

Sald›r› ve Tutuklamalara 
Protestolar

Elaz›¤ ve Antalya’da yaflanan
sald›r›lar, düzenlenen eylemlerle
protesto edildi. 

Elaz›¤ Haklar ve Özgürlükler
Cephesi Temsilcili¤i ve DHP 6 Ma-
y›s günü Hozat Garaj›’nda yapt›¤›
eylemde, "Tutuklananlar Serbest

B›rak›ls›n” ortak pankart› açarak,
"Hakl›y›z Kazanaca¤›z", Bask›lar
Bizi Y›ld›ramaz" ve "Yaflas›n Müca-
delemiz" dövizleri tafl›d›lar. Yap›lan
aç›klamada, sald›r›n›n tamamen
keyfi ve bilinçli oldu¤u hat›rlat›la-
rak, faflist güruhun polisler taraf›n-
dan kullan›lmas›na de¤inildi.

Bas›n›n, HÖC’lüleri “DHKP-C
örgütü üyeleri” fleklinde yans›tma-
s›n›n da sald›r›y› meflru gösterme
amaçl› oldu¤u kaydedilen aç›kla-
mada, “Cunta sonras› alanlar nas›l
bedeller ödenerek kazan›ld›ysa
bundan sonrada böyle olacakt›r. 1
May›s egemenlerin belirledi¤i ko-
flullarda de¤il içeri¤ine uygun bir
flekilde kutlanmal›d›r. Yürüyüflsüz 1
May›s düflünülemez. Ondand›r her
y›l 1 May›s’a flehit düflen devrimci-
lerin ruhuyla kofluflumuz.  Ve her 1
May›s’ta alanlarda ayn› ruh ve cofl-
kuyla yerimizi almakta tereddüt et-
meyece¤iz” ifadelerine yer verildi.

Elaz›¤ HÖC Temsilcili¤i de, 5
May›s’ta dernek binas›nda düzenle-
di¤i bas›n toplant›s›nda sald›r›y› an-
latarak, yaflananlar›n egemen s›n›f-
lar›n 1 May›s’a tahammülsüzlü¤ü
oldu¤unu ifade etti. Tutuklamalar›n
gerekçesinin “toplant› ve yürüyüfl
yasas›na muhalefet, polise mukave-

met, örgüt propagandas›” oldu-
¤unu hat›rlatan HÖC Temsilcili-
¤i, izinli bir gösteriye gitmek is-
teyen insanlar›n engellendi¤ini
ve sald›r›ya u¤rad›¤›n› kaydede-
rek, iflkenceye maruz kalanlar›n
devrimciler oldu¤unun alt›n›
çizdi. HÖC Temsilcili¤i, 1 Ma-
y›s’›n hiçbir yalanla, iftirayla
gölgelenemeyecek kadar meflru

oldu¤unu hat›rlatt›¤› aç›klamas›nda,
“Hiçbir güç bizi alanlara ç›k›p
haklar›m›z› savunmaktan al›koya-
mayacakt›r. Ne polis sald›r›s› ne
linç giriflimleri ne de yeni ç›kart›la-
cak olan yasalar mücadelemizi en-
gelleyemeyecektir” dedi.

Antalya’da da protesto vard›.

5 May›s günü K›fllahan Meyda-
n›'nda toplanan DKÖ ve sendikalar,
HÖC kortejine yap›lan sald›r›y› ve
15 kiflinin tutuklanmas›n› protesto
ettiler. “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz"
pankart›n›n aç›ld›¤› eyleme; HÖC
Temsilcili¤i'nin yan› s›ra KESK,
D‹SK, TÜMT‹S, SHP, SDP, ÖDP,
EMEP, DTP, ÇGD, SDD, Halkevle-
ri, DHP ve ESP kat›ld›.

1 May›s kat›l›mc›lar› ad›na Ka-
dir Zeybek taraf›ndan yap›lan aç›k-
lamada, ABD emperyalizminin,
emperyalist kurulufllar›n emir ve di-
rektiflerinden d›flar›ya ç›kamayan
AKP hükümetinin demokrasi ve öz-
gürlüklerden bahsederken, 15 kifli-
nin giydikleri elbise nedeniyle
“2911 Say›l› yasaya muhalefet et-
tikleri gerekçesiyle” tutuklanmala-
r›n›n anlafl›l›r olmad›¤› kaydedildi.
“Bu tip elbiseler geçmifl y›llarda ili-
mizde ve di¤er illerde de giyilmifl
ama böyle bir olay yaflanmam›flt›r”
diyen Zeybek; Emniyet ve Valilik
hakk›nda soruflturma aç›lmas› ve tu-
tuklananlar›n serbest b›rak›lmas› ta-
lebini dile getirdi. Sald›r›n›n nedeni
ise flöyle de¤erlendirildi:

“Bizler bu sald›r› ve y›ld›rma
politikas›n›n, terörle mücadele yasa
tasar›s›ndan güç al›narak gerçek-
lefltirildi¤ine; ülkemizde yolsuzluk,
yoksulluk, adaletsizlik ve eflitsizli-
¤in karfl›s›nda yeralanlar›n yokedi-
lerek dikensiz bir gül bahçesi yara-
t›lamak istenmesine ba¤l›yoruz.”

Sald›r›lar›n, linçlerin toplumsal
muhalefeti engelleyemeyece¤i be-
lirtilen aç›klaman›n ard›ndan, sald›-
r› s›ras›nda gözalt›na al›nan Müs-
lüm Dulkadir gözalt›nda yaflad›¤›
iflkenceleri anlatt›. 

Ayr›ca Bursa Temel Haklar, 6
May›s günü Santral Garaj’da dü-
zenledi¤i eylemle, 1 May›s sald›r›-
lar›n› protesto etti. “1 May›s Mefl-

rudur Savunaca¤›z, Tutuklama

Terörüne Son Verilsin” pankart›-
n›n aç›ld›¤› eyleme, Partizan ve
ESP de destek verdi. ‹zmir’de ise
Temel Haklar taraf›ndan protesto
eylemi düzenlendi.
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1 May›s Mitinglerinden

Geçen hafta dergimizde yer
verdi¤imiz 1 May›s mitingleri d›-
fl›nda, Dersim’in Hozat ‹lçesi’nde
de 1 May›s alanda kutland›. 

Cumhuriyet Caddesi’nde kor-
tej oluflturarak Cumhuriyet Mey-
dan›'na yürüyen kitle katliamlar›,
infazlar›, hak ve özgürlüklere yö-
nelik sald›r›lar›, baraj yap›m›n›, ifl-
ten ç›karmalar›, faflist sald›r›lar›
protesto etti. 

Meydanda kurumlar ad›na ya-
p›lan konuflmalarda da bu sald›r›-
lar yerald›. E¤itim-Sen, SES,
EMEP temsilcilerinin ard›ndan
HÖC ad›na sözalan Evin T‹MT‹K,
halka yönelik sald›r›lara de¤indi¤i
konuflmas›nda, F Tipi hapishane-
lerde süren direnifli hat›rlatt› ve
“hiçbir güç halklar›n örgütlü gü-
cünden daha üstün de¤ildir. Çün-
kü biz halk›z, hakl›y›z kazanaca-
¤›z!” dedi.

*

Avustralya’n›n baflkenti
Sydney’deki kutlama ise 7 May›s
günü yap›ld›. Binlerce kiflinin ka-
t›ld›¤› yürüyüflte Sydney TAYAD
Komite de pankart ve sloganlar
ile yerini ald›. Ülkede artan ›rkç›l›-
¤›n, Irak iflgalinin ve artan emek
sömürüsünün protesto edildi¤i
yürüyüflte “Amerikan ve Avrupa
Emperyalizmi Türkiye’de 122
Devrimci Tutsa¤›n Katlinden So-
rumludur” pankat›yla emperyaliz-
mi Türkiye faflizmini teflhir etti.



Fransa’da “Ermeni soyk›r›m›n›n inkar›n› suç sayan”
bir yasa teklifinin Frans›z Meclisi’nde gündeme gelme-
si üzerine, flovenizm ata¤a kalk›p, Fransa’ya “savafl”
ilan etti. ‹slamc› faflist tüm medya Fransa’n›n “suç dos-
yas›n›” ortaya döken yay›nlara bafllad›. 

Emperyalist Fransa, Türkiye’ye diyor ki “sen soyk›-
r›m yapt›n!”

Türkiye egemen s›n›flar› da Fransa’ya dönüp diyor
ki; “as›l sen daha fazla katliam ve soyk›r›m yapt›n!”

K›sacas›, bir “tencere dibin kara” hikayesi... 

Geçen hafta iki üç gün boyunca gazeteler, “Fran-

sa'n›n soyk›r›m sab›kas› kabar›k”, “Fransa’n›n utanç
tarihi” gibi bafll›klar alt›nda Fransa’n›n Cezayir’deki,
Ruanda’daki katliamlar›n› anlatt›lar. O kadar ki h›zlar›-
n› alamay›p “Napolyon'un Katliamlar›''na kadar uzand›-
lar. Nazi zulmünde “Fransa’n›n sorumlulu¤u”nu hat›r-
latt›lar... 

Oysa, hemen tüm Avrupa emperyalistleri ve Ameri-
kan, Japon emperyalizmi benzer bir tarihe sahiptir ve y›l-
lard›r Türkiye’yi emperyalizmin bir eyaleti haline geti-
ren de bunlar› yazanlardan baflkas› de¤ildir.

Dahas›; a¤z›n› açan milliyetçi, Fransa’n›n Cezayir
katliam›n› hat›rlat›yor. Fransa’n›n Cezayir’de efli görül-
medik bir katliam uygulad›¤› tart›fl›lmaz bir gerçektir.
Peki Cezayir halk›n›n ba¤›ms›zl›k savafl› Birleflmifl Mil-
letler’de gündeme geldi¤inde, Türkiye’yi yönetenler
Cezayir halk›ndan m› yoksa Fransa’dan m› yana olmufl-
tu?

Bundan hiç sözetmiyor kimse... E¤er Fransa, Ceza-
yir’de soyk›r›m yapt›ysa, Türkiye oligarflisi de Fran-

sa’n›n suç orta¤› muamelesine tabi tutulmal›d›r. Ama

flovenizmin gözü dönmüfl, bunun
bile fark›nda de¤il.  

Tarih üzerine tekellerin

pazarl›¤›: Bu tart›flmalar sürer-
ken Baflbakan Tayyip Erdo¤an’›n
olaya “el koydu¤unu” duyurdu ya-
laka medya. Peki el koyup ne yap-
m›fl? Haberin devam›ndan okuyo-
ruz; Frans›z tekellerinin Türki-
ye’deki temsilcilerini ça¤›r›p onla-
r› uyarm›fl; nas›l “uyard›¤›”n›n

Türkçesi ise flöyle:  Bak›n bu yasay› ç›kar›rsan›z, eskisi
gibi “kâr” edemez, istedi¤iniz gibi ülkemizi ya¤malaya-
mazs›n›z!

Bu arada bir “misilleme plan›” da haz›rlam›fl AKP.
E¤er Frans›z Meclisi bu yasay› kabul ederse, “2.5 mil-
yar dolarl›k helikopter ihalesinde Frans›z Eurocopter
tekeli devre d›fl› b›rak›lacak... Sinop’ta yap›lacak Nükleer
Santral ihalesinde Fransa boykot edilecek!”

Tekellere ihale flantaj› yaparak katliamc› tarihin üs-
tünü örtmeye çal›fl›yor oligarfli. 

Ermeni meselesi tekellerin ç›karlar›na

alet edilmifltir! Fransa’n›n gündeme getirdi¤i yasa,
ne hukuk aç›s›ndan, ne özgürlükler aç›s›ndan, ne de ta-
rih aç›s›ndan savunulamaz. 

Fransa’daki giriflim, tarihsel gerçeklere sayg› için
de¤il, tümüyle güncel politik hesaplara dayal› ve hak ve
özgürlükleri oy hesaplar›na kurban eden bir giriflimdir.
Tarihi bir tart›flma, yasa hükmüyle, ceza tehdidiyle çö-
zümlenemez. Yasakla Ermeni halk›n›n haklar› korun-
mufl olamaz. Yasa, burjuva politikas›n›n oy avc›l›¤›ndan
öte bir anlam tafl›mamaktad›r. 

Denilebilir ki, Ermeni Soyk›r›m› meselesiyle ilgili
emperyalist ülkelerde gündeme gelen benzeri tüm yasa-
lar, meclis kararlar›, emperyalist tekellerin ve burjuva
partilerinin ç›karlar›na hizmet etme anlay›fl›yla günde-
me getirilmifltir. 

En kaba haliyle, Ermenistan pazar›ndan pay kapmak
isteyen tekeller, soyk›r›m yasalar›n› gündeme getirmifl,
Türkiye pazar›na iliflkin hesaplar gündeme geldi¤inde
de o tasar›lar geri çekilmifltir. Öyle ki baz› ülkelerde bu
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“Buçuk” De¤il Bir ‹nsan!
Romanlar haklar›n› istiyor!

7 May›s’ta pek al›fl›k olunmayan bir sempozyum vard›
Tar›k Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde. Ukrayna, Polon-
ya, ‹spanya, Bulgaristan ve Türkiye'den Romanlar’›n kat›-
l›m›yla II. Uluslararas› Roman Sempozyumu topland›. 

Onlar da yok say›lanlardand›. Hatta varl›klar› “buçuk”
diye ifade edilenlerden. Onlar da art›k biz de var›z diyor-

lar yavafl yavafl. 

Sempozyumda, ülkemizde Roman derneklerinin yay›n-
lad›¤› deklerasyonda, Romanlar, belki ilk defa taleplerini
örgütlü bir flekilde dile getirerek, üniversiteye gitmek iste-
yen çocuklar›na haz›rl›k dershanelerinde yüzde 5 konten-
jan ayr›lmas›, Toplu Konut ‹daresi'nin Romanlar’a göre de
konutlar yapmas› gibi taleplerde bulundular. 

Ama kuflkusuz onlar›n en temel talebi, kendilerinin
insan yerine konulmas›yd›! 

Türkiye oligarflisiyle
Emperyalist
Fransa’n›n
Kavgas›:

Kim daha katliamc›?
Cezayir



“öner-geri çek” oyunu birkaç y›lda bir tekrar eden bir
oyuna dönüflmüfltür.  

Oligarfli emperyalizme tav›r alamaz!
Türkiye oligarflisinin çeflitli kesimleri, Fransa’daki ya-
saya sanki “düflünce özgürlü¤üne” k›s›tlama getirmesi
nedeniyle karfl› ç›k›yor görünüyorlar. Özgürlükler hiç
umurlar›nda de¤ildir. Onlar sadece tarihsel suçlar›n› ört-
bas etmek peflindedir. 

Oligarfli, flovenizmi körüklemeyi de ihmal etmeden,
Frans›z Büyükelçisi’ni geri ça¤›r›yor, hükümet toplant›-
lar› yap›l›yor, Paris’e parlamenter heyeti gönderiliyor,
Frans›z mallar›na “boykot”tan sözediliyor... Hepsi sade-
ce günü kurtarmak içindir. Oligarfli emperyalizme, ne
ekonomik, ne siyasi tav›r alamaz. Fransa “Soyk›r›m Ya-
sas›”n› kabul ederken de böyle esip savurmufllard›. Ne
oldu, yasa kabul edilmesine ra¤men tekellerle iflbirlikçi-
lerinin iflbirli¤i aynen sürüyor.  

Bu arada havaya kap›lan D‹SK de “durumdan vazi-
fe” ç›kar›p Frans›z sendikalar› nezdinde giriflimde bu-
lundu, bir grup ayd›n›m›z aç›klamalar yapt›. Bu aç›kla-
malarda do¤ru fleyler söylense de, zaman ve zemin, bu
giriflimin oligarflinin kampanyas›n›n bir uzant›s› olarak
görülmesine yolaçacakt›r. Ki ayd›nlar›n, solun bundan
uzak durmas› gerekir. 

Emperyalizm, oligarfli ve katliamc›l›k;

birbirinden ayr›lmaz! Düzeni ve emperyalizmi
savunanlar, Cezayir katliam›n› da, Ermeni katliam›n› da
savunuyorlar demektir. Ç›plak gerçek budur. 

Baflta AKP hükümeti, burjuva medya, DSP, MHP gi-
bi partiler olmak üzere, oligarflinin sözcülerinin, milli-
yetçi faflist çevrelerin bu konudaki hiçbir sözlerinin sa-
mimiyeti ve inand›r›c›l›¤› yoktur. AKP’si, MHP’si,
DSP’si imzalamad›lar m› AB’ye üyelik anlaflmalar›n›?  

Devrimciler AB’nin “emperyalizmin birli¤i “oldu-
¤unu söyledi¤i için, “Ne Avrupa, Ne Amerika, Ba¤›ms›z
Türkiye” slogan›n› att›¤› için hapislere at›l›rken, onlar
en keskin AB’ciydiler. 

Ne Frans›z emperyalizmi, ne Türkiye oligarflisi ta-
rihsel gerçekleri aç›¤a ç›karamaz. Çünkü ikisinin de ta-
rihi, halklara karfl› katliamlar, iflkenceler, soyk›r›m ve
asimilasyonla doludur.
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Tayyip Erdo¤an geçen hafta partisi-
nin il kongresi için Diyarbak›r’dayd›.
Kongre stadyumda toplanm›flt›. 20 bini
aflk›n kat›l›mc›n›n oldu¤u söylenen
kongrenin ard›ndan, bu kongre, daha
önceki gidiflinde ancak birkaç yüz kifli
taraf›ndan karfl›lanan Baflbakan’›n “Di-
yarbak›r rövanfl›” olarak adland›r›ld›. 

Bu “rövanfl›n” nas›l al›nd›¤›na geçmeden önce,
flunu belirtmek gerekir elbette: Diyarbak›r kongre-
sinin “rövanfl” olarak adland›r›lmas›, medyan›n,
AKP’nin Kürt halk›na nas›l bakt›¤›n› da en özlü bi-
çimde anlatm›yor mu? Bu söylemden anlafl›l›yor
ki; karfl›da “rakip” bir yer, “rakip” bir halk var. 

