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Senem katledileli 9 y›l oldu. Senem’den 5
y›l sonra ölüm orucunda flehit düflen fie-
nay Hano¤lu, Senem’in yoldafl›, ö¤renci-
siydi.  9 y›l önce, Senem’in katledilifline
iliflkin  duygular›n› 24 A¤ustos 1996 ta-
rihli Kurtulufl Dergisi’ne flöyle anlatm›flt›: 

“Daha önce T‹YAD'da da bir süre birlikte ça-
l›flm›flt›k. Ben Senem’in bütün mücadelesine
kat›l›yorum; içten kat›l›yorum.
Biz onunla çok fley paylaflt›k. Bir keresinde
beraber A. R›za Kurt'un cenazesine gittik.
Orada bütün töreni yapt›k. Gelirken, bize
sald›rd›lar polisler. Orada sald›r› olunca ben
hiç kimseyi farkedemedim. Çünkü bütün
polisler hep Senem'in üstüne çullanm›fllard›.
Bakt›m Senem'in elindeki çantay› boynuna
takm›fllar, sürüklüyorlar. O an gözüm ona
tak›ld›. Bütün dikkatim ondayd› yani ben
ondan al›yordum örnekleri. Hep isterdim
bir yerlere gitti¤imde yan›mda olsun. Onu
gözlerdim yani bütün örneklerini alay›m di-
ye. Ama tabii biz beceremiyoruz onu, o ce-
saretimiz olmad›¤› için, o çok cesaretliydi,
kinciydi. Onlar Senem’i yerde sürüklüyordu,
ben orada feryat ediyordum art›k. Senem’i

al›yorlar, Senem'i öldürüyorlar diye öyle çok
ba¤›rd›m. Ama çok duyguland›m. Bakt›m
Senem'e hakaretler ediyorlar. Senem'e di-
yorlar boynunu e¤eceksin, o e¤miyor, her
fleye ra¤men. Orada bakt›m polis de¤iflimi
s›ras›nda "kald›r›n bafl›n›z› neden e¤iyorsu-
nuz" diye ba¤›r›yordu Senem.

Orada o zaman hep ondan cesaret ald›m ya-
ni. Çok güzel fleyler yap›yordu. Dirençliydi.
Ve kararl›yd›. Yani hep mücadele hakk›nda
konufltu¤u zaman insanlara verdi¤i oranda
düflmana kinini ortaya koyard› yani. Çok
kinliydi.

Ne diyeyim art›k onunla çok paylafl›m›m›z
oldu¤u için anlatam›yorum duygular›m›.

Bir keresinde 12 Temmuz flehitlerinin an-
mas›na gitmifltik beraber. Orada polisler bi-
zi çevirdiler, dediler "bekleyeceksiniz, me-
zarl›¤a gitmeyeceksiniz.” Senem "biz bura-
ya geldik bu anmay› yapaca¤›z" dedi. Gittik
tam anmay› yapaca¤›m›z zaman polisler Se-

nem'e sald›rd›. Çantay› almak istediler.
Vermedi. Ondan sonra onu biraz tartak-
lad›lar. ‹kimizi ittiler. Ben onu belinden
kucaklad›m. Bizi itince üstüste düflmüfl-
tük. 

Onunla bizim birlikte al›nmalar›m›z çok oldu
yani. Çok dirençliydi, güçleri yetmiyordu Se-
nem'e. Kararl›yd›. Yani hiçbir zaman susmu-
yordu.

Devaml› gitti¤i yerde ba¤›r›yordu onlara,
hakaretlerine karfl›l›k veren bir insand›. Sus-
muyordu.

Sibel'in cenazesinde de üç gün boyunca be-
raberdik. Onun gitti¤i her yere ben de gidi-
yordum hep. Ne bileyim yani çok güzel pay-
lafl›mlar›m›z oldu. Unutam›yorum. Ama
hangisini anlatay›m ki... insanlara çok iyi
davranan biriydi. Ama hata yap›l›nca çok
sert ç›kard›. Elefltirirdi, hemen elefltirirdi. ...
Sorunlar›m›zla çok ilgilenirdi. Mesela bir
yerlerde bir fley oldu¤u zaman Senem gelir-
di. Beraber ailelere giderdik.

Maddi anlamda olsun, manevi olsun sorun-
lar› çözümlüyordu. ‹nsanlara kolayl›kla ken-
disini sevdiren bir insand›.” 

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin 18 A¤ustos
24 A¤ustos
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Senem AAdal›

“Gencecik, yyafll›, kkad›n,
erkek. BBöyle bbir zzamanda
kendini ööne ssürüyorlarsa
ve ccan vverebiliyorlarsa, dda-
ha ffazla kkonuflacak flfley yyok
demektir. BBen dde bbu ddire-
niflin iiçinde yyeralmal›y›m.” 

Birsen Hoflver

Büyük
Direniflte fifiehit

Düfltüler

Birsen HHoflver ((DHKP-C) -- Ma-
latya Hapishanesi’nde ölüm oru-
cuna bafllad›; direniflinin ilerleyen
günlerinde Ankara Numune Has-
tanesi’ne sevkedildi ve 22 A¤us-
tos 2002’de flehit düfltü. “Bu
zamanda direnmekten baflka
seçenek yok” diyordu direniflin
94. flehidi. 

Birsen Hoflver, Rizeli’ydi. Ana
dili Lazcad›r. AÜ. Dil Tarih Co¤raf-
ya Fakültesi ö¤rencisiyken bafllad›
mücadeleye. 1997’de Dersim K›r
Silahl› Propaganda Birlikleri’ne
kat›ld›. fiubat 1999’da tutsak düfl-
tü. Mücadele devam ediyordu. 26
Eylül 2001’de 7. Ölüm  Orucu Eki-
bi direniflçisi olarak ölüme yatt›. 

Senem AADALI Muhammed KKAYA

20 A¤ustos 1996’da ‹stanbul Alibey-
köy’de kald›klar› evde silahs›z, savunmas›z
durumda polis taraf›ndan infaz edildiler.

Senem Adal›; OKM, TAYAD ve Özgür-
Der çal›flmalar›nda yerald›. Muhammed  ma-
halli alanda faaliyet sürdürüyordu. ‹kisi böl-
gedeki Kurtulufl da¤›t›mc›l›¤›n› yap›yorlard›. 

Necmettin GG‹R‹TL‹O⁄LU

22 A¤ustos 1970’te ‹z-
mir-Alia¤a Rafinerisi inflaat›nda
sürdürülen direniflte patronun
adamlar› taraf›ndan vurularak
katledildi. Cephe’nin iflçi alan›n-
daki kadrolar›ndand›.

Baki EERDO⁄AN

22 A¤ustos 1993’te Ayd›n
polisi taraf›ndan iflkencede katledil-
di. 1984’te kat›ld› mücadeleye.
DEV-GENÇ’in mücadelesinde yetkin-
leflti. fiehit düfltü¤ünde Devrimci Sol
Ege Bölgesi Siyasi Sorumlusu’ydu.

Zekai BBÖLÜKBAfiIfiükran KKURU

Mehmet AAKfiER

6 y›l önce, 40 bin insan›m›z› kaybet-
tik. Adapazar›’nda, Gölcük’te, Koca-
eli’de evlerimiz, iflyerlerimiz, okulla-
r›m›z yerle bir oldu. Maddi ve manevi
varl›klar›m›z enkaz›n alt›nda kald›.
Hay›r, bizi vuran depremin enkaz› de-
¤ildi, sömürü ve soygun düzeninin en-
kaz›yd› üstümüze çöken. 

Hala süren sömürü ve soygun düze-
ninden sözediyoruz. 

40 bin insan›m›z›n katline neden olan-
lar› koruyan, bir tekini bile cezaland›r-
mayan, depremin vurdu¤u vatandaflla-
r›n›n sorunlar›n› çözmeyen ve göz gö-
re göre gelen depremler karfl›s›nda ha-
la bir önlem almayan düzenden söze-
diyoruz.   

40 bin insan›n öldü¤ü, onbinlerce
insan›m›z›n sakat kald›¤›, onbinlerce
dul ve yetimin kald›¤› böyle bir afetin
unutulmas›, unutturulmas› kabul edi-

lemez. Depremzedelere iliflkin hiçbir
sorun duyulmuyor. Peki sorunlar› m›
yok? Alt› y›lda bu kadar büyük bir fe-
laketin tüm izleri silindi mi, her fley
yerine konuldu mu? 
Hay›r, fakat, onlar›n sesleri de, halk›n
sesinin önüne örülen sansür duvarlar›-
n›n arkas›nda kal›yor. Hala sorunlar›n›
dile getirmek isteyen depremzedeler
susturuluyor, gözalt›na al›n›yor. 

Marmara depreminin 1. y›ldönümün-
de depremzedeler, tüm ülkeye bir ça¤-
r› yapm›fllard›: “Uyuma Türkiye!”

Ça¤r› hala geçerlidir: Uyuma Türkiye,
unutma Türkiye, felaketini, ‘kader’ di-
ye katledilmeni bekleme Türkiye! 

6. y›l›nda Marmara depreminde kay-
betti¤imiz insanlar›m›z› bir kez daha
an›yor, halk›m›z› ölülerine ve dirileri-
ne sahip ç›kmaya, kaderine el koy-
maya ça¤›r›yoruz. 

Geçen hafta da Adana ve ‹stanbul
Esenler’deki Yürüyüfl okurlar› ve
çal›flanlar›,  dergimizin toplu tan›-
t›m›n› ve sat›fl›n› yapt›lar. Adana’da
1.5  saatte 28, Esenler’de 2 saatte
91 dergi sat›l›rken, yüzlerce insana
da dergimizin tan›t›m› yap›ld›. 

Konuflulan insanlar aras›ndaki,
dergimizi daha önce hiç duyma-
m›fl görmemifl insanlar›n çoklu¤u,
›srarla kitleye gitmenin, yay›n or-
ganlar›m›z› ›srarla götürmenin
önem ve zorunlulu¤unun aç›k gös-
tergesidir. Pazar yerleri, okullar,
fabrika önleri, cami önleri, kahve-
haneler, lokaller, sendikalar, dük-
kanlar, caddeler, sokak aralar›, k›-
sacas› halk›n oldu¤u her yere git-
meli Yürüyüfl. 
Gitmeli ki, bu ülkede ba¤›ms›zl›k,
demokrasi ve sosyalizm için
mücadele edenlerin varl›¤›ndan,
onlar›n çözüm ve önerilerinden
herkes haberdar olsun. 

Yürüyüfl’ümüzü 
bilmeyen 

kalmas›n!  

Sanki 
bu deprem 
bu ülkede
yaflanmad›

�Ça¤r›
‹lan

● Vatansever, devrimci
gençlik yarg›lanamaz!
“Ne Amerika, Ne Avrupa, Ba-
¤›ms›z Türkiye” dedikleri için
gözalt›na al›n›p tutuklanan ö¤-
renci arkadafllar›m›z›n davas›,
25 AA¤ustos’ta AAnkara’da gö-
rülecek. Arkadafllar›m›z› yaln›z 
b›rakmayaca¤›z. 

Gençlik Federasyonu

●1 Nisan Davas› Sürüyor

Tarih: 24 A¤ustos, saat:09.30
Yer: ‹st. 12. ACM.  

● Hac›bektafl fienlikleri    
16-21 A¤ustos

Kültürümüzü, geleneklerimizi
yaflatmak için Hac›bektafl’ta
buluflal›m. 

HÖC

A¤ustos
1980 ’de
flehit düfl-
tü. 

A ¤ u s -
tos 1980’de
Konya’da fa-
flistler taraf›n-
dan katledil-
di. 

A¤ustos
1979’da
flehit düfl-
tü.



Generallerin aç›klamalar› man-
fletlerden inmiyor. Peki ne isti-

yorlar? Cevab›, bu ülkenin yak›n ta-
rihini bilen herkes için çok aç›kt›r:
Daha fazla katletmek istiyorlar. 

Daha üç befl ay önce “AB’ye
uyum yasalar›” dolafl›yordu or-

tal›kta. Bürokratlar, har›l har›l “de-
mokratikleflme” yasalar› haz›rl›yor-
lard›. Gazeteler bir gün “devrim gi-

bi de¤ifliklikler”, ertesi gün “büyük

reform” manfletleriyle ç›k›yorlard›.
fiimdi gazetelerin manfletlerinde
“yeni terör yasalar›” var. Bürokrat-
lar polise, jandarmaya daha fazla
yetkiler veren yasalar›n haz›rl›¤›n-
dalar... Ve üstelik, generallere bu
yetkiler de yetmiyor, yeni yetkiler
istiyorlar. AKP de “teröre karfl› mü-
cadelede bir isteyin, bin verelim”
havas›nda... 

Görünürde böyle bir manzara
var. Üç befl ay içinde yaflan›lan

bu iki farkl› görünüm, kimilerince
“akla kara kadar” birbirinden ayr›
iki süreç olarak de¤erlendiriliyor.
Olay öyle de¤il esas›nda. Bu kan›ya

varanlar ve bundan dolay› da birkaç
ay önce “iyimser” olup, bugün “kö-
tümserleflenler”, geliflmeleri burju-
vazinin gözüyle görenlerdir. 2.5 ay
önce, 1 Haziran’da üç yasa birden
yürürlü¤e girmiflti, üçü de “eskileri-

ni aratacak” faflist yasalard›. On-
dan önce iflçilere, memurlara karfl›
ç›kar›lan yasalar, kölelefltirme ya-
salar›yd›. Öte yandan, AB’ye uyum
yasalar› ç›kar›l›rken, ayn› gün, kal-
d›r›l›yor görünen tüm faflist yasa ve
kurumlar›n bofllu¤unu dolduracak
yeni düzenlemeler de yap›l›yordu.
Faflizm gerçe¤iyle yüz yüze gel-
mekten kaç›nanlar, ülkeye Avru-
pa’n›n gözünden bakanlar, düzen
politikac›lar›na inananlar, bunlar›
görmediler. 

Düzen bir kez daha faflist niteli¤i-
ni herkese aç›kça gösteriyor.

Önce Org. ‹lker Baflbu¤, ard›ndan
Genelkurmay Baflkan› Hilmi Öz-
kök, “topyekün savafl”tan sözedi-
yorlar. Ve bunun için “yetki” tart›fl-
mas› yap›yorlar. Yetki tart›flmas›n›n
bir yan›, AKP’yle iktidar kavgas›y-

sa, öteki yan›, sald›r›lar› meflrulafl-

t›rma haz›rl›¤›d›r. 

Oligarfli, daha kapsaml› sald›r›lar
için yasal, psikolojik, kurumsal

haz›rl›klar yap›yor. Katliam›n, ifl-
kencenin, infaz›n yetkisi var; daha
neyin yetkisini istiyorlar?.. Mesele,
teslim alma politikalar›na kamu-
oyunda meflruluk kazand›rmak ve
“terör”demagojisiyle baflta küçük-
burjuvazi olmak üzere, çeflitli ke-
simleri yan›na çekmektir. 

Haz›rl›¤›n di¤er yan›, faflizmin
“kitle taban›n›” güçlendirmek-

tir. Genelkurmay Baflkan› Hilmi Öz-
kök’ün aç›klamas› bu aç›dan dikkat-
le okunmal›d›r: “Bu mücadele, TSK

ve di¤er güvenlik kuvvetleri yanın-

da, bütün halkımızın, yöneticilerimi-

zin ve sivil toplum kurulufllarının da

ifltirakiyle, topyekün bir tarzda ya-

pıldı¤ında daha etkileyici sonuçlar

elde edilebilecektir... El ele, gönül

gönüle bir karflı cephe oluflturulma-

lıdır.”

Genelkurmay’›n “cephe” anlay›fl›
geçmifl pratiklerinden bilin-

mektedir. Halka karfl› “topyekün sa-
vafl›n” cephesi, tüm devrimci, de-
mokratik, muhalif kesimleri sustur-
makt›r. Bütün kesimlere “ya benim

yan›mda olun ya da en az›ndan su-

sun, yapt›klar›ma ses ç›karmay›n”

denmektedir. Genelkurmay’›n yeni
yasalar isterken, öncelikle devrimci
demokratik yay›nlar›, kurumlar› et-
kisizlefltirecek yasalar istemesi de
bu anlay›fl›na uygundur. 

Halk›n ve solun gündemi, burjuvazinin demagojileri,
manevralar› de¤il, halk›n birli¤inin ve direniflinin nas›l

sa¤lanaca¤›d›r!
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Genelkurmay’›n “Gönül cephe-
si”, Susurlukçular cephesidir.

Gönül cephesi; iflkence, infaz, katli-
am cephesidir. Çünkü Genelkurmay
buna ça¤r› yap›yor. AKP’ye karfl›
ç›kma ad›na “Genelkurmay’›n istek-

leri karfl›lanmal›” kampanyas›
açanlar, terörle mücadele yasas›n›n
daha a¤›rlaflt›r›lm›fl biçiminin bir an
önce ç›kar›lmas›n› isteyenler, -ki
bunlar›n içinde baz› Cumhuriyet ya-
zarlar› gibi kendine solcu diyenler
de vard›r– bilmelidirler ki, Genel-
kurmay’a verdikleri destek, iflkence-
ye, infaza, katliama verilen destek-
tir. Genelkurmay’›n cephesi, fafliz-
min cephesidir. 

Hiç kimse bu noktada AKP-Ge-
nelkurmay çeliflkisine bel ba¤-

lamas›n. AKP ve Genelkurmay ara-
s›ndaki kavga, tümüyle bunlardan
ayr› bir kavgad›r. Aralar›ndaki güç
ve iktidar savafl›d›r. Katliam ve ya¤-
mada, “emretme” gücünün ne kada-
r›n›n kimde olaca¤› kavgas›d›r. Ama
katliam ve ya¤mada bir farkl›l›k
yoktur aralar›nda. Genelkurmay’›n
daha “bask›c›” bir politikadan yana
oldu¤u, AKP’nin ise bu konuda faz-
la taraftar olmad›¤› bir yan›lg›d›r.
“Topyekün savafl” politikas›nda
hemfikirdirler. 

Daha önce benzeri çeliflkilere bel
ba¤laman›n faturas› hep a¤›r

ödenmifltir. Düzen güçlerinin ne
“AB”, ne “Kürt realitesi” konusun-
daki farkl›l›klar›, hükümetlerin ve
Genelkurmay’›n ve burjuva medya-
n›n halka karfl› savafl›na engel  ol-
mam›flt›r. Bu konuda hala kuflkusu
olanlar, özellikle 90’l› y›llar›n baflla-
r›n›, Özal’›n Cumhurbaflkan›,
SHP’nin iktidar orta¤› oldu¤u döne-
min “topyekün savafl” diye adland›-
r›lan sald›r›lar›n› hat›rlamal›d›rlar. 

Devrimci, demokratik güçler, oli-
garfli içi çeliflkilere bel ba¤la-

mak veya AKP’nin birkaç demago-
jik söyleminden hareketle halk› ye-
niden “demokrasi, sorunlara çö-
züm” beklentilerine sokmak yerine,
oligarflinin “topyekün savafl cephe-
si”ne karfl› halk›n cephesinin nas›l
gerçeklefltirilece¤ine kafa yormal›-
d›rlar. AB’ye uyum yasalar› ç›kt› di-
ye veya AKP ve Genelkurmay ara-

s›nda çeliflkiler var diye veya Tayyip
Erdo¤an “demokraside ›srarl› olaca-
¤›z” dedi diye, hangi alandaki sald›-
r› durmufltur? 1 May›s’tan bu yana
kesintisiz süren gözalt› ve tutukla-
malar m› durdu? Faflist sald›r›lar,
linç provokasyonlar› m› durdu? Ha-
pishanelerde tecrit ve katliam m›
durdu? ‹nfazlar, iflkenceler mi dur-
du? ‹flten at›lmalar, meydan dayak-
lar›, yasaklar, gecekondu y›k›mlar›
duran ne var?  

Halka karfl› sald›r›da duran hiçbir
fley yoktur. Öyleyse, evleri y›-

k›lan gecekondulular, iflten at›lan ifl-
çiler, sadakaya mahkum edilen me-
murlar, okul kap›lar›nda süründürü-
len ö¤renciler, meslek örgütlerinin
üyeleri, tüm devrimci demokratik
güçler, Genelkurmay’›n karfl›s›na
halk›n birleflik gücüyle ç›kmaktan
bizi al›koyan ne?

Sald›r›lar karfl›s›nda halk›n birlik-
teli¤ini ve direniflini örgütlemek-

te, devrimciler kendilerine güven-
meli ve halk›n tabanda sa¤lanacak
birli¤ini esas almal›d›r. Devrimcile-
re karfl› sald›r›l›rken Avrupa cephe-
sinde yeralan kimi “sol” güçler, bu-
gün “fliddete” karfl› olma ad›na, “ba-
r›fl›” savunma ad›na Genelkur-
may’›n politikalar›n›n yan›nda
yeralmaya savrulmufllard›r.  

Bu kesimler art›k tasfiyecili¤in
aç›k orta¤›d›rlar. Devrim müca-

delesinin yokedilmesinde egemen
s›n›flarla yanyana gelmekte daha
cüretli ve pervas›zd›rlar. ÖDP dam-
gal› “ayd›nlar bildirisi” ve yine iki
ÖDP yöneticisinin içinde yerald›¤›
bir “ayd›n” heyetinin Baflbakan’la
görüflmesi bu pervas›zl›¤›n geldi¤i
noktay› göstermesi aç›s›ndan önem-
li bir göstergedir. Solun ve halk›n
birli¤i sorununu bu anlamda bu ke-
simlere ba¤lamak, olmayacak duaya
amin demektir. Hayat›n çeflitli alan-
lar›ndaki halk›n birli¤i ve devrimci
demokratik güçlerin birli¤i onlara
ra¤men sa¤lanacakt›r. Bu art›k az
çok netleflmifltir. Bugüne kadar esas
olarak bu düzeniçi solla birlikte ha-
reket eden kesimler de bir karar ver-
mek durumundad›rlar. Ya devrimci-
lerle birlikte olacak, militan direnifl
çizgisini savunacak ya da Avrupac›-

l›¤a, Genelkurmay politikalar›na
savrulan bu kesimlerden kopamay›p
kendilerine baflka bir yer seçecek-
lerdir.     

Sol, demokratik güçler, kitle ör-
gütlerinin temsilcileri, bu kadar

kolay kanamazlar. Tayyip Erdo-
¤an’›n s›radan birkaç cümlesi üzeri-
ne “demokrasi teminat› verdi”,
“umut verici aç›l›mlar yapt›” deyip
ortal›¤› yaygaraya vermek, demok-
rat, halktan yana bir tav›r olamaz.
Aralar›ndaki h›r-gürü b›rak›r ve bir-
leflirler. Mesut Y›lmaz’› “AB’nin
yolu Diyarbak›r’dan geçer” dedi
diye “Kürt dostu”, Demirel’i “Kürt
realitesini tan›yoruz” dedi diye
“gerçek demokrat” ilan edenler, TÜ-
S‹AD’a, Genelkurmay’a, AB em-
peryalist birli¤ine ilericilik payesi
biçenler, demokrasinin, “demokra-
tik devrimin” Avrupa’dan ithal edi-
lebilece¤ini ileri sürenler ve yan›l-
d›klar›n› tekrar tekrar görmelerine
karfl›n bugün bu politikay› sürdüren-
ler, bile bile haf›zalar›n› tatile ç›kar-
maktad›rlar. Kanmaya haz›rd›rlar.
Burjuva politikas› ise zaten kand›r-
maya dünden haz›rd›r. Tayyip flöyle
demifl, böyle demifl, bir önemi yok.
Olmad›¤›n› belki baz›lar›na gösterir
diye umarak, k›sa bir hat›rlatma
yapmakta yarar var. “AB yolu Di-
yarbak›r’dan geçer” diyen Mesut
Y›lmaz’la, "demokrasi ve insan

haklar›n› ön plana alan yaklafl›mla-

r›n çare olmad›¤› ortaya ç›km›flt›r"

diyen Mesut Y›lmaz, Kürt realitesi-
ni kabul eden Demirel’le "Bu bir is-

yand›r. Anayasada da yeri vard›r. ‹s-

yanc› muamelesi göreceklerdir" di-
yen Demirel ayn›d›rlar. Burjuvazi
demagoji yap›yor; demagoji yapar-
ken kendi s›n›f ç›karlar›n› en ac›ma-
s›z biçimde ve kesin bir kararl›l›kla
savunmaya devam ediyor. Halk›n
politikas› ne olacak? Halk›n ç›karla-
r› nerede? Genelkurmay’›n tekrar
tekrar telaffuz etti¤i “topyekün sa-
vafla” nas›l direnece¤iz? Faflizmin
“cephesi”ne karfl› halk›n cephesini
nas›l oluflturaca¤›z? Halk›n ve solun
gündemi, burjuvazinin demagojile-
ri, manevralar› de¤il, iflte bunlard›r. 
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Bileflenleri aras›nda Haklar ve
Özgürlükler Cephesi’nin de yerald›-
¤› Irak’ta ‹flgale Hay›r Koordinasyo-
nu ile BDSP, MAYA, Belediye-‹fl
‹st. 1 No’lu fiube, Tuzla Deri-‹fl,
BES ‹st. 1 No’lu fiube, Emekli-Sen
1 No’lu fiube ve ÇEM-DER Genel
Merkezi taraf›ndan ça¤r›s› yap›lan
ve çeflitli iflçi, memur sendikalar›,
demokratik kitle örgütleri taraf›ndan
desteklenen ‹ncirlik Yürüyüflü’ne
iliflkin ça¤r› faaliyetleri sürüyor.
Devrimci, demokrat güçler, da¤›t-
t›klar› bildiriler, afifller ve bas›n
aç›klamalar› ile, Amerikan emper-
yalizminden, iflbirlikçilerden hesap
sormaya ça¤r›l›yor. ‹stanbul’un
merkezi yerlerinde toplu bildiri da-
¤›tma program› çerçevesinde 5
A¤ustos günü Kad›köy ‹skelesi’nde
bildiriler da¤›tan koordinasyon üye-
leri, 2 saat boyunca halka, neden ‹n-
cirlik’e yürünece¤ini anlatt›lar.

Bu arada, Irak’ta iflbirlikçili¤in
bedelini emekçiler ödemeye devam
ediyorlar. 3 Türk floförü daha dire-
niflçiler taraf›ndan esir al›nd›. "Sa-
vaflç›lar Tugay›'' ad›n› kullanan grup
ad›na yap›lan aç›klamada, 3 Türk'ün
çal›flt›¤› firman›n Irak'taki Amerikan
ordusuna mal satarak lojistik destek
sundu¤u kaydedildi. ‹flgalden bu ya-
na, iflbirlikçi iktidar›n politikalar›n-
dan kaynakl› olarak Irak’ta öldürü-
len Türkiyeliler’in say›s› ise 95'i
geçti.

Ça¤r› Eylemleri

Yürüyüfl kapsam›nda çeflitli Ana-

dolu kentlerinde de ça¤r› eylemleri
düzenleniyor. Bunlardan biri de yü-
rüyüflün hedefi olan Adana’dayd›.

9 A¤ustos günü ‹nönü Park›’nda
biraraya gelen Irak’ta ‹flgale Hay›r
Koordinasyonu bileflenleri üyeleri,
“‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n” pankart›
açt›lar. “Katil ABD ‹flbirlikçi AKP”
sloganlar› at›lan aç›klamay›, HÖC
üyesi Özcan H›r yapt›. H›r, yürüyü-
flün gerekçesini, “emperyalistlerin
yeni sald›r› ve iflgal politikalar›na
ülkemiz halklar›n›n ve topraklar›m›-
z›n alet edilmemesi için, emperya-
listlerin kanl› planlar›n›n bir parças›
olmamak için, emperyalizme, faflist
ve iflgalci politikalara karfl› direnen
halklar›n sesine sesimizi katmak
için ‹ncirlik Üssü’ne yürüyoruz”
sözleriyle ifade etti.

Eyleme; HÖC, ESP, Al›nteri,
DHP, Partizan, BDSP ve Barikat ka-
t›l›rken, DEHAP ile SDP de destek
verdi. 

Bu arada Adana  Temel Haklar
ve Özgürlükler Derne¤i de yürüyüfle
kat›laca¤›n› aç›klad›.

Bir baflka eylem de Bursa’dayd›.
HÖC, ESP, Halk Kültür Merkezi,
Partizan, BDSP, BAT‹S ve MA-
YA’n›n kat›l›m›yla Bursa Heykel’de
düzenlenen aç›klamada, 26-28
A¤ustos tarihleri aras›nda “‹ncirlik
Üssü Kapat›ls›n” talebi ile yap›lacak
olan yürüyüflün duyurusu yap›ld›.
Eylemde, “‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n”
yaz›l› pankart aç›l›rken, Kahrolsun
ABD Emperyalizmi” sloganlar› at›l-
d›.

Samsun’da ise, ça¤r› eylemi 8
A¤ustos’ta Samsun HÖC’lüler tara-
f›ndan Konak Sinemas› önünde ger-
çeklefltirildi. Yürüyüfle kat›l›m ça¤-
r›s› yap›lan eylemde, “‹ncirlik Üssü
Kapat›ls›n - Irak’ta ‹flgale Hay›r Ko-
ordinasyonu” yaz›l› pankart aç›ld›.
Derya Özkaya taraf›ndan yap›lan
konuflmada, yürüyüflün Artvin, Ri-
ze, Trabzon, Giresun ve Ordu ille-
rindeki devrimci-demokrat, ülke-
mizdeki üslere karfl› olan herkesin
kat›l›m›yla gerçekleflece¤i dile geti-
rildi. 