Tayyip Erdo¤an’›n kongrede yapt›¤› konuflma
ise özel olarak Erdo¤an’›n ve genel olarak tüm bur-
juva politikac›lar›n›n ikiyüzlülü¤ünün bir belgesi
olarak geçti siyasi tarihe. Daha birkaç ay önceki
konuflmas›nda s›k s›k “Kürt”ten sözeden Erdo¤an,
bu kez o kelimeyi a¤z›na bile almad›. Herhalde in-
kar politikas›n› sürdürdü¤ünün fazla göze batma-
mas› için de Ecevit’i taklit ederek “bar›fl güvercin-
leri” uçurdu!

“Rövanfl›n” nas›l al›nd›¤›na gelince; birincisi, bir
iktidar partisi için, nüfusu 1 milyona yaklaflan bir
kentte, 20 bin kifliyi toplamak zaten özel bir baflar›
de¤ildir. 

‹kincisi, ama onu da toplayamam›fllard›r; Erdo-
¤an Meclis kürsüsünden “bindirilmifl k›talar de¤ildi”
diyor ama ajans haberleri onu yalanl›yor. 

ANKA Ajans›, 8 May›s’taki bülteninde flu haberi
veriyordu: “Baflta Van, Mardin, Bingöl, fianl›urfa,
Gaziantep  olmak üzere bölgedeki birçok ilden Di-
yarbak›r'a gelen binlerce kifliyi tafl›yan otobüs ve
minibüsler stat çevresindeki trafi¤i t›kad›.”

Yine bas›na yans›d›; Tayyip konuflurken baz› ka-
t›l›mc›lar›n stad› terketmeye bafllamas› üzerine, ta-
limatla stad›n kap›lar› kapat›ld›. 

Yalaka bas›n›n, mesela Yeni fiafak’›n “Sevgi, cad-
delere, sokaklara taflt›” diye verdi¤i tablo buydu.

Yeni fiafak, kongreyi “Diyarbak›r bahar›” olarak
adland›r›yordu. Evet, son y›llar›n en büyük askeri
y›¤›na¤› alt›nda bir bahar! Uçurulan güvercinlerin
gizleyemeyece¤i bask› ve terör ortam›nda bir bahar!

Burjuva politikac›l›¤›n› ve oligarflinin “Kürt politi-
kas›n›” ›srarla anlamazdan gelenlere de gerçe¤i gös-
teriyordu tüm bunlar. Tayyip’in Diyarbak›r’da etti¤i
üç befl kelimeye büyük anlamlar biçenlerin ülke ger-
çe¤imizden ne kadar uzak oldu¤unu gösteriyordu.

Oligarflinin Kürt sorununa çözümü YOKTUR!
Tayyip de Diyarbak›r’da bunu anlatt›.

Tayyip Diyarbak›r’da:
‹nkarc›l›¤a Devam!

‹flah Olmaz Alevi Düflmanl›¤›!
Vakit Gazetesi, büyük bir hafiyelikle Göztepe Park›’na

cami yapt›r›lmas›na karfl› ç›kan Kad›köy Belediye Baflkan›
Selami Öztürk’ün ‹çerenköy’de bir cemevi yap›m›na izin
verdi¤ini keflfetmifl. Ve döflenmifl; “Büyük ihtiyaç varken
camiye karfl› ç›kan Öztürk, ihtiyaç olmad›¤› halde cemevi
yapt›r›yor.” Ve flu bafll›¤› atm›fl: “10 metre arayla Cemevi!”

Duyan da, bu ülkede onbinlerce cemevi, sadece onlarca
cami var san›r. Acaba bu islamc›larda yalan›n, gerçekleri
terzyüz etmenin s›n›r› yok mu?
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Dolmabahçe; Türkiye devrimci
hareketinin anti-emperyalist gelene-
¤inin simgelerinden birisidir. ‹flbir-
likçi iktidarlar›n davetiyle ülkemize
gelen Amerikan askerlerinin toprak-
lar›m›z› kirletmesine izin vermeyen
devrimciler, Yankeeleri buradan de-
nize dökmüfl ve “Yaflas›n Tam Ba-
¤›ms›z Türkiye” fliar›n› hayk›rm›flt›.

O günden bugüne anti-emperya-
list gelenek güçlenerek devam etti.
6 May›s günü yine Dolmabahçe’de
anti-emperyalist sloganlar yükseldi.
Bu kez devrimciler, ‹ran halk›na yö-
nelik kuflatman›n, sald›r› tehditleri-
nin karfl›s›nda “Emperyalizm Ye-

nilecek Direnen Halklar Kazana-

cak” dediler ve ölüm y›ldönümü ol-
mas› vesilesiyle Denizler’i anarak,
Denizler’in, Mahirler’in yaratt›¤›
anti-emperyalist gelene¤in sürece-
¤ini hayk›rd›lar.

Irak’ta ‹flgale Hay›r Koordinas-
yonu, TKP, BDSP, Divri¤i Kültür
Merkezi, Halkevleri, Halk›n Kurtu-
lufl Partisi ve PSAKD taraf›ndan
düzenlenen eyleme kat›lan yaklafl›k
1000 kifli, “‹ran Halk› Yaln›z De-

¤ildir, Katil ABD Ortado¤u’dan

Defol” pankart›n›n arkas›nda yürü-

dü. Denizler’in, Mahir’in
resimlerinin de tafl›nd›¤› ve
devrim flehitlerini selamla-
yan sloganlar›n at›ld›¤› yü-
rüyüfl, Taksim AKM önün-
den bafllad›.

“Katil ABD Ortado-
¤u’dan Defol, ‹ran Halk›
Yaln›z De¤ildir, Deniz Gez-
mifl- Yusuf Aslan- Hüseyin
‹nan Ölümsüzdür, Mahir
Hüseyin Ulafl Kurtulufla
Kadar Savafl” sloganlar›yla Dolma-
bahçe’ye yürüyen devrimci gruplar,
burada ortak bir aç›klama yapt›lar. 

Bülent Aslan taraf›ndan yap›lan
aç›klamada, emperyalistlerin, Bü-
yük Ortado¤u Projesi kapsam›nda
‹ran ve Suriye üzerindeki planlar›na
de¤inen Aslan, “Emperyalistlerin
dünya halklar›n› yoksullaflt›rmak,
yoketmek üzerine kurulu olan ege-
menlik planlar› tarihsel olarak hep
yenilmifltir, yenilecektir. Çünkü in-
sanl›k tarihi say›s›z direnifllere ve
zaferlere  tan›kl›k etmifltir” dedi. 

Denizler’in anti-emperyalist ge-
lene¤ine de¤inen Aslan, devrimcile-
rin emperyalizme ve iflbirlikçilerine
karfl› mücadeleyi sürdürece¤ini

kaydetti. 

Haklar ve Özgürlükler Cephe-
si’nin k›z›l bayraklar› ve “Emperya-
lizm Yenilecek Direnen Halklar Ka-
zanacak” pankart›yla kitlesel olarak
kat›ld›¤› eylemde, di¤er devrimci
gruplar da kendi flama ve pankart-
lar›yla yerlerini ald›lar. Aç›klama-
n›n ard›ndan, Grup Yorum korosu
marfl ve türkülerden oluflan bir din-
leti sundu. 

23-26 Mart aras›nda düzenlenen
4. Kahire Konferas›’nda, Türki-
ye’den Irak’ta ‹flgale Hay›r Koordi-
nasyonu’nun önerisiyle, 6 May›s
“dünya çap›nda ‹ran’a yönelik sal-
d›rganl›¤› protesto etme günü” ola-
rak kararlaflt›r›lm›flt›. 

IRAK: fiii Kentinde ‹flgalciye Darbe

Irak’›n fiii bölgelerindeki direnifle yönelik özel bir
sansürün sözkonusu oldu¤u art›k bilinen bir gerçektir.
Direnifli Sünniler’le s›n›rlama, iflgale bir avuç iflbirlik-
çi d›fl›nda tüm halk›n bir biçimde direndi¤ini gizleme
politikas›n›n ürünü olan bu politika, geçen hafta Bas-
ra’da darbe yedi. 

Irak'›n ikinci büyük kenti olan, fiii halk›n yaflad›¤›
Basra'da bir ‹ngiliz helikopteri 6 May›s günü direniflçi-
lerin füzesiyle düfltü, dört ‹ngiliz askeri öldü. 

Ancak bununla bitmemiflti. Basra halk› sokaklara
ç›karak sevinç gösterileri yapt›. Yaklafl›k 5 bin kiflinin
kat›ld›¤› gösterilere iflgalciler tanklarla sald›rd› ve ikisi
çocuk dört kifliyi katletti. 

Ancak halk geri çekilmedi. Binlerce kifli ‹ngiliz as-
kerleriyle çat›flt›. Çocuklar -Filistin’deki gibi- tafllarla
direnirken, RPG ve otomatik silahlar kullanan Irakl›lar,
üç tank› ve bir Land Rover cipi atefle verdi.

Direniflin halk›n direnifli oldu¤unun aç›k hale geldi-
¤i Basra örne¤i, Sünni bölgelerde de zaman zaman ya-
flanmaktayd›. Ancak, dini önderlerinin iflbirlikçiler sa-
f›nda yerald›¤› fiiiler’in böyle kitlesel flekilde do¤rudan
çat›flmalar›n içinde yeralmas›, direniflin bütün spekü-
lasyonlara, iç çat›flma ç›karma çabalar›na karfl›n gücü-
nü ortaya koymaktad›r.

Direnifl gücünü sadece silahl› sald›r›larda de¤il, ifl-
galciler üzerinde yaratt›¤› tahribatta da göstermektedir.
Irak’taki 150 Amerikan askerinin Kanada’ya kaç›p s›-
¤›nma talebinde bulunmas›, bunun küçük bir örne¤idir.

Afganistan: 10 ABD Askeri Öldü

Afganistan’da Taliban'a karfl› 'Da¤ Aslan›' operas-
yonunu sürdüren iflgalciler geçen hafta kay›p verdiler.
Operasyona kat›lan Chinook tipi helikopterin düflmesi
sonucu 10 ABD askeri öldü. ABD ordusu her zaman ol-
du¤u gibi durumu “kaza” olarak aç›klad›.

Anti-emperyalist gelene¤imizle 
Dolmabahçe’deydik

‹ran Halk› Yaln›z De¤ildir



Deniz Gezmifl, Yusuf Arslan,
Hüseyin ‹nan; idam edilifllerinin 34.
y›l›nda, ülke çap›nda düzenlenen
törenlerle an›ld›lar. 

Ankara’da Deniz, Hüseyin, Yu-
suf'un mezar› bafl›nda da çeflitli ku-
rumlarca anmalar düzenlendi. Bun-
lardan biri de HÖC’lüler taraf›ndan
gerçeklefltirildi. En önde ‘Savafllar›

Savafl›m›zd›r’ yaz›l› Denizler’in
resmi, arkas›nda ‘Devrim fiehitleri
Ölümsüzdür’ pankart› ve k›z›l fla-
malar› ile mezar bafl›nda toplanan
HÖC üyeleri, sayg› duruflunda bu-
lundular. Denizler’in mücadelesin-
den kesitler okuyan Nurcan Temel,
onlar›n mücadelesinin reformizm
ve düzen taraf›ndan içinin boflalt›l-
maya çal›fl›lmas›na de¤inerek, De-
nizler’in devrim için silahl› savafl›
savunduklar›n› kaydetti. 

“Emperyalizme ve oligarfliye
karfl› silahl› savafl› sürdürenler, De-
nizler'in miras›n›n da sürdürücüle-
ridirler” diyen Temel, “Denizler,

bofl sözlerde de¤il,
halk›n kavgas›nda,
devrim için savafl›nda
yafl›yor ve hep yafla-
maya devam edecek-
ler” diye konufltu. 

Kocaeli’de Genç-
lik Derne¤i’nin de ol-
du¤u gençlik örgüt-

lenmeleri
Umuttepe
K a m p ü -
s ü ’ n d e
‘YÖK’e,
Sermaye-
ye, Fafliz-

me Karfl› Deniz Olunmal›’ pankar-
t›yla yürüyüfl yapt›. Yürüyüflte De-
niz, ‹bo, Mahir’in resimleri  tafl›n›r-
ken, “‹bo Mahir Deniz Sürüyor Sü-
recek Mücadelemiz” slogan› at›ld›.
Konferans Salonu önündeki aç›kla-
mada; Denizler’i asanlar›n ba¤›m-
s›zl›k fliar›n› susturamad›klar›, idam
sehpas›nda hayk›rd›klar› fliar›n
gençli¤in dilinde oldu¤u söylendi.

Anma s›ras›nda uyar›lara ra¤-
men yasad›fl› flekilde kamera çekimi
yapan bir “güvenlik görevlisi”
gençlik taraf›ndan dövüldü ve ge-
çen y›l anmaya yap›lan sald›r›y›
protesto için siyah çelenk b›rak›ld›. 

Diyarbak›r Dicle Üniversite-
si’nde Gençlik Federasyonu ve
YDG üyeleri, Denizler’in miras›n›n
devrimci mücadelede yaflat›ld›¤›n›
belirterek ‘Üç Fidan’› and›lar. Der-
sim Temel Haklar Gençlik Komis-
yonu da dernek binas›nda bir anma
etkinli¤i düzenledi. 

Ayr›ca Ankara’da; çok say›da

parti ve DKÖ’nün düzenledi¤i an-
mada konuflan, Denizler’in avukat›
Halit Çelenk, onlar›n emperyalizm
yeryüzünden silininceye kadar ya-
flayacaklar›n› ifade etti. ‹stanbul, ‹z-
mir, Adana ve daha birçok kentte de
Denizler için anma etkinlikleri ger-
çeklefltirilirken, Mücadele Birli-
¤i’nin yapmay› planlad›¤› eylemin
afifllerini yapan dört kifli ‹stanbul ve
Ankara’da gözalt›na al›nd›lar.

Adana Direnifl Evi’nde Anma

Denizler için yap›lan anmalar›n
en anlaml›lar›ndan birisi, direniflin
içinde yap›lan›yd›. Adana’daki Di-
renifl Evi’nde düzenlenen anma et-
kinli¤inde, emperyalizmin ve iflbir-
likçi oligarflinin tecrit politikas›na
karfl› bedenini ölüme yat›ran Gür-
can Görüro¤lu, “Denizler'i çocuk-
lu¤umdan, büyüklerimin anlat›mla-
r›ndan ilk olarak duydu¤unu” belir-
terek flöyle konufltu: 

“Daha o zamanlardan ben de
hayranl›k uyand›rm›flt›. Birçok in-
sanda oldu¤u gibi benim de devrim-
cileflmemde Deniz'in önemli pay›
var. Biz bugün zulmün önünde e¤il-
miyorsak, direniyorsak; Deniz-
ler'den, Mahirler'den ald›¤›m›z ge-
lenekle yap›yoruz bunu.”

Denizler’i, onlardan ald›klar›
bafle¤meme gelene¤inin ortas›nda
yaflatanlar›n anmas›nda, süresiz aç-
l›k grevinde olan Gina Özçelik ve
Nezahat K›yanç da birer fliir okudu
ve anma, fiark›flla’dan ‘Kahraman-
lar Ölmez Halk Yenilmez’e, dev-
rimci marfllar›n söylenmesiyle son
buldu.
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Yeflilçam’›n Usta Yönetmeni At›f Y›lmaz, geride
100’den fazla film b›rakarak aram›zdan ayr›ld›. Birçok
yönetmen ve oyuncu yetifltiren, filmlerinde kimi top-
lumsal sorunlara da yer veren Y›lmaz, yozlaflan sinema
dünyas›n›n d›fl›nda durmay› bilmifltir. Filmlerinde özel-
likle insan iliflkilerinin, sevdalar›n›n safl›¤›n› yans›tan
Y›lmaz, Zincirlikuyu Mezarl›¤›’nda çok say›da sanatç›
ve yönetmenin kat›ld›¤› bir törenle topra¤a verildi.

Denizler’i anlatt›¤› ‘Gülünün Soldu¤u Akflam’›n da
yazar› olan Erdal Öz de, Denizler’in idam›n›n y›ldö-

nümünde, kansere yenik düfltü. Kurucusu oldu¤u Can
Yay›nlar›’ndan birçok edebiyat eserini okuyucuya su-
nan Öz, 1971 Darbesi’nde tutukland›. Denizler’le bu
süreçte tan›flan Öz, hapishanede yazd›¤› öyküleri Ka-
nayan adl› kitab›nda toplad›. 12 Eylül’ü ‘Yaral›s›n’ ile
anlatan Öz, çeflitli süreçlerde bask› politikalar› karfl›-
s›nda çizgisinden taviz vermedi. ‘De¤iflim’, ‘Yeni a’ gi-
bi dergileri de ç›karan Öz, düflünce özgürlü¤ünü savun-
mak için 1995’te 23 yazar›n ortak imzalar›yla “Düflün-
ce Özgürlü¤ü ve Türkiye” adl› kitab› Can Yay›nlar›’n-
dan ç›kard› ve kendi imzas› da kitapta yerald›. Erdal
Öz, tutuklanmalar, yarg›lamalar pahas›na düflündü¤ünü
yazmaktan ve yay›nlamaktan çekinmedi.

Edebiyat ve Sineman›n ‹ki Kayb›

Denizler’in miras› halk 
kurtulufl savafl›nda yafl›yor
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Adana’n›n merkez ilçesi Seyhan
Belediyesi’nde tafleron Miray Te-
mizlik’te çal›flan iflçiler, sendikalafl-
ma hakk› baflta olmak üzere sosyal
haklar› için 8 May›s günü direnifle
bafllad›. Gece 02.30'da bafllayan di-
renifle, ertesi günü mesaiye gelen
vardiyalardan da kat›l›m sa¤land›. 

Adana Temel Haklar gece yar›s›
bafllayan direnifli 2 saat sonra ö¤-
rendi ve 06.30’da iflçileri ziyarette
bulunarak destek verdi. Dernek
Baflkan› fiemsettin Kalkan iflçilere
hitaben yapt›¤› konuflmada, sorun-
lar›n›n çözümünde birli¤in önemine
vurgu yaparak, “bu hakl› mücadele-
nizde biz de Adana Temel Haklar
olarak sonuna kadar yan›n›zday›z”
dedi. Kalkan’›n k›sa konuflmas›, ifl-
çilerin hep beraber "‹flçiyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z" slogan›yla karfl›land›. 

Keyfi ‹flten Ç›karmaya 

Kitlesel Cevap

‹flçilerin verdi¤i bilgiye göre, di-
reniflin bafllamas›na neden olan sü-
recin son halkas› flu flekilde geliflti: 

Bir süredir sendikalaflma yönün-
de çal›flmalar sürdüren temizlik ifl-
çileri, bu amaçla 7 May›s gecesi bir
toplant› düzenlediler. Belediye Te-
mizlik ‹flleri fiantiyesi’nde yap›lan
toplant› sürerken, Miray Temizlik
‹flleri fiirketi'nin yetkililerinden
Kürflat Demirören, toplant›ya mü-
dahale edip; sendikal çal›flmalar
içinde yeralan Osman Kurtgir adl›
iflçiye hiçbir gerekçe göstermeden
“senin ç›k›fl›n verildi” dedi. Buna
tepki gösteren di¤er iflçiler “O’nu
atarsan›z hepimizi iflten atman›z ge-
rekecek” dediler. Yaflanan bu tart›fl-
ma ve geliflme üzerine 476 iflçi saat
02.30'da vardiyaya ç›kmayarak flan-
tiyenin önünde beklemeye bafllad›-
lar. Ayn› tafleron firma bundan 6 ay
önce de gerekçesiz olarak 10 iflçiyi
iflten atm›flt›. 

‹flçilerin Talepleri

Görüfltü¤ümüz iflçiler direniflle-
rinin gerekçelerini ve taleplerini flu
flekilde s›ralad›lar: ‹flten at›lan tüm
arkadafllar›n›n tekrar ifle dönmeleri,
sendika haklar›n›n verilmesi, çal›fl-
ma flartlar›n›n düzeltilmesi, beledi-
ye bünyesinde kadrolu çal›flma hak-
k› tan›nmas›. 

Belediye ve polis 

patronun yan›nda

fiantiyeye gelen Seyhan Beledi-
yesi Baflkan Yard›mc›s›’n›n geçifltir-
meci tavr› nedeniyle yap›lan görüfl-
meden sonuç al›namazken, hemen
ard›ndan iflçilerin yan›na gelen pat-
ron, iflçileri hem tehdit etti hem de
bölmeye çal›flt›. Bu tehditlerin ar-
d›ndan ise polisin megafonla anon-
su duyuldu.

“Bu alan›n d›fl›na ç›kmay›n, ifli-
ne gitmek isteyenlere engel olma-
y›n, d›flar›dan hiç kimseyi aran›za
almay›n, baflka yerlerde eylem yap-
man›z halinde peflinizde olaca¤›z...”

Direnifli daha bafltan tecrit etme-
ye, güçsüzlefltirmeye ve iflçileri kor-
kutmaya yönelik bu tehditler, oli-
garflinin polisinin patronlar›n ç›kar-
lar›n›n bekçisi oldu¤u gerçe¤ini bir
kez daha gösterirken, temizlik araç-
lar›nda çal›flan iflçi arkadafllar›n›,
sorunlar›na sahip ç›kmaya ça¤›ran
bir iflçiyi gözalt›na almakta da ge-
cikmediler. 

Direnifllerini bask› ve tehditlere
ra¤men sürdüren iflçiler, 9 May›s
günü de Türk-‹fl, D‹SK, TMMOB,
KESK üyeleri ile çeflitli siyasi parti
ve DKÖ’ler taraf›ndan ziyaret edil-
di. Burada iflçilere seslenen sendi-
kac›lar, iflçilerin verdi¤i hak müca-
delesinin yan›nda olduklar›n› ve so-
nuna kadar takipçisi olacaklar›n›
söylediler ve birlik ve mücadelenin
kazand›raca¤›n›n alt›n› çizdiler.

fieker ‹flçilerinin 
Protesto Mitingleri

Bal›kesir'in Susurluk ‹lçesi'ndeki fle-
ker fabrikas›n›n özellefltirme kapsam›na
al›nmas›, iflçiler taraf›ndan 6 May›s’ta dü-
zenlenen mitingle protesto edildi. ‹lçenin
farkl› yerlerinden yürüyüflle Cumhurluk
Alan›'nda toplanan binlerce iflçi, iktidar›,
özellefltirmeyi protesto eden  sloganlar att›-
lar. 

Ayn› gün Kastamonu ve Uflak’ta da
fleker iflçileri, mitinglerle özellefltirmeyi
protesto ettiler. 

Özellefltirmeye karfl› mücadelenin art›k
kangrenleflen iki zaaf› bu mitinglerde de
kendini gösterdi. Susurluk’ta Türk-‹fl Tem-
silcisi, “SEKA, TÜPRAfi, Ere¤li, Türk
TELEKOM'u yabanc›lara peflkefl çektiler. S›-
ra flimdi fleker fabrikalar›na geldi. Ama ül-
kemizde 10 milyon kifliye ekmek kap›s›
olan fabrikalar› satt›rmay›z" derken, hiçbir
inand›r›c›l›¤› yoktu ve iflçilere de fabrikala-
r›n nas›l satt›r›lmayaca¤›na dair bir yol gös-
termekten uzakt›. 

‹kincisi, sendikac›lar›n a¤z›nda, burju-
va bencilli¤inin empoze etti¤i o slogan var-
d› yine: "fiekeri satan› biz de satar›z"!

Oligarfli ülkeyi sat›yor, “fiekerin” laf›
m› olur orada. ‹flçiler, vatanlar›n›n tümüne
sahip ç›kmad›kça, fieker’e de sahip ç›ka-
mayacaklar›n›, “yabanc›” emperyalizmle
birlikte, onlar›n iflbirlikçilerine de karfl› mü-
cadele etmedikçe iflsizli¤e, açl›¤a mahkum
olacaklar›n› ne yaz›k ki yaflayarak görmek
durumunda kal›yorlar.  

Türk-‹fl’e ‹flçi 
Protestosu
8 May›s’ta ‹stanbul Levent’teki Tek G›-

da-‹fl binas›nda toplanan Türk-‹fl Baflkanlar
Kurulu, iflçiler taraf›ndan protesto edildi. 

Toplant› s›ras›nda bina önünde topla-
nan Belediye-‹fl, Deri-‹fl, Haber-‹fl, Yol-‹fl
üyeleri, Türk-‹fl’in teslimiyetçi politikalar›n›
protesto ederek, Baflkanlar Kurulu’nu mü-
cadele ve direnifl karar› almaya ça¤›rd›lar.  

Seyhan’da 
direnifl

emek
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Hitler’in “doktoru” Mengele, de-
neylerini toplama kamplar›ndaki,
-baflta çocuklar olmak üzere- in-
sanlar üzerinde yapmas›yla tan›-
n›r. ‹nsani olan hiçbir de¤ere yer
yoktur Hitler faflizminde. 

Tan›nm›fl Alman Psikiyatrist Os-
wald Bumke, Hitler faflizminin t›p
anlay›fl›n› flöyle özetlemiflti: “Ac›-
ma dduygusu ttan›mad›¤› iiçin, ttabip
duyarl›l›¤›ndan ttamamen uuzaklafl-
m›fl bbir ddünya ggörüflü...”

Hitler faflizmi, bugünlerde y›ldönü-
mü kutlanan, komünistlerin flanl›
direnifliyle tarihin çöplü¤üne gön-
derildi. Ancak Hitler rejiminin
birçok alanda uygulama ve
anlay›fl› çeflitli biçimlerde
“uygar Bat›”da yaflamaya
devam ediyor. 

Kim diyebilir ki, Bush yöneti-
mindeki Amerikan emper-
yalizminin tüm dünya halk-
lar›na karfl› açt›¤› savafl, Hitler’in
tüm Avrupa’y› ele geçirme haya-
linden daha geridir ve bu Bat›
“uygard›r”? Hitler, Alman tekelle-
rinin ç›karlar› için uygulam›flt› tüm
o vahfleti, Bush Amerikan tekelle-
rinin ç›karlar› için iflgallere, katli-
amlara imza at›yor. 

Emperyalist tekellerin bitip tüken-
mek bilmeyen kâr h›rs›; açl›¤›n,
yoksulluklar›n, bask› ve zulmün
temel kayna¤›d›r. Hitlerler, Men-
geleler, cunta flefleri hep bu siste-
min gayri meflru çocuklar› olarak
do¤mufl ve ideolojik olarak da
emperyalist kapitalizmden bes-
lenmifllerdir. 

Geçen hafta Washington Post Ga-
zetesi’nde yeralan bir haber, te-
kellerin Hitler’i yaratan kâr h›rs›n›n
ulaflabilece¤i boyuta bir kez daha
›fl›k tuttu. 

Habere göre; ABD iilaç ttekeli PPfizer,
1996 y›l›nda Nijerya’da menenjit
hastal›¤› tedavisi gören çocuklar›
“kobay” olarak kullanm›fl. Nijer-

yal› çocuklar üzerinde, bilimsel
olarak onaylanmam›fl ve etkileri
bilinmeyen “Trovan” adl› ilac› kul-
lanan Pfizer, çocuklarda beyin
hasarlar›na ve eklem yang›s›na
neden oldu. Çocuklardan 11’i ise
ilac›n yan etkisi nedeniyle hayat›-
n› kaybetti.

Tam anlam›yla bir ölüm taciri!

Nijerya hükümetinin bilgisi dahilin-
de (verdi¤i rüflvetlerle) yap›lan de-
neylerde 100’ü aflk›n çocu¤un
kullan›ld›¤› bilgisi yeral›yor. Bu
gerçekler ise elbette bugüne ka-
dar gizleniyor. Gazetenin haberine
göre, ölümler üzerine Pfizer çal›fl-
malar›n› ask›ya almak zorunda ka-
l›yor ve “özür diliyor”. Bu da em-
peryalistlerin klasik bir ikiyüzlülü-
¤ü. Önce katlet, ya¤mala, halklar›
birbirine k›rd›r, sonra “özür” dile!

Bir baflka ikiyüzlülük ise, “insanilik”

konusu. ‹laç tekeli bölgeye “me-
nenjiti tedavi etmek” gibi “insani”
bir amaçla gitmifl! ‹nsani amaçl›
iflgal! ‹nsani amaçl› bombalar! ‹n-
sani amaçl› kobaylar!

Ne ‘uluslararas›’ yasalardan, ne
Helsinki Deklerasyonu’ndan, ne
de BM Çocuk Haklar› Konvansi-
yonu’ndan sözedecek de¤iliz.
Tüm bunlar kapitalist sistemin
halklar› aldatma amaçl› alt› bofl
belgeleridir. Pfizer tek örnek mi?
Çocuklar› kobay olarak kulland›-
¤›n› emperyalistler bilmiyor muy-
du? Birçok örnekte de görüldü¤ü
gibi, tekellerin ç›karlar› nedeniyle
görmezden gelindi. BM ise; Ame-
rikan iflgallerine onay vermekten
zaman bulamam›flt›r bu tür ölüm
tacirlerinin insanl›k suçlar›n› arafl-
t›rmaya. Kald› ki “BM” ad› alt›nda
yürütülen faaliyet çoktan “insani”
olmaktan ç›km›flt›r. Örne¤in, Li-
berya’daki BM kamplar›nda yafl-
lar› 8’e kadar düflen çocuklar ve
kad›nlar›n, 'g›da karfl›l›¤› sekse'
zorland›klar› bugünlerde gün-

demdedir. Önce aç b›rak›yorlar,
sonra açl›¤› silah olarak kullan›p
kâr sa¤l›yorlar.

Emperyalist dünyan›n bilgisi dahi-
linde dünyan›n yoksul co¤rafyala-
r›nda Nijerya’dakine benzer bir-
çok olay yaflan›yor. Kârlar› azala-
cak diye birçok hastal›¤›n çaresi-
nin bulunmas›n› bilerek engelle-
yen ilaç tekellerinin suçlar› burada
saymakla bitmez. 

Hitler’in t›p anlay›fl› ne diyordu:
“Ac›ma dduygusu ttan›maz...”

Pfizer Nijerya’da hangi dünya gö-
rüflü ile hareket etmifl?...

Fark yyoktur! Ne de olsa Afrikal› ço-
cuklar›n kan› sudan ucuz. Menge-
le de Yahudi çocuklar› için ayn›
düflünceleri tafl›yordu. 

Emperyalist tekellerin elinde olan
bilimin, insanl›¤a hizmet etti¤i gö-

rülmemifltir. Ya halklar›n bafl›-
na ya¤d›r›lacak bombalar›n
yap›m›nda, ya da kârlar›n›
daha da katlamak içindir on-
lar›n bilimi. Ve emperyalist
kapitalizm yeryüzünden si-
linmedikçe bu gerçek de¤ifl-
meyecek, yoksul halklar kor-

kunç ac›lar çekmeye devam
edecektir. 

Pfizer’in Kobay 
Çocuklar› ve 

Mengele’nin Ruhu

(Üstte) SSS’li
“hekimler”,

buz ddolu bbir
küvette, iinsan

kobaylarla dde-
ney yyaparken.
(Altta) KKobay-

lar›n› ttemer-
küz kkampla-

r›ndan ddevfli-
ren vve oonbin-

lerce iinsan›
deneylerinde
katleden DDr.
Mengele’nin
eline tteslim

edilmifl YYahu-
di ççocuklar›. 



Büyük Direnifl’in 122. flehidi
Fatma Koyup›nar’› anma etkinlikle-
ri sürerken, TAYAD’l›lar›n “Tecrite
Son” ça¤r›s› hem Fatma’n›n vasiye-
ti olarak hayk›r›l›yor, hem de Bü-
yük Direnifl’i içeride ve d›flar›da
sürdürenler halka duyuruluyor, ba-
fle¤meyenler selamlan›yor.

➥ ‹stanbul'un gecekondular›n-
da yoksul halk, kahraman flehidini
ba¤r›na bast› ve mücadelesi önünde
sayg› duruflunda bulundu. 

6 May›s günü Gülsuyu Hey-
kel'de yap›lan anma etkinli¤inde
"Fatma Koyup›nar Ölümsüzdür”
pankart› aç›ld› ve AKP’ye seslenile-
rek, “Daha ne kadar görmezden ge-
leceksiniz? Daha kaç insan›n ölme-
si gerekiyor?” denildi. Aç›klaman›n
ard›ndan Nurettin Sözen Park›'na
yürüyüfle geçen kitle, ‘Zafer Yak›n-
da’ marfl›n› söyleyerek umudun slo-
ganlar›n› hayk›rd›. fiiirlerin okun-
du¤u ve Sar›gazi Temel Haklar Mü-
zik Grubu Umuda Türkü'nün dinleti
verdi¤i anmaya 100 kifli kat›ld›.

Okmeydan› Sibel Yalç›n Par-
k›'nda 7 May›s günü düzenlenen an-
ma etkinli¤inde de 130 kifli Fat-
ma’y› selamlad›. Sinevizyondan
Fatma Koyup›nar ve annesinin ko-
nuflmalar›n›n da izletildi¤i etkinlik-
te Nurtepe Temel Haklar Müzik
Grubu dinleti verdi. 

Fatma Koyup›nar’›n flehitli¤inin
yaratt›¤› öfkenin yank›land›¤› yer-

lerden biri de Gazi Mahallesi’ydi.
6 May›s günü Gazi Temel Hak-
lar’da yap›lan anmada konuflan Öz-
gür Baflkaya, Fatma’y› ve Büyük
Direnifl'i anlattt›. 

“Hapishanelerde Tecrit Var!
Fatma Koyup›nar 122. Ölüm” pan-
kart› aç›larak 9 May›s’ta yap›lan
yürüyüflte de, Gazi sokaklar› mefla-
lelerle ayd›nlat›ld›. Temel Haklar
önünde bafllayan yürüyüfl boyunca
ölüm orucu direniflçilerinin isimleri
okunarak “Onurumuzdur” diye
hayk›r›ld›. Dövizlerin ve direniflçi-
ler ile Fatma’n›n resimlerinin tafl›n-
d›¤› yürüyüflün ard›ndan Sultan Dü-
¤ün Salonu önünde yap›lan aç›kla-
mada, bir gün önce yaflanan gözalt›-
lar protesto edilirken, Fatma Koyu-
p›nar’›n emekçi halk için kendini
feda etti¤i hat›rlat›larak, mücadele-
sini sürdürme sözü verildi. 120 kifli-
nin kat›ld›¤› aç›klaman›n ard›ndan,
gözalt› gerekçesi yap›lan pankart
ayn› yere as›ld›. 

Ba¤c›lar Karanfiller Kültür
Merkezi de 7 May›s günü Fatma
Koyup›nar'› anma etkinli¤i düzenle-
di. 140 kiflinin kat›ld›¤› anmada,
Esenler Tiyatro Atölyesi bir oyun
sergilerken, marfllar ve türküler Fat-
ma için söylendi. Yap›lan konuflma-
larda ise Fatma’n›n sosyalizm özle-
mini yerine getirme sözü vard›. 

➥ Ad›yaman HÖC 30 Nisan
günü Demokrasi Park›’nda düzenle-
di¤i eylemle Fatma’y› selamlarken,
"Tecrite Son. Fatma KOYUPINAR
Ölümsüzdür" yaz›l› pankart aç›ld›. 

➥ Erzincan Gençlik Derne¤i
üyeleri 5 May›s günü E¤itim-Sen
fiubesi önünde düzenledikleri ey-
lemde "F Tipi Hapishanelerde Tec-
rite Son” pankart› açarak s›k s›k
“Fatma Koyup›nar Ölümsüzdür,
Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” slo-
ganlar›  att›lar. Selma K›l›ç taraf›n-

dan yap›lan aç›klamada ise tecrit
bugün her yerdedir. Kimse ölümlere
sessiz kalmamal›d›r. Tecrit  kald›r›l-
mal›, ölümlerin önüne geçilmelidir"
denildi.

➥ Mersin TAYAD’l› Aileler’in
düzenli olarak yapt›klar› oturma ey-
leminde bu hafta “Gürcan Görüro¤-
lu Onurumuzdur” sloganlar› ön pla-
na ç›kt›. 8 May›s günü Büyükflehir
Belediye binas› önünde yap›lan ey-
lemde konuflan Gülbeyaz Karaer,
Büyük Direnifl’in içeride ve d›flar›-
da sürdü¤ünü hat›rlatarak, “Bizler
çok fley istemiyoruz . Bu ülkenin ha-
pishanelerinde tecrit iflkencesi ol-
mas›n, evlatlar›m›z düflünceleriyle
yaflas›n istiyoruz” dedi. Gürcan Gö-
rüro¤lu’nun bir “ana” oldu¤unu ha-
t›rlatan Karaer, Naz›m’›n fliirine at-
fen “analara k›ymay›n efendiler” di-
ye seslendi. Okunan fliirler ve at›lan
sloganlarla eylem son buldu. 