Ankara’da 10 A¤ustos günü
HÖC, DHP, ESP, BDSP, Partizan,
MAYA ve ÇHD Genel Merkezi tara-
f›ndan Yüksel Caddesi’nde yap›lan
eylemde konuflan HÖC üyesi Gök-
han Menet, yürüyüflün emperyalist
katillere ve iflbirlikçilerine karfl› ol-
du¤unun alt›n› çizerek, iflgale, em-
peryalizme, iflbirlikçili¤e karfl› olan
tüm kurum ve kiflilere kat›lma ça¤r›-
s›nda bulundu. 
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Emperyalizme ve iflbirlikçili¤e 
karfl› ‹ncirlik’e yürüyoruz

Adana

Emperyalist katillere ve
iflbirlikçilerine karfl›
yürüyoruz... Yürüyoruz
çünkü, emperyalist
sömürünün simgesi ola-
rak 50 y›ld›r toprakla-
r›m›zda kara bir leke
gibi duran ve bütün Or-
tado¤u’nun bafl›na bela
olan Körfez Savafl›, Af-
ganistan ve Irak iflgal-
lerinde kullan›lan bu
sald›r› oda¤›n›n derhal
kapat›lmas›n› istiyoruz

Yürüyüfl Program›:
◆ 20 A¤ustos Saat: 13.00’te Taksim

Gezi Park›’nda kitlesel aç›klama

◆ 23 A¤ustos Saat: 13.00’te Temel
Haklar Federasyonu’nda bas›n top-
lant›s›

◆ 26 A¤ustos Saat: 10.00’da, Galata-
saray Lisesi önünde aç›klama ve
TÜYAB önünden yürüyüfle bafllama
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Genelkurmay’›n 
yeri ve 

yetkileri

Önce Genelkurmay 2. Baflkan› ‹lker
Baflbu¤, mevcut yasalar›n “terörle mü-
cadele” için yetersiz oldu¤unu söyleyip
daha a¤›r yasalar ç›kar›lmas› gerekti¤ini
belirtti. Ard›ndan bizzat Genelkurmay
Baflkan› “yetkilerinin k›s›tlanm›fl oldu-

¤u”nu ileri sürdü. 

Orgeneral Hilmi Özkök verdi¤i de-
meçte ''k›s›tlanm›fl yetkisine ra¤men
TSK'nin terörle mücadelesi sürecektir''
dedi ve ard›ndan Genelkurmayc› medya
mensuplar›, Genelkurmay’a “daha fazla
yetki” verilmesi için kampanya bafllatt›lar. 

Peki gerçekten böyle mi? 

Gerçekten ortada bir “yetki” s›n›rlama-
s› m› var?

Gözalt›na alma, tutuklama, yasaklama,
infaz etme, katletme yetkisi mi yok ordu-
nun? Yüzlerce, binlerce asker, polis da¤-
larda, hapishanelerde katliamlar yapam›-
yor mu? Meydanlarda, gecekondu dire-
nifllerinde halk›n üstüne gaz bombalar›y-
la, coplar›yla, kurflunlar›yla sald›ram›-
yorlar m›? Bunlar› yapt›¤› için herhangi
bir ordu mensubuna karfl› bugüne kadar
bir hukuki ifllem mi yap›lm›fl?..

Öyleyse Sorun Ne?

Bask› ve terörün dizginsizce sürdü-
rülebildi¤i, bask› ve terör uygulad›¤›
için hiçbir askerin yarg›lanmad›¤› bir
ülkede, Genelkurmay’›n “yetkilerinin
k›s›tlanm›fl” olmas›ndan sözetmesi
garipti. Acaba hangi k›s›tlanm›fl yet-
kilerden sözediliyordu? 

Generaller de “yetki k›s›tlan-
mas›” aç›klamas›ndaki sözlerinin
inand›r›c›l›¤›n›n olmad›¤›n›n far-
k›nda olmal›lar ki, Özkök’ün

demecinin ertesi gününden iti-

baren bu demece “aç›kl›k” getirecek ha-
berler yapt›r›lmaya baflland›. 9 A¤ustos ta-
rihli Hürriyet’te, “Genelkurmay’›n istek-
leri” bafll›¤›yla Sayg› Öztürk imzal› haber
bunlardan biriydi. 

Bu haberde Genelkurmay’›n istekleri 7
madde halinde s›ralanm›flt›. Ama yaz›,
amac›n tersine olarak, generallerin ‹l ‹da-
releri Yasas›’na göre, “operasyona karar
verme yetkisi”nin valilerde olmas›n›n d›-
fl›nda dile getirebildikleri bir fley olmad›-
¤›n› gösteriyordu. Ki sözkonusu ‹l ‹dare-

si Yasas› da, gerçekte “s›k›yönetim, ola¤a-
nüstü hal” uygulamalar›n› her yere ve her
zamana yayma amac›yla ç›kar›lm›fl, vali-
leri “s›k›yönetim komutanlar›n›n” yetkile-
riyle donatan bir yasad›r. Daha özet bir de-
yiflle, aç›k faflizmi süreklilefltiren ve ku-
rumsallaflt›ran yasalardan biridir. 

Genelkurmay gazetecilerinin çok oldu-
¤u bir baflka gazetede, Cumhuriyet’te “ge-
nerallerin a¤z›ndan” bir haber yap›l›p “k›-
s›tlanan yetkiler” say›ld›. 

Örnek olarak flunlar gösteriliyordu ha-
berde: ''Ola¤anüstü halin, DGM'lerin kal-

d›r›lmas›, gözalt› sürelerinin düflürülmesi,

MGK Genel Sekreterli¤i'nin sivillefltiril-

mesi, polis ve jandarman›n telefon dinle-

mesinin kurallara ba¤lanmas›, üst arama

yetkilerinin k›s›tlanmas›n›'.”

Bunlar›n inand›r›c›l›¤› var m›? OHAL
kald›r›ld›, ama son üç-dört ay içinde defa-
larca tan›k olduk ki, istenilen flehirde, iste-
nen zamanda an›nda OHAL uygulamalar›-
na geçilebiliyor. Di¤er “k›s›tlama”(!)lara
bakal›m: DGM’lerin kald›r›lmas›n›n bir
manevra oldu¤unu, ACM’lerin onlardan
hiçbir fark›n›n olmad›¤›n› herkes biliyor,
görüyor. Telefon dinlenmesi konusunda
ç›kar›lan ek yasalarla, polis ve jandarmaya
eskisinden daha genifl yetkinin verildi¤ini

Genelkurmay
Yeni bbask›lar iiçin

yetki iistiyor!



bizzat iktidar sözcüleri ve di¤er bü-
rokratlar ifade etti. 

Sorun, Oligarfli ‹çi 

‹ktidar Savafl›d›r

K›sacas›, “yetki k›s›tlanmas›”n›n
kan›t› olarak gösterilen konular da
kan›tl›yor ki, halka karfl› mücadele-
de Genelkurmay’›n yetkilerinin k›-
s›tlanm›fl olmas› diye bir fley sözko-
nusu de¤ildir. Sözkonusu “yetki”
tart›flmas›n›n özü, oligarfli içi ikti-

dar savafl›d›r. Baflka bir deyiflle
yetki tart›flmas›, AKP-Genelkurmay
iktidar kavgas›d›r. Dolay›s›yla “yet-
ki tart›flmas›”ndaki çarp›tmay› flöy-
lece düzeltmifl olal›m: Halka karfl›

her türlü bask›y›, zulmü uygula-

ma yetkisi, yasas› vard›r, kavga

esas olarak bu yetkiyi kimin kul-

lanaca¤› kavgas›d›r... 

Genelkurmay’la AKP aras›ndaki
kavga, görünürde laiklik-fleriat üze-
rinden sürmektedir. Bugün de teröre
karfl› mücadele konusunda “Genel-
kurmay yapmak istiyor da, AKP en-
gelliyor” gibi bir hava yarat›larak
“yetki paylafl›m›” kavgas›nda Ge-
nelkurmay bir mevzi kazanmak isti-
yor. Genelkurmay, en üst düzeyde
hükümete ba¤l› olmaks›z›n tüm ka-
rarlar› alabilmeyi isterken, tek tek
her ilde, ilçede, kolordular›n, alay-
lar›n, komando birliklerinin hiçbir
yetkiliye ve yasaya tabi olmamas›n›
istemektedir. Genelkurmay’›n bu is-
te¤inin hiçbir zaman bir s›n›r› olma-
m›fl, her dönem varolandan daha
fazla “katletme, sindirme özgürlü-
¤ü” istemifltir. 

Tabii, sorunun bir de “ekono-

mik” boyutu var. Yetki, valilerde mi
olacak, bölgedeki garnizon komuta-
n›, kolordu komutan› vb. s›fatlar›n›
tafl›yan generallerde mi? Bu soru-
nun cevab›, sadece askeri ve idari
yetkiyi de¤il, ayn› zamanda “teröre
karfl› mücadele” ad› alt›nda ayr›lan
BÜTÇE’nin de kimin taraf›ndan
kullan›l›p denetlenece¤inin cevab›-
n› belirleyecektir. Yani “yetki” tar-
t›flmas›n›n bir yan› da soygun ve sö-
mürü pastas›n›n dilimlerinden daha
büyük pay alma kavgas›d›r. “Teröre

karfl› mücadele”, örtülü ödene¤in
kapan›n elinde kald›¤› bir ya¤man›n
perdesidir ayn› zamanda.

AB Süreci ve 

Genelkurmay

“Yetki k›s›tlanmas›”na iliflkin
generaller taraf›ndan dikte ettirilen
bir baflka haberde ise Özkök 'ün “k›-
s›tlanm›fl yetki” aç›klamas›n›n,
''AB'ye uyum için terörle mücadele

konusunda baz› yasalarda yap›lan

de¤iflikliklere'' yönelik oldu¤u belir-
tiliyordu. 

Genelkurmay’›n AB’ye uyum
yasalar›na zaman zaman itiraz etti¤i
bilinmeyen bir fley de¤il. Bu itirazla-
r› önemli bir yan›lg›ya da yolaçm›fl,
Genelkurmay’›n “AB karfl›t›” oldu-
¤u imaj› oluflturulmufltur. Gerçek el-
bette bu de¤ildi. Avrupa Birli¤i’ne
üyelik sürecinde Genelkurmay’›n
“AB karfl›tl›¤›” diye adland›r›lan tu-
tumunun temelinde de kendi iktidar
savafl› vard›. Genelkurmay‘›n em-
peryalizme ba¤›ml›l›¤a karfl› olmas›
bir yana, emperyalizmin ülkemizde-
ki gizli iflgalinin en temel dayana¤›-
d›r. Genelkurmay‘›n AB  konusun-
daki politikas› da, üyeli¤e karfl› bir
politika de¤il, hem üye olup, hem
iktidar konumunu sürdürmeyi amaç-
layan bir “karfl›tl›k”t›r. 

Peki AB’nin buna itiraz› var m›-
d›r? AB; ordunun iktidarda aleni
a¤›rl›¤› yerine, perde arkas› a¤›rl›¤›-
n› tercih etmektedir. Bu anlamda
AB hiçbir zaman ordunun, Genel-
kurmay‘›n yerinin Avrupa’daki gibi
olmas›n› dayatmam›fl, tersine mese-
la “MGK Genel Sekreteri’nin sivil-
lefltirilmesi” gibi biçimsel manevra-
lar› yeterli bulmufltur. Kald› ki, or-
dunun siyasetteki etki ve yetkisi, sa-
dece MGK arac›l›¤›yla da gerçek-
leflmemektedir. DGM’lerden
YÖK’e, Toplumla ‹liflkiler Baflkan-
l›¤›’ndan TBMM komisyonlar›na,
e¤itim kurumlar›ndan il idarelerine
kadar, devletin akla gelen gelmeyen
say›s›z kurumunda Genelkurmay
do¤rudan temsil edilmifl ve kimi de-
¤ifliklikler olsa da edilmeye devam
etmektedir. AB’nin bu noktada da
özel itirazlar› yoktur. 

Avrupa emperyalistleri de bil-
mektedir ki, silahl› kuvvetler kulla-
n›lmadan, ona yönetimde yer ver-
meden, yeni-sömürge Türkiye’de
halk›n mücadelesi engellenemez. 

Kendi Halk›na Karfl› 

Savaflt›r›lan Bir Ordu

TSK, Cumhuriyet’in kuruluflun-
dan sonraki tarihi boyunca, halk›n
mücadelesi karfl›s›nda baflvurulan
temel kurum durumunda olmufltur.
Yeni-sömürgecilik öncesi ve sonra-
s›nda TSK’n›n niteli¤i ayn› de¤ildir
elbette; ancak her iki dönemde de
halka karfl› kullan›lm›flt›r. Emperya-
list iflgale karfl› Kurtulufl Savafl›
içinde kurulan ordu, küçük-burjuva
diktatörlü¤ünün flovenist politikala-
r›n›n hizmetinde 1920-30’lar bo-
yunca Kürt halk›n›n kan›n› dökmüfl,
tüm Anadolu’da “jandarma zul-
mü”nü yaym›flt›r. 1945’lerden sonra
ise tamamen bir “iç savafl ordusu”
fleklinde örgütlendirilmesiyle ku-
rumsal ve yasal olarak da “kendi
halk›na karfl› savaflan” ordu statüsü
pekifltirilmifltir. Bu statüde ülkeyi
“d›fl düflmanlara” karfl› de¤il, “iç
düflmanlara” karfl› korumak görevi
esast›r. 

Tarihsel a¤›rl›¤› ve rolü 1920
Kurtulufl Savafl›’ndaki rolüne daya-
nan ordunun, 1923’ten sonraki tari-
hinde emperyalizme karfl› s›k›lan
tek bir kurflun yoktur. Ama tersine,
1945’lerden itibaren emperyalizmin
ç›karlar› do¤rultusunda savaflan bir
ordu olmufltur. Emperyalist iflgale
karfl› Kurtulufl Savafl› içinde kuru-
lan ordunun generalleri, bu yeni dö-
nemde emperyalizmin e¤itiminden
geçen generallerdir art›k. 

Özellikle emperyalizmin gizli ifl-
gal ordusu haline geldikten sonra,
halka karfl› Genelkurmay’dan ba-
¤›ms›z gerçeklefltirilen tek bir sald›-
r› yoktur. Sivil faflist hareketin ör-
gütlenmesinden Susurluk’a, kontr-
gerillaya kadar tüm halk düflman›
örgütlenmelerin merkezinde hep
Genelkurmay olmufltur. 

Sistem içindeki belirleyici yeri-
nin emperyalizmin ve oligarflinin
ç›karlar›n› savunmak aç›s›ndan ye-
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tersiz kald›¤› dönemlerde ise, do¤-
rudan cuntalar yoluyla yönetime el
koymufl ve halka karfl› savafl› daha
aç›ktan sürdürmüfltür.

Ordunun, Kurtulufl Savafl›’n›n
ordusundan “halk›na karfl› savaflan
orduya” dönüflmesi, elbette bir anda
olmam›flt›r. Bu ony›llara dayanan
bir dönüflümdür. As›l niteliksel de-
¤iflim ise, yeni sömürgecilikle sa¤-
lanm›fl ve ordu faflistlefltirilmifltir.
Ordu içindeki Kemalistler 1960
darbesiyle bu dönüflüme karfl› kendi
iktidarlar› için bir ç›k›fl yapsalar da,
bu ç›k›fl uzun ömürlü olamam›fl ve
ordunun faflistlefltirilmesi, Ameri-
kanc›llaflt›r›lmas› sürmüfltür. Subay-
lar›n emperyalizmin kurumlar›nda
e¤itilmesi, OYAK arac›l›¤›yla or-
dunun tekelci burjuvaziyle bütün-
lefltirilmesi gibi çok çeflitli kanallar
arac›l›¤›yla emperyalizmin zihniye-
tiyle generallerin zihniyeti, ordunun
ç›karlar›yla oligarflinin ç›karlar› bü-
tünlefltirilmifl ve bu sürecin içinde
ordu sistemin “koruyucu”su olarak
konumland›r›lm›flt›r.  

Bitmeyen “Sivilleflme” 

Masallar›

Genelkurmay, Cumhuriyet’in
kuruluflundan itibaren fiilen iktidar
orta¤› bir kurumdur. Hükümetin di-
¤er kanad›d›r; bazen hükümetin de
üstündedir. Ve bazen de cuntalar dö-
neminde oldu¤u gibi veya Milli Gü-
venlik Kurulu (Konseyi) arac›l›¤›y-
la bizzat hükümetin kendisidir. 

Böyle oldu¤u için de, “ordunun
k›fllaya dönmesi”, “sivil yönetime
dönüfl”, “MGK’n›n sivillefltirilme-
si” ülkemizdeki siyasetin s›kl›kla
yinelenen kavramlar› aras›na gir-
mifltir. Bu konudaki tüm tart›flmala-
ra ve “yasal düzenleme”lere karfl›n,
ordunun ve Genelkurmay’›n sistem
içindeki yeri esasta de¤iflmedi¤i
için, “sivilleflme”, bitmeyen bir hi-
kaye olarak sürekli tekrarlan›r. 

Generaller ve onlar›n ak›l hocas›
olan emperyalizm ve oligarfli, ordu-
nun resmi üniformalar›yla aç›kça
yönetmesini tercih etmezler genel-
de. Böyle bir tercih yapmak zorun-
da kald›klar›nda bile ilk f›rsatta ‘si-

vil yönetime’ dönmek isterler. Sö-
mürü düzeninin halka karfl› ‘son ko-
zu’nun çok fazla y›pranmamas› için
flartt›r bu. Onun için her cuntan›n ilk
ifllerinden biri “k›fllaya dönüfl takvi-
mi” aç›klamak olmufl, MGK’n›n
gerçekte Genelkurmay’›n yönetime
kat›l›m›n›n arac› oldu¤u perdelenip,
halk, ülkemizdeki sistemin ‘sivil’ ve
‘demokratik’ oldu¤una inand›r›l-
mak istenmifltir. Ordu ‘vatan› kurta-
r›nca’ k›fllas›na döner; bu imaj ordu-
nun tarafs›z oldu¤u, hiçbir s›n›f ve
kiflinin denetiminde olmay›p ‘mille-
tin ordusu’ oldu¤u demagojisini
sürdürmek için de gereklidir. 

Genelkurmay Baflkanl›¤›’n›n
protokoldeki yeri, Milli Güvenlik
Kurulu, Konseyi gibi kurumlar›n
yönetmelikleri zaman zaman de¤ifl-
mifl, Genelkurmay’›n ka¤›t üzerin-
deki etkisi ve yetkisinde daralmalar
genifllemeler olmufl, ancak bunlar›n
hiçbiri ordunun sistem içindeki ye-
rini, rolünü kökten de¤ifltirmemifltir.
Çünkü, Genelkurmay’›n etkisi ve
yetkisi, kayna¤›n›, yasalardan de-

¤il, belli bir tarihi gelenekten ve

fiili güç iliflkilerinden al›r. 

Bir baflka ülkede bir general ko-
nufltu¤unda bizim ülkemizdeki ka-
dar yank› yapm›yor ve fakat ülke-
mizde generallerin her konuflmas›
siyasete bir müdahale niteli¤i tafl›-
yabiliyorsa, bunun sonucudur. De-
¤ilse hiçbir yasada “generallerin

konuflmalar› öncelikli olarak dikka-

te al›n›r” denilmiyor. 

Ordunun “k›fllas›nda” olup ol-
mamas› biçimsel ve demagojik bir
söylemdir; ordu siyaseti zaten k›flla-
n›n içinden ve k›flla arac›l›¤›yla
yapmaktad›r. Cuntalar, tanklar›n so-
kaklarda yürütüldü¤ü “balans ayar-
lar›”, muht›ralar, k›fllalardan ger-
çeklefltirilmektedir. 

Hiçbir yeni-sömürge ordusu, ‘si-
yasetin d›fl›nda’ veya mutlak anlam-
da ‘sivil iktidar›n emrinde’ de¤ildir.
Tüm yeni-sömürge ordular gibi,
TSK da, siyasetin içinde ve sivil ik-
tidar›n de¤il, emperyalizmin emrin-
dedir. 

Ordunun bir “iç savafl ordusu”
olarak örgütlendirilmesiyle, “siya-

setin do¤rudan içinde” olmas›, bir-
birine ba¤l›d›r. Temel görevi kendi
halk›na karfl› savaflmak olan bir or-
du, zorunlu olarak siyasetin içinde
olacakt›r. CIA taraf›ndan yaz›lan ve
TSK içinde de subaylar›n e¤itim

kitab› olarak kullan›lan kitapta, or-
dunun siyasetle iliflkisine illiflkin
flunlar söylenmektedir: "'Politika

yok' (tavr›), vazifesi, yaln›z düflman›

ma¤lup etmek olan bir askerin nor-

mal bir harpteki tabii bir reaksiyo-

nudur. Fakat ayaklanmalar› bast›r-
mak hareketlerinde (yani halka
karfl› savaflta-bn) askerin vazifesi

halk›n yard›m›n› kazanmak oldu¤u

için, asker pratik siyasetle meflgul

olmal›d›r.” (CIA, Ayaklanmalar›
Bast›rma Hareketleri, Aktaran:
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, C1, S: 476)

TSK da CIA’n›n bu tavsiyesin-
den hiç flaflmam›fl, hep “pratik siya-
setle meflgul” bir çizgi izlemifltir. 

O kadar ki, özellikle 90’lar›n
ikinci yar›s›ndan itibaren bu meflgu-
liyet “günlük siyasete” müdahale
düzeyine ulaflm›flt›r. AB’ye uyum
yasalar›yla günlük müdahaleler k›s-
men geri plana çekilmifl, MGK sek-
reteri sivil görünüme sokulmufl,
MGK’n›n her toplant›s›n›n ülkenin
en önemli gündemi haline getirildi-
¤i yay›nlara son verilmifltir. Ama bu
gerçek siyasal iflleyifli de¤ifltiriyor
mu? Elbette hay›r, burjuva medya,
MGK toplant›lar›n› üç befl sat›rl›k
küçük haberlere indirgeyip güya ül-
kemizin ne kadar demokratikleflti¤i-
ni göstermeye çal›fl›rken, ekono-
mik, siyasi, askeri tüm politikalar,
son tahlilde MGK’da belirlenmeye
devam ediliyor.

Böyle bir ülkede, bu koflullarda
bir Genelkurmay’›n ç›k›p “yetkileri-
nin k›s›tlanm›fl oldu¤undan” flikayet
etmesi, gerçe¤in çarp›t›lmas›ndan
baflka bir fley olamaz elbette. 

Gerçek ise, Genelkurmay’›n
“yetkilerim k›s›tland›” flikayetiyle
iktidar ve sömürüden daha büyük
dilimler kapma kavgas› verdi¤idir.
Ayr›ca ele al›nacak di¤er bir yan› da
elbette, daha bask›c›, katliamc› poli-
tikalara meflruiyet zemini yaratma
iste¤idir. 
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Genelkurmay’›n 
yeri ve 

yetkileri

TSK sadece “askeri” bir kurum
mu? Bu sorunun cevab›, ülkemizde
“hay›r”d›r. 

Çünkü TSK, bunun ötesinde, politi-

ka yapan bir kurumdur. Bunun sonucu
olarak da Genelkurmay ve TSK, “devlet
içinde devlet”, “hükümet yan›nda hükü-
met”tir. MGK Genel Sekreterli¤i olarak
örgütlenen kurum, bünyesinde alternatif
bir hükümet örgütlenmesini bar›nd›r›r.
Bu sekreterlikte her bakanl›¤›n bir efli
vard›r. Bazen o bakanl›¤›n “asl›nda” ol-
mayan rakamlar, bilgiler, belgeler,
MGK’ya ba¤l› “bakanl›k”ta vard›r.
(MGK Genel Sekreterli¤i’nin sivilleflme-
siyle Genelkurmay’›n bu organizasyonu
da¤›tt›¤›n› düflünmek ise, en hafif deyimle
safdillik olur.) 

Ordu, ideolojik bir kurumdur. Devle-
tin üzerine oturdu¤u ideolojinin oluflturul-
mas›nda ve yay›lmas›nda her zaman belir-
leyici olmufltur. TSK, hükümetlerin “de-
¤iflkenli¤i”ne karfl›n Atatürkçülü¤ün, Türk
milliyetçili¤inin, laikli¤in, “vatan›n ve
milletin bölünmez bütünlü¤ünün” temsil-
cisi olarak her zaman kendini görmüfl ve
böyle davranm›flt›r. Milliyetçili¤in, Ata-
türkçülü¤ün, laikli¤in, flovenizmin koflul-
lara göre yeniden üretilmesinde karargah
rolünü oynayan yine hep Genelkurmay
olmufltur. Düzen partileri ve düzenin di-
¤er kurumlar›, ideolojik g›dalar›n›, poli-
tik argümanlar›n› esas olarak hep Genel-
kurmay’dan alm›fllard›r. 

Ordu, bir e¤itim kurumudur. Or-
du, askerli¤in zorunlu olmas›ndan do-
lay›, nüfusun yar›s›n›n mutlaka bir dö-
nem içinde yerald›¤› bir kurumdur. Bu
olgu, askere gelen gençleri “düzene

uyumlu hale” getirmek için bir f›rsat
olarak görülmüfl ve ordunun iflleyifli,
e¤itimi buna göre düzenlenmifltir.

Ordu, insanlar›n 18 ay k›fllada
yat-kalk e¤itimi yap›p, nöbet tutup
geldikleri yer de¤ildir. Ülkemiz-
de herkes bilir ki, askere giden
gençle, gelen genç ayn› de¤il-

dir; de¤iflmifltir. Kimi “olgunluk” diye ifa-
de eder bunu. Oysa olay›n esas› “ehlilefl-
tirmek, usland›rmak”t›r. Bu, ordunun as-
kerlik süresinde yo¤un bir ideolojik e¤itim
uygulamas›n›n sonucudur. Bunun gelene-
¤i de yine 1920’lere kadar uzan›r.   

Gelene¤in ilk kurumu, “Ali okulla-

r›”d›r. 1960-70’lere kadar askere gelen
gençlerin içinde büyük oranlarda okuma
yazma bilmeyenlerin olmas›ndan hareket-
le kurulan bu okullar, sadece okuma yaz-
ma ö¤retmez, ideolojik olarak da flekillen-
dirmeyi amaçlayan bir müfredata sahip ol-
mufllard›r.

TSK bünyesinde gerek k›flla d›fl›nda
köylerde, gerekse de k›fllada aç›lan oku-
ma-yazma kurslar›n›n amac› bir askeri el
kitab›nda flöyle anlat›l›yor:

"Okuma-yazma okullar›n›n amac›, er-

lere okuma yazma ö¤retmek, a) Türk ol-

mak, Türk eri olmak fleref ve sorumlulu¤u-

nu duyurmak; b) Türk tarihini, Türk dev-

rim ilkelerini, milli birlik ve esaslar›n›,

Türk ahlak ve geleneklerini ö¤retmek; c)

Kanun ve nizamlara uymaya, vatandafll›k

ve insanl›k görevlerini yapmaya, milli ve

insani de¤erleri tan›y›p korumaya al›flt›r-

mak; ... h) Devlet teflkilat›, seçim ve vergi

hakk›nda k›sa bilgiler vermek; ›) Kurtulufl

Savafl›'n› ve Atatürk devrimlerini öz bir bi-

çimde ö¤retmek...” (Aktaran Serdar fien,
Geçmiflten Gelece¤e Ordu, syf.13)

Devlete itaatin ö¤retildi¤i bu e¤itimde,
görülece¤i gibi, “asimilasyon” ve “flove-
nizm” de belirleyici bir olgudur. Düflünün
ki, bu okullara gelenlerin milyonlarcas›
Kürt, Arap, Gürcü, Laz gencidir; ama on-
lara ö¤retilen “Türk olmak, Türk eri olmak

fleref ve sorumlulu¤unu duyurmak”t›r. 
Ordu, kitle çal›flmas› yapan bir ku-

rumdur. 1960’lar›n sonunda Genelkurmay
Karargah›’nda  verilen bir brifingte, ordu-
nun “asli” görevleri d›fl›nda yürüttü¤ü fa-
aliyetler flöyle özetlenmekteydi: 

"1. Okuma-yazma okullar›nda ve

K›t'alarda e¤itim, 2. Teknik kurslar, 3.

A¤açland›rma alan›ndaki çal›flmalar, 4.

‹deolojik ppolitik bbir
kurum oolarak OORDU
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Kardefl köy çal›flmalar›, 5. Tar›m

alan›nda çal›flmalar (Kurslar vb.)

6. Ordu Yard›mlaflma Kurumu ka-

nal›yla gerçeklefltirilen yat›r›mlar.”

(Agk)

“Hedef kitle”, hem askere gelen
gençler, hem de sivillerdir. 

Örne¤in, TSK’n›n uzun y›llar
boyu sürdürdü¤ü “Kardefl Köy Uy-
gulamas›”nda, garnizonlar, karakol-
lar arac›l›¤›yla, köylere yol, köprü,

cami yap›m-onar›m›, okul yap›m›

ve su temini gibi hizmetler bizzat
TSK arac›l›¤›yla götürülmüfl, halk›n
devlet ve sistemle ba¤› ordu üzerin-
den kurulmufltur. Keza yine bu
kampanyalarda, köylere bayrak di-
re¤i dikilmesi, Atatürk büstü yap›l-
mas› gibi faaliyetlerle de düzenin
ideolojik simgeleri tafl›nm›flt›r. 