Mersin TAYAD'l›lar 5 May›s gü-
nü de Tafl Bina önünde yapt›klar›
aç›klama ile 1 May›s günü hapisha-
nelerde 13. Ekip’in, 5 May›s günü
de Adana fiakirpafla'da Gürcan Gö-
rüro¤lu'nun ölüm orucuna bafllad›k-
lar›n› duyurmufl, 'Tecrite Son' pan-
kart› aç›lan oturma eylemi s›ras›nda
Hasan Biber fli-
ir okumufltu. 

7 May›s’ta
ise çarfl› merke-
zinde Görüro¤-
lu'nun ölüm
orucu aç›kla-
mas›, Direnifl
Evi’nin telefon
ve adresi bildiri
yap›larak halka
da¤›t›ld›.  

➥ Sam-
sun’da her haf-
ta oldu¤u gibi
bu hafta cumar-
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Direnifli Sürdürenleri Selam



tesi günü de Süleymaniye Geçidi’n-
de oturma eylemi vard›. 6 May›s
günü düzenlenen eylemde “Tecrite
Son” pankart› açan TAYAD’l›lar, F
Tipi hapishanelerden gelen bir tut-
sak mektubunu okudular. Kand›ra F
Tipi’nden Ezgin Engin’in mektu-
bunda, oligarflinin herkese “hiç”li¤i
dayatt›¤› ifade ediliyordu. “Fatma
Koyup›nar Ölümsüzdür” slogan›yla
oturma eylemi bitirilirken, daha
sonra Çiftlik Caddesi’nde tecrite
iliflkin bildiriler halka da¤›t›ld›. 

➥ Tutsak mektubu okunarak
oturma eylemi yap›lan yerlerden bi-
ri de, Ankara Abdi ‹pekçi Park›

oldu. Parkta direnifllerinin 1000. gü-
nüne yaklaflan TAYAD’l›lar her haf-
ta yapmaya bafllad›klar› eylemi 6
May›s günü gerçeklefltirdiler. 

"Tecrite Son" ve "Sana Tecriti
Anlatmak ‹stiyorum" yaz›l› pan-
kartlar ile Fatma Koyup›nar ve Be-
hiç Aflç›’n›n resimleri tafl›nan ey-
lemde temsili hücre içinde aç›klama
yapan Mehmet Y›lmaz, "tecrit
varoldukça da anlatmaya devam
edece¤iz!” dedi. F Tiplerinin sadece
ölüm oruçlar›nda de¤il, intiharlara
sürükleyerek de can almaya devam
etti¤i kaydedilen aç›klaman›n ard›n-

dan, Tekirda¤ 1
No'lu F Ti-
pi'nden Hasan
Rüzgar'›n yaz-
d›¤› mektubu,
tiyatrocu Y›l-
maz Demiral
okudu. 

Fatma Ko-
yup›nar için,
direnifle baflla-
d›¤› gün olan 9
May›s günü de
Ankara Temel
Haklar binas›n-
da bir anma et-
kinli¤i gerçek-

lefltirildi ve Fatma’n›n kendi yaz› ve
konuflmalar›ndan örnekler sunuldu. 

➥ ‹stanbul’daki oturma eylemi
ise yine Sultanahmet Park›’nda
gerçeklefltirildi. 7 May›s günü yap›-
lan eyleme 100’den fazla kifli kat›-
l›rken, Fatma’n›n büyük bir resmi-
nin yan›s›ra, Behiç Aflç› ve yeni di-
renifle bafllayan Gürcan Görüro¤-
lu’nun da resimleri Sultanahmet’te
halk› selamlad›. Naime Kara tara-
f›ndan yap›lan aç›klamada, Fat-
ma’n›n “ben son olay›m” sözü ha-
t›rlat›larak, “O baflka yoldafllar›n›
yaflatmak için kendini feda etti. Bu
söz flimdi kendine insan›m diyen
herkese bir ça¤r›d›r. Çünkü AKP ik-
tidar› tecrit iflkencesine son vermez-
se Fatma son olmayacak! AKP ikti-
dar› flunu iyi bilsin ki; tecrite karfl›
ölüm orucunda olan, Av. Behiç Afl-
ç›, Gürcan Görüro¤lu, Serpil Caba-
dan, Sevgi Saymaz, Mustafa Tosun
ve Kamil Karatafl'ta ölecekler” ifa-
delerine yer verildi.

➥ Antalya TAYAD’l›lar da tec-
riti anlatan eylemlerini 1 May›s sal-
d›r›s› ve tutuklamalar›n ard›ndan
devam ettiriyorlar. 7 May›s günü
K›fllahan Meydan›'nda yap›lan ey-
lemde "Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun" pankart› açan TAYAD'l›
Aileler, ölümlerin 122 oldu¤unu ha-
t›rlatarak, “Bizler yaflad›¤›m›z tüm
bask›lara ra¤men ›srarla ve karar-
l›l›kla tecriti anlatmaya devam ede-
ce¤iz” dediler. Aç›klaman›n ard›n-
dan Kand›ra F Tipi’nden Ümit ‹l-
ter'in tecriti anlatan mektubu okun-
du. TAYAD’l›lar oturma eylemi s›-
ras›nda “Kahramanlar Ölmez Halk
Yenilmez, Sonuna Sonsuza Sonun-
cumuza Kadar Direnece¤iz"  slo-
ganlar› att›lar. 

➥ Hatay TAYAD'l› Aileler'in
tecrite karfl› yapt›klar› oturma ey-
lemleri 9. haftas›na girerken, Ulus

Meydan›'nda "Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun" slogan› kulak-
tan kula¤a yay›lmaya devam ediyor.
BDSP ve ESP’nin destek verdi¤i
eylemde, Büyük Direnifl’in kararl›-
l›¤›na vurgu yap›larak, “ülkemizin
F tipi hapishaneye dönüfltürülmesi-
ne, parsel parsel sat›lmas›na karfl›
direnen insanlar›n tecrit hücrelerin-
de öldürülmesine, provokasyonlarla
daha çok tecrit edilmesine karfl› di-
renifle destek olal›m” ça¤r›s› yap›l-
d›. Yar›m saat süren oturma eyle-
minde Bolu hücrelerinden Nurettin
Erenler'in mektubu okundu. 

➥ Adana TAYAD’l›lar her pa-
zartesi ‹nönü Park›’nda düzenledik-
leri eylemde, bu hafta Gürcan Görü-
ro¤lu’nun direnifle bafllad›¤›n› du-
yurdular ve destek için ziyaret ça¤-
r›s› yapt›lar. ‹çeride ve d›flar›daki di-
reniflçilerin resimlerinin yerald›¤›
dövizler tafl›yan TAYAD’l›lar ad›na
konuflan fiemsettin Kalkan, Gürcan
Görüro¤lu’nun neden ölüm orucuna
bafllad›¤›n› anlatan aç›klamas›n›
okudu. 

‹lgiyle izlenen aç›klama s›ras›n-
da halk›n aras›na giren bir provoka-
törün k›flk›rtma çabalar›na halk
prim vermezken, bir TAYAD’l› me-
gafonla konuflarak bu kifliyi teflhir
etti ve neden eylem yapt›klar›n› an-
latt›. Eylem s›ras›nda çevrede topla-
nan yaklafl›k 200 kifliye Görüro¤-
lu’nun evinin adres ve telefon bilgi-
lerinin bulundu¤u kart ve aç›klama-
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‹çeride ve D›flar›da Büyük 
ml›yor, “Tecrite Son” Diyoruz



s› da¤›t›ld›. 

➥ Malatya TAYAD'l› Aileler’in
her pazartesi yapt›klar› eylem, yine
AKP il binas› önündeydi. 7 May›s
günü yap›lan eylemde "Tecriti Kal-
d›r›n Ölümleri Durdurun'' pankart›
aç›ld›. Yap›lan aç›klamada, ölümle-
rin sorumlusunun AKP oldu¤u vur-
guland›. Daha sonra kent merkezin-
de 500 adet bildiri da¤›t›ld›.

➥ ‹zmir’de de TAYAD'l› Aile-
ler’in eylemleri devam ediyor. 6
May›s günü Kemeralt› Girifli'nde
yapt›klar› eylemde "F Tipi Hapisha-
nelerde Tecrite Son" pankart› açan
TAYAD’l›lar “Fatma Koyup›nar
Ölümsüzdür, Behiç Aflç› Onuru-
muzdur" sloganlar› att›lar. Yurdagül
Gümüfl taraf›ndan yap›lan aç›kla-
mada, tecrit politikas› ile halka,
emekçilere yönelik sald›r›lar aras›n-
daki ba¤ anlat›l›rken, Görüro¤-
lu’nun direnifle bafllarken yapt›¤›
aç›klama da okundu. 

Aç›klaman›n ard›ndan yap›lan
oturma eylemi esnas›nda da Kocaeli
1 No'lu F Tipi’nden Ümit ‹lter'in
mektubu okundu. ESP'nin de destek
verdi¤i eylem sloganlarla sona erdi.

Fatma’n›n Sesi 
Yurtd›fl›nda Da Yank›land›

Büyük Direnifl’in flehidi Fatma
Koyup›nar için yurtd›fl›nda da çeflit-
li eylem ve etkinlikler yap›ld›. Al-
manya baflta olmak üzere, Türkiye
konsolosluklar› önünde yap›lan ey-
lemde faflist rejimin hesap verece¤i
hayk›r›l›rken, direniflin kararl›l›¤›
13. Ekipler’le vurguland›. 

Almanya Düseldorf Türkiye
Konsoloslu¤u önünde yap›lan ey-
lemde “Tecritte 122. Ölüm Fatma
Koyup›nar Tecriti Kald›r›n” pankar-
t› aç›l›rken, 3 May›s günü Hamburg
Türkiye Konsoloslu¤u önündeki ey-
lemde, “Fatma Koyup›nar Ölüm-
süzdür” pankart› tafl›nd›. 

7 May›s Pazar Fatma Koyup›nar
için bir anman›n da düzenlendi¤i
Frankfurt’ta da Türkiye Konsoloslu-
¤u önünde TAYAD Komite taraf›n-
dan 5 May›s günü yap›lan protesto
eyleminde, "Tecritte 122. Ölüm Fat-
ma Koyup›nar Tecriti Kald›r›n" pan-
kart› tafl›narak konsolosluk önünde
megafonla konuflmalar yap›ld›. 

Hollanda’n›n Rotterdam Ken-
ti’nde bulunan Türkiye Konsoloslu-
¤u önünde düzenlenen eylemde kat-
liamc› devlet protesto edilirken; ‹s-

viçre TAYAD Komite
taraf›ndan Zürich
Konsoloslu¤u önün-
deki gösteride Fatma
Koyup›nar’›n resim-
leri yerald›. 

Berlin’de Türkiye-
liler’in yo¤un olarak
yaflad›¤› Kreuz-
berg’de düzenlenen
eyleme, Devrimci
Demokrasi, Devrimci
Durufl ve K›z›l Bay-
rak da destek verir-
ken, 13. Ölüm Orucu
Ekibi’yle ilgili
DHKP-C Tutsaklar

Örgütlenmesi’nin aç›klamas› okun-
du ve tecrit anlat›ld›. Ayr›ca Kreuz-
berg’te; "Fatma Koyup›nar’›n Ölü-
münden AB ve Türkiye Devleti So-
rumludur. Tecrite Son Verin" yaz›l›
pankart as›ld›. 

Almanya’da Dortmund Kültür
Merkezi’nde 7 May›s günü düzen-
lenen anmada, ölüm orucuna baflla-
yan Gürcan Görüro¤lu ve 13. Ekip-
ler de selamland›.

Avusturya’n›n baflkenti Viyana-
’da biri Parlamento karfl›s›na olmak
üzere as›lan iki pankartta, “Ölüm
orucunda 122. fiehit. Sorumlusu AB
ve Türkiye Devletidir” yaz›l›yd›.
Tecritin destekçisi Avrupa Birli-
¤i’nin merkezi Belçika’da da pan-
kartlar as›ld›. Liege’de  “Türkiye’de
Ölüm Orucu Direniflinde 122. fiehit
Fatma Koyup›nar Ölümsüzdür-
DHKC” imzal› pankart as›l›rken,
Avrupa Parlamentosu’nun karfl›s›na
as›lan devasa pankartta da AB’nin
sorumlulu¤u vurguland›. 

122. Ölümü ve Tecriti Halka 
Duyuranlara Sald›r› ve Gözalt›

‹stanbul’da Gazi Temel Haklar
üyeleri Özgür Baflkaya, Murat Öz-
demir, Sinan Y›ld›r›m, Nadir Ç›nar
ve Sait Ali Aslan; Küçükköy, Gazi-
osmanpafla, Su Deposu, Dörtyol,
Eski Karakol, ‹stiklal ‹lkö¤retim
Okulu, Karayollar› ve Sondurak'ta
as›lan "Hapishanelerde Tecrit Var,
Fatma Koyup›nar 122. Ölüm HÖC"
imzal› pankartlar› ast›klar› gerekçe-
siyle 8 May›s sabah› polisler tara-
f›ndan zorla gözalt›na al›nd›lar. Gö-
zalt›na al›nanlar›n bir k›sm› ayn›
gün b›rak›l›rken, di¤erleri ertesi gü-
nü serbest b›rak›ld›lar. 

8 May›s günü bir baflka gözalt›
da Antakya’da gerçekleflti. Sümer-
ler Mahallesi’nde 'Tecrite Son' afifl-
lerini asarken Hasan Kutlu ve Niya-
zi Harnubo¤lu sald›r›ya u¤rayarak
gözalt›na al›nd›. Halk›n Temel Hak-
lar’› arayarak bilgi verdi¤i sald›r›da,
her iki devrimci de yaralan›rken,
afifllerin izinli olmas›na karfl›n ger-
çeklefltirilen sald›r› protesto edildi.
Kutlu ve Harnubo¤lu gece geç saat-
lerde serbest b›rak›ld›.
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DHKC düzenledi¤i silahl› eylemlerle

Fatma’n›n hesab›n› sorarken, Cep-

heliler yaz›lamalar, afifl ve pankart-

larla flehidini selamlad›. 

Sanatç› NNurettin GGüleç SSultanahmet’teki eeylemde
"Halk›m›z›n GGelini"ni FFatma iiçin ssöyledi
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TAYAD’›n “Sana Tecriti
Anlatmak ‹stiyorum” sloga-
n›yla yürüttü¤ü çal›flmalar
kapsam›nda, as›lan afifllerde
isimleri yeralan tutsaklara
ülkenin birçok yerinden ve

halk›n birçok kesiminden mektuplar
geliyor. ‹flte bunlardan baz›lar›:

**

“Merhaba... Geçenlerde sürekli
okudu¤um gazetenin ön sayfas›nda
kocaman harflerle “sana tecriti an-
latay›m” diye yaz›yordu. Duymufl-
tum daha önce. Duvarlarda, afifller-
de ‘tecrite son’ yaz›lar›n› sürekli gö-
rüyorum. Ama tam olarak ne oldu-
¤unu bilmiyordum. Yaz›y› okuyun-
ca çok üzüldüm ve bir daha nefret
ettim. Geçen sene liseyi bitirdim....
‹nan bunlar› yazarken ellerim titri-
yor, çok üzülüyorum... Cevab›n›
dört gözle bekliyorum....” (Nalan
Yi¤itbafl / Hatay)

*
“Merhaba... Arkadafllar›m›n gös-

terdi¤i bir broflürle yeni bir  fleyler
ö¤rendim. Ö¤renmek güzeldir ama

ac› bir olay› ö¤renince sizlerin ve
yak›nlar›n›z›n çekti¤i ac›lar üzdü
beni. ‹nsanlar›n düflüncelerinden
dolay› bu tür yerlerde olduklar›n›
bilmiyordum. Bunun isminin tecrit
oldu¤unu da bilmiyordum. Kendi
ifllerime öyle yo¤unlafl›yordum ki,
baflkalar›n› düflünmek aç›kças› akl›-
ma bile gelmiyordu. Kendimi sizin
yerinize koydum. Kendime bile an-
latmas› imkans›z benim taraf›mdan.
Kimbilir sizler neler yaflad›n›z, ya-
fl›yorsunuz. Eminim ki, sizler anla-
tabilirsiniz. Lüfen bana yaz›n. Ben
üniversite ö¤rencisiyim. Sizin bana,
benim size yard›m›m›z olabilir....”
(P›nar Tezgel / Ankara) 

*

“‹nsanl›¤›n bitti¤i yerde bafllad›
yeniden umut tomurcuklar›m›z.
Çünkü gördük ki hala bizden geç-
mesin diye etti¤imiz insanl›k dilek-
leri yerine ulaflm›fl. Sadece umudu-
muz de¤il, sesimiz, yüreklerimizde-
ki kocaman sevgimiz de ayn› dilek-
lerle yola ç›k›yor ve senin gibi bir
çoklar›na ulaflma arzusuyla yan›yor. 

Sizler benim umudumun yefleren
tohumlar› oldunuz. Ben de size yaz-
maktan onur duyuyorum. Sayg›la-
r›mla...” (Burcu Yurdakul / ‹stanbul)

*

“... Birçok fleyden haberdar ol-
mama ra¤men, tecritin anlam›n› bil-
miyordum düne kadar. Dün Karfl›-
yaka Çarfl›’da TAYAD’l›lar›n elle-
rinde bildirilerle seslerini duyurma-
ya çal›flt›klar›n› gördüm. Hemen
yaklafl›p bir bildiri de ben ald›m.
Kendimi haz›r hissetti¤imde oku-
dum yaz›lanlar›, tüylerim ürpererek.
Üzgünüm olanlara, sizlere yaflat›-
lanlara, ama asla umutsuz ed¤ilim. 

... 19 yafl›nda, ÖSS’ye ve sonra-
s›nda da konservatuar s›navlar›na
haz›rlanan bir gencim. Gençli¤imin
verdi¤i güçle, elimden geldi¤ince,
hatta s›n›rlar›m› zorlayarak tecriti
olabildi¤ince çok say›da insana an-
lataca¤›m, sizler için, bizler için,
yar›nlar için...” (Gökçe... / ‹zmir)

*

“... Bugün içimi titreten bir yaz›
okudum. Tecrit ile, yaflad›klar›n›zla
ilgili. Çekti¤iniz s›k›nt›lar› anl›yo-
rum ve tüm kalbimle bu iflkencele-
rin sona ermesini diliyorum. Hiçbir
flekilde akl›m ve kalbim bu olayla-
r›n yaflat›lmas›n›, insanlar›n bu
flekilde cezaland›r›lmas›n› kabul et-
miyor...” (Ayten... / Ankara)

Hapishanelerde nneler ooluyor? BBilmek HHakk›n›z!

HABERLERTECR‹TTEN

Tutsaklara mektuplar...

Rote Hilfe’den 
Özgür Tutsaklara

“Komintern, de¤iflik ülkelerde; komünist, devrimci ve
ilericilerin faaliyet gösteren Politik Tutsaklarla Dayan›flma

Örgütlerini, K›z›l Yard›m Enternasyonali ad› alt›nda birlefltir-
miflti. K›z›l Yard›m Enternasyonalizmi, zindanlarda ve toplama
kamplar›nda her türlü insanl›k d›fl› muameleye karfl› yi¤itçe dire-
nen politik tutsaklar›n, d›flar›daki sesi ve nefesi olmufltu. Kamuoyu
oluflturmada, an›nda tepki göstermede, maddi ve manevi destek
sunmada ciddi baflar›lara imza atm›flt›. 

Politik tutsaklarla dayan›flman›n önemini bilinçlere kaz›mak
için K›z›l Yard›m Enternasyonali, 18 Mart'› Uluslararas› Politik

Tutsaklarla Dayan›flma Günü ilan etmiflti. O günden beri 18
Mart kutlanagelmifltir. Her ne kadar uluslararas› niteli¤ini kaybet-
mifl olsa da anlam ve önemi dünden daha acil hale gelmifltir. Özgür
Tutsaklarla Dayan›flma Örgütleri, bu miras›n minyatürü olsa gerek. 

Emperyalist sald›rganl›k gün geçtikçe artmaktad›r. Devrimci
muhalefeti bast›rmak için çeflit çeflit cezaevleri infla edilmektedir. F
Tipleri, D Tipleri, Guantanamolar, Ebu Garipler ve ABD'nin gizli ce-
zaevlerinin varl›¤›n› sürdürdü¤ü bu dönemde 18 Martlar’›n anlam
ve önemi daha da artmaktad›r. 

En içten devrimci duygular›m›zla 18 Mart’›n›z› kutluyor, özgür-
lük kavgan›zda baflar›lar diliyoruz. 

Uluslararas› Çal›flma Grubu / ROTE H‹LFE 
(Kocaeli Kand›ra F Tipi’ndeki tutsaklara gönderilmifltir)
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“Merhaba..,

K›sa say›lmayacak bir süre (5
y›l) tek bafl›na tutulma deneyimi ya-
flam›fl bir Özgür Tutsak olarak, sana
tecriti anlatmak isterim. 

Ama bunu kendi cümlelerimle
yaparsam ya sat›rlar›m›n üstü kara-
lan›r ya da bu mektup bir bütün ola-
rak “sak›ncal›” bulunur. Ki bu ihti-
malin varl›¤› bile, tecrit konusunda
bir fikir verir. Bu yüzden, sana ya-
zar Stefan Zweig’›n “Satranç” isim-
li eserinde bahsetti¤i tecrit uygula-
mas›n› aktaraca¤›m.

“... Bizi tümüyle hiçli¤in içine
yerlefltirdiler, çünkü bilindi¤i gibi
yeryüzünde hiçbir fley insan ruhuna
hiçlik kadar bask› yapamaz...

... Tek bir söz söylemesine ve tek
bir soruyu yan›tlamas›na izin veril-
meyen gardiyandan baflka bir insan
yüzü görmedim; göz, kulak, bütün
duyular sabahtan geceye, geceden
sabaha kadar en ufak bir besin alm›-
yordu. ‹nsan kendi sesiyle, kendi
bedeniyle ve masa, yatak, pencere,
le¤en gibi dört-befl dilsiz nesneyle
çaresizlik içinde tek bafl›na kal›yor-
du; suskunlu¤un siyah okyanusun-
daki cam fanuslu bir dalg›ç gibi
yans›yordu insan, kendisini d›fl dün-
yaya ba¤layan hayat›n kopmufl ol-
du¤unu ve o sessiz derinlikten hiç-
bir zaman yukar› çekilmeyece¤ini
ayr›msayan bir dalg›ç gibi hatta. Ya-
pacak, görecek, duyacak hiçbir fley
yoktu, her yerde ve sürekli hiçlikle
çevriliydi insan...

... ‹nsan sabahtan akflama kadar
bir fley olmas›n› bekler ve hiçbir fley

olmaz. Bekleyip durur insan. Hiçbir
fley olmaz. ‹nsan bekler, bekler, fla-
kaklar› zonklay›ncaya kadar düflü-
nür, düflünür, düflünür. Hiçbir fley
olmaz. ‹nsan yaln›z kal›r. Yaln›z.
Yaln›z...

... ‹nsan›n çevresindeki hep ayn›
hiçli¤in, bu hep ayn› masa, yatak,
le¤en ve duvar ka¤›d›n›n ve hep ay-
n› suskunlu¤un, insana bakmadan
yeme¤ini içeri iten hep ayn› gardi-
yan›n, insan› ç›ld›rtana kadar bofl-
lukta dönüp duran hep ayn› düflün-
celerin insan› nas›l yiyip bitirdi¤ini
ve y›kt›¤›n› kimse kimseye anlata-
maz...”

(...)

Tecrit, bu anlat›m›n da ötesinde
bir gerçeklik olarak uygulanmaya
devam ediyor. Ve bizler, tecritin da-
yatt›¤› o hiçli¤e teslim olmamak
için direniyoruz. Ki bu çok do¤al ve
zorunludur. Zira, aksi takdirde bizi
var eden kiflili¤i-
mizin, düflünce
ve ideallerimizin
bileflkesi olan
onurumuzun o
hiçlik denizinde
bo¤ulmas› kaç›-
n›lmazd›r. 

Ama hay›r! 

Düflünceleri-
mizden asla vaz-
geçmeyece¤iz.
S e n a r y o s u n u
zorbal›¤›n yaz-
d›¤› kirli bir ha-
yat›n ucuz figü-
ranlar› olmay›

reddediyoruz. Biliyoruz
ki, tecrit politikas› bir bü-
tün olarak hayata ve hal-
ka dayat›lmaktad›r ve F
Tipleri bu politikan›n la-
boratuvar›d›r. Ama biz,

beyaz deney fareleri olmay› redde-
diyoruz. ‹nsanl›k onurunu ve umu-
dumuzu can pahas›na koruyoruz.

F Tiplerinin ak›l hocas› Amerika
ve Avrupa Birli¤i’dir. Finansman›n›
Dünya Bankas› sa¤lam›fl, yap›m›n›n
kredisini IMF onaylam›flt›r. 

Peki neden? 

Memur maafllar›ndan, iflçi ücret-
lerinin k›s›tlanmas›na de¤in, ülke-
mizi tahakküm alt›na alan bu em-
peryalist güçler, tecritin uygulan-
mas›n› neden bu kadar çok istiyor-
lar? ‹flte bu sorunun cevab›n› aray›p
araflt›r›rsan›z, bizim tecrite neden
karfl› koydu¤umuzun cevab›n› da
bulursunuz. Ki tam da bu nedenle,
emperyalizme karfl› ba¤›ms›zl›ktan
yana olan herkesi yan›m›zda hisse-
diyor, yan›m›zda olmalar›n› istiyo-
ruz. 

Çünkü tecrit nas›l emperyalizm
ve iflbirlikçilerinin politikas›ysa,
tecrit- teslimiyet politikas›na karfl›
koymak da vatanseverlerin görevi-
dir. Ki tecritin içeride- d›flar›da da-
yatt›¤› hiçli¤i, vatanseverlerin ço-
¤ullu¤uyla yenece¤iz.

Hepimizden hepinize selamlar,
sevgiler.

Ümit ‹lter / Kand›ra F Tipi

“Tecritin dayatt›¤› o hiçli¤e 
teslim olmamak için direniyoruz”

‘Düflman’ Ahlak› Da Yok! 
Tecritçilerin bir düflman›n dahi sahip olmas› gereken ah-

laka sahip olmad›klar›n›n son örneklerinden birini, Tekirda¤
1 No'lu F Tipi'nden Hasan Rüzgar'›n yazd›¤› mektuptan ak-
tar›yoruz:

"Kald›¤›m›z mekanda bu ay yaflanan kimi hak ihlalleri için sana
yazmak istedim. Mektup yasa¤›m devam etti¤i için bunu yine Ba-
r›fl'›n üzerinden gönderiyorum. Özetle bunlara de¤inecek olursam;

Yusuf Kaplan adl› yeni tutuklanan arkadafl›m›z›n bir aya¤› ma-
y›n patlamas› sonucu kopmufltur, bu durumda kendi ihtiyaçlar›n›
karfl›layamamaktad›r. Buna ra¤men Yusuf Kaplan'› cezaevi idaresi
tekli hücreye koymufl arkadafllar›m›z›n yan›na geçmek için yapt›¤›
giriflimler gerekçe gösterilmeden reddedilmifltir.”

Bizi tümüyle hiçli¤in içine yerlefltirdiler, çünkü bilindi¤i
gibi yeryüzünde hiçbir fley insan ruhuna hiçlik kadar bas-
k› yapamaz... Tek bir söz söylemesine ve soruyu yan›tla-
mas›na izin verilmeyen gardiyandan baflka bir insan yüzü
görmedim; göz, kulak, bütün duyular sabahtan geceye,

geceden sabaha kadar en ufak bir besin alm›yordu
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20 y›ld›r sü-
ren ‹TÜ fien-
likleri bu y›l da
3-8 May›s gün-
lerinde, gençli-
¤in ülke gün-
demini, gençli¤in sorunlar›n› tart›fl-
t›¤›, coflkusunu paylaflt›¤› etkinlik-
lerle gerçekleflti. Ancak önceki y›l-
lardan farkl› olarak gençli¤in müca-
delesini bölücü tav›rlar yafland›. 

YÖGEH’in Dayatmas›

Son süreçte devrimci hareketlere
karfl› çeflitli sald›r›lar› ile “günde-
me” gelen YÖGEH’in, flenli¤in ha-
z›rl›k sürecinde özellikle Ekim
Gençli¤i’ne yönelik sald›rgan ve
yasakç› tutumu yafland›. 

Ekim Gençli¤i'nin flenli¤e kat›l-
mas›n› istemeyen YÖGEH'in bu da-
yatmac› tavr› karfl›s›nda
Gençlik Federasyonu, tav›r
al›nmas› gerekti¤ini tart›fl›r-
ken, di¤er gençlik örgütlen-
melerinin YÖGEH'in tehdit-
lerini dikkate almamas› ne-
deniyle böyle bir karar al›na-
mad›. Bunun üzerine, ‹TÜ
fienlikleri’ni ilk olarak ör-
gütleyen DEV-GENÇ’lilerin
miras›n› sahiplenen Gençlik
Federasyonu, gelene¤i tek
bafl›na sürdürme karar› ald›.
Bu karara daha sonra Kald›-
raç ve Halk›n Kurtulufl Partisi
Gençli¤i de kat›ld›. 

"Ekim Gençli¤i'ne stand açt›r-
mayaca¤›z" tavr›na sessiz kal›na-
mazd›. Gençlik Federasyonu bafl›n-
dan beri Ekim Gençli¤i'nin flenlikle-
re gelece¤ini, stand›n› açaca¤›n›,
do¤ru olan›n bu oldu¤unu savundu.
YÖGEH'lilerin flenli¤i 4 May›s'ta
bafllarken, di¤er gençlik örgütlen-
meleri flenliklere kat›lmad›.

‹TÜ fienlikleri bu hava içerisin-
de bafllad›. Standlar aç›ld›. 

Gençli¤in Coflkusu

fienlik program› Grup S›lam, Er-
dal Güney, Bayar fiahin ile arkadafl-
lar› ve ‹Ü Hemflin Halk Oyunu Eki-

bi'nin kat›l›m› ile gerçeklefltirildi.
Akflam saatlerinde ise yazar Temel
Demirer “Latin Amerika” ile ilgili
bir seminer verdi. 5 gün süren flen-
lik için çad›rlar kuruldu. ‹lk gün 100
ö¤renci flenli¤e kat›ld›. 

‹kinci gün, Av. Taylan Tanay,
TAYAD'l› Ünzile Aras “Tecrit” ko-
nulu bir panel düzenlediler. Okulun
kültür sanat birimi salonunda yap›-
lan panelde, Fatma Koyup›nar'›n
milletvekillerine seslenifli sineviz-
yon ile izletildi. Sonras›nda Ünzile
Aras 6 y›ld›r direnen tutsaklar›n ay-
n› kararl›l›kla ölüm orucunu sürdür-
düklerini ifade etti ve “Tecritin

kalkmas› için herkes bir fleyler ya-
pabilir" dedi. 

Avukat Taylan Tanay da, Behiç
Aflc›'n›n direniflinden sözederek, ik-
tidar›n sansür politikas›na de¤indi.
Tecritin hapishanelerde uygulan›fl›-
n› anlatan Tanay, herkesin Behiç
Aflç›'n›n ziyaretine gitmesini istedi. 

Gece atefller bafl›nda geleneksel
sohbetlerle süren flenlik kapsam›nda
film gösterimi yap›ld›. 

fienli¤in 3. günü ise Denizler'in
anmas› yap›ld›. Kantin önünde Ma-
hir Çayan'›n, Deniz Gezmifl'in ve
‹brahim Kaypakkaya'n›n resimleri-
nin oldu¤u bir pankart aç›larak ger-
çeklefltirilen anmada, marfllar söy-
lendi ve sloganlar at›ld›.

Ayn› gün içerisinde Hakan Dil-

meç ve fiair
‹brahim Kara-
ca taraf›ndan
"Emperyalizm
Savafl ve Orta-
do¤u" konulu

bir panel düzenlendi. 

Panelde Hakan Dilmeç emper-
yalizmin sömürü ve talan u¤runa
halklar› katletti¤ini anlat›rken, Ka-
raca ise Filistin ve Irak'la ilgili fliir-
lerini okudu. Akflam saatlerinde yi-
ne bir film gösterimi yap›l›rken ça-
d›rlar›n kuruldu¤u flenlikte atefl ba-
fl›nda sohbetler yap›ld›, halaylar çe-
kildi. 

4. gün akflam saaterinde, Büyük
Direnifl’in son flehidi Fatma Koyu-
p›nar için bir anma etkinli¤i gerçek-
lefltiren gençlik, Fatma’y› ve Fidan
Kalflen Ölüm Orucu Ekibi’ni anla-
tan bir tiyatro oyunu da sergiledi. 

8 May›s günü ya¤mur
program› uzat›rken saat
14.00 sular›nda faflistlerin
"PKK'ya Hay›r" yürüyüflü
ad› alt›nda bildiri da¤›tt›kla-
r›n›n ö¤renilmesi üzerine, bu
güruh dövülerek cezaland›-
r›ld›. Ö¤renciler, "Kahrolsun
Faflizm Yaflas›n Mücadele-
miz, ‹TÜ Faflizme Mezar
Olacak, Biji Biratiya Gelan"
sloganlar› att›lar. Ayn› gün,
flenlik pankart›n› indiren bir
faflist de Gençlik Federasyo-

nu, Kald›raç ve HKP gençli¤i tara-
f›ndan dövülerek cezaland›r›ld›.

Polis, gençlerin kat›l›m›n› engel-
lemek için okula abart›l› bir flekilde
gözda¤› amaçl› y›¤›nak yaparken,
ö¤renciler “Katil Polis Üniversite-
den Defol" sloganlar›yla bu durumu
protesto ettiler. 

fienlik program›, Grup Saki’nin
flark›lar› ile bafllad› ve ‹Ü Semah
Ekibi’nin gösterisi ile devam etti.
Grup Halesa Karadeniz ezgilerini
seslendirirken, Hilmi Yaray›c› genç-
li¤in coflkusunu türküleri ile art›rd›.
Yaray›c› son olarak Grup Yorum
Korosu ile birlikte Cemo'yu söyledi. 

Yo¤un ya¤mura, faflist provo-
kasyona karfl›n son gün 200 kifli
flenli¤e kat›ld›.

20. GELENEKSEL ‹TÜ fiENL‹⁄‹

Gelenek Coflkuyla Sürüyor

gençlik
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Özellikle gençli¤i hedef alan faflist sald›r›lar giderek
t›rman›yor. Devlet güçlerinden ald›klar› destekle sald›-
ran faflistler gençli¤i ve giderek tüm halk› sindirmek ve
hakim olmak istiyorlar. Gençlik bu sald›r›lar karfl›s›nda
y›lmayacak, sinmeyecek ve faflist terörü püskürtecektir. 

Devrimci gençli¤in tarihi, deneyimleri ve kararl›l›¤›
bunun teminat›d›r. 

Bu arada faflist sald›r›lara paralel olarak süren sorufl-
turma terörüne de¤inmeden geçmeyelim. “‹.Ü.’de siya-
seti bitirece¤im” diyerek, gerçekte devrimci ö¤rencileri
okuldan tecrit etmeyi anlatt›¤› art›k net olan ‹stanbul
Üniversitesi Rektörü Mesut Parlak, son iki haftada
100’den fazla devrimci demokrat yurtsever ö¤renciye
soruflturma açt›rd›. 

Bir kez daha yineliyoruz ki; YÖK’çü rektörler, faflist
sald›r›lar; devrimci gençli¤i okullardan söküp atmaya
çal›flsa da, baflaramayacaklar.

‹TÜ’de Sald›r›: “Ya Allah Bismillah!”