Bugün de ordu, özellikle Do-
¤u’da en klasik anlam›yla “kitle ça-
l›flmas›” yürütmektedir. Tar›m kurs-
lar›ndan sa¤l›k hizmetlerine kadar
birçok alanda sahip oldu¤u büyük
imkanlar›n küçük bir k›sm›n› halka
kulland›rtarak, katliamc›l›¤›n›, ki-
min ordusu oldu¤unu unutturma ve
onlar› yurtsever, devrimci örgütler-
den koparma çal›flmas› yürütmekte-
dir. 

Ordu, yetki ve ayr›cal›klarla

donat›lm›flt›r. Gerek politikadaki
yeri, gerekse de ideolojiden e¤itime
tar›ma kadar uzanan bütün bu alan-
lardaki varl›¤›yla ele al›nd›¤›nda,
ülkemizdeki ordunun ve Genelkur-
may’›n herhangi bir ordu ve herhan-
gi bir Genelkurmay gibi görüleme-
yece¤i aç›kt›r. Bir benzetmeyle söy-
lersek, Genelkurmay ve emrindeki
ordu, emperyalizmin ve oligarflinin
en temel, en güvenilir, en istikrarl›
partisidir. 

Baflka bir ifadeyle, “milletin or-
dusu” de¤il, emperyalizmin ve oli-
garflinin ordusudur. Siyasete gerek
cuntalarda yapt›¤› gibi aç›k müda-
haleleri, gerekse de örtülü müdaha-
leleri de sadece emperyalizmin ve
oligarflinin ç›karlar› içindir. 

Böyle oldu¤u içindir ki, düzen,
Genelkurmay’›n, generallerin her
türlü iste¤ini cömertçe karfl›lam›flt›r.
Halka karfl› kullanmak üzere her
türlü yetkiyi vermekte sak›nca gör-
memifltir. Keza katliamlar›n›n karfl›-
l›¤› olarak orduya sömürüden de
önemli paylar verilmifltir; birincisi,
ordunun bütçesi esas olarak her tür-
lü denetimin d›fl›nda tutulmufl, ikin-
ci olarak da OYAK, ony›llarca her
türlü vergiden, denetimden muaf tu-

tularak ordu üst yönetiminin ekono-
mik refah› sa¤lanm›flt›r. OYAK,
gerçekte generallere katliamc›l›kla-
r›n›n, cuntalarda yapt›klar› hizmet-
lerin karfl›l›¤›nda verilmifl bir ödül-
dür. O kadar ki, normalde ticari bir
holding oldu¤u halde, kurulufl statü-
süne göre OYAK’›n zararlar›n› bile
devlet karfl›lam›flt›r.  

K›sacas›, Genelkurmay’›n el at-
mad›¤› herhangi bir alan, düzenin
onu yetkili k›lmad›¤› herhangi bir
yer neredeyse yoktur. Fakat, “Ge-
nelkurmay” bafll›kl› yaz›da da belir-
tildi¤i gibi, tarihsel olarak da, gün-
cel olarak da “devlet benim”, zih-

niyetinde olan, bu kültürle flekil-

lenen Genelkurmay, flu veya bu hü-
kümet taraf›ndan bu yetkilerinin bir
k›sm›n›n al›nmas›na, ekonomik im-
tiyazlar›n›n k›smen de olsa s›n›rlan-
mas›na, en s›radan bir konuda “si-
vil”lerin elefltirmesine ve hesap sor-
mas›na tahammülsüzdür. 

Bafl›na çuval geçirildi¤inde “çu-
val geçirenlere karfl› tav›r koymak
için” yetki istemez; ama halka karfl›
bask› ve terör politikas›n› s›n›rs›zca,
pervas›zca uygulayabilmek için y›l-
lard›r hep daha fazla yetki, daha
fazla bütçe istemifltir. 

Hiç kuflku yok ki, “ordunun siyaset içindeki yeri”
tart›flmas›n›n bu biçimi almas›, esas olarak burjuva dü-
zenin ordusuna iliflkindir. Burjuvazinin düzeni, orduyu,
ASALAK, SADECE KAN DÖKMEYE fiARTLAN-
MIfi, burjuvazinin emperyalist ç›karlar› do¤rultusunda-
ki talimatlar›n› SORGULAMADAN uygulayacak B‹R
KAT‹LLER ORDUSU olarak düflündü¤ü için, “orduyu
siyasetin d›fl›nda” tutma anlay›fl›n› gelifltirmifltir.  

Yüzbinlerce subay, astsubay, askerin politikan›n d›-
fl›nda tutulmas›, onlar›n iradesini yoksaymakt›r. Yüz-
binlerce subay, astsubay, askerin üretim d›fl›nda tutul-
mas›, asalak, tüketici bir kesim yaratmak demektir. 

Ancak burjuvazinin ç›karlar›, orduyu tam da bu ko-
numda tutmaktad›r. “Ordu siyasetin d›fl›nda kalmal›”
anlay›fl›n›n pratikteki karfl›l›¤›, askerlerin burjuva poli-
tikac›n›n emirlerine kay›ts›z flarts›z uymas›n› amaçlar.

Halk› halka
karfl› kullan-
mak için,
hiçbir fley
sorgulanma-
mal›, tart›fl›l-

mamal›d›r. Burjuva, oligarflik ordular, esas olarak halk›n
halka karfl› kullan›m› esas›na dayan›r. Dolay›s›yla e¤iti-
mi, örgütlenmesi, hiyerarfli anlay›fl› da buna göredir. 

Halk iktidar›nda, halk›n ordusu, elbette böyle bir or-
du olmayacakt›r. “Ordu k›fllas›nda m› otursun, d›fl›na m›
ç›ks›n”, “siyasete kat›ls›n m›, kat›lmas›n m›” tart›flmala-
r›, halk›n iktidar› alt›nda suni ve gereksizleflecek tart›fl-
malard›r. Halk›n ordusu tüketici de¤il üreticidir. Asli gö-
revi olan askerlik hizmetlerini engellemeyecek flekilde
üretime ve asker meclisleri arac›l›¤›yla da örgütlü bir
güç olarak siyasete kat›l›r. 

Mesele, baflta dedi¤imiz gibi, ordunun siyasete kat›l-
mas› de¤il, ordunun hangi siyasetin uygulay›c›s› oldu-
¤udur. Ülkemizde TSK ve Genelkurmay, emperyaliz-
min ve oligarflinin ç›karlar› ad›na siyaset yapmaktad›r.
Ve sorgulanmas› gereken de as›l olarak budur. 

Mesele “ordunun siyaset içindeki 

yeri”! de¤il, bu siyasetin ne oldu¤udur
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Genelkurmay’›n 
ve AKP’nin 
halka karfl› 

ittifak›

Generallerin açt›¤› “yetki” tart›fl-
malar› içinde, Terörle Mücadele Yasa-
s›’n›n daha a¤›rlaflt›r›lmas› sözkonusu
edilirken, daha önce kald›r›lan
“TMY’nin 8. maddesinin” yerine ko-
nulmas› istendi¤i aç›kland›. 

“TMY’nin 8. maddesi”, bu ülkede
belki de üzerinde en fazla tart›fl›lan yasa
maddelerinden biridir. 1990’l› y›llar bo-
yunca hep gündemde olan bu maddenin
esas›, “düflüncenin, yay›n›n, demokratik
kurumun” rahatl›kla “terörle” suçlanabil-
mesidir. Bu maddenin kald›r›lmas› da, hal-
ka o güne kadar gerçeklefltirilmifl en büyük
“demokratikleflme” ad›mlar›ndan biri ola-
rak sunulmufltu. Tüm di¤er “demokratik-
leflme ad›mlar›”nda oldu¤u gibi, yine bafla
dönüldü. “Dön baba dönelim”; ülkemizin
demokratikleflme hikayesi bundan ibarettir. 

Bu ülke, ne zaman “demokratikleflme-
den” sözedilse, ard›ndan daha a¤›r bask›
yasalar›n›n geldi¤i, “eyvah yine demokra-
tikleflece¤iz” sözünün mizah olmaktan ç›k-
t›¤› bir ülkedir. 

Ve bu noktada, AKP’yle Genelkur-
may’›n zihniyetinin hiçbir fark› yoktur. Ce-
mil Çiçek, generallerin “Terörle Mücadele
Yasalar›” konusundaki isteklerine “zaten
haz›rl›¤›m›z var” diye cevap verdi. Evet,
böyle bir haz›rl›klar› vard› ve bu haz›rl›¤›
“AB’ye uyum yasalar›” ç›kar›rken sürdür-
müfllerdi. 

Cemil Çiçek, generallerin yetki iste¤i-
ne iliflkin aç›klamas›nda flöyle diyordu:
“Bir ihtiyaç varsa karfl›lan›r. Bu hep

böyle olmufltur. Konu terörle mücadele

olunca hükümet, TBMM elbette ihtiyaç-

lar› karfl›lar. TSK bir istesin milletimiz

bin verir. Bizim de anlay›fl›m›z budur.”

(10 A¤ustos Milliyet)

Nitekim “AB’ye uyum” yasalar›n›n
hemen ard›ndan polisin ve ordunun
iste¤i üzerine, k›s›tlanm›fl yetkilerin
daha fazlas›n› veren ek yasalar, yö-
netmelikler yine AKP taraf›ndan ç›-
kar›lmad› m›?

AB’ye uyum yasalar›n› ç›kar›-
yor diye AKP’yi “sol” ilan eden,

“desteklenmesi gerekti¤ini”

söyleyenler, bu uyum yasalar›n›n yolunu t›-
kam›yor diye Genelkurmay Baflkan› Öz-
kök’ü “orduyu k›fllas›na çeken, demokrat”
bir Genelkurmay Baflkan› olarak övenler,
e¤er bilinçli olarak halk› aldatm›yorlarsa,
kendileri saf ve cahildir. 

“Terörle mücadele” diye adland›rd›klar›
halka karfl› savafl sözkonusu oldu¤unda, na-
s›l gerçek yüzleri ortaya ç›k›yor. Aralar›n-
daki “laiklik-fleriatç›” kavgas› bir anda gö-
rünmez oluyor. 

“fiu insan haklar› olmayacak ki... bu

meseleyi iki haftada kökünden hallederiz”

diyen generaller, “aslan gibi delikanl›lar›-

m›z varken copa ne gerek var” diyen gene-
rallerin oldu¤u, Susurluk’u örgütleyen bir
ordu, Kanl› Pazarlar’› yaratan bir geçmifl-
ten gelen, Susurlukçular’›n hamili¤ine so-
yunan bir AKP’nin halka karfl› savafl politi-
kas›nda hemfikir olmas› kadar do¤al ne
olabilir? Cemil Çiçekler, Abdülkadir Aksu-
lar, ‹lker Baflbu¤lar, Hilmi Özkökler, Tay-
yip Erdo¤anlar, ayn› zihniyetin “sivil” ve
“askerleri”dir. 

Ayn› zihniyetin kadrolar› aras›nda ikti-
dar kavgas› olsa da, halk›n susturulmas›,
sindirilmesi politikas› aksaks›z ve eksiksiz
sürmektedir. TSK ve ona ba¤l› kontrgerilla-
n›n katliamlar›, infazlar› sürerken, AKP ye-
ni faflist yasalar haz›rl›yor, bir yandan ‹s-
tanbul Emniyet Müdürü halka muhbirlik
ça¤r›s› yap›yor, di¤er yandan AKP “Tan›k
Koruma Program›” ad› alt›nda ihbarc›lar›
özendiren, koruyan bir yasa haz›rl›yor. Ge-
neraller, “terörü öven” yay›nlardan, kurum-
lardan flikayetçi oluyor, AKP’nin polisi,
savc›lar› harekete geçip bunlara yönelik
bask›lar›, yasaklar› uyguluyor.  

K›sacas›, hem AKP ve Genelkurmay
aras›nda, hem düzenin di¤er kurumlar› ara-
s›nda, hem de emperyalizm ve oligarfli ara-
s›nda IMF programlar›n› uygulama, emper-
yalizmin verdi¤i rolleri üstlenme ve bunun
için halk›n susturulmas›, bunun için de tüm
devrimci, demokratik örgütlenmelerin tas-
fiyesi fleklinde geliflen program›n uygulan-
mas›nda tam bir “uyum” vard›r. Aralar›nda
bunun ötesinde varolan çeliflkiler ise talidir
ve kendi ç›karlar›yla ilgilidir. 

Genelkurmay vve AAKP
Halk DDüflmanl›¤›nda BBirdir
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15 Haziran’da bir bildiri yay›n-
layarak, PKK’ye silah b›rakma ça¤-
r›s›nda bulunan 151 ayd›n “ad›na”
bir grup, Baflbakan Erdo¤an’dan is-
tedikleri görüflmeyi bir buçuk ay
sonra, 10 A¤ustos günü gerçeklefl-
tirdiler. Elbette ayd›nlar bir sorun
için iktidarla ya da baflka kurumlar-
la görüflebilirler. Ama mesele, neyi
nas›l ifade edecekleri, görüflmenin
neye hizmet edece¤idir. Bu görüfl-
me, PKK’yi tasfiye, “teröre karfl›
topyekün mücadele” politikalar›na,
Erdo¤an’›n Diyarbak›r gezisi önce-
si Kürt halk›na flirin görünme çaba-
lar›na hizmet etmifltir. 

Daha bafltan Erdo¤an’›n “flunla-

r› da yan›n›za al›rsan›z görüflürüz”

dayatmas›na boyun e¤ilmesi, ayd›n-
lar›n iradesini k›rmas›d›r. Ayd›nlar
buna itiraz etmemifl, “sorun” dahi
yapmam›fllard›r. Çünkü bu ülkenin
ayd›n› için egemenler taraf›ndan
muhatap al›nmak bafl döndürücü bir
fleydir. Böyle bir ihtimal ç›kt›¤›nda
onun nas›l›na, niçinine pek bakmaz-
lar. Görüflenler ad›na yap›lan aç›kla-
ma da bu bafl dönmesinin bir yans›-
mas›yd›. Erdo¤an’›n istedi¤i isimle-
rin niteli¤i ayr› bir konu ancak,
‹HD’den istifas›n›n ard›ndan devle-
tin sevgili ayd›n› olan Adalet A¤a-
o¤lu’nun bunlardan biri olmas›, Er-
do¤an’›n nas›l bir “ayd›n” istedi¤ini
de gösteriyordu. 

Görüflmenin Zemini 
Gençay Gürsoy’un sözcülü¤ünü

yapt›¤› ve Yücel Sayman, Y›lmaz
Ensario¤lu, Ali Bayramo¤lu, A. Ha-

kan Cofl-
kun, Adalet
A ¤ a o ¤ l u ,
Hakan Tah-
maz, Os-
man Kava-
la, Tayfun
M a t e r ,
M u s t a f a
Karaalio¤-
lu, Nuray
Mert ve
Oral Çal›fl-
lar’›n bu-
l u n d u ¤ u
“ayd›n la r

heyeti”ni kabul eden Erdo¤an, gö-
rüflme bafl›nda TV’lerden canl› ya-
y›nlanan bir konuflma yapt›. Takiy-
yeci dilin hakim oldu¤u konuflma-
da, “terör” vurgular› eksik edilmez-
ken, ayd›nlar ad›na konuflan Gen-
çay Gürsoy da suya sabuna dokun-
mad›. Merak edilen, kameralar ç›-
kar›ld›ktan sonra ayd›nlar›n, ayd›n
misyonu gere¤i, Kürt halk›n›n ulu-
sal taleplerini onurlu ve tavizsiz bir
flekilde dile getirip getirmedikleriy-
di.  

Görüflme ç›k›fl›nda Gürsoy tara-
f›ndan yap›lan aç›klama, bir anlam-
da görüflmenin hangi zeminde ya-
p›ld›¤›n› da ortaya koyuyordu. 

Kürt sorununun çözümü müydü
bu zemin, yoksa ony›llara dayanan
oligarflinin inkar, imha ve asimilas-
yon politikas›n›n diyalektik sonucu
olarak ortaya ç›kan silahl› mücade-
lenin tasfiyesi miydi? Ayd›n misyo-
nu belirleyecek temel sorular›n ba-
fl›nda geliyordu bunun cevab›. 

Gürsoy’un aç›klamalar›ndan ve
daha sonra TV programlar›nda ko-
nuflan, köflelerinde yazan “ayd›nlar-
dan” ö¤rendik ki, baflbakan ile bir
çok konuda ayn› fleyi düflünmüfller,
söylemifller. fiöyle diyordu Gürsoy:
“Say›n baflbakan aynen bizim ifade

etti¤imiz gibi Kürt sorununun de-

mokratik platformlarda, demokrasi-

den taviz verilmeden çözülece¤i ko-

nusunda bir teminat verdi. Bu son

derece önemlidir ve bu giriflimimi-

zin baflar›ya ulaflt›¤›n›n kan›t›d›r...

Silahl› eylemlere derhal ve önko-
flulsuz son verilmeli. Çünkü demok-

ratik aç›l›m›n iflaretleri verilmifltir.

Bu de¤erli bir ipucudur.”

Bir halk›n kaderiyle böyle oyna-
nabilir mi? Erdo¤an Kürt halk›n›n
taleplerine iliflkin somut tek bir fley
koymazken, bir halk›n gelece¤iyle
oynamaya ne hakk›n›z var! Hangi
iflaretler, hangi ipuçlar›n›za güvene-
cek Kürt halk› ve kendi ipini kendi-
si çekecek? Sorunu gündemlefltiren,
bugün tart›flman›z› sa¤layan silahl›
mücadeleden baflkas› de¤ildir. O la-
netlenen silahl› mücadele olmasay-
d›, ayn› ayd›nlardan “Kürt sorunu”
ad›na tek kelime duyulaca¤› kuflku-
luydu. “Bar›fl, silah b›rakma” deni-
liyor. ‹nsaf! 6 y›l boyunca sustu si-
lahlar. O zaman neredeydiniz? Ne-
den imza toplamad›n›z oligarflinin
katliamlara son vermesi ve Kürt so-
rununu çözmesi için? Ayd›na bak›n
ki, ne zaman ezilenler de mücadele
araçlar›n› radikallefltiriyor, o zaman
ortaya düflüyor. Gürsoy, “Türki-

ye’de t›rmanan fliddet olaylar›na

karfl› bir önlem al›nabilir mi, moti-

vasyonuyla hareket ediyoruz” söz-
leriyle hareket zeminini aç›kl›yor.
E¤er PKK’nin ateflkes ilan etti¤i,
buna ra¤men oligarflinin 500’ün
üzerinde yurtseveri katletti¤i dö-
nemde söyleselerdi, bunun ayd›nlar
aç›s›ndan bir anlam› olurdu.

Görüflmenin zemini, bafltan iti-
baren PKK’ye silah b›rakt›rma, ay-
n› oranda da ister ifade edilsin ister-
se edilmesin, devletin fliddet kullan-
ma hakk›n›n kutsall›¤›n› tan›ma ze-
minidir. Ki, ÖDP’nin gazetesinin
köfle yazarlar› bunu aç›kça ifade et-
mifllerdir. Bu yüzden ayn› ayd›nla-
r›n, sorunun as›l yarat›c›s› olan oli-
garfliye yönelik bir ça¤r›s›nda, ko-
nuflmalar›na, böyle misyonlar biçil-
mesine Erdo¤an’la görüflmelerine
tan›k olmayacakt›r. ‹cazetin zemini-
ni ayd›nlar da çok iyi biliyorlar. Er-
do¤an bu nedenle, 264 Kürt ayd›n›-
n›n bildirisinin alt›nda imzas› olan-
lardan bir tek kifliyi oraya ça¤›rma-
d›. Onlar da PKK’ye mesafeli ay-
d›nlard› ama, ÖDP’nin kotard›¤›
bildiriyle ince bir ayr›m› koymufllar,
“her iki taraf” demifllerdi. Kürt ay-
d›nlar›n›n ça¤r›lmamas›ndan Türk
ayd›nlar› rahats›z olmal›yd›. Ahmet

12

14 A¤ustos 2005 / 13

AKP, Kürt Sorunu 
ve Ayd›n Misyonu

PKK’ye ‘‘silah bb›rak›n’ çça¤r›s› yyapan
‘ayd›nlar’ EErdo¤an iile ggörüfltü



Hakanlar’›, Adalet A¤ao¤lular’›n›
kendilerine dayatan Erdo¤an’›n kar-
fl›s›nda “Kürt ayd›nlar› da burada
olmal›” diyemediler. Böylece, ‘Kürt

sorunu ile PKK’yi ay›rmaktan’

sözederken, asl›nda sorunla en kü-
çük bir ba¤lant›s› olanlar› da ay›r-
maktan sözettikleri, “siz susun, ken-
dinizi bizim kuca¤›m›za b›rak›n, di-
renmeyin, silahlar› terk edin, biz si-
zin haklar›n›z› savunuyoruz, AB çö-
zer” dedikleri ortaya ç›kt›. 

Bu Kaç›nc› “Kürt 
Sorununu Tan›ma”?
Görüflmede ayd›nlar›n ve burju-

va medyan›n öne ç›kard›¤› noktalar-
dan biri Erdo¤an’›n “Kürt sorunu”
demesiydi. Çünkü son tahlilde “sa¤

parti lideri bir baflbakan ilk kez

Kürt sorunu diyordu.”

‹nsan kendini kand›rmaya haz›r
olunca, tarihi de unutur. Bu ülkede
“Kürt sorunu” demeyen sa¤ parti li-
deri mi var? Turgut Özal’dan Demi-
rel’e, Çiller’den Mesut Y›lmaz’a
kadar “Kürt realitesini” kabul etme-
yen mi kald›? Örne¤in, 1991 y›l›nda
DYP-SHP Koalisyon Hükümeti’nin
Baflbakan› Demirel: “Kürt realitesi-

ni tan›yoruz” diyordu. Aradan ge-
çen 15 y›l, bu sözlerin hiçbir anla-
m›n›n olmad›¤›n›, sürece göre flekil-
lenen politik manevralar oldu¤unu
yeterince göstermedi mi? Sorun
çözmek de¤il, en baflta PKK’nin ey-
lemlerine son vermesi amac›yla ha-
reket eden ayd›nlar, Kürt halk›n›n
bu sözleri kaç kez iflittiklerini zah-
met edip araflt›rd›lar m› acaba? 

Bu oyun eski oyundur. Burjuva
politikas›n›n kompedan› Demirel o
gün neden bu sözü söylediyse, ta-
kiyyecili¤i ayyuka ç›kan Tayyip de
ayn› nedenle söylüyor. 

Gerçek politikalar› ise, oligarfli-
nin hiç de¤iflmeyen resmi Kürt poli-
tikas›d›r. ‹nkar-imha-asimilasyon...
3 y›ld›r iktidarda olan AKP Hükü-
metinin soruna iliflkin “çözüm” ad›-
na hiçbir ad›m atmamas› bu yüz-
dendir. Bu nedenle 3 y›ld›r “yoksa-

yarsan›z yok olur” politikas›n› sür-
dürüyor. Daha bu toplant›n›n bir
gün öncesinde, Cemil Çiçek, Genel-

kurmay ile ayn› zeminde olduklar›-
n› aç›kl›yordu. Daha geçen ay ki
Norveç gezisinde Kürt sorunu için,
“sanal bir sorun” diyordu. 4 ayda
“gömlek mi de¤ifltirmifl” acaba? 

Erdo¤an’›n, ayd›nlar›n duymak
istedi¤ini söylemesi, bu takiyyecilik
karfl›s›nda “ikna” olmaya haz›r ola-
rak masaya oturan ayd›n, “büyük
mesajlar” ç›kar›yor. 

AB Süreci Aksamas›n!
Erdo¤an: “Kürt sorunu da büyük

demokratikleflme flemsiyesinin par-

ças›d›r” demifl. fiemsiye, AB’dir.
Sorunu AB çözecek, ama PKK AB
önünde engel... Bu mesaj verilerek,
Kürt milliyetçi hareketin kendi eliy-
le AB’cilefltirdi¤i taban›n› kendisine
karfl› k›flk›rtmaya çal›fl›yorlar. Ayn›
zamanda AKP, bir kesimi yan›na çe-
kiyor. 

Ayd›nlar›n sorunu da Kürt soru-
nunun çözümü de¤ildir. Böyle olsa,
talepleri ve ça¤r›lar› buna göre fle-
killenirdi. Onlar›n derdi, AB süreci-
nin kesintiye u¤ramamas›d›r.
AKP’yle ayn› düflünmenin, silahl›
mücadeleyi tasfiye etmeye çal›flma-
n›n, PKK eylemlerini “demokratik-

leflme yoluna may›n” diye de¤erlen-
dirmenin zeminini bu oluflturuyor. 

Bu nedenle görüflmede somut
hiçbir fley yoktur. Tüm aç›klamala-
ra, yaz›lanlara yeniden bak›n “çö-
züm ad›m›” diyebilecekleri hiçbir
somut ad›m göremezsiniz.

Sözünü ettikleri “demokratik
aç›l›mlar”›n ne ifade etti¤i belirsiz-
dir. Bak›yorsunuz ayd›nlar ne istedi,
hangi talepleri dile getirdi diye.
Gürsoy’un ilk sözü, Diyarbak›r zi-
yaretinde “s›cak mesaj verilmesi”

oluyor. Ard›ndan DEHAP’l› beledi-
ye baflkan›n› ziyaret etmesini isti-
yor. Demek bu kadar s›¤ ve basit.
Her fley bir “mesajla”, ne idü¤ü be-
lirsiz “s›cakl›kla” çözülüyor. Ki, Er-
do¤an bu tür takiyyeleri çok iyi bi-
lir. Belediye baflkan› ile görüflse ne
olur görüflmese ne olur? Kürt halk›
bu kadar aptal yerine konulabilir
mi? Ayn› zihniyet Kürtçe TV yay›-
n›n› da “büyük ilerleme” diye pa-
zarlay›p, Kürt halk›n›n taleplerini
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Bekaro¤lu’nun Tavr› “Ayd›nlar
Bildirisi”nde imzas› bulunan Meh-
met Bekaro¤lu, görüflme öncesi
yapt›¤› aç›klama ile imzas›n› çekti.
Görüflmenin Diyarbak›r gezisi ön-
cesi bir ‘halkla iliflkiler’ faaliyetine
dönüfltürülüp bu amaçla kullan›ld›-
¤›na dikkat çeken Bekaro¤lu, flöyle
dedi: “Bu giriflim amac› d›fl›na ç›k-

m›flt›r. 150 ayd›n ad›na Baflba-

kan’la görüflmeye giden kifliler

‘temsilcilik’ ve neleri konuflacakla-

r›na dair imzac› ayd›nlardan onay

almam›fllard›r. Baflbakan’›n talebi

ile baz› kiflilerin temsilciler heyetine

al›nmas› hiç de do¤ru olmam›flt›r.”

Adam Yerine Koyma! Erdo¤an
görüflmede Kürtler’i kastederek,
“adam yerine konacaks›n›z” diyor.
Ayd›nlar bunlardan büyük anlamlar
ç›kar›yor. Ancak bu söz, haydi on-
larca y›ll›k geçmifli b›rakt›k, flu son
üç y›lda, AKP iktidar› döneminde
Erdo¤an’›n Kürtler’i “adam yerine
koymad›¤›n›n” itiraf› de¤il mi?

CHP Gericili¤i CHP lideri Baykal,
hükümetin ayd›nlarla görüflmesini
PKK’ye taviz olarak nitelendirdi.
AKP’ye muhalefet ad›na, oligarfli-
nin en gerici kesimleri ile yanyana
gelen “sosyal demokrat” CHP, nere-
deyse her konuda Genelkurmay
sözcülü¤ünü yapmaktad›r.  

Sizin ‹fliniz Mi? Ayd›nlar, Erdo-
¤an’dan ‘Kürt sorunuyla PKK’nin
özdefllefltirilmemesini’ istemifller.
Ne gerek vard› buna! Bunu söyle-
mek ayd›na m› düfler, zaten oligarfli
ony›llard›r bunu yap›yor. Ama sen
PKK’yi yoksayamazs›n; Kürt soru-
nu e¤er bugün bu flekilde gündem-
deyse, bunda o örgütün mücadelesi-
nin rolü yads›namaz. Erdo¤an da,
“Kürt kökenli vatandafllarla örgü-

tün birbirinden ayr›flt›r›lmas›ndan”

sözediyor. Bunun söylendi¤i yerde
sorun çözme niyeti yoktur. PKK’yi
ay›r, DEHAP’› ay›r, ee sonra? Ben
ne verirsem onunla yetin. Bunun
ad› da demokratik flemsiye alt›nda
çözüm oluyor. 



bast›rmak istemiflti. Gelinen nokta-
da bunun anlams›zl›¤› ortada iken,
bu çocuk oyunlar›na ve reformiz-
min oca¤›nda piflirilen manevralara
uyum sa¤lamak ayd›nl›k m›d›r?

Kald› ki, “ayd›n” ceketini giyen
ÖDP’li Tayfun Mater makul solcu
olarak, belediye baflkan›yla görüfl-
menin de olmamas›nda bir sak›nca
olmad›¤›n› söylüyordu CNN Türk’te
kat›ld›¤› programda. Bildiriyi pifli-
ren ÖDP reformizmi makul solcu-
luk konusunda oldukça maharetli-
dir. CNN Türk muhabirinin dahi,
“Baflbakan somut ne dedi” diye
›srar etmesi karfl›s›nda Mater, “ka-

muoyuna aç›klanmamas› gereken

fleyler de konufltuk ve bu konuda

mütab›k olduk. Kamuoyu müsterih

olsun” diyor.
Burjuva politikac›l›¤›n› iyi ö¤-

renmifller. Ayn› kafa, “neden HA-
DEP’liler bildiride yok” diye sorul-
du¤unda da, bildirinin “çok acele
haz›rland›¤›n›” söylüyor. Çocukça
bir cevap. HADEP’liler ulafl›lama-
yacak bir yerde de¤illerdi. 150 ay-
d›n aras›nda mumla aray›p buluna-
mayacaklara ulaflanlar HADEP’lile-
re ulaflam›yor! Mesele icazet zemi-
ninin böyle flekillenmesindedir. 

‘Demokratik Çerçeve’ 
ve ‘Topyekün Mücadele’

Ayd›nlar OHAL’in yeniden geti-
rilmemesini, yeni terörle mücadele
kanunu ç›kar›lmamas›n›, sorunun
demokratik çerçevede çözülmesini
belirtiyorlar. Dilin kemi¤i yok, Er-
do¤an da sorunun demokratik çer-
çevede çözülece¤i teminat› veriyor.

Oysa ayn› AKP, toplant›n›n ya-
p›ld›¤› saate kadar, “teröre karfl›

mücadelenin toplumsal mütaba-

katla baflar›ya ulaflaca¤›” aç›kla-
malar› yap›yor ve ayd›nlar› da bu
zeminde kabul edeceklerini ilan
ediyordu. Sözcüsü Akif Beki, gö-
rüflme öncesi Erdo¤an’›n “askeri

mücadelenin kararl›l›kla sürdürül-

mesinde” ›srar›n› vurguluyordu.

Teröre karfl› savafl kararl›l›¤›nda
Genelkurmay ile ayn› zeminde ol-
du¤unu durmadan vurgulayan bir
iktidar›n, “demokratikleflmeden ta-
viz verilmeyece¤ini” söylemesine,
ayd›nlar›m›z›n inanacak kadar cahil
olmad›klar›n› düflünüyoruz. Evet
cahil de¤iller, amaç, PKK’ye silah
b›rakt›rma olunca, Tayyip’in bu ti-
yatroyu oynamas›na izin veriliyor. 

Kald› ki, iktidar son h›zla yeni
terörle mücadele kanunu haz›rl›yor
ve k›r›nt› haklar› da yoketme hesap-
lar› yap›yor. “Genelkurmay bir iste-

sin, bin verelim” diyen Adalet Ba-
kan› bu hükümetin üyesidir. Evet
OHAL’i getirmeyebilir, ama bu
Kürt halk›n› düflündüklerinden de-
¤il, Genelkurmay karfl›s›nda kendi
iktidarlar›n› korumak içindir. Aç›k
olan fludur ki, terör demagojisine

öyle dört elle sar›lm›flt›r ki bu ikti-
dar, Diyarbak›r gezisinde herhangi
bir “ekonomik paket” aç›klamama-
y› bile bununla gerekçelendirmekte-
dir. “Ekonomik paket”, Kürt sorunu
gibi bir sorunun elbette özü de¤ildir
ama bunu dahi, “sanki bu sorunlar

oldu¤u için terör oluyor izlenimi ve-

rir” diye gerekçelendiren bir zihni-
yete sahiptir AKP. Faflist Taha Ak-
yol’un da “do¤rusunu yap›yor” diye
onay verdi¤i bu zihniyet, sorunlar›n
kayna¤›n› görebilir mi, çözebilir
mi? Her fleye “terörün ifline yarar”

diye bakan bir kafa yap›s›n›n “Kürt
sorunundan” sözetmesinin ne öne-
mi vard›r. Bir buçuk ay boyunca
“terörün ifline yarar, terörü muhatap
almakt›r” diye randevu vermeyen
de Erdo¤an’d›r.

“Demokratik çözümün” takiyye
oldu¤u, burjuva bas›n›n att›¤› “De-
mokratik Çözüm Teminat›”, “Di-
yarbak›r sözü” gibi manfletlerin ya-
lan oldu¤u çok geçmeden aç›¤a ç›-
kacakt›r. Tarihte örne¤i çoktur bu
tür manfletlerin. Peki o zaman ay-
d›nlar›m›z ç›k›p halktan özür dile-
yecekler mi, bu aldatmacan›n parça-
s› olduk diyecekler mi?

Hay›r, onu da demeyeceklerdir. 

Burjuvazinin Övgüleri 
Ayd›n› Düflündürmeli
Görüflmeden ve sonras›nda ay-

d›nlar›n beyanatlar›ndan en çok
burjuvazinin, özellikle AB’cilerin
memnun oldu¤u aflikard›r. Kendile-
rince malum hakl› nedenleri de var-
d›r. Çünkü en iyi onlar biliyor ki, bu
geliflmeler hem Türkiye’de ayd›n›n
yeri konusunda bir sa¤a savrulma-
n›n hem de Kürt sorunu konusunda
PKK’nin köfleye s›k›flt›r›lmas›n›n
tafllar›n› döflemektedir. Bu konuda
burjuvazinin nabz›n› Hürriyet yaza-
r› Ertu¤rul Özkök veriyor.  

Ayd›nlar bildirisini ayakta alk›fl-
layarak, devletle bar›flan ayd›n› kut-
layan Özkök, bu görüflmeyi de elle-
ri patlayana kadar alk›fllad› ve onla-
r› “gerçek ayd›n” ilan etti. Peki ney-
di “gerçek ayd›n” olman›n k›stas›? 

“Bana göre bu toplant›, Türki-

ye’nin bar›flma tarihinde bir milat
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‘Büyük Politika’ Ç›kmaz› PKK
yöneticilerinden Murat Karay›lan,
görüflmeyi “olumlu” bulduklar›n›
ifade ederek, bir gün önce Diyarba-
k›r ziyaretinin protesto edilmesi
ça¤r›s›n› geri çekti ve Erdo¤an’›n
“normal karfl›lanmas›n›” istedi.
Kürt milliyetçi hareketinin “Büyük
Politika” ad›na sürüklendi¤i ç›kmaz
defalarca elefltirildi bu sayfalarda.
Ayd›nlar da, manevra alanlar›n›
Kürt milliyetçili¤inin bu yaklafl›m-
lar›ndan almaktad›r. Ama bu yol
Kürt halk›n›n ulusal taleplerinin ye-
rine getirilmesi yolu de¤ildir.

B›rak›n ‘Bölme Operasyonu’nu
Akyollar Yaps›n PKK’yi bölüp
parçalamak ve giderek tüm Kürt
milliyetçi hareketi tasfiye etmek
oligarflinin plan›d›r ve bir yandan
ezme politikas›n› sürdürürken, öte
yandan Taha Akyollar, Hasan Ce-
maller, Cengiz Çandarlar arac›l›¤›y-
la PKK’yi bölme operasyonunu sür-
dürüyor. Ayd›nlar da Erdo¤an’dan
flu talepte bulunuyorlar: “Kürt siya-

si hareketi ço¤ulculaflt›. Alternatif

örgütlenmelerin önü aç›lmal›.”...

Yani bölüp parçalama operasyonu-
na resmi destek verin.

Bir baflka istekleri de flu: “Kendile-

rini sistem d›fl› hisseden unsurlar›

sistemin içine alacak aç›l›mlar ya-

p›n.” En baflta demokratik bir istem
de¤il bu. Hangi sistemin içine?



olacakt›r. Tarihimizde ilk defa ay-

d›nlar bu sosyal yaraya ‘devleti

düflman’ ilan etmeden bak›yorlar.

‹lk defa da¤daki teröristi elefltiri-

yorlar... Ayd›n toplumsal bir sorum-

luluk karfl›s›nda tarafs›z bir bak›fl

aç›s›na sahip olabildi¤i zaman , gü-

cünün doru¤una erifliyor.” (11
A¤ustos Hürriyet) 

Fazla söze gerek yok! Ayd›n ta-
n›m›n› ters yüz eden bu bak›fl›n al-
k›fllad›¤› ayd›nlar, kendilerine dö-
nüp bakmal›d›rlar. Tarafs›zl›k, ayd›-
n›n bitiflidir. Tarafs›zl›k ayd›n›n dü-
zen devlet saf›nda yeral›fl›d›r. Öz-
kök’ün memnuniyeti de bundand›r. 

E¤er bir politik ad›m, Özkökler’i
bu kadar sevindiriyorsa, orada sol
ad›na, halk ad›na, emek ad›na dav-
rand›¤›n› iddia edenlerin durup dü-
flünmesi gerekir. Kald› ki, özellikle
bu bildiri nezdinde ortaya ç›kan du-
rum, tarafs›zl›¤›n ötesinde bir sa¤c›-
l›k içermekte ve ayd›n› halka, sola
de¤il oligarfliye yaklaflt›rmaktad›r.

Özkök’ü yeniden okuyun, bu ba-
k›fla göre; Kürt sorunu, da¤dakilere
terörist denildi¤inde, silah b›rak de-
nildi¤inde çözülece¤ini söylemek-
tedir. Sanki Kürt sorunu diye bir so-

runu PKK yaratt› ve ona karfl› tav›r
al›nd›¤›nda sorun çözülecek. Nas›l
çözülecek? Kürt sorunu terörize
edilirse geriye elbette devletin flid-
det yoluyla yoketme politikas› kala-
cakt›r. Ac› olan flu ki, sorunun çözü-
münde PKK’nin silah b›rakmas›n›
önkoflul görme anlay›fl› da buna hiz-
met etmektedir. 

Ça¤r› PKK’ye De¤il 
Oligarfliye Olmal›yd›
15 Haziran bildirisi, “çözüm” de-

¤il, PKK’ye silah b›rakt›rma bildiri-
siydi. Ki, imza sahipleri de zaman
zaman bunu dile getiriyorlar. Bu top-
lant› da buna hizmet etmektedir. Ay-
d›nlar›n söyledi¤i tek somut fley, yi-
ne PKK’ye “silah b›rak›n” olmufltur. 

Gençay Gürsoy; “beklenir ki

operasyonlarda hemen durmal›” di-
yor, ama bunu aç›k talep olarak dile
getirme konusunda alabildi¤ine ür-
kek, korkak davran›l›yor. Dolay›s›y-
la devletin kutsal fliddet kullanma
hakk›na yönelik bir ç›k›fl yoktur. 

Oysa, tarihi, sosyolojik, ekono-
mik boyutlar› olan, böyle ulusal bir
sorunda ayd›n›n misyonu, ister be¤e-
nin ister be¤enmeyin, kendi inand›¤›

biçimlerde ulusal haklar›n› savunan-
lara seslenmek, onlar› oligarflinin te-
rör demagojisine malzeme olacak
flekilde bask› alt›na almak de¤ildir.
Ayd›nlar oligarfliye, AKP’ye sesle-
nerek flöyle demeliydi örne¤in. As-
keri operasyonlar› durdurun, Kürt
halk›n›n dilini, kültürünü, anadilinde
e¤itim hakk›n›, kendi kimli¤iyle var-
l›¤›n› tan›y›n, inkara imhaya ve asi-
milasyona dayanan politikalar›n›z-
dan vazgeçin, ony›llarca ak›tt›¤›n›z
kan›n hesab›n› verin... Kürt sorunun
bir çözümünden sözedilecekse “ko-
flulsuz” savunulacak olan PKK’nin
silah b›rakmas› de¤il, bunlard›r. Ay-
d›n tavr›n› ezilen bir halk›n ulusal ta-
leplerinin yan›na koymazsa, orada
ciddi bir sorun var demektir.

PKK’ye karfl› “derhal, ön koflul-
suz” gibi ifadelerle yap›lan ça¤r›n›n
ayn›s›n› hükümete de “derhal, önko-
flulsuz bunlar› yapmal›s›n›z” diye
neden ilan etmiyorsunuz?

Bunlar “reel politik”e uygun mu
de¤il? Böyle düflünüldü¤ünde, oli-
garflinin itiraz etmeyece¤i, ellerini
ovuflturarak onay verece¤i bir zemi-
ne gelmekten kurtulamazs›n›z...
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Erdo¤an’›n “ayd›nlar heyeti”nde
görmek istediklerinden birinin
Adalet A¤ao¤lu olmas›n›n, kuflku-
suz ‹HD’ye karfl› psikolojik savafl-
ta oynad›¤› rolle, psikolojik savafl
uzman› Hürriyet’in manfletlerine
ç›kmas›yla ilgisi vard›. Ama sade-
ce bunlar de¤ildi. 

Bugünlerde burjuva medyada ge-
zinen Adalet A¤ao¤lu, bir zaman-
lar kendini solda tan›mlayan bir
ayd›n olarak, savrulman›n baflla-
d›¤› yerde nerelere gidilebilece¤i-
nin örneklerini veriyor. 

6 A¤ustos tarihli Akflam Gazete-
si’nde yeralan röportaj da bu nite-
liktedir. ‹HD’den neden istifa etti-
¤inin malum nedenlerini yineleyen
A¤ao¤lu, Erdo¤an’›n ilgisine maz-
har olmas›n›n alt›nda yatanlar› da
ortaya koyuyor. Somut olarak

halk›n kültürüne ne katk›s› oldu¤u
meçhul olan Kültür Bakan› Atilla
Koç'u yere gö¤e s›¤d›ramayan
A¤ao¤lu’na göre; “sosyalistlerin
yapmak iisteyip dde yyapamad›klar›-
n› AAKP yapm›fl”... 

Bu kadar cehalet ancak okuyarak
mümkün! Düzene, iktidara yaran-
mak isteyince, IMF program› uy-
gulayan, hapishanelerde 120 in-
san› katleden, Kürtler’i yoksayma
politikas›na sar›lan AKP’nin icra-
atlar› sosyalistlerle ayn›lafl›yor.  

Akflam muhabiri dahi bu sözler
karfl›s›nda “Hem AKP'den hem
de Bakan Koç'tan size bir teklif
gelebilir” deme gere¤i duyuyor. 

“Liberal sosyalistim” diyor A¤ao¤-
lu. Nedir bu diye düflünürken,
“Kemal Dervifl’in bunun sentezini
yapmaya çal›flt›¤›n› ama tuttura-

mad›¤›n›” okuyo-
ruz. ÖDP’den birinci s›-
ra aday›yd› A¤ao¤lu.
Düflünün bu kafa yap›-
s›n›n iktidar oldu¤unu.
“Sosyalistlik” ad›na ya-
pacaklar›, AKP’nin icra-
atlar› olacak ve IMF
program›, sosyalistlik
ad›na uygulanacak.
Tanr›, teorisyeni Kemal
Dervifl olan sosyalizmden ve
onun izinden giden ayd›ndan ko-
rusun halk›m›z›...

A¤ao¤lu, solun ayd›na misyon yük-
leme konusunda ne kadar dikkat-
li olmas› gerekti¤ine bir örnektir.
Proletarya ayd›n›n›n bir güç haline
gelemedi¤i yerde, küçük-burjuva
ayd›n›n niteliklerinin dahi gerisin-
de olan bu ayd›n tipi, sadece ede-
biyatta, sanatta beyinleri kirlet-
mekle kalmayacak, ayn› zamanda
siyasette de halk›n ç›karlar›n›n
karfl›s›nda konumlanacakt›r.

Tayyip, AA¤ao¤lu’nu NNiye ‹‹stedi?



Baflbakan Erdo¤an, “ayd›nlarla”
görüflmesinin ard›ndan, dergimiz
yay›na haz›rland›¤›nda Diyarbak›r
yolundayd›. Bu ülkenin baflbakan›-
n›n, yine bu ülke “s›n›rlar›”ndaki
bir kente gidifline ola¤anüstü mis-
yon biçilmesi, elbette Kürt halk›n›n
yoksay›lan talepleriyle ilgilidir. An-
cak buna ra¤men, ne gezinin bir
ola¤anüstülü¤ü sözkonusudur, ne
de AKP’nin Kürt politikas› konu-
sunda bir de¤iflim ya da buna dair
kimilerinin sanal olarak görmek is-
tedi¤i iflaretler vard›r. Böyle gör-
mek isteyenler, yan›lmaya, aldan-
maya haz›r olanlard›r. 

Bu gezinin “Kürt sorununun

çözümü” diye ifade edilen platform
aç›s›ndan hiçbir anlam› olmad›¤›n›
söylememiz bir kehanet de¤il, mad-
di temellere dayanmaktad›r. 3 y›ll›k
AKP iktidar›nda Kürt halk›na yak-
lafl›md›r bu maddi temellerin bafl›n-
da gelen. “Yoksayarsan›z yok

olur... Bizim böyle bir sorunumuz

yok, sanal bir sorun” diye tan›mla-
nan Kürt ulusu gerçe¤ini bir anda
keflfetmedi¤ine göre, sorunun özü-
ne iliflkin bir politikas› olaca¤›n› da
kimse beklememelidir. Denilebilir
ki, “de¤iflme olmaz m›?” Elbette
olabilir, ama AKP’nin de¤ifliminde
yüzü hep düzene dönüktür. Milli
görüfl gömle¤ini ç›kar›rken de böy-
le olmufltur, baflka konularda da.
Kald› ki, AKP’nin siyasal niteli¤i ve
att›¤› her ad›mda koltuk hesab›yla
hareket etmesi böyle bir de¤iflimi
bafltan mümkünsüz hale getirmekte-
dir. Bu gezi, “terörle mücadelede

Genelkurmay’la ayn› yerdeyiz”

dedikleri bir süreçte gerçekleflmek-
tedir. Genelkurmay’›n Kürt politi-
kas›nda hangi yeri temsil etti¤i ise

herkesin malumudur. ‹nkar et, im-

ha et, asimilasyona tabi tut!

AKP iktidar› ve Tayyip Erdo¤an
Kürt sorunundaki politikas›zl›¤›n›n,
Genelkurmay’›n, daha do¤rusu dev-
letin resmi politikas›n›n d›fl›na ç›ka-
maman›n üzerini bu gezi ve göster-
melik AB yasalar› ile örtmeye çal›fl-
maktad›r. Denilebilir ki, AKP bu
konuda tam anlam›yla s›k›flm›flt›r ve
kendince resmi politikadan fark›n›
“ekonomik temel” üzerinden flekil-
lendirme hesab› yapmakta, koskoca
bir ulusal sorunu, bölgeye yap›lacak
ekonomik yat›r›mlara s›k›flt›rmay›
planlamaktad›r. Gezi öncesi bölge
milletvekillerine haz›rlatt›¤› rapora
bak›n, bunu aç›kça görürsünüz.
Kürt halk›n›n ulusal, kültürel talep-
leri yoktur orada. Kald› ki, tüm Tür-
kiye halk›n› iflsizli¤e, açl›¤a mah-
kum eden, gözünü IMF kredilerine
ve her gün halk›n s›rt›na yükledi¤i
vergilere dikmifl bir iktidar›n, bu
alanda da Kürt halk›na verebilece¤i
hiçbir fley yoktur.

Türkiye iktidarlar› bu tür manev-
ralar› defalarca yapm›fllard›r. Yani
Diyarbak›r gezisi flovunun patenti
de Tayyip Erdo¤an’a ait de¤ildir.
Mesut Y›lmaz’dan Özal’a, Demi-
rel’den Susurlukçu Çiller’e kadar
“Diyarbak›r seferleri” vard›r tarihte.
Ve istisnas›z tüm bu ziyaretler önce-
sinde “Kürt realitesini tan›d›klar›n›”
ya da benzeri aç›klamalar yaparlar.
Sonra unutulur, daha da önemlisi bu
tan›man›n içeri¤ini dolduracak so-
mut hiçbir ad›m at›lmaz. Hatta Me-
sut Y›lmaz gibi, bölge gezilerinde
“Kürt Sorununa ‹liflkin Üç Aflamal›

Çözüm Plan›” aç›klayanlar da ol-
mufltur. 1992 y›l›nda oldu¤u gibi
MGK ve Bakanlar Kurulu toplant›-

lar› da yap›lm›flt›r Diyarbak›r’da.
Ama bu gezilerin, toplant›lar›n bir
yan›n› Kürt halk›n› aldatmaya yöne-
lik manevralar olufltururken, öteki
yan›n› “terör” demagojisi olufltur-
mufltur. 

Örne¤in, 27 A¤ustos 1992 tarih-
li MGK kararlar›nda, hem bölge
halk›na yard›mlardan sözediliyor,
hem de “terör örgütünün her yerde
takip edilerek vurulaca¤›” söyleni-
yordu. Toplant›n›n ve kararlar›n ne-
den ve sonucunu özetleyen ise, ‹nö-
nü olmufltu: “fi›rnak olaylar›ndan

sonra, baz› konuflmalarda y›lg›nl›k

havas› vard›. Onu ortadan kald›r-

mak istedik."

Sadece iktidar partileri de¤il,
oligarflik cephenin baflka unsurlar›
da ayn› amaçlarla seferler düzenle-
diler bölgeye. 1993 Ekim’inde ol-
du¤u gibi Bab›ali de ç›karma yapt›
Güneydo¤u’ya. 1996 May›s’›nda,
sefer s›ras› ‹stanbul tüccar›ndayd›.
TÜS‹AD dahil birçok egemen s›n›f
kurumu “Kürt Raporlar›” yay›nla-
d›. Tüm bunlar›n ard›ndan akan yi-
ne Kürt halk›n›n, gençlerinin kan›
oldu, resmi politikadan taviz veril-
medi. Bu raporlar› haz›rlayanlar, bu
gezileri düzenleyenler de ayn› poli-
tikan›n parças› olmalar›na ra¤men,
sanki onlar çözüm istiyor da ordu
engelliyormufl havas› verdiler. 

Diyarbak›r seferleri düzenleyen
iktidarlar›n ayn› zamanda ony›llara
dayanan resmi Kürt politikas›n›n
uygulay›c›lar› olduklar› unutulma-
mal›d›r. Hiçbirinin di¤erinden fark›
yoktur bu konuda. Örne¤in,
“AB’nin yolu Diyarbak›r’dan ge-

çer” dedi¤i için Kürt milliyetçili¤i
taraf›ndan bafltac› edilen Mesut Y›l-
maz, iktidardan ineli henüz on ay
olmuflken, komflu ülkelere savafl
aç›lmas›n› önererek, "PKK'ya des-

tek veren, silah sa¤layan komflu ül-

kelere bunu savafl sebebi sayaca¤›-

m›z› bildirmeliyiz" diyebiliyordu. 

Tayyip Erdo¤an’›n da tüm bun-
lar yaflanm›flken ayn› flov zeminini
bulabilmesi, sadece AKP’nin takiy-
yecili¤iyle, burjuva politikas›n›n
ikiyüzlülü¤üyle aç›klanamaz elbet-
te. Ayd›nlar toplant›s›nda somut
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Erdo¤an’›n “Diyarbak›r Gezisi”
Çözümsüzlü¤ü Gizleme Gezisidir

AKP iktidar›n›n Kürt halk›na, ulusal, demokratik

ve hatta ekonomik talepleri konusunda verebilece¤i

hiçbir fley, sunabilece¤i hiçbir çözüm yoktur. 



hiçbir fley yokken, “heyacanla kar-

fl›lad›klar›n›” aç›klayan DEHAP’l›
belediye baflkanlar›n›n tavr›ndan,
PKK taraf›ndan yap›lan aç›klama-
larda, “mesaj alma” hastal›¤›n›n
nüksetmesine kadar Kürt milliyetçi
hareket de ona bu zemini sunmakta-
d›r. ‹ktidar›n oyunlar›na prim ver-
mek, önem atfetmek, Kürt milliyet-
çi hareketinin kendini, zeminini
y›pratan bir ifllev görmeye devam
edecektir. 

Bu geziler ayn› zamanda bir hal-
k›n afla¤›lanmas›d›r. Düflünün ki, bir
geziyle sorun çözüyor havas› yarat›-

l›yor, Kürt halk› kolayca kand›r›la-
bilecek bir halk olarak görülüyor.
Ki bu konuda islamc› çizgi çok da-
ha pervas›zd›r. Tayyip Erdo¤an’a
ak›l veren Yeni fiafak yazarlar›n›n
“bölgeye gitsen, Kürtler’le kucak-
laflsan...” gibi ö¤ütleri hep bu zihni-
yetten beslenmektedir. Bu sat›rlar›
yazanlar›n bir sonraki gün PKK’nin
imha edilmesi için en flovenist yaz›-
lar› kaleme almalar› da madalyonun
öteki (gerçek) yüzüdür.

AKP iktidar›n›n Kürt halk›na,
ulusal, demokratik ve hatta ekono-
mik talepleri konusunda verebilece-

¤i hiçbir fley, sunabilece¤i hiçbir çö-
züm yoktur. “Çözüm”ün, bu düze-
nin güçlerinde aranmas› ne denli
büyük bir yan›lg›ysa, birçok nokta-
da düzenle çat›fl›yor görünen bu ik-
tidar›n da Kürt sorunu konusunda
düzen cephesinde oldu¤unu görmek
istememek o derece yan›lg›d›r. 

Ancak Erdo¤an’›n klasik takiy-
yecili¤ini “s›cak mesaj” olarak alg›-
lamaya haz›r olanlar için yapacak
bir fley yoktur. Kürt halk›n›n umut-
lar›n› bofl bir zeminde yükselterek,
yeni hayal k›r›kl›klar› ve umutsuz-
luklar› yaratmaktan kurtulamazlar.
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K›randi B›rak›ld›, 
Heyet Gözalt›na Al›nd›

HPG taraf›ndan esir al›nan, er Cofl-
kun K›randi serbest b›rak›ld›. K›ran-
di’yi teslim almak için giden heyet ise,
gözalt›na al›narak iki gün boyunca sor-
guland›. Ferhat Tunç, yazar Umur Ho-
zatl› ve ‹HD Bölge Temsilcisi Mihdi
Perinçek tutuklanma talebiyle mahke-
meye ç›kar›ld›lar. Mahkeme tutuklama-
d› ama, “yasad›fl› örgüte yard›m ve ya-
takl›k” yapmak suçlamas›yla tutuksuz
yarg›lanmalar›na karar verdi. 

Bu olay bile, oligarflik düzenin “ba-
r›fltan” sözederken ki riyakarl›¤›n› gös-
termektedir. Heyette yeralanlar›n tek
suçu, bir askerin serbest b›rak›lmas›nda
arac›l›k yapmak. Ki, bütün dünyada bu-
nun örnekleri vard›r. K›z›lhaç gibi ku-
rumlar, ayd›nlar bu tür roller oynarlar.
Ama oligarfli, “teröristi muhatap alma-
ma” paranoyas› nedeniyle, askerinin öl-
mesini de tercih eder. Bu nedenle
gözalt›na al›nmalar›n› k›nayan heyet
üyeleri, “K›randi’yi öldürün mü desey-
dik” diye tepkilerini dile getiriyorlar. 

Faflist sald›r›ya u¤rayanlara ceza

2004-2005 e¤itim-ö¤retim dönemi sonunda Ankara DTCF’de poli-
sin deste¤iyle faflistlerin sald›r›s›na maruz kalan devrimci demokrat
ö¤rencilere aç›lan soruflturmalarda ceza ya¤d›. Gelenek bozulmad›;
sald›ran faflistler, cezaland›r›lan demokrat gençlik oldu. 14 ö¤renciye 1
dönem ile 2 hafta aras›nda de¤iflen sürelerde cezalar verildi. Yine OD-
TÜ’de okullar›nda polisin silahl›, üniformal› e¤itim almas›n› protesto
eden ö¤rencilerden ikisi okuldan at›l›rken 20’sine 1 haftayla 1 ay ara-
s›nda uzaklaflt›rma cezas› verildi.

Konuya iliflkin bir aç›klama yay›nlayan Gençlik Federasyonu üye-
si Ankara Gençlik Derne¤i, 8 A¤ustos tarihli aç›klamas›nda, “yeni dö-
nemde de gençli¤e yönelik soruflturma terörünün sürece¤i görülmekte-
dir” dedi. Okullar›ndan uzaklaflt›rma cezas› verilen ö¤rencilerden, OD-
TÜ ö¤rencisi ‹lhan Kaya’n›n, DTCF’de ise; Eray Destegül Selim Sü-
rer , Ufuk fiafak ve fienol Durur’un derneklerinin üyesi oldu¤u bilgisi-
ni veren Ankara Gençlik Derne¤i, cezalar›n geri çekilmesini istedi.

Aç›klamada, “bizler, ülkemizin ayd›n gençleri olarak tüm bask› ve

yasaklara ra¤men dün oldu¤u gibi bugünde mücadele etmeye devam

edece¤iz. Hakl›l›¤›m›zdan ald›¤›m›z güçle akademik-demokratik üni-

versite, halk için bilim halk için e¤itim mücadelemizi sürdürmeye de-

vam edece¤iz” ifadelerine yer verildi.

Fidan Kalflen Ölüm Orucu Ekibi Di-
reniflçisi Fatma Koyup›nar 10 A¤ustos
günü, ‹stanbul ACM’deki duruflmas›na
ç›kt›. Ring arac›n›n cam›na, üzerinde
"Sizi çok seviyorum" yazan ‘peçete’
yap›flt›rarak mahkemeyi izlemeye gelen
TAYAD’l›lar› selamlayan Koyup›nar
mahkemeye verdi¤i dilekçede de AKP
iktidar›n›n halka yönelik sald›r›lar›na
de¤indi ve "Yaflas›n Ölüm Orucu Dire-
niflimiz" slogan› att›. Bir TAYAD'l›n›n
alk›fllamas› üzerine heyetin salondan
ç›karma giriflimi tüm TAYAD'l›lar tara-
f›ndan alk›fllarla protesto edildi. 
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Halk ne kadar örgütsüzse, oli-
garfli o denli pervas›z bir flekilde, si-
yasi, ekonomik her alanda sald›r-
maktad›r. Ayn› nedenle de varolan
örgütlenmeleri da¤›tmak için gayri-
meflru, yasad›fl› her yola baflvur-
maktan çekinmemektedir. 