8 May›s tarihinde ‹TÜ Yemekhanesi’nde “PKK'ye
karfl› yürüyüfle ça¤r›” içerikli bildiriler da¤›tan 20 kadar
faflist, Gençlik Derne¤i, YÖGEH, Kald›raç, HKP ve
flenliklerde stand açmaya gelen devrimci demokrat ö¤-
renciler taraf›ndan dövülerek cezaland›r›ld›lar. Bildiri-
lerde “PKK'lerin flenlik yapaca¤›, bu flenli¤e herkesin
bayrak al›p gelmesi” gibi provokatif ifadelere yer veri-
liyordu. 

Ertesi günü ise, bu yürüyüfle ö¤rencilerin kat›lmama-
s› için ça¤r›lar yap›ld›. Ancak ‹TÜ'de olan ve d›flar›dan
gelen faflistlerin, bir kesim ö¤renciyi provokasyonlar›na
alet etmelerine engel olunamad›.

Sabah saatlerinde ‹nflaat Fakültesi'nde faflistlerin sal-
d›r›lar› yaflan›rken, saat 13.00’de yaklafl›k 500 kiflilik fa-
flist güruh, "Kahrolsun PKK, Apo'nun P...leri Y›ld›ra-
maz Bizleri, fiehitler Ölmez Vatan Bölünmez, Ya Allah
Bismillah Allahu Ekber" sloganlar›yla yürüyüfle geçti. 

Yürüyüfl sonunda flenlik alan›n›n etraf›na gelen fa-
flistler küfürlerle satafl›rken, çevik kuvvet de güvenlikle-
rini alm›fl, flenlik alan›ndaki ö¤rencileri kuflatm›flt›. 

Sald›r› okul önünde bir ö¤rencinin linç edilmek is-
tenmesine kadar uzand›. Demir çubuklarla dövülen ö¤-
rencinin ameliyata al›nd›¤› ö¤renildi. fienlik alan›ndaki
ö¤renciler ise okuldan toplu ç›k›fl yapt›lar. 

E¤irdir’de Sald›r›

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi E¤irdir Mes-
lek Yüksek Okulu Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i Bölümü

2. s›n›f ö¤rencisi Tekin Asi ve Raci Görentafl, 15 kiflilik
faflist bir grubun sald›r›s›na u¤rad›. 

Okul d›fl›nda yaflanan sald›r›ya iliflkin bir aç›klama
yapan ö¤renciler, uzun zamand›r faflistlerin sataflma ve
bask›lar›na maruz kald›klar›n›, ancak okul yönetiminin
hiçbir önlem almad›¤›n› belirtiler. Sald›r› sonras›nda
olay yerine gelen polisin kendilerini karakola götürdü-
¤ünü belirten Asi ve Görentafl, yetkililerin yaflanan bas-
k›lardan haberdar oldu¤unu ancak görmezden geldi¤ini
ifade ettiler. 

Sald›r› sonucu vücutlar›n›n çeflitli yerlerinden yara-
lanan Asi ve Görentafl, savc›l›¤a suç duyurusunda bulu-
nacaklar›n› belirtiler. 

Faflist Propagandaya ‹zin Yok!

10 Nisan günü, ‹zmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde
faflist, flovenist bildiriler da¤›tmak isteyen 20 civar›nda
faflist, devrimci-demokrat ö¤renciler taraf›ndan dövüle-
rek sloganlar eflli¤inde okuldan at›ld›.

Ba¤c›lar'da Sald›r›ya Halk›n Cevab›

Fatma Koyup›nar'›n anmas›na ça¤r› afiflleri asan iki
HÖC’lü, 5 May›s günü akflam saatlerinde Ba¤c›lar Ya-
vuz Selim Mahallesi'nde faflistlerin sald›r›s›na u¤rad›.

Ulafl ve ‹lker fiahin adl› Ba¤c›lar Karanfiller Kültür
Merkezi çal›flanlar›na önce sözlü sataflmalarda bulunan
faflistler, daha sonra sald›r›ya geçtiler.  

Sald›r›y› duyan Ba¤c›lar halk›, faflistleri uyar›rken,
k›sa bir süre sonra mahalle halk› faflistleri cezaland›r-
mak için harekete geçti. 

Çetelerin yuvaland›¤› faflist esnaflar›n iflyerlerini ka-
pat›p kaçt›klar› görülürken, Ba¤c›lar halk›, kültür mer-
kezi çal›flanlar›na yap›lan sald›r›n›n öfkesiyle, “Faflizmi
Döktü¤ü Kanda Bo¤aca¤›z, Faflizme Karfl› Omuz Omu-
za" sloganlar› atarak bir internet kafeyi ve k›rtasiye dük-
kan›n› tahrip ettiler. Bu esnada çevrede toplanan insan-
lar›n, faflistlerin yuvas› olan bu mekanlara karfl› düflün-
celerini, "iyi yap›yorlar" diyerek ifade etmeleri dikkat
çekti. 

gençlik

Faflist Sald›r›lar Sürüyor
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5 May›s günü Hacettepe Üniver-
sitesi Beytepe Kampüsü'ne konfe-
rans vermek için gelen Rauf Denk-
tafl, ö¤rencilerin protestosu ile kar-
fl›laflt›. 

Demokratik hakk›n› kullanan
ö¤rencilerin karfl›s›na ç›kar›lan jan-
darma vahflice sald›rarak, 8 ö¤renci-
yi gözalt›na ald›. 

Ankara Gençlik Derne¤i üyesi
Onur Y›ld›z ve Erdem Sevim’in de
yerald›¤› 8 ö¤renci de çeflitli yerle-
rinden yaraland›. Ayr›ca at›lan gaz
bombalar› ve coplarla çok say›da
ö¤renci de hastaneye kald›r›ld›. 

Aya¤›na bomba isabet eden
Gençlik Derne¤i üyesi Yalç›n Çak-
mak’›n bacak kaslar› ve kemi¤inin
parçaland›¤› ö¤renilirken, ameliya-
ta al›naca¤› bilgisi verildi. 

Sald›r›ya iliflkin bir aç›klama ya-
pan Ankara Gençlik Derne¤i, ülke
genelinde gençli¤e yönelik sald›r›-
lardan ayr› olmad›¤›n›n alt›n› çize-
rek, konferans sonunda ö¤rencilerin
söz al›p konuflmak istedi¤i s›rada
sald›r› iflaretinin “ne konuflturuyor-
sunuz bunlar› at›n d›flar›” diyen, ‹k-
tisadi ‹dari Bilimler Dekan› taraf›n-
dan verildi¤ini kaydetti. 

Ö¤rencilerin tekme tokat vahfli-
ce dövülerek gözalt›na al›nd›¤›n›,
befl kiflinin yürüyemeyecek hale ge-
tirildi¤ini duyuran Gençlik Derne¤i,
salon d›fl›nda da panzerli jandarma
birliklerinin gaz bombalar›, coplar,
plastik mermiler ve tazyikli sularla
ö¤rencilere savafl ilan etti¤ini dile
getirdi. 

Bu sald›r›da Yalç›n Çakmak’›n
yan›s›ra bir ö¤rencinin de coplarla
kolunun k›r›ld›¤› bilgisi verilen
aç›klamada, flu ifadelere yer verildi:

“Bizler y›llard›r haklar›m›z› sa-
vundu¤umuz için, halk için bilim
halk için e¤itim istedi¤imiz için üze-
rimize panzerlerle, silahlarla sal-
d›rd›lar ve bugün de bedel ödeyerek
kazand›¤›m›z tüm haklar elimizden
al›nmaya çal›fl›l›yor. Hacettepe
Üniversitesi yönetimi de ülkeyi yö-
neten faflist anlay›fl›n sürdürücüsü
oldu¤unu göstermifltir. Bizler dev-
rimci gençlik olarak ne bu sald›r›la-
ra boyun e¤ece¤iz ne de genel ola-
rak ülke ve dünya sorunlar›na karfl›
tepkisiz kalaca¤›z.” 

Albaydan Tehdit, Dekandan 
Talimat, J‹TEM’den Terör

Sald›r›ya u¤rayan ö¤rencilerden
Onur Y›ld›z, Denktafl’› protesto ne-
denlerini, ony›llard›r faflist rejimin
K›br›s’ta temsilcili¤ini yapan Denk-
tafl’›n, konuflmalar›n›n flovenizmi
körükleme, ülke genelinde estirilen
terörü art›rmaya hizmet etmesi ola-
rak ifade etti. “Denktafl gibilerinin
okulumuzda yeri yoktur” diyen Y›l-
d›z, Denktafl’›n hamasi demokrasi
nutuklar›n› teflhir ettiklerini belirte-
rek, “‹‹BF Dekan›’n›n özel talimat-
la sald›¤›, sonradan J‹TEM mensu-
bu olduklar›n› ö¤rendi¤imiz tak›m
elbiseli yabanc›lar›n sald›r›s›na u¤-
rad›k. D›flar›ya kadar tekme tokat
sürüklenerek ç›kar›ld›k. Ve d›flar›da
bekleyen jandarma taraf›ndan gö-

zalt›na al›nd›k. Bu s›rada d›flar›da
bekleyen ve çat›flma halinde olan
di¤er bir grup arkadafllar›m›z›n
üzerlerine hedef gözeterek gaz bom-
balar›, plastik mermiler at›ld›. 

Ayn› zamanda Alay Komutan›
oturum aras›nda yan›m›za gelip
içeride tek kelime a¤z›m›z› açarsak
bizi tutuklatmakla tehdit etti.” diye
konufltu. 

Faflist Baykal Kovuldu

Beytepe’de düzenlenen konfe-
rans›n ilk gününde de, Gençlik Der-
nekliler’in de yerald›¤› ö¤renciler,
CHP Lideri Deniz Baykal’› konufl-
turmayarak okuldan kovdular.

Giderek gerici, faflist saflara sav-
rulan ve aleni flekilde halka karfl› sa-
vafl› destekleyen Baykal, konuflmas›
s›ras›nda ö¤rencilerin protestolar›
ile karfl›laflt›. Kendine sosyal de-
mokrat diyen bir parti liderinin sol-
cu ö¤renciler taraf›ndan protesto
edilmesi dikkat çekerken, Baykal’›n
tepkisi di¤er burjuva politikac›lar›n-
dan farks›z oldu. 

Ö¤rencilerin protestolar›n› “flov
bafll›yor” diye karfl›lay›p kürsüden
inerek okulu terkeden Baykal’›n bu
sözleri ile, Tayyip’in halk›n protes-
tolar›na verdi¤i “artistlik yapma-
y›n” sözü aras›nda hiçbir fark yok-
tur. Zihniyet ayn›d›r, halka, gençli-
¤e, köylüye, iflçiye bak›fl ayn›d›r. 

‘Terör Uzman› Ö¤retmen 
Komiteleri’ne Protesto

‹çiflleri Bakanl›¤›'n›n "Terör uzman› ö¤retmen ko-
miteleri" oluflturmas›n› öngören gizli genelgesi, E¤i-
tim-Sen taraf›ndan yap›lan aç›klamayla protesto edildi.
E¤itim-Sen Bas›n Yay›n Sekreteri Say›m Gültekin, ö¤-
retmenlerin e¤itim ve ö¤retimle mükellef bir uzmanl›k
mesle¤i oldu¤unu, bu nedenle genelgede sözü edilen

görevin ö¤retmenlere verilmesinin aç›kça yasaya ayk›-
r› oldu¤unu vurgulad›. Bakanl›¤›n genelgeyi acilen ge-
ri çekerek ö¤retmenlerden, halktan ve ö¤rencilerden
özür dilemesini isteyen Gültekin, AKP hükümetinin,
fiemdinli ve Diyarbak›r'da yaflanan olaylardan sonra
muhalefeti kontrol alt›na almak için böyle uygulamala-
ra baflvurdu¤unu dile getirdi.

Bakanl›k, ö¤retmenleri halka karfl› savaflta örgütle-
mek ve ö¤rencilere karfl› kullanmak amac›yla bir ge-
nelgeyi tüm il valiliklerine göndermiflti.

Ö¤rencilere Denktafl Terörü



Belçika’da 28 fiubat’ta Bruges
Ceza Mahkemesi’nin verdi¤i kara-
r›n Temyiz Mahkemesi, 8 May›s’ta
Gent Mahkemesi’nde yap›ld›.

DHKC Davas›’ndan tutuklu bu-
lunan Musa Aso¤lu, fiükriye Akar
ve Kaya Saz’›n kat›ld›¤› duruflmaya,
Hollanda’da da tutuklanan Bahar
Kimyongür kat›lamad›.

Savc› Tecrit ‹flkencesini Savundu

Avukatlar›n, savunmaya haz›r-
l›kta kendilerinin ve müvekkilleri-
nin yaflad›klar› sorunlar› ve engelle-
meleri dile getirerek davan›n erte-
lenmesi yönündeki taleplerini kabul
eden mahkeme, duruflmay› 11 Eylül
2006 tarihine erteledi. 

Tutuklu yarg›lanan 3 devrimci-
nin avukatlar› yapt›klar› konuflma-
larda özellikle uygulanan a¤›r tecrit
koflullar›na da de¤inerek, müvekkil-
lerinin hapishanede di¤er tutuklu-
larla temas kuramad›klar›n›, gece-
gündüz her yar›m saatte bir gardi-
yanlar taraf›ndan kontrol edildikle-
rini, uyuyamad›klar›n›, havaland›r-
maya tek bafllar›na ç›kar›ld›klar›n›
ve mektup verilmedi¤ini söylediler.

Mahkemede Federal Savc› Johan
Delmulle ise, zaten tutsak olan dev-
rimcilerin firar›n› engelleme amaçl›
oldu¤unu belirterek tecrit iflkencesi-
ni savundu. 

Savunma Hakk› Tehdit Alt›nda

Öte yandan, Avukat Jan Fermon
Bruges Hapishanesi’nde tutsak olan
Musa Aso¤lu, Kaya Saz ve fiükriye
Akar’a halen kat› bir tecrit rejiminin
uyguland›¤›n› vurgulayarak, bu du-
rumun DHKC Davas›’nda savunma
haklar›n›n gasbedilmesine neden ol-
du¤unu kaydediyor. Aso¤lu’nun
Avukat› Fermon, iki haftad›r mü-
vekkiliyle görüflme imkan› bulama-
d›¤›n› belirterek ciddi bir engelle-
meyle karfl› karfl›ya olduklar›n› dile
getirdi. Av. Fermon, Aso¤lu’nun gö-

rüfllerde not tutmak için elindeki ka-
¤›tlara ya da sürekli olarak ald›¤›
notlara gardiyanlarca el konuldu¤u-
nu, bu durumda savunmalar›n› ha-
z›rlamakta zorluk çektiklerini kay-
dederek, son olarak görüflme oda-
s›ndaki kamera ve mikrofonlardan
dolay›, uygulamay› protesto etmek
durumunda kald›¤›n› dile getiriyor.

CLEA Üyelerinden Destek

Bu arada, mahkemeye yine çe-
flitli çevrelerden kat›l›mla destekler
sunuldu. Aralar›nda çok say›da ö¤-
retim üyesinin yerald›¤› CLEA (‹fa-
de ve Örgütlenme Özgürlük Komi-
tesi) üyeleri davaya kat›larak, önce-
sinde bas›n mensuplar›na davan›n
hukuksuzluklar›na iliflkin bilgiler
içeren dosyalar da¤›tt›lar. CLEA
üyeleri, burada yapt›klar› konuflma-
larda, Bahar Kimyongür’ün anti-te-
rör yasalar›n›n demokrasi üzerinde
nas›l bir tehlike oldu¤unun sembolü
oldu¤unu dile getirdiler ve “Belçi-
ka’da anti-terör yasalar›n›n bu ha-
rekete karfl› kullan›m› konusunda
endifleliyiz, çünkü bugün teflhir etti-
¤i iflkencecilere Bahar’› yem olarak
verme yolunu açt›” diye konufltular.

CLEA üyeleri, Belçika devleti-
nin Bahar’›n iadesine karfl› ç›kmas›-
n› istediklerini belirttiler. 

CLEA Kampanyas› Sürüyor

CLEA üyeleri, duruflma öncesi
ve sonras›nda da çeflitli etkinliklerle
DHKC Davas› ve Bahar Kimyongür
nezdinde anti-terör yasas›na karfl›
seslerini yükseltmeye devam ettiler. 

CLEA kampanyas› kapsam›nda,
yayg›n flekilde imzalar toplan›yor
ve Kimyongür’ün iade edilmemesi
talep ediliyor. 11 May›s’ta Adalet
Bakanl›¤› önünde gösteri sonras›
bakanl›¤a teslim edilecek olan imza
metninin sonunda flu talep yeral›-
yor: “Türkiye Devleti siyasi tutsak-
lara iflkence yapmaktad›r ve Bahar

bunlar› tefl-
hir etti¤i için
Türkiye onun
susturulma-
s›n› istiyor!
Bahar’›n ia-
desi onun
h a y a t › n › n
tehlikede ol-
mas›na ne-
den olacakt›r. Hollanda makamla-
r›ndan Türkiye’nin iade talebine so-
nuç vermemelerini talep ediyoruz.”

CLEA kampanyas› kapsam›nda,
10 May›s’ta da Brüksel’de Avrupa
Parlamentosu’nda parlamenterlerin
kat›l›m›yla bir bas›n toplant›s› ger-
çeklefltirildi. Türkiye bas›n›n›n hu-
kuku savunanlar› “terör destekçisi”
olarak gösterdi¤i konferans, Avus-
turyal› Parlamenter Karin Reseta-
rits'in ev sahipli¤inde gerçekleflti.
Toplant›da Kimyongür’ün iadesinin
hukuksuzlu¤una güçlü vurgular ya-
p›l›rken, “Kimyongür düflünce suç-
lusudur” denildi. Konuflmac›lar,
''Bahar’›n iflkencenin oldu¤u bir ül-
keye iade edilmesinin kabul edile-
mez oldu¤u''nu ifade ettiler. 

Bu arada Kimyongür’ün durumu
Belçika Parlamentosu’nda da tart›fl-
ma konusu oldu. “Bahar olay›” ola-
rak 9 May›s’ta ele al›nan dosyada,
Yefliller Partisi’nden Marie Nagy ve
Demokrat Hümanist Merkez’den
M. Melchior Wathelet, Adalet Baka-
n›’na sorular yönelterek iadenin en-
gellenmesini istediler. 