Ancak ne devrimciler, ne de
emekçi halk örgütlenmekten, müca-
deleden vazgeçemez. Örgütsüzlü-
¤ün, bask›ya boyun e¤menin karfl›-
l›¤› köleliktir. Köleli¤i reddetti¤i-
miz için Türkiye’nin dört bir yan›n-
da emekçi halk›n örgütlenece¤i yeni
mevziler yarat›yoruz. 

Bu mevzilere geçen hafta ikisi
daha eklendi. Trabzon’da Trabzon
Temel Haklar ve Özgürlükler Der-

ne¤i, Ankara’n›n
Dikmen gecekondu
mahallesinde ise,
Dikmen Temel Hak-
lar ve Özgürlükler
Derne¤i kuruldu. 

Trabzon’da linç giriflimleri ve
sald›r›larla devrimcilerin kentte ala-
n›n› daraltmak isteyenlere yeni
mevziler yaratarak cevap veren
devrimciler, Karadeniz halk›m›z›n
örgütlenmesinin zorunlulu¤una dik-
kat çekiyorlar. Sömürünün, yozlafl-
man›n ve flovenizmin yo¤un oldu-
¤u, iflsizli¤in had safhada bulundu-
¤u Trabzon’da, tüm bunlara karfl›
mücadeleyi sürdürme, örgütleme
iddias›yla, 2 A¤ustos günü 30’a ya-
k›n kurucu üyeyle tüzel kiflili¤ini
kazand› Trabzon Temel Haklar. 

Kundurac›lar Cad. Ç›kmaz Sok.
Akyaz›c›lar ‹flhan› No: 40 adresin-
den faaliyetlerine bafllayan Derne-
¤in baflkanl›¤›na getirilen Dr. Hacer

Örgülü, dernek
binas›nda yapt›¤›
bas›n toplant›-
s›nda, “‘m›s›r

ekme¤inin, ham-

sinin ve umudun

ad›n›n aflk›na’

ç›kt›k yola...”

dedi. Halk›n bas-
k›ya, yoksullu¤a
mahkum edilmek istendi¤ine dikkat
çeken Örgülü, “yaflama hakk›, ça-

l›flma, bar›nma hakk›, sa¤l›k, e¤i-

tim, beslenme hakk› gibi en temel

hak ve özgürlüklerimiz ellerimizden

al›nm›fl durumda. Bizi biz yapan de-

¤erlerimizden yozlaflt›r›larak uzak-

laflt›r›lmakta, kültürümüze yabanc›-

laflmaktay›z” diye konufltu. Örgülü
flöyle devam etti: 

“Evet, f›nd›¤›m›za, çay›m›za, ke-

mençemize göz diktiler... Çernobil-

lerle can›m›za kastettiler... ‹ncirlik-

ler yetmedi yeni üsler istediler...

Gençlerimizi iflsiz b›rakt›lar, onlar›

esrarla, uyuflturucuyla, fuhuflla ko-

pard›lar bizden. Bunu baflarama-

d›klar›n› provokasyonlarla linç et-

tirmeye çal›flt›lar. Provokatörlük

yasaklanaca¤›na demokratik haklar

gasp edildi flehrimizde. Sellerde

uyarmay›p önlem almay›p her y›l

onlarca bizi öldürdüler. 

Tek umut olarak halk›m›z›n ör-

gütlülü¤ünü ve mücadelesini görü-

yoruz. Bu nedenle örgütlenmeye ve

mücadele etmeye ça¤›r›yoruz.”

Dikmen Temel Haklar da, 4
A¤ustos’ta tüzel kiflili¤ini kazana-
rak, ‹zzet Kezer sok. No0 7/A ‹l-
ker/Dikmen adresinde faaliyetlerine
bafllad›. Dernek aç›klamas›nda, der-
ne¤in, her inançtan, her milliyetten,
meslekten emekçi halk›n, özeldeyse
Dikmen halk›n›n temel hak ve öz-
gürlükleri için mücadele verece¤ine
dikkat çekilerek, “derne¤imiz; tüm

halk›m›za dayat›lan tecrit sald›r›s›-

n›, emperyalist yoz kültürü ve ikti-

dar›n y›k›m politikas›n› öncelikleri

olarak görmektedir” denildi. Tüm
Dikmen halk›na birlik ve mücadele
ça¤r›s›nda bulunan dernek, “sorun-
lar›m›za sahip ç›kal›m Dikmen Te-

mel Haklar'da örgütlenelim. Hal-

k›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z” dedi.

Trabzon ve Dikmen’de 
Temel Haklar Kuruldu

‹zmir’de kurulu olan Ege Te-
mel Haklar, 63 gündür grevde olan
Hilton iflçilerini ziyaret etti. 9
A¤ustos günü yap›lan ziyarette, di-
reniflteki iflçilere destek ifade edil-
di. “Art›k sabr›m›z tükendi. ‹nanç-

l› ve kararl›y›z” diyen iflçiler, pat-
ronun anlaflmaya yanaflmad›¤›n›
ifade ederken, 10 A¤ustos’tan iti-
baren otel önünde süresiz oturma
eylemine bafllayacaklar›n› söyledi-
ler. D‹SK Oleyis Ege Bölge Sekre-
teri Sezai Akbal ise, 240 kifli ile
greve ç›kt›klar›n› ve patronun gre-
vi k›rmaya çal›flt›¤›n›, D‹SK’in ise
kendilerine yeterli destek sunma-
d›¤›n› dile getirdi. Ege Temel Hak-
lar üyeleri daha sonra ‹zmir Bü-

yükflehir Belediyesi önünde Toplu
Sözleflmeye Ça¤r› Çad›r› kuran
Tümbel-Sen’lileri ve yine beledi-
ye önünde masa açan Belediye-
‹fl’e ba¤l› iflçileri ziyaret ettiler ve
destek sundular.

Ayn› gün bir baflka ziyaret yeri
ise, grevde olan G‹MAS iflçileriy-
di. D‹SK’e ba¤l› Birleflik Metal-‹fl
üyesi iflçiler, patronun grevi k›rma
yönündeki yo¤un bask›lar› ile kar-
fl› karfl›yalar. Temel Haklar üyeleri,
Çi¤li Organize Sanayi Bölgesi'nde
11 gündür grevde olan Gimas iflçi-
lerine desteklerini ifade ettiler. 118
kifliyle greve bafllad›klar›n› söyle-
yen iflçiler ise, patronun grevi k›r-
ma çal›flmas› sonucu 35 iflçinin
grevi k›rarak çal›flmaya bafllad›k-
lar›n›, ancak kendilerinin direnifle
devam ettiklerini dile getirdiler.

Adana HÖC üyeleri de 9 A¤us-
tos günü, Mersin Liman iflçilerine
destek ziyaretinde bulunarak, dire-
nen iflçilerin yan›nda olacaklar›n›
ifade ettiler. Ayr›ca Mersin HÖC
üyeleri ise, 11 A¤ustos’ta iflb›rakan
liman iflçilerine destek ziyaretinde
bulunarak bildiriler da¤›tt›lar.

Devrimciler Direnen 
Emekçilerin Yan›nda

Dr. Hacer Örgülü



Enerji Bakanl›¤›’nda, TRT’de
AKP’nin atad›¤› bürokratlar›n, mil-
letvekillerinin ad›n›n kar›flt›¤› yol-
suzluklar burjuva medya taraf›ndan
görmezden gelinirken, geçen y›l or-
taya ç›kan Gebze akaryak›t kaçakç›-
l›¤› dava dosyas›nda da, iktidar›n
soyguncularla kolkola oldu¤u anla-
fl›ld›. “Hortumun ucunu kestik”
derken, o “ucu” kendilerine yön-
lendirdikleri de bir kez daha görül-
müfl oldu. 

Soygunda kutsal ittifak

Bütün yolsuzluk, soygun dosya-
lar›na bak›n ayn› tabloyu görürsü-
nüz: Soyguncu, bürokrat, burjuva
siyasetçi, polis ve asker yanyanad›r-
lar. Akaryak›t kaçakç›l›¤›nda da bu
gerçek de¤iflmedi. 

Halen Gebze A¤›r Ceza Mahke-
mesi'nde süren dava dosyas›ndan
aktaran Cumhuriyet Gazetesi’nin
haberine göre, 8 trilyonluk akarya-
k›t kaçakç›l›¤›n›n geliflimi flöyle: 

Esat Kurucu  ile ‹brahim Bilge-
han Tafldelen ZRG Grup D›fl Ticaret
Afi adl› paravan flirket arac›l›¤›yla
ithal ettikleri gazya¤›n›, özel tüke-
tim vergisi ödememek için ÖTV'si
çok düflük olan safrasol olarak gös-
terdi. Vurgunun anlafl›lmas› üzerine,
flirketten ÖTV ödemesi istendi. Bu
aflamadan sonra süren soruflturma
ve telefon dinlemelerinde çetenin
di¤er elemanlar› günyüzüne ç›kt›.  

fiirket sahipleri emekli Korge-

neral Altay Tokat'› devreye sokarak
Gümrük Müsteflar Yard›mc›s›

Hüseyin Hüsnü Güler, Gümrükler

Genel Müdür Vekili Sezai Uçar-
mak ve Ulaflt›rma Bakanl›¤› Müs-

teflar Yard›mc›s› Kemal Albayrak'›
organizasyona dahil ettiler. Dosya-
da ayr›ca; bir bakan›n o¤lunu, “tica-
reti ö¤retmeleri için” (siz bunu h›r-
s›zl›¤› diye okuyun) kaçakç›lara
emanet etti¤i; üst düzey bir bürok-
rat›n da kaçakç›lar› ziyaret etti¤i;
kaçakç›lar›n, Gümrük Müsteflarl›-
¤›'n›n üst düzey bürokratlar› ile

gümrükleri gezerek “gövde gösteri-
si” yapt›klar›; baz› gümrük görevli-
lerinin de kaçakç›larla iliflkiye geçe-
rek terfileri konusunda iktidar nez-
dinde giriflimde bulunmalar› için
yard›m istedikleri; Tafldelen'in bir
bakan›n makam arabas›yla dolaflt›-
¤›; MGK toplant›s›n›n içeri¤ini
ö¤rendikleri, bakanlarla görüflerek
Gümrük Müsteflarl›¤›'na istedikleri
ismi getirmek için giriflimde bulun-
duklar›; Tiflis-Kars Demiryolu Pro-
jesi'nin yabanc› bir firmaya veril-
mesi için nüfuzlu kiflilerle “10 mil-
yon dolarl›k” komisyon için pazar-
l›klar yapt›klar›, bir ihaleyi de ken-
dileriyle ba¤lant›l› bir holdinge ver-
dirdiklerine iliflkin belgeler yerald›. 

Soyguna AKP himayesi

AKP’li bakan, bürokrat, general-
lerin ad›n›n kar›flt›¤› vurgunun bel-
geleri, üyelerinin ço¤u AKP’li olan
TBMM Akaryak›t Kaçakç›l›¤›n›
Araflt›rma Komisyonu'na da ulaflt›.
Ancak soyguncular› himaye eden
iktidar, bu gerçekleri rapora almad›.
Son y›llar›n en büyük akaryak›t ka-
çakç›l›¤›yd›, ama AKP himayesinde
olunca, üzeri örtülmek istendi. 

AKP soyguna kar›flan bürokrat-
lar›n› da korudu. Ne de olsa birçok
bakan›, milletvekili vurgun, soygun,
sahtecilik gibi suçlardan san›k du-
rumdayd› ve dokunulmazl›klar› bir
z›rh gibi koruyordu onlar›. H›rs›zlar
yuvas› AKP’nin kurucular› aras›nda
da yeralan Kemal Albayrak’› Müs-
teflar Yard›mc›l›¤›’ndan almak du-
rumunda kalan iktidar, bakanl›k
müflavirli¤ine atayarak “kelle ver-
meyiz” politikas›n› sürdürdü. Ayn›
flekilde Güler ile Uçarmak görevden
al›nmalar›n›n üzerinden bir süre ge-
çince yeniden görevlerine iade edil-
diler. Hat›rlanaca¤› gibi, U¤ur Kay-
maz’›n katilleri için de ‹çiflleri Ba-
kanl›¤› ayn› takti¤e baflvurmufltu.

Vurgunun yarg› aya¤›nda da ge-
neral ve bürokratlar korundu-
lar. Mahkeme firma yetkilileri hak-

k›nda cürüm ifllemek amac›yla te-
flekkül oluflturmak, sahtecilik suçla-
r›ndan dava açarken, AKP’li Albay-
rak, Em. Korgeneral Tokat ve bü-
rokratlar Güler ile Uçarmak’›n da
yerald›¤› 9 kifli hakk›nda takipsizlik
karar› verdi.

Vurguncu flirketi kimlerin koru-
du¤u, kimlerle kolkola girerek halk-
tan vergi diye toplanan paralar› ka-
salar›na ak›tt›klar› çok aç›k. Belki
flu düflünülebilir. Madem soygun
AKP himayesinde, Kocaeli Emni-
yeti nas›l operasyon yapt›? ‹çiflleri
Bakanl›¤› tam da bunun hesab›n›
sormakta gecikmedi. 

Kaçakç›l›k operasyonunu yapan
Kocaeli Emniyet Müdürü Ercüment
Özbeyli, ‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›n-
dan k›za¤a çekilerek cezaland›r›ld›.
Bu konuda da bizzat kaçakç›lar
devredeydi. Esat Kurucu ve orta¤›
‹brahim B. Tafldelen’in 5 May›s
2004 tarihli telefon konuflmas›nda
bu gerçek aç›kça ifade edildi. Buna
göre; emniyet müdürünün görevden
al›nmas›nda, Orman Bakan› Osman
Pepe nezdinde Ulaflt›rma Bakanl›¤›
Müsteflar Yard›mc›s› Kemal Albay-
rak, Savunma Bakan› Vecdi Gönül
ve ‹çiflleri Bakan› Aksu nezdinde de
Emekli Korgeneral Altay Tokat giri-
flimde bulundular. Abdülkadir Aksu,
kaçakç›l›¤› ortaya ç›karan müdürü-
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Soygun AKP Himayesinde

Gebze akaryak›t ka-

çakç›l›¤›nda bürokrasi-

kaçakç›-siyasetçi-emek-

li general ç›kar birli¤i.

‹ktidar himayesindeki

soygunun dosyas›nda,

özel bir askeri istihba-

rat teflkilat› kurma

haz›rl›¤› ortaya ç›kt›.



nün k›za¤a çekilmesini isteyen
emekli korgenerale “benim için so-

run yok, paflam siz emredin yeter

ki ben hallederim” dedi. (9 A¤us-
tos, Milliyet)

Özel istihbarat teflkilat› 
kurma haz›rl›¤›

Kaçakç›l›k dosyas› sadece soy-
gunu göstermiyor, ayn› zamanda
soyguncular›n sadece soymakla kal-
mad›klar›n›, bütün soyguncular gibi
burjuva siyasetinin aktif olarak için-
de yerald›klar› ve oligarflinin kontr-
gerilla örgütlenmeleriyle iliflki için-
de olduklar›n› da gösteriyor.

Dava dosyas›nda; soygun flirke-
tinin sahiplerinin, “nüfuzlu kifliler-
le” s›k s›k telefon görüflmesi yapar-
ken, bu görüflmelerde “abi” olarak
ad› geçen birinin, kaçakç›larla iliflki
içindeki birinden özel bir ekip kur-
mas›n› istedi¤i de yerald›. Buna gö-
re, ekibin görevi, “tüm yetkilerle

donat›lm›fl ve ülkeye zarar veren

birimlerle ilgili bilgiler toplama-

s›” fleklinde olacakt›. Yani Susur-
luk’ta örne¤i görüldü¤ü gibi, devle-
tin bilgisi ve denetiminde yasad›fl›
kontrgerilla örgütlenmesi. Ki, 300-
500 kiflilik oluflturulmas› planlanan
kontra örgütünün ihtiyaçlar› gizli
ödenekten karfl›lanacak, bafl›na da
bir emekli “pafla” getirilecekti. Söz-
konusu emekli “pafla”n›n M‹T’in
bafl›na getirilerek bu kontra teflkila-
t›n› örgütlemenin daha kolay olaca-
¤› da yine telefon konuflmalar›nda
yeralan bilgiler aras›nda yerald›. 

Böyle yönetiyor, 
böyle soyuyorlar

Akaryak›t kaçakç›l›¤› sadece or-
taya ç›kan bir örnektir. Bu flekilde
onlarca vurgun yaflanmaktad›r.
Özetle aktard›¤›m›z iliflkileri yeni-
den okuyun; “devlet” dedikleri ör-
gütlenmenin, AKP iktidar›n›n nas›l
yönetti¤ini ve nas›l soydu¤unu, so-
yarken halka karfl› nas›l örgütlen-

diklerini, mafyac›s›ndan kaçakç›s›-
na kadar kontra örgütlenmelerde
nas›l kulland›klar›n› göreceksiniz. 

AKP iktidar›n›n sahte demokra-
tikleflmesini alk›fllayarak bask›y›,
zulmü gizleyenler, ayn› zamanda bu
iktidar›n soygunlar›n›, vurgunlar›n›
da gizlemeyi tercih etmektedirler.
Örne¤in, böyle bir olay, belgelenen
iliflkiler bir iktidar için “skandal”
olmas› gerekirken, burjuva bas›nda,
köfle yazarlar›nda “t›k” yok. Adeta
tüm bunlar yaflanmam›fl!

AKP, tekellerin iktidar› oldu¤u-
nu hiçbir tart›flmaya yer b›rakmaya-
cak flekilde kan›tlam›flt›r. Tekellerin
ç›karlar›n› gözeten bir iktidar, her
türlü soygunun, vurgunun da içinde
demektir. Baflka türlüsü, bir h›rs›z-
l›k düzeni olan kapitalizmin do¤as›-
na ayk›r›d›r. H›rs›zl›¤›n nas›l, hangi
yöntemlerle yap›ld›¤›n›n hiçbir öne-
mi yoktur. Ama görülmüfltür ki, bu
iktidar en kaba vurgunlar›n da orta-
s›nda oturmakta, “dünde kald›” de-
di¤i soygunun bafl›n› tutmaktad›r.
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Haz›rl›klar› günler öncesinden
bafllayan bir dü¤ün vard› Ç›ra¤an
Saray›’nda. fieriatla yönetilen Su-
udi Arabistan’›n eski Petrol Bakan›
Zeki Yamani'nin k›z› Sara ile Har-
vard mezunu Malik Dahlan'›n dü-
¤ünü, fieriat ad›na, Vahabilik ad›na
sömürü ve soygun düzeninin nas›l
meflrulaflt›r›ld›¤›n›, ‹slamc› riya-
karl›¤›n nas›l sürdürüldü¤ünü bir
kez daha gözler önüne serdi. Sibel
Can’›n dahi, “her fley masal gibiy-

di. Ben böyle ihtiflam görmedim”

dedi¤i dü¤ünde 2 milyon dolar
masraf edilirken, gece boyunca hiç
durmaks›z›n gelinin bafl›ndan alt›n-
lar at›ld›. Türkiye burjuvazisinin
yan›s›ra, Milli Savunma Bakan›
Vecdi Gönül, ‹stanbul Valisi Mu-
ammer Güler’in kat›ld›¤› dü¤ün
için, Arap fleyhleri 12 özel jet ile ‹s-
tanbul’a geldi. 

Elbette islamc›l›k da elden b›ra-
k›lmamal›yd›. Gelinle damad›n
oturaca¤› yerlerin Cami kubbesi

fl e k l i n d e
olmas›, fli-
irli Kabe
resmi, Ha-
remlik-se-
laml›k k›na
gecesi, “iç-

ki de¤memifl” özel bardak siparifl-
leri...

Petrol fleyhi Yamani, Ortado¤u
halklar› yoksulluk ve bask› alt›nda
inlerken, iflbirlikçi yönetici elitinin
nas›l yaflad›¤›n›n bir resmidir. Su-
udi hanedanl›¤› yerin alt›ndan ç›-
kan zenginli¤i ony›llard›r bu ihti-
flamla tüketirken, Amerikan iflbir-
likçili¤i ile halklar› üzerinde kur-
duklar› bask›yla ayakta dururlar.
Gerçekte Bat› burjuvazisinin ya-
flam tarz›na özenirler, bu yüzden
bat› ülkelerinde villalar al›r, çocuk-
lar›n› bat›da okutur, o kültürle e¤i-
tirler. Halk ve onlar›n yaflam› apay-
r› iki dünyad›r. Bir yanda, kapita-
lizmin azg›n sömürü kurallar›na

göre elde ettikleri dolarlar›, feoda-
lizmin saray saltanat›na özgü bir
gösteriflle tüketenler, öte yanda ise,
kul haline getirilmifl yoksul Arap
halklar›.

Ama petrol fleyhi Yamani’nin
ihtiflam› islamc› camia için bir is-
tisna de¤ildir. Ülkemizdeki islam-
c›lar›n “fleyh”leri de, dü¤ünlerini
Ç›ra¤an’da yapt›lar. Dü¤ünlerinde
kilolarca alt›nlar tak›ld›. Bu lüks ve
ihtiflam Kur-an’›n hangi ayetinde
yaz›l›d›r? “Komflusu açken tok ya-
tan bizden de¤ildir” diyen bir din
ad›na politika yapanlar›n ikiyüzlü-
lü¤ü, soygunu nas›l meflrulaflt›rd›k-
lar› da buradad›r. 

Evet kutsal kitaplarda yazmaz bu
ihtiflam, bu lüks, ama dini kullanarak
burjuvalaflanlar gücün ve ayr›cal›¤›n
bir ifadesi olarak halklar›n gözüne
sokarlar.  Kendilerine hakt›r, inanç-
lar›n› istismar ettiklerinin rüyalar›n-
da dahi göremeyecekleri bu vars›l-
l›k. Öte yandan bu ihtiflam›n sürme-
si için yoksullara kanaatkar olmay›
vaaz ederler durmadan. Mürid flük-
retmeli ki, fleyhin kasalar› dolsun. 

‹slamc›l›k ve Ç›ra¤an’da bir dü¤ün
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‹çiflleri Bakan› Abdülkadir Aksu,
valiliklere genelge göndererek,
“toplumda gerginlik ve kaos ortam›

oluflturmaya yönelik çabalar oldu-

¤u” konusunda uyard›. ‹çiflleri Ba-
kanl›¤› Strateji Merkez Baflkanl›¤›
taraf›ndan haz›rlanan ‘Provokatif

ve Toplumsal Olaylar›n Önlenme-

si’ bafll›kl› gizli genelgede Mersin
bayrak provokasyonu ve Trabzon
linç giriflimi hat›rlat›larak, “Ülke-

mizde son zamanlarda toplumsal

duyarl›l›¤› istismar etmek suretiyle

gerginlik ve kaos ortam› oluflturma-

ya yönelik çabalar gözlenmektedir.

Bu çerçevede, profesyonel flekilde

bafllat›l›p, hayat›n do¤al ak›fl›ndan

ç›km›fl masumane olaylar olarak

gösterilmeye çal›fl›lan birtak›m pro-

vokatif eylemlerle vatandafllar›m›z

aras›nda ayr›mc›l›k tohumlar› ekil-

meye çal›fl›lmaktad›r” denildi.

AB karfl›tl›¤›n›n genifl yelpazede
oluflturulacak provokasyonlarda rol
oynayaca¤›na dikkat çekilen genel-
gede, valiliklerin yapmas› gereken-
ler maddeler halinde s›raland›. 

Provokasyonlar› cinler, 
periler gerçeklefltirmiyor
Trabzon’da provokasyon ve linç

giriflimi yafland›¤›nda, “AKP iktida-

r› e¤er provokasyon bizim iflimiz de-

¤il diyorsa önlem almal› ve provo-

katörleri tutuklamal›d›r” ça¤r›lar›
yap›ld›. Tek bir provokatör tutuk-

lanmad›¤› gibi, provokasyonun bafl
aktörleri bizzat AKP taraf›ndan ko-
rundu, görevlerine devam ettirildi. 

Genelge; provokasyonlara, hal-
k›n birbirine düflürülmesine karfl›
de¤il, AKP’nin kendi iktidar›na yö-
nelik giriflimleri önleme amaçl›d›r.
Trabzon linç girifliminde dile getir-
di¤imiz noktalardan biri de buydu.
AKP “vatandafl hassasiyeti” diye
provokasyondan rant elde etmeye
çal›fl›rken, bu provokasyonlar›n ay-
n› zamanda iktidara karfl› oldu¤unu
dile getirmifltik. 

AKP iktidar› ve özellikle ‹çiflleri
Bakan› Aksu, samimi de¤ildir. Pro-
vokasyonlar› kimlerin yaratt›¤› çok
iyi bilinmektedir, ancak iktidar ade-
ta bilinmez güçlerden sözetmekte-
dir. Mersin’den Trabzon’a provo-
kasyonlar Genelkurmay’ca tezgah-
lanm›fl, MHP taraf›ndan hayata ge-
çirilmifl ve CHP’den AKP’ye kadar
tüm burjuva partileri taraf›ndan sa-
hiplenilmifltir. Aksu’nun polisi biz-
zat iflin içinde, bafl›ndad›r. 

Yap›lan aç›klamalar provokas-
yonlar› kimin gerçeklefltirdi¤ini,
kimlerin sahip ç›k›p cesaretlendirdi-
¤ini ortaya koymaktad›r. 

‹flte Baflbakan Erdo¤an’›n Trab-
zon sonras› yapt›¤› aç›klama:
“Trabzon'da olan olaylarda, tabii ki

halk›m›z›n hassasiyeti çok ama çok

önemli. Halk›m›z›n bu hassasiyetle-

rini göz önünde bulundurarak her-

kes kendi tavr›n› belirlemelidir ve

halk›m›z›n bu milli hassasiyetlerine

dokunuldu¤u zaman, flüphesiz ki

bunun tepkisi farkl› olacakt›r.”

Demokratik haklar› kullanmay›
provokatörlerin hassasiyetine ba¤-
layacaks›n, sonra da provokasyona
karfl› genelge yay›nlayacaks›n! 

Provokatörlere “Aziz milleti-

miz” diye seslenen ve “sizin hassa-

siyetleriniz bizim de üzerinde

durdu¤umuz konulard›r” diye ce-
saretlendiren Aksu kimi aldat›yor? 

Aksu’nun valileri, emniyet mü-
dürleri provokasyonlar›n uygulan-
mas›nda bizzat rol alm›fllard›r ve
hala da bu ifli yapmaya devam et-
mektedirler. Geçmiflten bugüne tüm
provokasyonlarda ayn› aktörler var-
d›r. Trabzon bunun son örne¤iydi. 

Trabzon Valisi Hüseyin Yavuz-
demir’in linç güruhunun s›rt›n› s›-
vazlay›p, demokratik hakk›n› kulla-
nanlara “üç befl çapulcu” dedi¤i,
Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan
Akyürek’in 5 insan› linç etmek iste-
yenlere “sizlere teflekkür ediyo-

rum” konuflmas› yapt›¤›, AKP’nin
il baflkan› Metin Genç’in linç güru-
hunu sorumlu vatandafllar olarak
adland›rd›¤›, yarg›n›n provokatörle-
ri de¤il, linç edilmek istenenleri tu-
tuklay›p daha a¤›r cezalarla yarg›la-
d›¤› bir ortamda, AKP hangi provo-
kasyonlar› nas›l önleyebilir?

Düflünün ki, tek bir provokatör
tutuklanmam›fl, ciddi hiçbir sorufl-
turma yapmam›fl Aksu’nun polisle-
ri. Elbette faflist provokatörler hala
provokasyon giriflimlerinde bulun-
maya devam ederler. 

Trabzon’un valisi ve emniyet
müdürü hala görevlerinin bafl›nda-
d›r. Çünkü Aksu’ya göre onlar gö-
revlerini yerine getirmifllerdi. Gö-
revlerinin ne oldu¤u ise, bir hafta
arayla yaflanan iki linç girifliminde
görülmüfltür. 

Provokasyonlar› engellemek mi
istiyorsunuz; Trabzon Valisi, Emni-
yet Müdürü baflta olmak üzere, pro-
vokasyonda rol alan, destekleyen,
provokatörlere cesaret veren görev-
lileri, linç güruhunu yönlendirenleri
hemen tutuklay›n!

Aksu’dan ‘provokasyon
genelgesi’ ve ikiyüzlülük
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MHP lideri Devlet Bahçeli, Kay-
seri’de yapt›¤› konuflmada, “terörün
artmas›yla MHP'nin yükselifle geç-
ti¤i” yönündeki görüfllere, “MHP

bir siyasi vampir de¤il ki, kanla

beslensin. Terör olursa bundan

MHP de yararlan›r gibi bir anla-

y›fl› ben MHP'ye hakaret kabul

ediyorum” diye cevap verdi.

Demagojinin sonu yok. “Klav-
yeli” faflistler kan dökerken, “ülkü-
cüler soka¤a ç›kmayacak” yalanlar›
söyleyen faflist lider, provokasyon-
lar›n bafl aktörlü¤ünü yaparken, bo-
¤azlar›na kadar kan içindeyken “biz

vampir miyiz?” diyor.

Faflizm demagoji ve yalana bafl-
vurmadan yaflayamaz. Çünkü katli-
amc›l›¤›n, ›rkç›l›¤›n, provokatörlü-

¤ün üzeri baflka türlü örtülemez.
MHP liderleri, 12 Eylül öncesinde
de kan deryas›n›n içinde yüzdü¤ü
günlerde ayn› yalanlara baflvurmak-
ta bir sak›nca görmüyorlard›. Kanl›
difllerini saklama ihtiyaçlar› vard›.
Burjuvazinin çabalar›yla MHP tari-
hi konusunda bir bilinç boflalt›m›
yarat›lmaya çal›fl›ld› ve bu çaba ha-
len de sürüyor. MHP de buradan al-
d›¤› güçle, yüzsüzce “bar›fltan, kar-
defllikten” sözedebilmektedir.

O tarih ki, oluk oluk ak›t›lan

kan vard›r orada. Siyasi vampir-

lik tan›m› az kal›r bu tarihi anlat-

mak için. Bahçeli’nin sözünü etti¤i
noktada da kan üzerinden politika
yapmaktad›r MHP. Asker cenazele-
rinin istismar edilmesi, Kürt halk›na

karfl› düflmanl›¤›n körüklenmesi he-
nüz tarih de¤ildir ve hala da yaflan-
maktad›r. fiovenizmin nas›l ve kim-
ler taraf›ndan k›flk›rt›ld›¤›, Bat›’da
yaflayan Kürt halk›na kimlerin sal-
d›r›lar, provokasyonlar tezgahlad›¤›
yaflanan ve yaflanmakta olan örnek-
leriyle ortadad›r. 

MHP tam da söylendi¤i gibi,
kanla beslenmeden yaflayamaz.
Hiçbir konuda halka anlatabilece¤i
hiçbir politikas› yoktur. Zaten gös-
termelik olan milliyetçili¤i IMF ya-
salar›n›n alt›na att›¤› imzalarla pa-
çavraya dönmüfl, iktidar orta¤› ol-
du¤u dönemde son y›llar›n en bü-
yük yoksullu¤u yaflanm›fl, ulusal
onur ayaklar alt›na al›nm›fl; neyi an-
latacak MHP? 

Halka verecek hiçbir fleyi olma-
y›nca da flovenizm üzerinden politi-
ka yaparak varolmaya çal›flmakta-
d›r. Oligarflinin ihtiyaç duydu¤u
oranda da bu zeminde varolmaya,
“yükseltilmeye” devam edecek-
tir. Ötesi demagojiden ibarettir. 

“MHP bir siyasi vampir de¤il ki

kanla beslensin”

TAR‹H‹NE BAK!

Trabzon’da Kontra Faaliyetleri
Trabzon polisi, KTÜ Üniversitesi ö¤rencisi Dicle Ürü-

nay'›n ‹stanbul'daki evine, Salih Tüfekçi isimli, “meçhul”
bir kifli ad›yla ve ''TÜRK MÜSLÜMAN GENÇL‹K'' ad›na
bir mektup gönderdi. Mektupta, Ürünay’›n “arkadafl›” oldu-
¤unu söyleyen polis, k›zlar›n›n, “DHKP-C ile çal›flan ve ad›
onunla özdeflleflen TAYAD'›n bas›n aç›klamalar› ve etkin-
liklerine kat›ld›¤›n›, örgüt sempatizanlar›n›n s›kça gitti¤i
Trabzon Gençlik Derne¤i'ne tak›ld›¤›n›” söyleyen polis, ai-
leyi k›flk›rtmak için, demokratik eylemlerde çektikleri re-
simler ve gazete küpürlerini de “kan›t” olarak sunuyor. 

Muhabirimize bilgi veren Dicle Ürünay, Salih Tüfekçi
diye bir arkadafl› olmad›¤›n› söylerken, üniversite kay›tla-
r›nda böyle bir ö¤renci olmad›¤› ve mektuptaki adresin uy-
durma oldu¤u muhabirlerimizin araflt›rmas› ile kan›tland›. 

Benzeri mektuplar›n Serdar Bingöl ve daha baflka ö¤ren-
cilerin ailelerine de gönderildi¤i ö¤renildi. Polisin özellikle
gençli¤e yönelik bu tür kontra faaliyetleri yeni de¤ildir. Ki-
mi zaman resmi olarak “Emniyet Müdürlü¤ü” imzas› ile ya-
parken, ço¤u zaman da bu tür yöntemlere baflvurmaktad›r-
lar. Çünkü, haklar›n› arayan, örgütlenen bir gençlik istemi-
yorlar. Linç giriflimine ra¤men, Trabzon’da devrimci faali-
yetin kesintisiz sürmesi ise en büyük rahats›zl›klar›. 

Bu arada, Dicle Ürünay, “konuya iliflkin suç duyurusun-
da bulunaca¤›n› ve bu tarz faaliyetlerin inand›¤› de¤erleri
sahiplenmesinin önüne geçemeyece¤ini” söyledi.

‹nfaza Cenazede Protesto
3 A¤ustos günü Dersim Aktuluk Köyü Meyitan

Mezras›’ndaki evinde J‹TEM’in susturucu silahla
öldürdü¤ü 68 yafl›ndaki Hasan fiahin, ertesi günü
defnedildi. Yap›lan konuflmalarda Hasan fiahin'i
vuranlar›n Susurluk'a, kontrgerillaya dayand›¤›n›,
Musa Anter’i, Kaymazlar'› vuranlarla Hasan fia-
hin'i vuranlar›n bir oldu¤u ifade edildi. Meyitan
Mezras›'na getirilen cenazede kontrgerillay›, J‹-
TEM’i protesto eden sloganlar at›ld›. HÖC’ün de
yerald›¤› yaklafl›k 1000 kifli, infazlara karfl› sessiz
kalmayacaklar›n› hayk›rd›.

Ordu Holding A.fi
YAfi kararlar›nda “irticac›” subaylar›n ihrac›n›

Genelkurmay Baflkan› Hilmi Özkök, “biz iflvere-
niz.. ifl akitlerini feshediyoruz...” diye savundu.
Ne oldu vatan, millet, Sakarya’ya? OYAK ile oli-
garfli içinde sermaye olarak da büyüyen ordunun
kendisi de flirketlefliyor. Serbest piyasac› düzen be-
yinlerini teslim alm›fl. TSK ülkeyi k›fllaya çevirir-
ken, kendisi flirket oldu¤unu söylüyor, polis, gü-
venlik için futbol tak›mlar›ndan prim istiyor; kül-
tür bakan› “polise prim verin korsan CD ve kitab›
engellesin” önerisi getiriyor. 

“Güvenlik” iflte bunlara emanet!
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Mersin Liman 
direniflinden 
izlenimler
Mersin liman iflçileri ile yapt›¤›m›z görüflmeler ve rö-

portajda edindi¤imiz izlenim, iflçilerin öncelikle sendika
yönetimine güvenlerinin olmad›¤›. Liman›n özelleflece¤i-
ne kesin gözüyle bak›yorlar. Limanda çal›flan say›s› 1280,
bunlar›n 1080’i Liman-‹fl'e üye, 200’ü ise KESK'te örgüt-
lü memur. 

25 gündür liman girifl kap›s›nda çad›r kurup iflyeri terk
etmeme eylemi yap›yorlar. Fakat ifl yerinden ç›kan iflçile-
rin çad›r›n bulundu¤u yere gelip eyleme kat›lmas› gerekir-
ken, büyük ço¤unlu¤u bir bahane bulup gidiyor. Yönetim
bu duruma karfl›l›k zorunlu 30'ar kiflilik grup oluflturmufl,
onlar beklemek zorundalar, ama onlar›n da yar›s›ndan ço-
¤u beklemiyor. Genel anlam›yla bekleyen de beklemeyen
de ayn› fleyi söylüyor: Bu pasif eylemle hiçbir fley ol-

maz!

Peki 'nas›l olmas› gerekir?' dedi¤imizde, 'daha radi-

kal eylemlilikler olmal› ama öncülü¤ünü genel merkez

veya buradaki yönetim yapmal›' diyerek, bir anlamda
kendilerine öncülük yap›lmas›n› bekliyorlar. 

Limana en son 1987’de iflçi al›nd›. Yani iflçilerin büyük
ço¤unlu¤u emeklilik için gün say›yor. Bu durum, iflçilerin
emeklili¤ine kadar özellefltirmenin ertelemesi gibi bir ge-
ri tavr› ortaya ç›kar›yor. Özellefltirmenin büyük ço¤unlu-
¤u için iflten at›lma anlam›na gelece¤i konusunda da bir
bilinçsizlik sözkonusu. Di¤er bir yan›, direndiklerinde de
sonuç alacaklar›na inançs›zl›k var ve sendika bu konuda
bir e¤itim, motivasyon sa¤lam›yor. SEKA olumsuz bir ör-
nek olarak önlerinde duruyor ve “direndiler ne oldu, bu

ifller yukardan bitiriliyor” diyorlar. 

Liman-‹fl flube yönetiminin gerici olmas›, di¤er liman-
lardaki iflçilerin destek vermemesi yüzünden, genel mer-
keze de güven yok. Bugüne dek iflçileri susturmak için 4
A¤ustos’u bekleme (teklif günü) tavr› vard›. 4 A¤ustos
geçti, flimdi aç›klama bekleniyor. Olumsuz karar ç›karsa
ne yapacaklar›n› yönetime soruyoruz, ‘henüz bir fley belli
de¤il’ geçifltirmesiyle karfl›lafl›yoruz. ‹flçiler ise 'gerekirse
ailemizle gelip burada bekleyece¤iz' diyorlar. 

Yönetim devrimcilerden de rahats›z. Direnifle ilk bafl-
land›¤› günlerde 'radyo program› imkan› sunal›m, Mersin
halk›na sesinizi duyurursunuz' dedik, kabul etmediler. Li-
man önünde sosyalist bas›n çal›flanlar› olarak aç›klama
yapt›k, kat›lmad›lar. Röportaj iste¤imizi kabul etmediler. 

Özetlersek; iflçiler baflta yönetime ve genel merkeze
güvenmiyor, yönetim ise dostlar muhalefette görsün diye
bir fleyler yap›yorlar. ‹flçilerin bir bölümü direnilmesi ge-
rekti¤ini ifade ediyor.

Mersin Yürüyüfl

Örsan Tekstil’de Kölelik ve
Sendikal› ‹flçi Düflmanl›¤›

Kartal Samand›ra’da bulunan Örsan Tekstil'de
çal›fl›rken, D‹SK/Tekstil Sendikas›'na üye olduklar›
için 26 iflçi iflten at›lm›flt›. ‹flten at›lmalar, D‹SK Ge-
nel Baflkan› Süleyman Çelebi ile D‹SK’e ba¤l› sen-
dikalar›n yöneticilerinin de destek verdi¤i bir ey-
lemle protesto edildi. Ancak 6 A¤ustos günü fabrika
önünde yap›lan bas›n aç›klamas›na kat›lan 9 iflçi da-
ha, eylemin ard›ndan iflyerlerine al›nmad›lar.

Çelebi, eylem s›ras›nda bir konuflma yaparak, ifl-
çilerin sendikaya üye olduklar› için çeflitli bask›lara
ve tehditlere maruz kald›¤›n› söyledi ve "sendikaya

üye iflçilere tuvalet temizli¤i ve paspas yapt›r›l›yor”

dedi. Eylemde “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, ‹flçilerin
Birli¤i Sermayeyi Yenecek" sloganlar› at›ld›. 

‹flten at›lan iflçiler ise "bizi sezon bofllu¤u gerek-

çesiyle tuvalet temizli¤ine ald›lar. Her akflam mesa-

iye kal›yoruz. Çal›flma saatleri içinde tuvalet için 10

dakikal›¤›na ayr›lsak, 20 dakika olarak hesaplan›p

ay sonunda bunun faturas› bize ç›kar›l›yor. Son 2-3

ayd›r maafllar›m›zdan faili meçhul kesintiler yap›l›-

yor. Bizleri tuvaletlere kilitleyip, telefonlar›m›za el

koydular ve arkadafllar›m›za ulaflmamam›z için tüm

numaralar› sildiler" diye konufltular.

Aç›klaman›n ard›ndan 9 iflçinin “mesai saatinde

bas›n aç›klamas›na kat›ld›klar›” gerekçesiyle ifl
akitleri an›nda ve hukuk d›fl› bir flekilde feshedildi. 

Belediye-‹fl’ten oturma eylemi
Belediye-‹fl Sendikas› ‹zmir 1 No’lu fiube üyesi

‹zulafl iflçileri, 8 A¤ustos günü büyükflehir belediye-
si önünde oturma eylemi bafllatt›lar. ‹flçiler, beledi-
yenin toplu sözleflmeye yanaflmamas›n› protesto et-
tiler ve grev karar› alma noktas›na geldiklerini ilan
ettiler. “Belediye ‹flçileri Köle De¤ildir” yaz›l› ön-
lükler giyen iflçilere seslenen sendikan›n ‹zmir 1
No’lu fiube Baflkan› Talat Özdemir, görüflmelerinin
sonuçsuz kald›¤›n›, belediyenin uzlaflmaya yanafl-
mad›¤›n› dile getirdi ve 7 bin iflçinin 28 A¤ustos’tan
sonra greve gidece¤ini söyledi. 

Sürece iliflkin dergimize bilgi veren Özdemir,
idari maddelerden sonra görüflme süresinin doldu-
¤unu belirterek, grev kararlar›n›n mahkeme taraf›n-
dan bozuldu¤unu ve 28 A¤ustos’un yasal greve ç›k-
ma tarihi oldu¤unu söyledi. Belediyenin, üniversite
oyunlar› nedeniyle çözmek istedi¤ini söyledi¤ini
hat›rlatan Özdemir, “Toplu sözleflme için masa aç-
t›k, 24 saat buraday›z, gelin görüflelim diyoruz.
Böyle giderse daha radikal eylemler olabilir” diye
konufltu.

emek



15 A¤ustos günü bafllayacak top-
lu görüflmeler süreci, memur konfe-
derasyonlar› aç›s›ndan bir “s›nav”
niteli¤i tafl›yor. Ama bu s›nav›n
özünü, hükümetle masaya oturup
“iyi ücret, sosyal haklar” pazarl›¤›
yapmak olmayacakt›r. 

Konfederasyonlar toplu görüfl-
me oyununun taraf› olmaya devam
m› edecekler, yoksa bu oyunu boz-
mak için somut ad›m m› atacaklar;
bir baflka deyiflle, grev-toplu sözlefl-
me hakk› hükümetten talep edilen
bir istek olmaya m› edecek, yoksa
sokakta, meydanlarda, iflyerlerinde
bunun mücadelesi mi verilecek? ‹fl-
te s›nav›n özünü bu oluflturuyor. 

Önce toplu görüflmelere iliflkin
yap›lan aç›klamalara bakal›m.

Öncelik Grevli Toplu 

Sözleflmeli Sendika Hakk›

KESK Genel Baflkan› ‹smail
Hakk› Tombul, 7 A¤ustos günü An-
kara ‹çkale Otel'de düzenledikleri
kahvalt›l› bas›n toplant›s›nda, toplu
görüflmelerde KESK'in tutumunu
aç›klad›. ‹ktidar›n sendikal haklar›n
önündeki engelleri kald›rmaya yö-

nelik ciddi ad›mlar atmad›¤›n› be-
lirten Tombul, toplu görüflmelerin
toplu sözleflme ile sonuçlanmas›n›
istediklerini söyledi. Hükümetin
bugüne kadar yap›lan toplu görüfl-
me mütabakatlar›na uymad›¤›n›n da
alt›n› çizen Tombul, AKP hükümeti-
nin geçen sene oldu¤u gibi bu y›l da
emekçileri oyalamak ve görüflme-

leri anlams›zlaflt›rmak istedi¤ini
de sözlerine ekledi. AKP’nin tavr›n›
“sizin örgütlenmenize gerek yok, biz

sizi de düflünürüz. Bu ülkeye ne la-

z›msa biz yapar›z” fleklinde de¤er-
lendiren Tombul, di¤er sendikalara
da ça¤r›da bulunarak, görüflmelerde
ilk olarak taleplerinin toplu sözlefl-

me ve grev hakk›, geçen y›lki mu-
tabakat metninin uygulanmas› ve
Kamu Personel Rejimi Yasas›’n›n
da geri çekilmesi olaca¤›n› kaydetti.

En çok üyeye sahip olan Kamu-

Sen ise, “her fleyi göze ald›klar›n›”
duyururken, taleplerin karfl›lanma-
mas› durumunda genel grev dahil
olmak üzere her türlü eylemin ger-
çeklefltirilmesi karar› ald›klar›n›
aç›klad›. Kamu-Sen Genel Baflkan›
Bircan Aky›ld›z, toplu pazarl›k ma-
sas›na Erdo¤an’›n “grevli toplu söz-

leflmeli, siyasete ve yönetime kat›l-

ma hakk›n› içeren sendikal hak” sö-
zünün yerine getirilmesi önceli¤i ile
oturacaklar›n› dile getirdi. 

KESK, Kamu-Sen ve Memur-
Sen taraf›ndan 8 A¤ustos günü ya-
p›lan toplant›da da, görüflmelerde
ortak hareket edilmesi karar› al›n›r-
ken, grevli toplu sözleflmeli sendika
talebinin alt› bir kez daha çizildi. 

Grev-Toplu Sözleflme 
Hakk› ‹çin “Masaya 
Yumru¤u Vurmak”

Grevli toplu sözleflmeli sendika
talebinin görüflmelerde öncelikli ol-
mas› elbette olumludur. En baflta
KESK bunun arkas›nda durmal›d›r. 

Ancak, bu aç›klamalar ayn› za-
manda, tekrar› daha önce de yap›lan
aç›klamalard›r ve bir oyalama poli-
tikas›n›n söylemi haline getirilmifl-
tir. Grev-toplu sözleflme hakk› için
bir mücadeleden, söke söke almak-
tan sözedilmiyor. Söylenen flu: Biz
bu talebimizi dile getiririz, ama ve-
rilmezse de oyunu bozmay›z. 

Örne¤in KESK, grevli toplu söz-
leflmeli sendika talebinin karfl›lan-
mamas›, hükümetin ayn› oyalama
politikas›n› sürdürmesi karfl›s›nda,
oyunun taraf› olmay› reddedecek
mi? Bunu bir üst boyuta s›çratarak
grev-toplu sözleflme hakk› için
alanlarda mücadeleyi yükseltecek
mi? Bunlar›n cevab› KESK aç›kla-
malar›ndan mu¤lakt›r. Bir yandan
Kamu-Sen ve Memur-Sen ile birlik-
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Toplu Görüflmeler ve
Konfederasyonlar

Bu oyun bozulmal›!

emek

Tüm-Bel Sen ‹zmir 1 No'lu fiube,
toplu sözleflme ça¤r›s›yla 17 haftad›r
her gün gerçeklefltirdikleri eylemleri-
ne bir cevap alamamalar› üzerine 8
A¤ustos’ta büyükflehir belediyesi
önünde “Toplu Sözleflme Çad›r›” kur-
du. Halaylarla bafllayan eylemde ko-
nuflan 1 No'lu fiube Baflkan› Yaflar
Gül, toplu sözleflmenin anayasal hak-
lar› oldu¤unu dile getirdi. Eyleme
Ege Temel Haklar da destek verdi. 

Görüfltü¤ümüz Yaflar Gül, aral›k-
tan beri bir arpa boyu yol gidilmedi¤i-
ne dikkat çekerek, Belediye Baflkan›
Azizi Kocao¤lu’nun “hukukçular›m

sizinle görüflecek” demesine karfl›n,
bu hukukçular› göremediklerini dile
getirdi. “Yine hiçbir ad›m at›lmaz ise,
bundan sonra izleyece¤imiz eylem
politikas›, her hafta 5 gün çad›r kur-
mak olacak” diyen Gül, daha sonra ne
yap›laca¤›na da sendika taban›n›n ka-
rar verece¤ini söyledi. 

Sendika ve DKÖ'lerin kendilerini
destekledi¤ini ifade eden Gül, toplu
sözleflmenin 2400 memuru ilgilen-
dirdi¤ini söyleyerek, birçok belediye-
de sözleflme yap›ld›¤›n› ve kendileri-
nin de bu haktan vazgeçmeyecekleri-
ni dile getirdi.

Tüm Bel Sen Toplu
Sözleflme Çad›r› 



te hareket etmekten sözedilirken, öte yandan
“masaya oturmay›z” deniliyor. Gericili¤in me-
mur saflar›ndaki örgütlenmesi olan bu sendi-
kalar›n, hükümetin grev-toplu sözleflme hakk›-
n› tan›mamas› karfl›s›nda “masaya oturmama”
gibi bir tutumu olmad›¤›na göre, KESK hangi
zeminde birlikte harekete edecek? AKP emek-
çileri oyal›yor, sözlerini tutmuyor, bunlar aç›k.
Ancak KESK’in görevi bunlar› dile getirmenin
ötesinde olmal›. Geçen y›l sözünü tutmad›¤›n-
da hükümeti piflman edecek hangi program ya-
flama geçirilmifltir? Oyalama karfl›s›nda hangi
fiili direnifl hatt›nda mücadele verilmifltir? 

Grev-toplu sözleflme hakk› bir  slogan ol-
man›n ötesine geçebilmelidir. Bu hakk›n her
toplu görüflme öncesi dillendirilip sonra görüfl-
melerin ekonomik ve kimi demokratik taleple-
re odakland›r›lmas› oyununa son verilmelidir.
Bu nas›l olacak? Sendikac›lar›n s›kça kulland›-
¤› bir deyimle söylersek, “masaya yumru¤u
vurarak”. Memur konfederasyonlar›n›n birlik-
te hareket etmekte anlaflacaklar› zemin iflte bu
olmal›d›r. Grev ve toplu sözleflme hakk›n›n ta-
n›nmad›¤› koflullarda iktidar›n göstermelik gö-
rüflmelerine ortak olunmayaca¤› ilan edilmeli-
dir. Elbette ekonomik, demokratik talepler dile
getirilir. Ama grev ve toplu sözleflme hakk› ol-
mayan bir sendikan›n hiçbir fley oldu¤u, bu ge-
çen süre içinde tart›flmas›z olarak ortaya ç›k-
m›flt›r. Silahlar›ndan ar›nd›r›lm›fl bir sendika,
emekçilerin her türlü hakk›n›, sermayenin in-
saf›na b›rakmaktad›r. Protestolar, eylemler ya-
p›lmas›, iktidar üzerinde bask› oluflturulmas›
bu gerçe¤i de¤ifltirmiyor. Herhangi bir demok-
ratik kitle örgütü de yapabilir bunu. Sendikay›
sendika yapan, grev, toplu sözleflme hakk›, ya-
ni sermaye karfl›s›ndaki silahlar›d›r.

2003’teki toplu görüflmelerde, KESK Bafl-
kan› Sami Evren, “zafer sokakta kazan›l›r.

Gerçek toplu görüflme masas› buras›d›r” di-
yordu. ‹ki y›l bu sözün gere¤inin yap›lmad›¤›
bir zaman olarak harcand› ve E¤itim-Sen tüzü-
¤ünde oldu¤u gibi, daha geriye düflüldü. Me-
mur sendikalar›n›n silahlar›n› kuflanmas›, en
baflta KESK’in mücadelesi ile olacakt›r. Ama
nas›l bir KESK? 1990’larda devrimci ruhla ku-
rulan KESK’tir bunun cevab›. KESK’in bu öze
dönüflü, ayn› zamanda grev-toplu sözleflme
hakk› için mücadelenin sonuç al›c› bir tarzda
sürdürülmesi demektir. Devrimci KESK’in
mevcut reformist anlay›flla fersah fersah uzak-
ta oldu¤u gerçe¤i bilindi¤ine göre, bu görev en
baflta Devrimci Memur Hareketi olmak üze-
re, devrimci, demokrat memurlara düflmekte-
dir. Devrimci, demokrat memurlar da toplu
sözleflme sürecini bu tarzda ele almal›d›r.
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ERDEM‹R iflçileri yol kesti
Özellefltirme kapsam›nda bulunan Ere¤li Demir ve Çelik

Fabrikalar›'nda (ERDEM‹R) iflçiler, fabrikan›n sat›fl›na karfl›
direneceklerini bir kez daha eylemleriyle ilan ettiler. Ere¤li
halk›yla bütünleflen iflçiler, fabrikay› sat›n almak isteyen Rus
firmas›n›n gelece¤ini ö¤rendikleri 4 A¤ustos günü fabrikay›
terk etmediler. Türk Metal Sendikas› Ere¤li fiube Baflkan› ‹lha-
mi Erdo¤, firma yetkililerinin fabrikaya girifline izin vermeye-
ceklerini belirtirken, 16.30-00.30 vardiyas› da fabrikaya gele-
rek arkadafllar›na destek verdi. 3 bin iflçiyle ERDEM‹R'de bek-
lediklerini dile getiren Erdo¤, “firma yetkilileri gelinceye dek
buradan ayr›lmayaca¤›z” dedi. Rus firmas› ise gelifl için ileri
bir tarih aç›klad›. 

Binlerce iflçi ertesi günü de Ere¤li-‹stanbul Karayolu'nu tra-
fi¤e kapatarak eylem yapt›. ‹flçiler, "ERDEM‹R Bizimdir Bi-

zim Kalacak, Hükümet fiafl›rma Sabr›m›z› Tafl›rma” flek-
linde sloganlar att›ktan sonra bir süre oturma eylemi yapt›.
Özellefltirmeye karfl› direneceklerini ifade eden iflçiler, daha
sonra sloganlarla fabrikaya yürüdü. 

TELEKOM’dan Seydiflehir’e destek
TELEKOM çal›flanlar› özellefltirmeleri protesto etmek, Sey-

diflehir Eti Alüminyum'daki iflçilerin yan›nda oldu¤unu, direnifl-
lerini desteklediklerini belirtmek için 9 A¤ustos günü TELE-
KOM Gayrettepe binas› önünde eylem yapt›. Haber-ifl, Haber-
Sen, Türk Haber-Sen, Birlik Haber-Sen ve EMO üyesi 200 ki-
flinin kat›ld›¤› eylemde, "Y›lg›nl›k Yok Direnifl Var, IMF Defol,
Bu Memleket Bizim, Yan Gelip Yatm›yoruz, Vatan› Satm›yo-
ruz, Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z" sloganlar› at›ld›. Yap›lan
konuflmalarda özellefltirmeye karfl› direnilece¤i vurguland›.

Bu arada TELEKOM’un Arap sermayesine peflkefl çekil-
mesine iliflkin 9 A¤ustos günü bir bas›n toplant›s› düzenleyen
Elektrik Mühendisleri Odas› (EMO), sat›fl›n hukuka ayk›r› ol-
du¤unu ve iptal davas› açacaklar›n› duyurdu. 

Özelefltirme protestolar›➦

Gönen’de Deri-‹fl’in örgütlenmesinin ard›ndan harekete ge-
çen patronlar, 20 iflyerinden toplam 126 iflçiyi iflten att›lar. ‹fl-
ten atmalar, 4 A¤ustos günü Tuzla Organize Deri Sanayi Böl-
gesi’nde Deri-‹fl Tuzla fiubesi taraf›ndan protesto edildi. Jan-
darman›n engelleme girifliminin sonuçsuz kald›¤› eylemde ifl-
çiler sloganlarla yürüdüler.

Gönen ve Çorlu’da iflten at›lan iflçilerin yaln›z olmad›¤›n›
hayk›ran iflçilere seslenen Tuzla fiube Baflkan› Hasan Sonkaya,
destek için Gönen’e gideceklerini duyurdu. Türk-‹fl 1. Bölge
Temsilcisi Faruk Büyükkucak ise, mücadeleyi yükseltmekten
sözederken, Türk-‹fl’in iflçi k›y›m› karfl›s›nda bugüne kadar
“elinden gelen” neyi yapt›¤›n› anlatmad›.  

Gönen’de K›y›m, Tuzla’da Protesto➦

emek



F tiplerinde iflkence kesintisiz-
dir. Çünkü tutsaklar›n 24 saatine
hükmeden tecrit zaten bir iflkence-
dir. Ama 5 y›ll›k tecrit politikas›,
oligarfli için tam bir baflar›s›zl›kt›r.
Bunun için tecrit ve hücre koflulla-
r›nda da daya¤a, sürgünlere baflvu-
ruyor yine. “Operasyonlar” yap›yor.  

TAYAD’l›lar ve tutsaklar, oligar-
flinin 30 Temmuz’daki sürgün sald›-
r›s›n› “19 Aral›k’›n devam›” olarak
adland›rd›lar. 

19 Aral›k’ta “ko¤ufl” sistemine
son verilmesiyle “hapishaneler so-

runu çözülmüfltür” demifllerdi. De-
mek ki, çözülmemifl, demek ki so-
run “ko¤ufl ya da hücre sorunu” de-
¤ilmifl!

5 y›ld›r hücrelerde de teslim ala-
mad›klar› özgür tutsaklara karfl› bir
kez daha vahflete baflvurdular. 30
Temmuz’da Tekirda¤ 1 No’lu F Ti-
pi’nde düzenlenen sald›r›da, tüm
hücrelere bask›n yap›l›p, 30’a yak›n
tutsak iflkenceyle Bolu F Tipi’ne ve

Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi’ne sev-
kedildi. ‹flkenceden sevkedilme-
yen tutsaklar da nasibini ald›.  