Ayd›nlar: Biz De Endifleliyiz

Bu arada aralar›nda çok say›da
hukuk profesörünün de oldu¤u bir
grup tan›nm›fl ayd›n ve bilim insan›,
‘Kimyongür Olay›’ bafll›¤›yla La
Libre Belgique Gazetesi’ne ortak
imzal› yaz› yazarak Belçika kamu-
oyuna gerçekleri anlatt›lar. 

Bahar Kimyongür’ün durumu-
nun sadece DHKP-C’lileri de¤il,
Belçikal›lar’› da endiflelendirdi¤i
kaydedilen yaz›da, yaflanan hukuk-
suzluklara tav›r almak için DHKP-
C’li olmak gerekmedi¤i göndermesi
yap›larak, “Biz de endifleliyiz” de-
nildi. Yaz›da flunlar belirtildi:
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DHKC Davas› Ertelendi
Kimyongür’ü ‹ade Tehdidi Sürüyor



“Endiflemizin ilk ve as›l nedeni
insani aç›dan. Kimyongür’ün Türki-
ye’ye iadesi durumunda, fiziksel bü-
tünlü¤ü ve hayat›, tehlikede olacak.
Kendini insan hak ve özgürlüklerine
sayg›l› olarak tan›tan Belçika ve
Hollanda devletleri, bilerek Belçika
vatandafl› olan birini böyle bir tehli-
keyle karfl› karfl›ya b›rakamazlar. 

Endiflemize neden olan ikinci ge-
rekçe ise politik.  Kimyongür’ün
çevresinden ald›¤›m›z ilk anlat›mlar
Belçika ‹stihbarat›’n›n Kimyon-
gür’ün tutuklanmas›nda katk›s›n›n
oldu¤u düflüncesine yol aç›yor. Bu
varsay›m›n do¤rulanmas› durumun-
da, Belçika vatandafl› Bahar, bir fle-
kilde Erdal’›n kaç›fl›n› ‘denklefltir-
mek’ için Türkiye’ye ‘hediye’ edili-
yor. Diplomatik nedenlerle Belçi-
ka’n›n kendi vatandafl›n›n hayat›n›
alet etmesi en basit anlam›yla de-
mokratik bir devlete yak›flmaz.”

“Terör listelerinin” hukukla ba¤-
daflmayan, devletler aras› anlaflma-
lara dayand›¤› vurgulanan yaz›da,
Belçika’n›n AB üyesi olmayan bafl-
ka ülkelerle de, bu ülkelerin muha-
liflerine yönelik ayn› giriflimlere mi
baflvuraca¤› sorusu yöneltiliyor. Hu-
kuk profesörleri Anemie Schauss,
Emmanuelle Brisbosia ve Olivier
Corten, Profesörler Olivier Paye,
Eric Remacle, Julien Pieret ve Jean
Bricmont, Celine Delforge ve Josy
Dubie gibi milletvekilleri ile ‹nsan
Haklar› Birli¤i Baflkan› Dan van
Raemdonck’›n da yerald›¤› çok sa-
y›da tan›nm›fl kiflinin imzas›yla ya-
y›nlanan yaz›, Belçika ve Hollanda
devletlerine “iadeye karfl› ç›kmala-
r›” ça¤r›s› ile son buluyor.

Kampanyaya Bask›lar

Türkiye faflizmiyle iflbirli¤i ya-
pan Belçika devleti, gerçeklerin tefl-
hir edilmesi, Belçikal› ilericilerin de
kat›ld›¤› hak ve özgürlük mücadele-
si karfl›s›nda tahammülsüzlü¤ünü de
ortaya koymakta gecikmiyor. Liege
flehrinde faaliyet yürüten Belçika
Anadolu Halk Kültür E¤itim Mer-
kezi BAHKEM’e yönelik Federal
Polisin bask› ve kriminalize etme
çabalar› bunun bir örne¤i. 

DHKC Davas›’nda yürütülen
hukuk mücadelesini engellemeye
çal›flan polis, CLEA’n›n imza kam-
panyas›n› “yasad›fl›” gösterip der-
nek üyelerini tehdit etti. BAHKEM

6 May›s’ta dernek önünde yapt›¤›
aç›klama ile bu durumu protesto
ederken, ertesi gün de ‘Bahar Kim-
yongür derhal serbest b›rak›lmal›-
d›r’ önlükleriyle imza topland›.
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Gent Mahkemesi Baflkanl›¤›na
Her fleyden önce flanl› 8 May›s

gününde; 61 y›l önce Avrupa’n›n
kurtuluflunu sa¤layan tüm anti-fa-
flist direnifllerde mücadele veren ve
kendini feda etmekten çekinmeyen
bütün “teröristleri” selamlamak isti-
yorum. Onlar verdi¤im bu mütevazi
mücadelenin yolunu ayd›nlatan,
bitmez tükenmez ilham kaynaklar›-
d›rlar. Savafl›m, onlar›n deyifliyle
“güzel yar›nlar içindir”.

Türkiye’ye yapt›¤›m seyahatlerin
ard›ndan DHKC’nin de ayn› güzel
yar›nlar için, Nazi faflizmine karfl›
direnir gibi savaflt›¤›n› gördüm, an-
lad›m. DHKC’ye sempatim sonu-
cunda, mücadeleyi Belçikal› de-
mokratlara tan›tt›m. Kulland›¤›m
yöntemler hiçbir zaman fliddeti
içermedi. Lakin Belçika adaletince
büyük suçlar ifllemiflim gibi taraf›-
ma inatç› sald›r›lar var. ‹flledi¤im o
büyük suçlar nedir peki?

Protestolar; sembolik protesto
eylemleri, bas›n aç›klamalar›, imza
kampanyalar›, açl›k grevleri, sem-
pozyumlar, seminerler, Belçikal›
veya Avrupal› milletvekilleriyle gö-
rüflmeler, uluslararas› cezaevi göz-
lemleme komisyonlar›n› Türkiye ha-
pishanelerine göndermek, foto¤raf
sergileri düzenlemek, konserler,
film gösterimleri...

Özetle yapt›klar›m dayan›flmak
ve ifade özgürlü¤ünü kullanmakla
ilgili “suçlard›r”. Yani Hitler, Pinoc-
het, Evren veya Bush gibi en büyük
zalimler d›fl›nda; kimseyi korkutma-
yacak eylemler. Ama kendilerine
“demokratik” diyen Avrupa ülkeleri,
Türkiye “demokrasisinin” bak›fllar›
alt›nda, bana sald›r›yorlar.

11 günden beri Hollanda’da tu-
tuklu bulunmaktay›m ve açl›k ggre-
vindeyim. Tutuklu¤umun nedeni;
28 Kas›m 2000 tarihinde, Türk Dev-
leti’nin D›fliflleri Bakan› ‹smail Cem’i

Avrupa Parlamentosu’nda protesto
etmek. Bu gerekçeyle Türkiye tara-
f›ndan ç›kart›lan uluslararas› tutuk-
lama karar› bulunuyor.

Yapt›¤›m eylemin amac›, ‹smail
Cem ve hükümetinin siyasi tutsak-
lara sald›rmaya yönelik planlar›n›
teflhir etmekti. Gerçekten de, o ta-
rihten üç hhafta ssonra, TTürk hhükü-
meti ssiyasi ttutsaklara yyönelik üülke
tarihindeki een kkanl› aaskeri ooperas-
yonu ggerçeklefltirdi. Eylemim Belçi-
ka’da hiçbir soruflturmaya neden
olmad›. Fakat Hollanda eyleme ay-
n› gözle bakm›yor. 

Hollanda adaletinin beni serbest
b›rakmamas›n›n sebebi Türkiye’ye
iade edilmeme yönelik karar›n al›-
naca¤› duruflmaya gelmeyece¤im-
den korkmalar›d›r.

Türk DDevleti ise, 122 tutsa¤›n
yaflamlar›n› feda ederek protesto
ettikleri F Tipi ölüm hücrelerinde
beni 15 y›l hapsetmek istiyor.

DHKC’nin bir aç›klamas›n› çevir-
di¤im ve yay›mlad›¤›m gerekçesiyle
Belçika taraf›ndan 4 y›l hapis ceza-
s›na çarpt›r›ld›m.

Yani; Türkiye devleti kafam›,
Belçika devleti gövdemi ve Hollan-
da devleti ise ayaklar›m› istiyor.

Bana karfl› uluslararas› linç kam-
panyas› ne zaman biter bilmiyorum
ama tekrar inatla söylüyorum; zul-
me karfl› kutsal direnifl hakk›n› ko-
rumak için iradem sonsuzdur.

Say›n yarg›çlar sizden ne özür,
ne de af diliyorum. Ama biliniz ki,
beni cezaland›rarak Belçika halk›-
n›n aln›na kara bir leke sürerek bu-
nun utanc›n› tafl›mak zorunda kala-
caks›n›z. Ve hiçbir zaman flu gerçe-
¤i unutmay›n: “‹nsanlar› öldürme-
den önce, haklar›n› öldürdüler”.

Dordrecht Hapishanesi / 8 May›s

Bahar KKimyongür

Türkiye Kafam›, Belçika Gövdemi, 
Hollanda Ayaklar›m› ‹stiyor
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Avrupa Sosyal Forumu’nun
(ASF) dördüncüsü ve alternatif ola-
rak düzenlenen ‘Anti-Forum’ 4-7
May›s tarihleri aras›nda Yunanis-
tan’›n baflkenti Atina’da düzenlen-
di. Türkiye’den devrimci gruplar,
DKÖ ve sendikalardan genifl bir ka-
t›l›m›n oldu¤u forum kapsam›nda
çok say›da konunun ele al›nd›¤› 210
seminer ve 60 atölye yerald›. Son
gün Irak iflgaline, ‹ran’›n iflgalle
tehdit edilmesine ve emperyalist
sald›rganl›¤a karfl› yap›lan yürüyüfle
ise onbinlerce insan kat›ld›. 

Türkiye’den Genifl Kat›l›m

Önceki ASF toplant›lar›na naza-
ran, Türkiye ve Ortado¤u’dan kat›-
l›m›n genifl olmas› dikkat çekti. 

Haklar ve Özgürlükler Cephesi,
‹dil Kültür Merkezi, Temel Haklar
Federasyonu, Gençlik Federasyonu,
TAYAD, Yürüyüfl Dergisi, Halk›n
Hukuk Bürosu, Avrupa'dan Anado-
lu Federasyonu ve Uluslararas› Tec-
rite Karfl› Mücadele Platformu, Yu-
nanistan'dan Agonos Dergisi foru-
ma kat›lanlar aras›nda yeral›rken;
Sendikalar cephesinden D‹SK,
KESK, Hak-‹fl kat›ld›. HÖC d›fl›nda
ESP, T‹KB, TDP gibi devrimci
gruplar ASF’de etkinlik gösterir-
ken, Filistin’den FHKC ve FDKC,
Suriye’den Küreselleflme Karfl›t›
Grup, Tunus’tan Yurtsever Demok-
ratik Parti ASF’ye kat›lanlar aras›n-

dayd›. Ayr›ca BASK, Bulgaristan,
S›rbistan gibi yerlerden de devrim-
ci gruplar›n kat›l›m› dikkat çekti. 

HÖC, ASF içerisinde devrimci
gruplar›n yerald›¤› bir blok olufltu-
ran "Anti-Emperyalist Alan” içinde
ve ayr› bir yerde alternatif olarak
düzenlenen “Anti-Emperyalist An-
ti-Kapitalist Buluflma Forumu”na
etkin flekilde kat›ld›. HÖC ve ba¤l›
kurumlar›n temsilcileri açt›klar›
standlarla Türkiye devrimci hareke-
tinin mücadelesini tan›tt› ve çok sa-
y›da seminere konuflmac› olarak ka-
t›larak devrimci politikay› ortaya
koyan gruplar aras›nda yerald›.

Seminerlerde Emperyalist 
Politikalara Karfl› Direnifl

Forum alan›na as›lan pankartlar,
standlar ve TAYAD'›n sergisi Bü-
yük Direnifl’i Avrupal› devrimcile-
re, anti-emperyalistlere duyururken,
direnifle, kara listelere ve emperya-
list sald›rganl›¤a iliflkin üç ayr› pan-
kart ASF boyunca as›l› durdu. 

‹lk gün ‘Kara listeler, anti-te-

rör yasalar› ve Avrupa'da güven-

lik yasalar›’ konulu seminerde ko-
nuflmac› olan Sandra Bakutz, Avru-
pa ve Türkiye'deki bask›c› yasalara,
tecrite ve Knokke Davas›’na de¤in-
di. HHB avukatlar›ndan Bark›n
Timtik de Türkiye'deki anti-terör
yasalar›ndan bahsederek, Behiç Afl-

ç›'n›n ölüm orucunu anlatt›.

‘Emperyalizm ve kültür’ se-
minerinde konuflan, ‹dil Kültür
Merkezi'nden Yasemin Karada¤,
emperyalizmin kültürel dejene-
rasyonundan, halklar›n de¤erleri-
ni yozlaflt›rmas›ndan sözederek,
buna karfl› alternatif devrimci
kültür alan›nda yürütülen müca-
deleden örnekler sundu. 20 y›ld›r
devrimci müzi¤in sesi olan Grup

Yorum'dan ve sanat›n di¤er alanla-
r›nda gerçeklefltirilen faaliyetlerden
sözeden Karada¤, “halklar bu yoz-
laflt›rma politikas›na karfl› birlikte
mücadele etmelidirler” dedi. 

Anti-Emperyalist Alan’›n orga-
nize etti¤i ‘Ortado¤u ve Savafl’ ko-
nulu seminerde ise HÖC'lü Eyüp
Bafl da konuflmac›yd›. Emperyaliz-
min tarifinin yeniden yap›lmas›n›n
gereksiz oldu¤unu, dünyay› bir uç-
tan di¤er ucuna kana bulayan em-
peryalizmin Lenin’in tarif etti¤i em-
peryalizm oldu¤u vurgusu yapan
Bafl, Afganistan ve Irak'tan sonra
emperyalistlerin ve iflbirlikçilerinin
hedef tahtas›na ‹ran'› oturttu¤unu
ifade etti. Bu kürsülerin konuflulup
gidilen de¤il, halklar›n birlikte mü-
cadelesinin örüldü¤ü yerler olmas›
gerekti¤ine dikkat çeken Bafl, em-

peryalizme ve faflizme karfl› bir-

likte mücadele ça¤r›s› yapt›. 

Son seminer ise Anadolu Fede-
rasyonu'nun da konuflmac› oldu¤u
‘Mültecilik’ konusundayd›.

Büyük Direnifl ASF’de

ASF'de ikinci gün seminerlerin-
den biri olan ‘Politik tutuklular,

tecrit, özel cezaevleri’ seminerinde
konuflmac›lar aras›nda yeralan TA-
YAD Baflkan› Mehmet Güvel, F Ti-
pi hücreleri ve Büyük Direnifl’i an-
latt›. Tecritin emperyalizmin bir po-
litikas› oldu¤una dikkat çeken Gü-
vel, “bu politikaya karfl› birlikte
mücadele edilmelidir” dedi.

HÖC’lüler ‘Nas›l bir toplum ve

e¤itim’ konulu gençlik seminerinde
de konuflmac›lar aras›ndayd›. Genç-
lik Federasyonu'ndan Hasibe Ço-
ban, seminerde devrimci çözümleri
ortaya koyarken, anti-emperyalist
alan›n düzenledi¤i ‘Komünist sol

Avrupa Sosyal Forumu Atina’da Yap›ld›

Emperyalizme Karfl› Halklar›n 
Birli¤ini Sa¤lamal›y›z
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ve partiler ASF'yi tart›fl›yor’ top-
lant›s›nda ise Eyüp Bafl yerald›.
ASF'nin süreci ve niteli¤inin de¤er-
lendirildi¤i konuflmalarda, anti-em-
peryalist alan›n ASF'yi zorlayacak,
onu do¤ru çizgiye çekecek bir güç
olabilmesi için blok tav›r al›nmas›-
n›n önemine vurgu yap›ld›. 

Üçüncü gün Anti-Emperyalist
Alan’›n düzenledi¤i sonuç kurulta-
y›na öneriler tart›flmas›nda HÖC;
politik tutsaklar üzerindeki bask›lar
ve tecrit, anti-terör yasalar› ve kara
listeler, emperyalist sald›rganl›k ko-
nular›nda öneriler getirdi. Bu öneri-
lerin tamam› blokta yeralan di¤er
kurum ve örgütler taraf›ndan des-
teklendi ve ASF sonuç kurultay›na
Anti-Emperyalist Alan’›n önerileri
olarak götürüldü.

Alternatif Forum

HÖC’lüler, alternatif ‘Anti Em-
peryalist Anti-Kap›talist Forum’un
etkinliklerinde de aktif flekilde yer-
lerini ald›lar.

HÖC ve ba¤l› kurum temsilcile-
ri; “Demokratik haklara sald›r›, te-
rör yasalar›, kara listeler, hücreler”,
“Gençli¤in e¤itim ve ifl haklar›na
sald›r›lar, Fransa örne¤i ve gençlik
direniflleri”, “Göçmen sorunlar› ve
bask›lar”, “Avrupa ve Yunanistan'da
iflçi direniflleri ve iflçi s›n›f› hareke-
tine bak›fl”, “Irak direnifli, anti-em-
peryalist, anti-kapitalist mücadele”,
“Emperyalist savafl ve halklar›n da-

yan›flmas›” ve “21. Yüzy›l solu ve
devrimci, sosyalist bak›fl” konulu
seminerlerde konuflmac› olurken,
Grup Yorum da 5 May›s akflam›
coflkulu bir konser verdi. 

Onbinler Emperyalizmi 
Lanetledi

Forumun son günü olan 7 Ma-
y›s’ta ASF ve Anti-Forum’un dü-
zenledi¤i iki ayr› yürüyüfl yap›ld›.
Ayn› saatte yap›lan iki yürüyüfle de
kat›lan HÖC’lüler, pankartlar›, k›z›l
flamalar› ile yerlerini ald›lar. 