Tekirda¤ F Tipi’ndeki 30
Temmuz sald›r›s›n›n tan›¤› ve
ma¤duru olan üç tutsak, geçen
hafta tahliye edildiler. Tahliye
olanlardan biri de TAYAD’›n
komployla tutuklanan eski baflka-
n› Tekin Tangün’dü. Sald›r›n›n
üzerinden bir hafta geçmifl olma-
s›na ra¤men, vücudundaki iflken-
ce izleri hala duruyordu Tan-
gün’ün. Ayn› sürgün sald›r›s›nda
a¤›r yaralanan üç tutsa¤›n ve di-
¤er onlarca yaral›n›n ne durumda
olduklar›n›n bilgisi ve belgesi ise
yok. Çünkü onlar, hücre ve san-
sür duvarlar›n›n ard›ndalar. 

Saldırıya iliflkin TAYAD’lı
Aileler ve tahliye olan tutsaklar, 8
A¤ustos’ta dernek binasında bir ba-
sın toplantısı düzenlediler.

Basın toplantısında, saldırıya
u¤rayanlardan Marmara TAYAD
Baflkanı Tekin Tangün, Tekirda¤ 1
No’lu F Tipi’nden 3 A¤ustos günü
tahliye olan Ercan Büyüktafl ve Ta-
ner Korkmaz konufltular. 

Tekin Tangün Anlat›yor:

“iflkenceyle sevk”

“Sabah saat 06.00’da hücremiz
onlarca asker, gardiyan tarafından
basılmıfltı, di¤er hücrelerden yo¤un
bir flekilde slogan sesleri geliyordu.
Hücremden dövülerek merdivenler-
den sürüklenerek dıfları çıkartıldım.
Üstümüzde pijamalarımızdan baflka
hiçbir fley yoktu. Hapishaneden çı-
kardıklarında zorla soyarak arama
yaptılar. Arama iflkencesi 2 No’lu F
Tipi’ne götürdüklerinde de aynı fle-
kilde devam etti. O sırada 50–55

yafllarında kır saçlı, beyaz bıyıklı
biriyle, at kuyruklu saçlı bir bayan,
sivil giyimli olarak hapishane idare-
sindekilerle birlikte bize yapılan ifl-
kenceyi izliyorlardı. Ardından bir
odaya zorla sokuldum ve yerlere
yatırarak zorla parmak izi aldılar,
pijamalı foto¤rafımı çektiler. Bu ifl-
kenceler bittikten sonra ise doktor
muayenesine götürdüler. Doktor
‘Vücudundaki izler bugün mü ol-

du?’ diye sordu. Doktor böyle so-
runca ben de ‘Siz doktor de¤ilsiniz

bu muayeneyi kabul etmiyorum’ de-
dim. Ardından zorla kan aldılar. El-
lerim parmak izi alınmasından ve
iflkenceden kaynaklı kirliydi ancak
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F TTipleri ‹‹flkence YYuvas›
�Tekirda¤ FF TTipi’nde 330 TTemmuz ssald›r›s›n›n ttan›¤›

ve mma¤duru oolan üüç ttutsak ttahliye ooldu. 

�Tan›kl›klar›n› aanlatt›lar, iiflkencenin hhala üüzerlerinde
tafl›d›klar› kkan›tlar›n› ggösterdiler. 

“Kapı altına kadar sürüklenerek
götürüldük. Orda kameraların

kör noktalarında vurmaya baflla-
dılar. Askerler ve gardiyanlar var-
dı. Özellikle müdürler vardı. Çıkıfl-
ta uzun saçlı, genç, kadın, erkek si-
vil insanlar gördük. Bunlar biz çı-
karken, ellerindeki telefonlarla biz-
leri görüntülüyorlardı. Kameraya
alıyorlardı. Bu flekilde karga tu-
lumba ringlere atıldık. Ringlerden
iflkence odasına taflındık. ‹flkence
ile foto¤raf çekildi. ‹flkence ile in-
sanlar arandı. ‹flkence ile parmak
izi alındı. Düflünebiliyor musunuz?
Örne¤in parmak izimizi alırken,
yüz üstü yere yatırılmıflız. Üzeri-
mizde onlarca gardiyan, bu flekilde
parmaklarımızı kırarcasına, büke-
rek parmak izlerimizi aldılar.”



mikrop kapıp kapmayaca¤ım umur-
larında de¤ildi. Daha sonra zorla
hücreye atıldım. Hücrenin havalan-
dırma kapısını o gün hiç açmadılar.
Su yoktu, eflyalarımdan sadece bir-
kaç parça giyecek verdiler. Kitapla-
rım, dergilerim, mektuplarım, gün-
lüklerim verilmedi. Sigara ve çak-
mak vermediler. Hücredesin, hava
sıcak, terliyorsun susuyorsun, elle-
rini yıkayacaksın ama su yok. Erte-
si gün havalandırma kapısını açtılar
ancak slogan attı¤ım takdirde yeni-
den kapatacaklarını söylediler. Bir
saldırıya u¤ramıflsınız, yazdı¤ınız
dilekçeler iflleme konulmuyor, hiç-
bir flekilde u¤radı¤ımız iflkencenin
ifade edilmesi istenmiyor. Fakat
slogan atmaktan, direnmekten bafl-
ka yapabilece¤imiz bir fley yoktu.” 

Taner Korkmaz Anlat›yor:

“Bu gördükleriniz daha 
bir fley de¤il”

“Sabah saat 06.00’da saldırı ile
uyandık. Sivil giyimli daha önce
görmedi¤imiz birinin hücrenin dı-
flında bekleyerek gardiyan ve asker-
lere baflıyla saldırı iflareti verdi¤ini
saldırıdan sonra iletiflim kurabildi-
¤imiz arkadafllardan ö¤rendik. Sal-
dırıdan sonra hapishane müdürü
hücremize gelerek ‘sessiz olacaksı-

nız, slogan atmayacaksınız bu gör-

dükleriniz daha bir fley de¤il’ dedi.
3 A¤ustos günü mahkemeye götürü-
lürken ring aracında dava arkadaflı-
mı gördüm, yüzü gözü her tarafı
morluklardan dolayı tanınmayacak
haldeydi.”

Ercan Büyüktafl: 

“Sessiz durun, yoksa!..”

“Slogan sesleriyle uyandık. ‹n-
sanlık Onuru ‹flkenceyi Yenecek
sloganını duyunca arkadafllarımıza
iflkence yapıldı¤ını anladık, camlara
geçtik ve biz de sloganlara katıldık.
Saat 07.30’da müdür ve 20-30 gar-
diyan geldi, ‘slogan atmayın, sessiz
durun’ diyerek tehdit ettiler. Sessiz
durmadı¤ımız takdirde havalandır-
ma kapılarını açmayacaklarını söy-
lediler. Biz de açmazsanız açmayın

dedik. Ve onlar da tüm gün kapıları
açmadılar. Yan tarafımdaki hücrede
bulunan arkadaflı kaçırdılar. En ya-
kınımızdaki baflka bir arkadaflımıza
yaklaflık befl dakika seslendik ondan
da ses gelmeyince kaçırdıklarını an-
ladık.”

Faflizm, ne engelliyi tan›r, 

ne anne yüre¤ini bilir

Tahliye olan tutuklulardan Taner
Korkmaz’›n sald›r›dan aktard›¤› bir
“ayr›nt›”, iflkencecilerin nas›l bir
düflkünlük içinde olduklar›n›n  ka-
n›t›yd›. Korkmaz, bacaklar›ndan sa-
kat olan Kemal Ayhan adl› tutsa¤a
da iflkence yap›ld›¤›n› belirterek
flunlar› anlatt›: “sakat oldu¤u halde

Kemal Ayhan, diz üstü çökertilerek

omzundan bask› uygulanm›fl, dizle-

rindeki etleri sökmüfller.” 

TAYAD’da düzenlenen bas›n
toplant›s›nda Tekirda¤ 2 No’lu F
Tipi’ne sürgün edilen tutsaklardan
Barıfl Atefl’in annesi Gaziye Atefl de
sözald›. Onun anlatt›klar› ise, bask›-
n›n, keyfili¤in hücrelerin içiyle s›-
n›rl› kalmad›¤›n›, sald›r›ya kat›lan-
lar›n gardiyanlarla,  askerlerle s›n›r-
l› olmad›¤›n› gösteriyordu:

“Saldırıyı duyduktan sonra An-

tep’ten ‹stanbul’a geldim. O¤lumu

görmeye gitti¤imde ayakkabılarımı

çıkarmam için zorladılar, sonra gö-

rüfl saati geçti gerekçesiyle beni gö-

rüfltürmediler. Sonra kızımla birlik-

te savcıya giderek o¤lumu görmek

istedi¤imi, kendisinin de evlat sahi-

bi oldu¤unu söyledi¤imde bana ‘se-

nin evladın do¤ru yolda de¤il’ dedi
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TAYAD: Dün sorun ‘ko¤ufl’ sorunuydu! 
Peki fiimdi? “30 Temmuz günü F tiplerinde yaflanan-

lar tıpkı bundan yaklaflık 5 yıl önce gerçeklefltirilen, 28 tutuk-

lunun katledildi¤i ve adına “Hayata Dönüfl” denilen 19 Ara-

lık operasyonunda yaflananların bir benzeridir. Aralarındaki

fark, 30 Temmuz’da katliam yaflanmamıfl olmasıdır. 

30 Temmuz ve sonrasında yo¤unlaflan tecrit iflkencesi devletin

F tipi hapishaneler politikasının iflasının kanıtıdır. Befl yıl ön-

ce F tiplerini açanlar, hapishaneler sorununu ‘Ko¤ufl’lar ola-

rak göstermifllerdi. Peki flimdi sorun neydi? 

Tutuklular hücrelerdeydiler, befl yıl sonra neden böyle bir

operasyon düzenlendi? Adalet Bakanlı¤ı bunu açıklayamaz.

Ama biz açıklayabiliriz. Dün de bugün de sorun; kalabalık

ko¤ufllar vs. de¤ildi, bu sadece bir demagoji idi. Sorun, hapis-

hanelerde devrimci düflüncenin yokedilmesi, muhalif düflün-

cenin ezilmesi idi. F tipleri bunun için gündeme geldi. Tecrit

iflkencesi altında devrimci düflünce yokedilecekti. Olmadı. F

tipleri birer iflkence yuvası oldu.”

5 AA¤ustos 22005, SSultanahmet AAdliyesi ÖÖnü



ve beni kovdu.” 

TAYAD: Sald›r› 

devrimci düflünceyedir

Toplant›da son olarak konuflan
‹stanbul TAYAD Baflkanı Mehmet
Güvel, AKP iktidarının befl yıldır
uyguladı¤ı tecritin yetmedi¤ini, tu-
tuklular› düflüncelerinden vazgeçi-
remediklerini, bunun için de sürgün
saldırılarıyla tecritin daha da koyu-
lafltırılması niyetinde olundu¤unu,
asıl saldırının, insanların içerde dı-
flarıda direnme hakkına yönelik ol-
du¤unu vurgulayarak flöyle dedi:
“Türkiye’deki F tipleri, tıpkı Ameri-

ka’nın Guantanomo’su, Irak’ın Ebu

Gureyb’i gibidir. Nasıl ki buralar

Amerikan emperyalizmi ve onların

iflbirlikçilerinin iflkencecili¤inin,

hukuksuzlu¤unun açı¤a çıktı¤ı yer-

ler ise bizdeki F tipleri de öyledir.”

Güvel konuflmas›n›, F tiplerin-

de tecrite son verilmesi, insanca ya-
flam koflulların›n sa¤lanmas› ça¤r›-
s›yla bitirdi. 

Adalet Bakanl›¤›  

aç›klamal›d›r:

Tekin Tangün’ün vücudundaki
iflkence izlerinin benzerlerinin sev-
kedilen tüm di¤er tutsaklarda da ol-
du¤unu bilmek için kahin olmaya
gerek yok. Kald› ki, üç tutsak, a¤›r
yaralanm›flt›r. 

Tecrit iflkencesini gizleyen bur-
juva medya, bu sald›r›y› da görmez-
den gelmifltir. 

“F tiplerinde iflkence yok” di-
yen, yasal zorunluluklar› oldu¤u
halde sevkleri tutsak ailelerinden
gizleyen Adalet Bakanl›¤› aç›kla-
mal›d›r:

- ‹flkenceden geçirilerek, zorla
sevkedilen tutsaklar›n sa¤l›k du-

rumlar› nedir? Onlar›n vücutlar›n-
daki iflkence izleri doktor raporla-
r›yla tespit edilmifl midir?

- fiu an hangi koflullarda tutuluyor-
lar? Gasbedilen eflyalar› verildi mi?

- Tüm tutsaklar sald›r› s›ras›nda
“sivil” giyimli baz› flah›slar gör-
müfllerdir. Asker ve gardiyanlar›n
d›fl›nda sald›r›ya kat›lan “sivil”ler
kimdir? Hangi yetki ve s›fatla orada
bulunmakta, talimat vermekte, ka-
mera çekimi yapmaktad›rlar?

- 30 Temmuz sald›r›s›yla ilgili
bir soruflturma aç›lm›fl m›d›r veya
aç›lmas› düflünülmekte midir?

Adalet Bakanl›¤› bu sorular› ce-
vaplamak zorundad›r. Bunlar› bil-
mek tüm tutuklu yak›nlar›n›n ve ka-
muoyunun hakk›d›r. ‹lelebet sansüre
s›¤›namazs›n›z. Sakatlara dahi ifl-
kence yapan canili¤iniz ve acizli¤i-
niz iflte herkesin gözleri önündedir.
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Sald›r›ya Suç Duyurusu; TA-
YAD'l› Aileler 5 A¤ustos’ta F tiple-
rindeki sürgün sald›r›s› hakk›nda
suç duyurusunda bulunmak için
Sultanahmet Adliyesi'ndeydiler.
Suç duyurusundan önce TAYAD
Baflkanı Mehmet Güvel, sald›r›y› ve
F tiplerindeki son geliflmeleri anla-
tan bir aç›klama yapt›. “19 Aral›k

Hapishanelerde Operasyonlarla

Sürgünlerle Tecritle Sürüyor" pan-
kart› açan TAYAD’l›lar taleplerini
"Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdu-
run”, “Operasyonlara Sürgünlere
Tecrite Son Verin”, “Adalet ‹stiyo-

ruz” slo-
ganlar›yla
dile getirdi-
ler. TA-
YAD’l›lar,
daha sonra
adliyeye gi-
rerek Ada-

let Bakanı

Cemil Çi-

çek ile Te-

kirda¤ 1

No'lu F Ti-

pi Hapishane Savcısı, hapishane

müdürü, görevli gardiyanlar ve

jandarmalar hakkında “kasten ya-
ralama” ve “görevi kötüye kullan-
mak”tan suç duyurusunda bulundu-
lar. 

***

‹fl Bankas› Pendik Kurtköy fiu-
besi, 8 A¤ustos’ta “hapishanelerde-
ki devrimci tutsaklara yönelik sald›-
r›lar›n hesab›n› sormak için” DHKC
taraf›ndan molotoflanarak tahrip
edildi. 

***

Adana’da 5 A¤ustos’ta yap›lan
eylemde, Tekirda¤ F Tipi’ndeki sal-
d›r› protesto edildi. Merkez Posta-
nesi önünde yap›lan eyleme, HÖC,
Devrimci Demokrasi, ESP, Parti-
zan, BDSP ve Barikat kat›ld›. Ey-
lemde “‹çeride Dıflarıda Hücreleri
Parçala” yaz›l› pankart açıl›rken,
“Devrimci Tutsaklar Teslim Alına-
maz”, “TCK-C‹K Geri Alınsın” slo-
ganları atıldı.

Yap›lan bas›n aç›klamas›nda sal-
d›r›n›n sorumlusunun AKP hükü-

meti ve Adalet Bakanl›¤› oldu¤u
belirtildikten sonra, Adalet Bakanlı-
¤ına protesto faksları gönderildi.

***

Ankara’da 9 A¤ustos’ta yap›lan
eylemde de iflkenceli sevkler pro-
testo edildi. 

‹çlerinde HÖC’ün de yerald›¤›
birçok devrimci demokratik kurum
taraf›ndan Yüksel Caddesi’nde ya-
pılan eylemde “Hapishanelerde
Operasyonlara, Sürgünlere, Tecrite
Son” yazılı pankart açıld›. Eylemde
okunan ortak aç›klamada sald›r›lara
karfl› birlik ça¤r›s› yap›larak flöyle
denildi: “Geliflmeler karflısında

tüm, demokrat ve duyarlı kamuoyu-

nun bir araya gelme ve birlik olma

zamanıdır.”

‹flkenceli sevklere protestolar

Ankara

Adana



2 Temmuz 1993’te Sivas’ta Ma-
d›mak Oteli’nde katledilen 37 ayd›n
ve sanatç›n›n katillerinden biri olan
Muhammed Nuh K›l›ç’›n Alman-
ya’da oldu¤u ortaya ç›kt›. 4 A¤ustos
tarihli Hürriyet Gazetesi’nin haberi
ayn› zamanda katliamda kullan›lan
gerici faflistlerin nas›l himaye edil-
di¤ini de gözler önüne serdi. 

Katliam›, “amac›m›z Aleviler’e
ve Aziz Nesin’e haddini bildirmek-
ti” diye savunan K›l›ç, Hürriyet’e
verdi¤i demeçte, katliamdan bir sü-
re sonra K›br›s'a kaçt›¤›n›, bir y›l
sonra ise Türkiye'ye kendi kimli¤i
ile girifl yapt›¤›n› ve nüfus cüzdan›-
n›n kontrol edilmesine ra¤men so-
runsuz Türkiye'ye girdi¤ini söylü-
yor. Ard›ndan Almanya'ya ç›k›yor.
Almanya’da da gizli sakl› de¤il fa-
flist katil. Türkiye'nin Karlsruhe
Baflkonsoloslu¤u'na pasaport almak
için baflvuruda bulundu¤unu belir-
ten K›l›ç, “Türkiye'de aran›yor ol-

du¤um için bana pasaport verilme-

yece¤ini söylediler, gelip gitti¤ime

dair bir yaz› verdiler” sözleriyle
devletin kendisine nas›l sahip ç›kt›-
¤›n› da ifade etmifl oluyor. 

Yani, resmen hakk›nda mahke-
me karar› oldu¤u için pasaport ver-

miyor ama
korumaya
da devam
e d i y o r .
Nerede ol-
du¤u bi-
linmesine
karfl›n, ia-
de edilme-
si için de
hiçbir giri-
flim yok.
Hakk›nda
“K›rm›z ›
B ü l t e n ”
d e n i l e n
uluslarara-
s› arama

kayd› da ç›kar›lm›yor. 

Bu konuda Emniyet Sözcüsü
Ramazan Er’in aç›klamalar› resmen
yalan ve himayeyi gizlemeye yöne-
lik. Er, K›l›ç hakk›nda k›rm›z› bül-
ten ç›kar›lmas›na mahkeme karar›
olmad›¤›n› söylüyor. YALAN! Oy-
sa, savc›l›k ile emniyet aras›ndaki
bir prosedür sorunu bu. Ama polisin
kendisinin bu yönde bir talebi yok. 

Adalet Bakan› Cemil Çiçek’in
aç›klamas› ise, tam bir komedi. Çi-
çek, unutkanl›¤a, ihmale dayand›r-
maya çal›flt›. Susurluk katillerinin
avukat› Çiçek için do¤al bir sahip-
lenme olarak görülmelidir bu aç›k-
lama. Susurlukçular da devlet ad›na
adam öldürmüfllerdi, gerici yobaz-
lar da devlet politikas›n›n uygulay›-
c›s› olarak katliam gerçeklefltirdiler.
Üstelik parti olarak da kan ba¤lar›
var katillerle.

Ortada ne bir ihmal ne de bir
unutkanl›k vard›r. “Unutal›m” çaba-
s›na karfl›n, halk›n unutmad›¤› bir
katliamda hangi unutkanl›k? Geçin
bu masallar›. Katliamc› hakk›nda

k›rm›z› bülten ç›karmamak, ih-

mal de¤il himaye sonucudur. Polis
de, AKP hükümeti de hikaye anlat›-
yor. Burjuva bas›n da bu masala ri-
yakarl›¤›yla ortak oluyor. 

Y›llard›r “Fehriye’nin iade-

si”ni bafl gündem yapanlar, faflist,
yobaz katillerin pefline düflmüyor-
lar; ÇÜNKÜ KEND‹LER‹ DE ON-
LARDAN! Ayn› zihniyeti paylafl›-
yorlar, ayn› flekilde Aleviler’in kat-
lini, Alevi inanc›n yasaklanmas›n›
ve yoksay›lmas›n› vacip görüyorlar.
‹stisnas›z her Belçikal› yetkili ile
görüflmede, her “terör” demagojisi-
ne baflvuruldu¤unda, “Fehriye’nin

iadesi”yle söze bafllayanlar, 37 in-
san›n katili için suskunlar. ÇÜNKÜ
birinde burjuvaziye yaranma sözko-
nusu. Öte yanda ise katledilen halk,
ayd›nlar›m›z, gencecik fidanlar›m›z

var. Hükümet de, bas›n da, polis de
tavr›n› buna göre belirlemektedir.

Halen, 37 kiflinin öldü¤ü katli-
amla ilgili 26 san›k firari. Ve 26 ki-
fliden sadece alt›s› hakk›nda k›rm›z›
bülten ç›kar›lm›fl durumda. 

Gerici faflist Nuh K›l›ç’›n rahat-
l›¤›, k›rm›z› bülten üzerine yap›lan
aç›klamalar, bir kez daha Sivas kat-
liam›n›n as›l sorumlusunun devlet
oldu¤unu göstermektedir. Devlet
gerçekte kendi tetikçilerini koru-
maktad›r. Katliam› tertipleyenler
hiçbir zaman yarg›lanmazken, hal-
k›n tepkisi karfl›s›nda açmak zorun-
da olduklar› Mad›mak davas›n› da
komediye çevirdiler. 

Adaletsizli¤in kayna¤› oligarflik
düzendir. Halk› katledenleri koru-
yan, kollayanlar devletin tepesinde
oturanlar, bu ülkeyi yönetenlerdir.

AABK’den Protesto

Avrupa Alevi Birlikleri Konfe-
derasyonu 6 A¤ustos günü,  Mu-
hammed Nuh K›l›ç’›n Almanya’da
yaflad›¤› Mannheim kentinde bir
gösteri düzenleyerek, Sivas katli-
am›n› ve katilin himaye edilmesini
protesto etti. Yüzlerce kiflinin kat›l-
d›¤› eylemde, katile oturma izni ve-
rilmemesi istenirken, Solingen kat-
liam› ile Sivas katliam›n›n ayn› zih-
niyetin sonucu oldu¤u vurguland›. 

Federasyon üyesi 25 kiflilik bir
grubun K›l›ç’›n efli ad›na açt›¤› lo-
kantan›n önüne gitmesine izin veri-
lirken, burada da K›l›ç’›n iade edil-
mesi talebi yinelendi. AABK aç›k-
lamas›nda ayr›ca, Almanya’da ya-
flayan tek Sivas katliam› san›¤›n›n
Nuh K›l›ç olmad›¤›na da dikkat çe-
kilerek, bu isimleri Alman yetkilile-
rin de bildi¤i belirtildi. Sivas kat-
liam san›¤› 9 kiflinin isminin say›l-
d›¤› aç›klamada, “katliamdan so-
rumlu bu kifliler Alman polisi tara-
f›ndan derhal bulunup tutuklanmal›
ve cezalar›n› çekmelidirler” ifadele-
rine yer verildi. 
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Çiçek, AAlmanya’da oortaya çç›kan SSivas kkatliamc›s› iiçin
‘k›rm›z› bbülten’ çç›kar›lmamas›n› ‘‘ihmal’ ddiye nniteledi

‘ihmal’ de¤il himaye



�� Mektubunuzu ancak buraya
tekrar getirildikten sonra okuyabil-
dim... Yani 15 Temmuz’dan sonra.
24 Haziran - 15 Temmuz günleri
aras›nda kendi iste¤im ve iradem
d›fl›nda zorla önce Gebze Devlet
Hastanesi, 5 Temmuz’da Bayram-
pafla Tutuklu Hastanesi, 12 Tem-
muz’da ise Paflakap›s› Kad›n Tutu-
kevi, 19 Temmuz Gebze’ye dönüfl.
Ve bu arada 13 Temmuz’da durufl-
mam vard›. Hiçbir haz›rl›k yapama-
dan, yapt›klar›m› da (dilekçe vb.)
götüremeden mahkemeye gittim.
Öyle ki hakime söyledi¤im “ölüm
orucunday›m” sözlerim dahi tuta-
naklara geçirilmemifl. Bunu ise da-
ha sonra avukatlar›mdan ö¤rendim.
Bir de buraya geldi¤imde, zorla,
sald›r›ya u¤ray›p hastaneye götürül-
memin üstüne “disiplin soruflturma-
s›” aç›ld›¤›n›, ceza verildi¤ini ö¤-
rendim. ‹nfaz Hakimli¤i de onayla-
m›fl. 1 ay ortak mekana ç›kmama,
aç›k görüfle ç›kmama ve mektup-
iletiflim yasa¤›... Hükümlü arkadafl-
larda hemen bafllatm›fllar. Biz tutuk-
lular da A¤›r Ceza Mahkemesi’ne
itiraz ettik.  

Buraya geldi¤imden itibaren
beni arkadafllardan ayr› bir hücreye
koydular zorla. 

‘‹nsan gitti¤i yere onurunu 
ve beynini de yan›nda tafl›r.’

���Bayrampafla’da bir gün ha-
pishane müdürü, savc›s› ve tabur
komutan› geldiler. Ve ne dediler bi-
liyor musunuz: “Seni rica üzerine

kabul ettik, örgütten, arkadafllar›n-

dan ayr› kal›nca belki fikirlerini de-

¤ifltirirsin, yaln›z kal›nca ölüm oru-

cunu b›rak›rs›n....”

Ben de “insan gitti¤i her yere

onurunu ve beynini de yan›nda ta-

fl›r. Biz de zaten bizi onurumuzdan,

düflüncelerimizden s›y›ramayasan›z

diye direniyoruz, siz ise gelirken ka-

fan›z› eflinizin yan›na b›rak›p m› ge-

liyorsunuz?”... dedim. Defolup git-
tiler sonuçta. 

���Direniflimizin sebebi, emper-
yalizmin tüm dünya halklar›na da-
yatt›¤› teslim alma politikas›n›n,
tecrit politikas›n›n, iflbirlikçiler ta-
raf›ndan ülkemizde Türkiye halkla-
r›na dayat›lmas› ve Türkiye hapis-
hanelerinde bunun ad› olan F tipi
hapishaneler, hücrelerdir. 

19 Aral›k hapishaneler katli-
am›nda ben Çanakkale Hapishane-
si’nde tutsakt›m. Ve bizi bombala-
maya-öldürmeye gelenlerin söyle-
di¤i fluydu: Ya teslim olursunuz,

ya ölürsünüz. O günden bu güne
baflta siyasi tutsaklar olmak üzere
tüm halka “teslim olmazsan›z ölür-

sünüz, ölmezseniz de hücrelerde y›l-

larca gün gün öldürürüm” diyorlar.
‹flte direniflimizin 5 y›ld›r, yüzlerce
flehitle sürmesinin gücü ve nedeni.
Teslimiyeti, hücrelerde insanl›¤›m›-
z› kaybetmeyi kabul etmiyoruz. Ve
ülkemizde bunun bedeli, insanca,
düflüncelerinle ve onurunla yaflama-

n›n bedeli ölüm. ‹nsanl›k d›fl› bir ya-
flam› hiçbir koflulda kabul etmiyo-
ruz, etmeyece¤iz. 

Gücümüzü inançlar›m›zdan,
Spartaküsler’den bugüne zalime
boyun e¤meyenlerden, ezilen maz-
lum halklar›n direnifl tarihinden al›-
yoruz. Bu ayn› zamanda yenilmez-
li¤imizin de ad› ve kan›t›d›r. 5 y›ld›r
bize direnme gücü veren de, ezilen-
lerin bir gün kazanaca¤›na olan
inanc›m›zd›r. Yani son 15-20 y›ld›r
tüm dünyada propagandas› yap›lan
“sosyalizm öldü-bitti” safsatalar›n›n
yalan olmas›d›r. Sosyalizme olan
inanc›m›z ve ba¤l›l›¤›m›zd›r. 

‘Bush’un söyledikleri 
ülkemizde yasa haline geldi’

��1 Haziran’da ülkemizde “de-
mokratikleflme” masallar› alt›nda
tüm halka teslimiyeti dayatan yasa-
lar yürürlü¤e girdi. Faruk cevab›-
m›z oldu. Biz direnen tutsaklar›n 5
y›ld›r söylediklerini 1 Haziran’da
yasa olarak koydular halklar›m›z›n
önüne. Bu yasalar›n tümü de tek tek
(TCK, CMK, C‹K) bizim söyledik-
lerimizi do¤rulad›. Bas›na, iflçilere,
toplumun her kesimine yönelik bas-
k› yasalar›. Bu yasalarla tüm

toplum suçlu. Her fley yasak. Bas›-
na sansür, örgütlenme özgürlü¤ü
yasak, en temel insan hakk› olan di-
renmek yasak. Yani sözün özü
Bush’un söylediklerinin (“bizden
olmayan teröristtir”) ülkemizde ya-
salar haline getirilmesidir. 