Çeflitli ülkelerden gelen grupla-
r›n HÖC’lülerin "Emperyalizme
karfl› ba¤›ms›zl›k, faflizme karfl› de-
mokrasi, kapitalizme karfl› sosya-
lizm” fliar›na destek sloganlar› att›¤›
görülürken, yürüyüfllere onbinlerce
kifli kat›ld›. Yunan bas›n› taraf›ndan
Atina’da son y›llar›n en kitlesel ey-
lemi olarak nitelendirilen yürüyüfl-
lerde, onlarca ülkeden gelen onbin-
lerin de¤iflik sloganlarla protesto et-
ti¤i, emperyalist politikalar oldu, di-
renen halkalar desteklendi.

Devrimcilerden Ortak Tav›r

HÖC, ASF alan›nda yapt›¤› de-
¤iflik etkinliklerle hem foruma kat›-
lanlara Türkiye gündemini tafl›rken,
hem de oligarflinin bask›lar›na karfl›
geliflen direnifllerle devrimcilerin
yenilmezli¤inin umudunu tafl›d›.

Çeflitli radyo, televizyon ve ga-
zetelerle röportajlar yapan HÖC'lü-
ler Türkiye'de yaflanan ölüm orucu
direniflini anlat›rken, standlarda
yeralan temsili hücre kat›l›mc›lar›n
ilgisini çeken unsurlardan biri oldu. 

Dikkat çeken bir baflka nokta
ise; ASF içinde ba¤›ms›z bir alan
kuran anti-emperyalist blokun he-
nüz yeni oluflmas›na ra¤men, dev-
rimci söylemleriyle farkl›l›¤›n› gös-
termesiydi. Blok bileflenlerinin bir
çok noktada ortak tav›r almas› da
bir olumluluk olarak yans›d›. 

Gerek bu oluflum, gerekse de al-
ternatif ‘Anti Emperyalist Anti-Ka-
p›talist Forum’; Dünya Sosyal Fo-
rumu (DSF) ve ona paralel ASF’de-

ki t›kanman›n da bir ürünü olarak
görülmelidir. Halklar›n emperyalist
politikalara karfl› öfkelerinin ve al-
ternatif aray›fllar›n›n yükseldi¤i bir
süreçte ortaya ç›kan DSF, giderek
bir t›kanmay› ve ayr›flmalar› da be-
raberinde yaflamaya bafllad›. Bu do-
¤ald›, zira DSF ve ASF önderli¤i
emperyalist kapitalizme karfl› düzen
içi çözümleri, reformlar› bir yana
b›rakarak devrimleri gündemine al-
mad›kça kaç›n›lmaz bir flekilde
halklar›n beklentilerini de karfl›la-
yamaz. Bugün kat›l›mdaki düflüfl,
rutinleflen gündem ve eylemlilikler
bunun bir sonucudur. 

Sosyal Forumlarda “yön” aray›fl›
sürecek ve reformist, düzen içi “çö-
zümler”in, çözümsüzlük oldu¤u gi-
derek daha alenileflecektir. Devrim-
ciler bu platformlarda ve alternatif
oluflumlarla, devrim ve sosyalizm
çözümünün hakim olmas› için mü-
cadelelerini sürdüreceklerdir.

Sonuç Deklerasyonu

Toplant›lar sonucunda ASF bir
sonuç deklerasyonu yay›nlad›. Bu
y›l›n Avrupa’da emekçilerin sald›r›-
lar› püskürtmesi yan›yla “önemli bir
y›l” oldu¤u kaydedilen dekleras-
yonda; “Neoliberalizme muhalif
hareketler büyüyor ve yaln›zca ulus
ötesi flirketlerin, G8'lerin, DTÖ,
IMF ve Dünya Bankas›'n›n gücüyle
de¤il, ayn› zamanda devletlerin ve
Avrupa Birli¤i'nin neoliberal politi-
kalar›yla çarp›fl›yor” denildi.

Gelecek dönem için etkin bir
strateji tan›mlamak ve hareketleri
güçlendirip geniflletmek için tart›fl-
ma ça¤r›s› yapan ASF, eylem öneri-
lerinde de bulundu. Buna göre;

Irak ve Afganistan'da iflgalin son
bulmas›, ‹ran, Filistin, Avrupa'daki
askeri üsler, nükleer silahs›zlanma-
ya karfl› 23 - 30 Eylül tarihleri ara-
s›nda bir haftal›k eylem ça¤r›s› ya-
p›ld›. Bir di¤er eylem günü ise, 7
Ekim’de Avrupa'daki göçmenlerin
durumuna iliflkin ilan edildi. 

* ASF’ye alternatif olarak düzenlenen
‘Anti Emperyalist Anti-Kap›talist Forum’un
sonuç deklerasyonu henüz elimize ulaflma-
d›¤› için yer veremiyoruz.
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✔✔ ““Baflüstüne” MMedyas›
Eski Medya Patronu Dinç Bilgin’in, özellikle 28 fiubat

sürecinde burjuva bas›n›n nas›l andaçland›¤›na ilifl-
kin çarp›c› anlat›mlar› tart›flma yaratt›. Bas›n›n Anka-
ra muhabirleri arac›l›¤›yla manfletlerinin dahi Genel-
kurmay taraf›ndan att›r›ld›¤›n›n bizzat bir medya pat-
ronu taraf›ndan anlat›lmas›; bugüne kadar bizim
söylediklerimizin teyididir. 

Bugün de mekanizmada farkl›l›klar olsa da, anlay›fl ve
iflleyifl de¤iflmemifltir.Devrimcilere, halk›n mücade-
lesine iliflkin nerede hangi haberi görürseniz, bilin ki
“baflüstüne” denilerek kaleme al›nm›fl bir haberdir. 

Bu tart›flmalar içinde çarp›c› bir örnek ise, Hürriyet
Baflyazar› Oktay Ekfli’den geldi. And›ça uyarak, M.
Ali Birand, Cengiz Çandar gibi dönemin “28 fiubat
muhalif” isimlerine köflesinde “Alçaklar› ttan›y›n” di-
yen Ekfli, bugün “aldat›lm›fl›m” aç›klamas› yap›yor.

Vah “dünkü çocuk” vah! Bu kadar saf, bu kadar ne-
yin ne oldu¤unu bilmeyen bir yazar flu Ekfli. Demek
asker seni aldatm›fl, öyle mi! Peki bugün kim aldat›-
yor? Devrimcilere kin kusan yaz›lar› yar›n nas›l aç›k-
layacaks›n?

✔✔ Solun ‘‘Liderli¤i’ DDemirel’e KKald›
Bugünlerde AKP’ye karfl› “sa¤-sol ayr›m› olmaks›z›n

laikler cephesi” oluflturulmas› tart›fl›l›yor. Öneriyi ge-
tiren Cumhuriyet Gazetesi. ‹lhan Selçuk’un böyle bir
oluflumun liderli¤ine önerdi¤i isim ise Süleyman De-
mirel. 

Her dönemin k›l›f›na giren Demirel “laik cephe”ye ne
de güzel yak›fl›r! Bu ülkede en fazla imam hatip lise-
sini açmas›n›, tüm bir siyasi yaflam› boyunca tarikat-
larla “ver oyu, al imtiyazlar›” iliflkisinde bulunmas›n›
bir yana b›rak›rsan›z tabi. 

Böyle bir oluflumun liderli¤ine ony›llar›n Demirel’inin
önerilmesi, burjuva politikas›n›n kalitesizli¤inin, al-
ternatifsizli¤inin de bir göstergesi. Öte yandan; hal-
k›n muhalefetinin yanl›fl kanallara ak›t›lmas›n›n da bir
oyunudur bu tart›flmalar. 

✔✔ Ayd›n vve SSanatç›lar› KKullanal›m
TBMM fiemdinli Komisyonu, raporunda fiemdinli

gerçe¤i d›fl›nda her fley yeral›yor. ‹flte bunlardan bi-
ri: 

“Teröre karfl› dünyaca ünlü sanatç›lardan, topluma
mal olmufl bar›fl elçilerinden, ünlü sporculardan aza-
mi oranda istifade edilmelidir.”

“Terörle mücadele” nedir, fiemdinli’de görüldü.
Sporcusunu, ayd›n›, sanatç›s›n› da böyle bir “müca-
deleye” alet etmek, nas›l bir gerçekleri araflt›rmakt›r
acaba? Faflizmin meclisi araflt›r›rsa gerçekler de¤il,
iflte böyle halka karfl› savafl›n mant›¤› s›r›t›r.

not düflüyoruzDidim’de 
Grup Gün›fl›¤›
Konseri

ADÜ Felsefe Bilim Sanat Kulübü ve Didimli genç-
lerin 6 May›s günü düzenlemifl oldu¤u Naz›m Hikmeti
Anma Gecesi’nde Grup Gün›fl›¤› Didimliler’le bulufltu.

Didim Belediye Dü¤ün Salonu’nda 6 May›s günü
gerçekleflen anma, tüm devrim flehitleri an›s›na yap›lan
sayg› duruflu ile bafllad›. Aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan
Naz›m Hikmet’in fliirleri okundu. fiiir dinletisinin ar-
d›ndan Yazar Ayd›n Aydemir, Naz›m’› ve onun kavgas›-
n› anlatan bir konuflma yapt› ve Naz›m Hikmet’in haya-
t›n› anlatan bir sinevizyon gösterimi yap›ld›. 

Ard›ndan alk›fllarla sahneyi Grup Gün›fl›¤› ald›. ‹lk
bölümde sevilen türkülerini ve marfllar›n› seslendiren
Grup Gün›fl›¤›, yapt›¤› k›sa konuflmalarda da Büyük Di-
renifl’e destek ve tecritin kald›r›lmas› için mücadele
ça¤r›s›nda bulundu ve Fatma Koyup›nar’›n flehitli¤ini
duyurdu. 

Direniflçiler için ‘Bir Mevsim’ parças›n› seslendiren
Gün›fl›¤›, “Çav Bella”y› kitleyle birlikte söyledi. 

‹kinci bölümde Naz›m Hikmet’in fliirlerinin okundu-
¤u etkinlikte, yeniden sahneye ç›kan Grup Gün›fl›¤›,
coflkulu türkü ve marfllar›n› seslendirdi ve salonda bulu-
nan 300 kifli hep birlikte halaya durdu. Grup, konserini
“Zafer Yak›nda” marfl›n› yüzlerce insanlar birlikte söy-
leyerek bitirdi.

TUYAB: “Tecrit Kald›r›ls›n”
TUYAB taraf›ndan "Tecrit kald›r›ls›n, talepler ka-

bul edilsin" bafll›¤› alt›nda bir süredir yürütülen çal›fl-
malar kapsam›nda, bir heyet giriflimlerde bulunmak
üzere Ankara’ya gitti. Temaslar› çerçevesinde Anka-
ra’da TAYAD ve ‹HD ile de görüflen heyet üyelerinin
TBMM ‹nsan Haklar› Komisyonu ile de görüflece¤i
bilgisi verildi.

Yürüyüfl Gecekondularda
Dergimizin 51. say›s›n›n kitlesel flekilde anonslar yap›-

larak sat›fl›, 7 May›s’ta Kartal Kurfal› Mahallesi'nde, 8
May›s’ta da Ba¤c›lar Kirazl› Mahallesi'nde gerçekleflti.

Kurfal›’daki sat›fla 20 okurumuz
kat›l›rken, 1.5 saat içerisinde 85
dergi halka ulaflt›r›ld›. Daha önce
dergi sat›fl›n›n yap›lmad›¤› Kirazl›
Mahallesi'nde de dergiden spotla-
r›n okunarak yap›lan sat›flta 1.5 sa-
at içinde 66 dergi halka ulaflt›r›ld›.



Hepinizi çok seviyorum
(Dersim’de DHKC gerillas› olarak flehit düflen Eylem Y›ld›z’›n annesi)

Zeliha YY›ld›z: Eylem gitti¤inde 18 yafl›ndayd›, li-
seye gidiyordu, s›navlara gidecekti. Formunu, her fle-
yini haz›rlam›flt› sonra gitti. Onun gitti¤i yola ben bir
fley demiyorum, hep gurur duydum. Hala da gurur du-
yuyorum, bütün çocuklar benim için ayn›d›r. Ald›¤›m
her haberde ayn› duygular› yafl›yorum. Benim oku-
mam yazmam yok ama hiçbir haberi kaç›rmam, gelen
gençlere sorar›m haber almaya çal›fl›r›m. ‹stanbul'a
gitti¤imde yine ayn› hep sorar›m haber alamazsam ra-
hat olamam. Çünkü çok seviyorum sizi, hepiniz benim
çocuklar›ms›n›z. Yine de sizin yolunuza kurban, hay-
ran olurum, gurur duyuyorum döne döne. Ama niye
insanlar art›k eskisi gibi de¤il, önceden herkes yapar-

d› ederdi. fiimdi öyle de¤il. Ben ona bir fley demiyo-
rum tabii ki yapmad›klar›n› b›rakmad›lar, benim k›z›m
flehit düfltü iflte. Ama ben yine gittim yanlar›na. Çayta-
fl›'nda gençlerimiz flehit düflmüfltü, Erkan'›n bafl›na
gittim. O da benim yavrum. Da¤lar,
tafllar hep gençlerin kan›d›r. Ben
gitti¤im zaman oralara, sanki hepsi
bir taraftan ç›kacak. K›z›m hafla
kötü yola gitmemifl, k›z›mla gurur
duyuyorum. Ama gençlerimiz böy-
le gidiyor, onlar›n ac›s›ndan ben k›-
z›m›n ac›s›n› unutuyorum. Aln›m›z
her zaman aç›k.

Hapishanedekileri hayatta unut-
muyorum. Sabah kalk›nca akflam
yat›nca onlar hep kafamda. Gözüm
hep onlar›n üstünde, benim o sev-
gim yine o sevgidir. Her zaman da
sizi çok seviyorum.  

‘Day›n Vatan› Kurtard›’
(Sivas-Hafik’te ç›kan çat›flmada flehit düflen

DHKC gerillas› Tevfik Durdemir’in kardefli)

Ayfle BAYAR: Abicim en güze-
lini düflünür, hepimize yön verirdi,
mant›kl›yd›. Cezaevinde bile her fle-
yi ona sorard›k, bize oradan bile yön
verirdi. fiu bir gerçek ki, flu an bile
her an›m›z› görüyor. Her odada fo-
to¤raf› var. Yaflama onunla devam
ediyoruz. Ac›m›z çok büyük, özle-
mimiz her geçen gün art›yor. 

Ben o¤lum do¤du¤unda ad›n›
Tevfik koydum ama diyemedim. Ya-
n›na Umut ekledim, Tevfik Umut,
biz Umut diyebiliyoruz. Umut hep
abimi sorard›, ona “day›n vatan›
kurtard›” derdik. Bir gün okuldan
geldi¤inde “Anne day›m›n kim ol-
du¤unu anlad›m, ben anlad›m day›m
Atatürk'ün arkadafl›ym›fl. Ö¤retme-

nim Atatürk vatan› kurtard› dedi, da-
y›m da vatan› kurtard› de¤il mi?
Atatürk'ün arkadafl› de¤il mi?” dedi.
Ne diyece¤imi bilemedim evet vata-
n› kurtard› dedim. 

Gerçekten o kadar de¤erli insan-
lar ki... Abicim çok deneyimli, do-
nan›ml›, müthifl zekas› olan bir in-
sand›, ö¤renece¤im çok fley var der-
di. Keflke diyemiyorum... Keflke o
donan›mda çok zeki insanlar flehit
düflmese diyemiyorum. Sadece üzü-
lüyorum. Yanl›fl demiyorum yapt›k-
lar› do¤ru ama bedeller çok a¤›r. Re-
fah içinde yaflayaca¤›m›z günler
gelsin, ama çok yavafl gelifliyor her-
fley. ‹nsanlar seçim zaman› geldi¤in-
de yine oy veriyorlar, o bilinç yok.
Çözümü bulam›yor insanlar. Seçim
arifesinde abim ile yine görüflmüfl-
tük. Ben ona Demre'yi, seçim oyun-
lar›n› anlatm›flt›m. O da biz Dem-
re'de olsayd›k böyle olmazd› demifl-
ti. Gerçekten olmazd›, ama onlar›n
halkla iç içe olmalar›na izin verme-
diler. Sürekli gözetim alt›nda tutulu-
yorlar, takip ediliyorlar. Normal di-
yalo¤a giremiyorlar. 

Abim Antalya'n›n ilk devrim fle-
hitlerinden. ‹stese çok lüks bir ya-
flam biçimi olurdu. Ama o devrim-
ciyken çok mutluydu. Onlar bizim
çocuklar›m›z, bedeller çok a¤›r. Ya-
flan›lan her olayda ac›m tazeleniyor.
Her flehitte bu ac›y› hissediyorum,
bu ac›y› çok iyi biliyorum. 

TAYAD'l›lar› televizyon'dan izli-
yoruz. Önceden biz de çok gidiyor-
duk Ankara'ya, flimdi gitmiyoruz,
ama onlar› can› yürekten destekliyo-
ruz. 

Her 30 Ocak'ta TV'ye bak›yo-
rum. Bir fley olacak m› diye, ses
yok. Ölümlerinden sorumlu olanlara
ne diyeyim, söylenecek çok fley var
asl›nda ama ne diyeceksin, her 30
Ocak'ta TV'ye bak›yorum.

Ölüm Orucu direniflinde her
ölenle onun ac›s›n› hissediyoruz. En
de¤erli varl›¤›m›z abim gibi flehit
düflenlerin de ayn› oldu¤unu biliyo-
ruz. O ac›y›, o yaray› içimizde hisse-
diyoruz. Her seferinde...

Direnifltekiler, o insanlar o kadar
a¤›r bedel ödüyorlar ki d›flar›dan hiç-
bir ses gelmiyor. Üzülüyoruz biz de
hiçbirfley yapmadan normal yaflama
devam ediyoruz, ad›m at›lm›yor. Bu
yüzden yorum
hakk›n› kendim-
de bulmuyorum.
Oturan bir insan
olarak onca can
gidiyorsa, a¤›r
bedeller ödeni-
yorsa diyecek
bir fley bulam›-
yorum. 

Tek dedi¤im
fley abicim flu an
aram›zda olsay-
d›...
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Tevfik DDurdemir

Zeliha YY›ld›z



1972’de GGaziantep’de ddo¤du... HHalk›, vvatan›, iidealleri iiçin, 
27 NNisan 22006’da BBüyük DDirenifl’te öölümsüzleflti.

Fatma KOYUPINAR