Hapishaneler cephesinde ise bu-
nun ad› C‹K oldu. Öyle ki türkü
söylemek dahi disiplin cezas› alma-
n›n nedeni. Gerisini siz düflünün.
Örne¤in onursuz arama (cinsel or-
gan, a¤›z içi, makat) “gerekli görül-
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Fidan Kalflen Ölüm Orucu Ekibi 
Direniflçisi Fatma Koyup›nar:

“En kolay teslim al›nan 
insan, düflünmeyen insand›r”

Fatma 
Koyup›nar
zorla sür-
gün edil-
mesinden
20 gün

sonra yeniden Gebze Hapishane-
si’ne getirildi. Mektupla ulaflt›rd›¤›-
m›z sorular›m›z›, mektupla cevap-
lad›. Afla¤›da Koyup›nar’›n mektu-
bundan bölümler yay›nl›yoruz. 



dü¤ünde”, ki “gereklilik” idarenin
keyfiyetinde yasal! Buna benzer
yüzlerce madde var 1 Haziran’da
yürürlü¤e giren Ceza ‹nfaz Kanu-
nu’nda. Her hareketiniz yasaklar
kapsam›na giriyor. Teslim alman›n,
devletin (dolay›s›yla emperyaliz-
min) dayatt›¤› her fleyi yapmaya
mecbursunuz deniyor bu yasalarla. 

‘Çaresiz olan biz de¤il, 
düflman›m›zd›r...’

���‹ktidar›n bana ve direnen si-
yasi tutsaklara yönelik tavr› baflta
anlatt›¤›m gibi tecriti daha da a¤›r-
laflt›rmak. ‹flte hem zorla hastaneye
götürüldüm, hepimize sald›r›ld› ve
bize “ceza” veriliyor. 

Bana göre tecrit; insan›n onu-
rundan, kimli¤inden, düflüncelerin-
den zorla vazgeçirilmesidir. ‹nsan
sadece mezarda yaln›z kal›r. Tecrit
insana insanl›¤›n›n kaybettirilmesi,
zorla beyninin teslim al›nmas›d›r. 

En kolay teslim al›nan insan, dü-
flünmeyen insand›r. Ben de düflüne-

rek, üreterek, inançlar›mla, insanl›k
onurumla ve siyasi kimli¤imle ya-
flamak istedi¤im için tecrite karfl›-
y›m. 

“Sonuna, sonsuza, sonuncu-
muza kadar” anlay›fl›m›zdaki dire-
niflimizin siyasi kazan›m› en baflta
fludur: Bizi hiçbir koflulda teslim
alamazs›n›z, umudu yokedemezsi-
niz. Evet bugün görünürde bir kaza-
n›m› yokmufl gibi gelebilir insanla-
ra, ki bunu göremeyenler “boflu bo-

fluna ölüyorsunuz” derler... Oysa
dünya tarihine bakt›¤›m›zda, kal›c›
olan haks›za, zalime karfl› olan dire-
nifltir, baflkald›r›d›r. Ve halklar›n
adil bir yaflam mücadelesidir. Yafla-
yan, onurlu yaflam mücadelesi ve bu
mücadeleyi yürütenlerdir. ... Ömer
Muhtarlar, Boby Sandslar, Hallac›
Mansurlar, Kerbela’da “biz hakk›-
m›z olan› istiyoruz” diyenler, Baba
‹shaklar, Bedreddinler, Pir Sultan-
lar, Che’nin düflünceleri... Dedi¤im
gibi yaflayan insanca, adil bir yaflam
iste¤i, onu yaratma mücadelesidir. 

Evet, ülkemiz hapishanelerinde-
ki direnifl 5 y›ld›r kesintisiz sürüyor.

Can bedeli sürüyor. 5 y›ld›r devletin
denemedi¤i yöntem kalmad›, her
türlü iflkenceyi kulland›-kullan›yor.
Ama baflaramad›, çaresiz olan biz
de¤il düflman›m›zd›r. Boflu bofluna
diyenler öncelikle bunu görmeliler,
aslolan direnmektir. 

����Tüm dünyada direnen, hak-
s›zl›¤a, zulme boyun e¤meyen siya-
si tutsaklara flunu söylemek istiyo-
rum: Biz sosyalist ve dolay›s›yla
enternasyonalistiz. Mücadelemiz,
direniflimiz tüm ezilen, bask›ya u¤-
rayan dünya halklar›n›n kurtuluflu
içindir. Ve biz insanl›k ailesinin bi-
rer ferdiyiz... Tüm siyasi tutsaklara
sevgi ve selamlar›m› iletiyor, zafer
her koflulda direnenlerindir diyo-
rum. 

Ve her dilden, her renkten, her
inançtan, her kültürden dünya halk-
lar›, üretenler-yaratanlar, bizim kar-
defllerimizdir. Ve bir gün, inan›yo-
rum ki emperyalizmi tarihin derinle-
rine gömecekler, kardefllik ve bar›fl
içinde adil bir yaflam kurulacakt›r.
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Sürgün Sevkler

Devam Ediyor!
Özgür tutsaklar›n hücrelere
ra¤men örgütlü ve kolektif
bir yaflam oluflturmalar›nda-

ki iradeyi etkisizlefltirmek ve tecriti
a¤›rlaflt›rmak için Tekirda¤ 1 No'lu
F Tipi'nde siyasi tutsaklara azg›nca
sald›rarak bafllat›lan sürgün sevkle-
re bir yenisi de Gebze M Tipi Ha-
pishanesi'nde eklendi. 

Gebze M Tipi Hapishanesi'nde
tutsak olan Nursel Demirdö¤ücü,
Adalet Bakanl›¤›’ndan gelen emirle

3 A¤ustos’ta Sivas E Tipi Hapisha-
nesi'ne sürgün edildi. Demirdö¤ü-
cü, sürgünü protesto etmek için ha-
len süresiz açl›k grevinde.

Ziyaretçilere, yasaklar

‹nfaz cezalar›

Sincan F Tipi’nden Hüse-
yin Özarslan’›n 26 Tem-
muz 2000 tarihli mektu-
bundan:

“Bakanl›¤a yönelik feda eyle-
minden sonra... eskiden özel araçla-
r›yla ziyaretçiler araçlar›n› hapisha-
nenin kap›s›n›n önüne park edebili-

yorlard›. fiimdi onu kald›rm›fllar.
B›rak park›, hapishanenin önüne
kadar bile araçlar›n gelmesine mü-
saade edilmiyor. Araçlar belli bir
mesafeye kadar hapishaneye yak-
laflt›r›lm›yor. 

Daha önce ziyaretçiler için bir
bekleme yeri yapm›fllard› ve oraya
oturmalar› için bank koymufllard›.
Banklar› kald›rm›fllar ve ziyaret-
çilerin orada beklemesine de izin
verilmiyormufl. Nereden ç›kt› bu
diye ziyaretçiler sordu¤unda ‘inti-
har eyleminden dolay› savc›l›¤›n
önlem alma emridir’ diyorlarm›fl.” 

* Tekirda¤ F Tipi’nde Hüseyin
Bahar adl› tutukluya, kap› dövdü¤ü
için disiplin cezas›n›n yan›s›ra, 3
ay infaz yakma cezas› verildi. Yani
Bahar, 3 ay geç tahliye edilecek.
Yüzlerce tutsak kap› dövmesine
ra¤men bir tutsa¤a infaz cezas› ve-
rilmesi bir gözda¤› niteli¤i tafl›yor. 

* Tekirda¤ F Tipi’nde “amaç d›-

fl› kullan›ld›¤› için” ayakkab› boya-
s› sat›fl› durduruldu. 

Hapishanelerde nneler ooluyor? BBilmek HHakk›n›z!

HABERLERTECR‹TTEN
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Sevgili Yürüyüfl okurlar›na mer-
haba! Sohbetimize kültür konusun-
da geçen haftadan b›rakt›¤›m›z yer-
den devam edece¤iz. 

Yaflad›klar›m›z gösteriyor ki,
son derece önemli bir konuyu tart›-
fl›yoruz. Düzenle devrim aras›ndaki
“kültür” savafl›n›n nas›l çok yönlü
olarak sürdü¤ünün örnekleriyle do-
lu geliflmeler. Mesela, özellikle
yoksul halk›n oturdu¤u semtlerde
kültür alan›nda çok fliddetli bir sa-
vafl sürüyor. Ayd›nlar üzerinde ayn›
fliddette bir savafl var; karfl›-devrim
kültürel alanda önemli etkileri olan
bu kesimi kendi cephesine kazan-
mak için her yöntemi kullan›yor.
Festivaller, flenlikler gibi k›saca
“kültürel etkinlikler” diye adland›r›-
lan her faaliyet, bu savafl›n bir biçi-
mine sahne oluyor. Güçlü bir ide-
olojik donan›ma ve buna denk düfle-
cek bir kültür politikas›na sahip ol-
mayanlar›n bu savafltan galip ç›k-
mas› mümkün olmad›¤› gibi, yo¤un
burjuva, küçük-burjuva kuflatmas›
alt›nda sa¤a, düzenin kültürüne sav-
rulmas› da büyük ihtimaldir. Bu an-
lamda bu sohbetimize “nas›l bir
kültür politikas›na sahip olmal›-
y›z?” sorusuyla girebiliriz.  

Mazlum: Ben özellikle geçen
hafta bu konuya girmeyi düflünü-
yordum, ama denk düflmedi. Mun-
zur Festivali ve bizzat Dersim’in
kendisi, keza baz› eylem biçimleri
bu aç›dan çarp›c› örneklerdir. Siya-
sal anlamda iddias› olan her siyasi
hareketin elbette bir de kültür politi-
kas› olmak durumundad›r. 

“Kültür politikas›”, hayat›n her
alan›nda s›n›flar mücadelesinde iz-
lenen politikaya ba¤›ml›d›r. Herkes
eylemine, baflka etkinliklerine ken-
di politikas›na denk düflen bir kültü-
rü tafl›r. Munzur Festivali’ne, ben-
zeri birçok festivale nas›l yaklafl›l-
d›¤› da tart›flt›¤›m›z bu konudan ba-
¤›ms›z de¤ildir. 

Bu alanda dikkat çekmemiz ve
dikkat etmemiz gereken ilk nokta-
lardan biri, etkinliklerin giderek
burjuva kültürün temsilcisi duru-
mundaki sanatç›lara, ayd›nlara aç›l-
mas›, buna karfl›n devrimci muhte-
vadan giderek uzaklafl›lmas›d›r. Ki-
milerinin “bar›fl” politikas›, kimile-
rinin “legal particilik” çerçevesin-
deki çal›flma tarz›, karfl›m›za böyle
bir olgu ç›kar›yor. Festivallere, flen-
liklere ilerici, demokrat tek bir tavr›
görülmemifl, yapt›¤› müzikte ilerici,
demokrat bir içerik olmayan burju-
va “sanat” dünyas›n›n popüler isim-
lerini ça¤›rmak, panellerde o konu-
da özgün bir yeri veya uzmanl›¤›
bulunmayan ama düzenin itibarl›,
popüler isimlerine yer vermek, esas
olarak “düzenle bar›flma” veya o et-
kinli¤i düzenin icazetine dayanarak
sürdürme politikas›n›n ürünüdür. 

Bir baflka örnek; eylem, toplant›
ça¤r›lar›nda mesela flu tür ifadeler
görebiliyoruz art›k: “fienlik gibi ey-

lem”... “hem siyaset yapacak, hem

e¤lenece¤iz”... Veya mücadeleye,
örgütlenmeye iliflkin iddial› bir da-
vetiyenin alt›nda “bira fiyat› flu ka-

dard›r”... diye bir not!

Bunlar sivil toplumcu, Avru-
pa’dan al›nma tarz›n ta kendisidir.
Böyle yaparak “kitleselleflecekleri-
ni” san›yor kimi akl› evveller. Birin-
cisi, bu yoldan kitleselleflsen ne
olur, düzenin kültürünü bir de sen
baflka bir üslupla yeniden üretmifl
olursun. ‹kincisi, bu yolla da kitle-
selleflemezsin zaten, çünkü sen dü-
zenin etkisi alt›ndaki kesimler için

bir alternatif oluflturmufl olmuyor-
sun. Muhaliflik, “protesto”yla s›n›r-
land›¤›nda, bir alternatif iddias›yla
bütünleflmedi¤inde, bir noktada dü-
zene muhalif gibi görünen, bir bak-
m›fls›n›z ki, baflka bir noktada düze-
nin bir parças› haline gelmifl. Dev-
rimcilerle demokratlar›, kendini  sa-
dece “anti-.....” bilmem ne diye ifa-
de edenleri ay›rdeden noktalardan
biri de budur. 

Devrimci politika, hayat›n her
alan›nda alternatif bir görüfle, alter-
natif programlara ve bunlar›n birbi-
rini tamamlad›¤› bütünlüklü bir he-
defe sahip olmak demektir. Kültür
politikas› da iflte bu bütünün parça-
s›d›r. 

Yukar›da örnek verdi¤imiz tür-
deki eylem ça¤r›lar›na reformistler-
de veya kendilerini anarflist, troç-
kist, otonom olarak tarif eden grup-
larda rastlan›yor ço¤unlukla. Bunlar
teoride düzenin her fleyine, herkes-
ten fazla karfl› görünürler. Ama iflte
pratikte yapt›klar›, düzenin kültürü-
nü yeniden üretmek, bir ucuna karfl›
ç›karkan, baflka bir ucundan ona ta-
bi olmakt›r. “E¤lence” ve “eylem”
anlay›fllar› tamamen burjuvazinin
empoze etti¤i bir e¤lence ve eylem
anlay›fl›d›r. 

Bunlar kültürel alandaki savafl›,
ideolojik mücadeleyi küçümser,
yoksayarlar. Bu nedenle de bir alter-
natif oluflturamazlar. 

Öte yandan bu alandaki mücade-
leyi abartanlar, hatta buna belirleyi-
ci bir rol yükleyenler de vard›r. Top-
lumun sadece e¤itim alan›ndaki
mücadeleyle de¤ifltirilebilece¤ini
söyleyenler oldu¤u gibi kültürel
alandaki mücadeleye de bu ifllevi
yükleyenler vard›r. Bu, tarihsel ma-
teryalist bak›fl aç›s›ndan yoksun,
e¤itimin, kültürün tüm “özerkli¤i-
ne” ra¤men sonuçta belli bir alt ya-
p› taraf›ndan belirlendi¤i gerçe¤ini
gözard› eden ve bu anlamda da so-

hayat›n
içindeki 
teori

Kültür-2

devrimci ppolitika  
ve kkültür ppolitikas›

evrimci politika, hayat›n her ala-
n›nda alternatif bir görüfle, alterna-
tif programlara ve bunlar›n birbiri-
ni tamamlad›¤› bütünlüklü bir
hedefe sahip olmak demektir.
Kültür politikas› da iflte 
bu bütünün parças›d›r. 

D
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nuçta “düzeniçi” kalan bir anlay›fl-
t›r. Kültürel alandaki mücadele, sis-
temi kökten de¤ifltirme mücadelesi-
ne ba¤›ml› k›l›nmal›d›r. Bizim yoz-
laflmaya karfl› mücadelemiz, burju-
va kültürüne karfl› bu alanda ürünle-
rimizle, e¤itimimizle sürdürdü¤ü-
müz mücadele, devrim mücadelesi-
ni gelifltirme hedefiyle ba¤lant›l›d›r. 

Kültür politikas›n›n ana noktas›-
n› belirleyen bu hedeftir. 

Yazd›¤›m›z romanlar, yapt›¤›-
m›z müzikler, resimler, kültürel et-
kinliklerimiz, hep bu çerçevede fle-
killenmelidir. Bu alandaki küçük-
burjuva damgan›n etkisi alt›nda, za-
man zaman devrimcilerde de bu he-
deften sapmalar görülebiliyor. Yap›-
lan bir iflte küçük-burjuvazinin be-
¤enileri esas al›n›yor. Onlara ses-
lenmek hedefleniyor. Oysa bizim
sorunumuz, hedefimiz farkl›. Bu
noktada Mao’nun flu sözlerini hat›r-
latmak istiyorum, tart›flt›¤›m›z ko-
nuya denk geliyor:

“Bugünkü aflamada Çin’in kül-
tür hareketinin ana sorunu köylü-

lüktür. E¤er 360 milyon köylü gözö-

nüne al›nmazsa, ‘cehaletin yokedil-

mesi’, “e¤itimin halka indirilmesi’,

‘kitleler için sanat ve edebiyat’... gi-

bi fleyler büyük ölçüde bofl laf olmaz

m›?... Bunu söylerken, hiç kuflkusuz,

halk›n geri kalan doksan milyonu-

nun... özellikle de  iflçi s›n›f›n›n si-

yasi, iktisadi ve kültürel önemini kü-

çümsemiyorum. Bu konuda en kü-

çük bir yanl›fl anlamaya yer yok-

tur.”(Mao, Kültür Sanat ve Edebi-
yat Üzerine, syf. 94)

Bizim sorunumuz ne? ‹flçi, köy-
lü, gecekondulu, ö¤renci, küçük-
burjuva, halk›n her kesimine seslen-
meye çal›fl›r›z; ama bunlar içinde

bugün belirleyici olan cahil b›rak›l-
m›fl, düzenin propagandif etkisi al-
t›nda tutulan genifl yoksul kitlelere
seslenmektir. Kültür politikam›z›n
oda¤›nda bu olacak, dolay›s›yla, her
türlü kültürel ürün ve etkinli¤imiz-
de, öncelikle bunu esas alaca¤›z. Bu
noktada küçük-burjuva ayd›n›n bi-
zim kültürel ürünlerimizi, faaliyet-
lerimizi ve giyimden kuflama ko-
nuflmaya kadar uzanan kültürel de-
¤erlerimizi “kaba”, “ilkel”, “sloga-
n›ms›”, “flematik” vb. bulmas›n›n
önemi yoktur. Kendimizi onlara be-
¤endirmek derdimiz yoktur, bizim
derdimiz devrimci kültürü yarat-
mak, halka seslenip onun kültürünü
gelifltirmek, bilinçlendirmek ve
devrime kazanmakt›r.  

Özlem: Gerçekten de dedi¤i-
niz gibi, müzikten sinemaya, ro-
mandan resime kadar küçük-burju-
vazi ve bizzat burjuvazi kültürel
alanda bir hegamonyaya sahipler.
Bazen aç›ktan, bazen sinsi sinsi
yönlendiriyorlar. Biraz önce Maz-
lum eylem ça¤r›lar›ndan örnek ver-
di. Bu tarz›n baflka konularda da
yans›mas› var do¤all›kla. Bunlar›n
üretti¤i her türlü  kültürel, sanatsal
üründe de bunun izlerini görebiliriz.
Mesela son zamanlarda baz› afifller
dikkatimi çekti; ya mizahi, üstelik
de içindeki mizah ayd›nlara hitap
eden düzeyde, ya da kulland›klar›
kavramlar ancak belli kesimlerin
anlayaca¤› türden... Üzerlerindeki
flekiller, resimler de keza... Bak›nca
hemen Avrupa’daki sivil toplumcu-
lara özenen birinin elinden ç›kt›¤›n›
anl›yorsunuz. 

Marksizm-Leninizm’in ustalar›-
n›n bu konuda örnek çal›flmalar›
vard›r. Bazen bir tek söz, bazen bir
tiyatro oyunu veya bir fliirden yola
ç›karak genifl kapsaml› incelemeler
yapm›fllard›r. Mesela Y›lmaz Erdo-
¤an’›n Vizontele filmi veya televiz-
yondaki Çemberimde Gül Oya dizi-
si... Baz› noktalarda muhalif, eleflti-
rel yaklafl›yorlar, eksik gedik de ol-
sa 12 Eylül’ü gündeme getiriyorlar
diye onlar› masumlaflt›ramay›z. Vi-
zontele’de devrimcilerin karikatüri-
ze edilmesi, Çemberimde Gül

Oya’da devrimcili¤in sadece “nos-
taljik” bir unsura dönüfltürülmesi,
umutsuzluk afl›lanmas›, dönekli¤in
meflrulaflt›r›lmas› masum görüle-
mez. Bazen bu tür ürünler, burjuva-
zinin aç›k sald›r›lar›ndan daha fazla
zarar verir sola. 

Onlar› halk›n cephesine veya
baflka bir deyiflle halk›n kültür sanat
cephesine kazanmaya çal›flmal›y›z,
bu anlamda her yapt›klar›na burun
k›v›rma veya d›fllayan bir elefltiri
tarz›n› benimsemeyiz, ama bu onla-
r›n ürünlerindeki gerici, burjuva
yanlar› görmezden gelmemize ve
elefltirmememize neden olamaz. 

fiimdi solcu olarak bilinen
birçok yazarda, flairde, yönetmende
de rastl›yoruz; “kendim için yaz›yo-

rum” diyorlar. Bunlara sorsan›z
“sanat sanat içindir” anlay›fl›n› m›
yoksa, “sanat halk içindir” anlay›fl›-
n› m› savunuyorsunuz diye, “top-
lumcu gerçekçi” olduklar›n› falan
söylerler. Ama yapt›klar› tam da
“sanat sanat içindir”e denk düflüyor.
Tabii “Sanat sanat içindir” anlay›fl›
da, “kendim için yaz›yorum” anla-
y›fl› da ideolojiktir. “Sürrealist” tab-
lolar yapan bir ressam›n resmi de,
“ben sadece kendim için yaz›yo-

rum” diyen yazar›n roman› da, ide-
olojik eserlerdir. Tarafs›zl›k, ideolo-
jik olmama, sloganc› olmama görü-
nümü alt›nda s›n›fsal çeliflkileri per-
deleyen bir rol oynad›klar› için ide-
olojiktirler.  

Mazlum: “Avrupa’dan al›n-
ma” dedin ya, hemen burada bir ek
yapay›m. Asl›nda konumuzu biraz
da¤›t›r ama en az›ndan k›saca belirt-
mifl olal›m. Edebiyat sanat alan›nda
da y›llard›r tart›fl›lan ulusall›k-ev-
rensellik meselesi vard›r. Ülkemizin
baz› ayd›nlar› d›fl›nda, ço¤unlu¤un-
da bir “bat› tarz›” egemendir. Refor-
mistler de onlar›n yolunda gidiyor.
Onlar bunu “evrensellik” olarak su-
nuyorlar ço¤u kez. Kültürel her
eser, ürün, ulusal ve evrensel boyut-
lar tafl›yabilmeli. Sadece ulusal ve-
ya sadece evrensel olmak, kültürel
faaliyetin ufkunu daralt›r, onu k›s›r-
laflt›r›r. Ama küçük-burjuva ayd›n-
lar›n, reformistlerin evrensellik de-

üçük-burjuva ayd›n›n bizim kültürel
ürünlerimizi, faaliyetlerimizi ve giyim-
den kuflama konuflmaya kadar uzanan
kültürel de¤erlerimizi “kaba”, “ilkel”,
“slogan›ms›”, “flematik” vb. bulmas›n›n
önemi yoktur. Kendimizi onlara be¤en-
dirmek derdimiz yoktur, bizim derdimiz
devrimci kültürü yaratmak, halka sesle-
nip onun kültürünü gelifltirmek, bilinç-
lendirmek ve devrime kazanmakt›r.  

K
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dikleri ço¤u kez bat›c›l›kt›r, taklitçi-
liktir. Oysa, biz bu ülkede devrim
yapacaksak, ulusal bir kültüre yas-
lanmak durumunday›z. Yine
Mao’dan bir tahlil aktaraca¤›m:

“Yeryüzündeki çeflitli millletle-

rin sanatlar› kendilerine özgü milli

biçim ve üsluplar tafl›r. Baz›lar› bu-

nu kavrayam›yor. Kendi milli özel-

liklerini inkar ediyor. Bat›n›n her

alanda daha üstün oldu¤una inan›-

yor ve Bat›ya kul köle oluyorlar.

Dahas›, ‘toptan bat›l›laflma’y› sa-

vunacak kadar ileri gidiyorlar. Bu

hiç de do¤ru de¤ildir. ‘Toptan bat›-

l›laflma’n›n uygulanmas› mümkün

de¤ildir, Çin halk› taraf›ndan be-

nimsenmeyecektir. Bu aç›dan bak›l-

d›¤›nda, sanat ile do¤a bilimleri bir

de¤ildir. Örne¤in, apandist ameli-

yat›n›n ya da aspirin alman›n milli

bir biçimi yoktur. Oysa sanat için

durum farkl›d›r. Sanatta ortaya mil-

li biçim sorunu ç›kar. Çünkü sanat

halk›n hayat›n›n, düflüncelerinin ve

duygular›n›n bir yans›mas›d›r ve

bir milletin gelenekleri ve diliyle s›-

k› s›k›ya ba¤›nt›l›d›r. Tarihi olarak

sanat miras›, millet çerçevesinde

oluflmufltur.” (Mao, Kültür Sanat ve
Edebiyat Üzerine, syf. 102)

Ç›karaca¤›m›z ilk sonuç, halk›n
tarihsel ürünü olan bir kültüre da-
yanmakt›r. Tersi, suni kalacak, bizi
kültürel anlamda yaflad›¤›m›z topra-
¤a halka yabanc›laflt›racakt›r. 

Böyle bir yabanc›laflma Cumhu-
riyet tarihi aç›s›ndan oldukça köklü-
dür. Ülkemizde hakim kültür “Türk
milliyetçili¤i” temelinde gelifltiril-
mifltir. Ama bunun zarar› sadece di-
¤er ulus ve milliyetlerin kültürünün
asimile edilmesiyle s›n›rl› de¤ildir.
Bir bütün olarak Anadolu kültürüne
ve Türk ulusal kültürüne de sald›r›l-
m›fl, o kültür güdüklefltirilmifltir.
Çünkü “Türk milliyetçili¤i” geçerli
ideolojiyken de asl›nda Bat› taklit-
çili¤i a¤›r basm›flt›r. Giyimden mü-
zi¤e, e¤itime kadar Cumhuriyet ta-
rihi boyunca Bat› taklitçili¤i daya-
t›lm›flt›r. Bir zamanlar flehir hatlar›
vapurlar›nda sürekli klasik müzik
dinletilmesi bunun enteresan örnek-
lerinden biridir. Ayn› zihniyetin de-

vam› olarak bir klasik müzik konse-
rinden sonra Demirel’in “iflte Cum-
huriyet bu” demesi gibi. Bu ülkenin
tarihinde ba¤laman›n hor görüldü¤ü
hatta yasaklanmaya çal›fl›ld›¤› dö-
nemler bile vard›r. Bu uç örnekler
zaman içinde dengelenmifltir ama,
bat›c›l›k çok çeflitli biçimlerde sür-
dürülmüfltür. Emperyalizm, yeni-
sömürgelerde hegamonyas›n› pekifl-
tirmek için öncelikle o ülkenin halk
kültürünü oluflturan bütün de¤er ve
birikimlere sald›r›r. Bu sald›r›ya her
konuda “Bat›”y› model alan, “gelifl-
mifl ülkeler” dedikleri emperyalist
ülkelerin her fleyini “do¤ru”, örnek”
olarak sunan küçük-burjuva ayd›n
kesim de ortak olmufl, bilerek-bil-
meyerek emperyalist kültürün yolu-
nu açm›fllard›r. 

Kemal: Bir eksik anlama ol-
mamas› aç›s›ndan ulusal kültür,
halk kültürü nedir, bunlar› da açma-
m›z laz›m. Çünkü “bizim tarihsel

olarak yaslanaca¤›m›z kültür bu

topraklar›n kültürüdür” derken,
“ulusal kültür’ noktas›nda belli bir
seçmecilik de yapmak durumunda-
y›z. 

Biz “halk›n kültürü”nü savundu-
¤umuzda, halka inançs›z küçük-
burjuvazi, karfl›m›za “bu halk›n

kültürünün nesini savunuyorsu-

nuz?” diye ç›kar. Ayn› flekilde “hal-
k›n kültürü”ndeki asli ve geçici un-
surlar› ay›rdetmeyi bilmedi¤imizde,
“halk” konusunda birçok insan›n
kafas›n›n kar›flmas› do¤ald›r. Nite-
kim, “bu halk için mi ölece¤im?”,

“bu halkla bir fley olmaz” türünden
düflünceler de buradan do¤ar. 

Bu konudaki yan›lg›lar›n veya
spekülatif tart›flmalar›n bir k›sm›
kavramlar›n yerli yerinde kullan›l-
mamas›ndan kaynaklan›yor. 

Birincisi, “ulusal kültür”le “hal-
k›n kültürü” ayn› fleyler de¤ildir.
Keza “toplumun kültürü” de “hal-
k›n kültürü”yle ayn› de¤ildir, zaman
zaman yanl›fl olarak ayn› anlamda
kullan›l›r. 

Bir toplumun kültürü veya “ulu-
sal kültür”, esas olarak iki ö¤eden
oluflur. Bunlardan birincisi, egemen

s›n›f›n kültürü, di¤eri ezilen s›n›fla-
r›n kültürüdür. Burjuva toplumun
kültürü iki unsurdan oluflur: Burju-
vazinin kültürü ve halk›n ilerici, de-
mokratik bir muhteva tafl›yan kültü-
rü. Bunlar içinde belirleyici olan, o
toplumda egemen olan s›n›f›n kül-
türüdür. Dolay›s›yla ulusal kültür,
hem egemen s›n›flar›n, hem halk›n
kültürünü birlikte dile getiren bir
kavramd›r. Biz bu kültürün içinde
halk›n kültürünü esas al›r›z. 

Tarihsel bir kategori olarak halk
kültürü en genelde ilerici demokra-
tik bir niteli¤e sahip olmakla birlik-
te, somut olarak halk›n davran›fl ve
düflünüflünde birçok gerici, bireyci
yanlar da vard›r. Mesela, kad›n›
ikinci s›n›f gören, eve kapatan, da-
yak atmay› meflru gören kültür hal-
k›m›z içinde oldukça yayg›nd›r. Pe-
ki bu “halk›n kültürü” müdür? Ha-
y›r. Erkek egemen toplum anlay›fl›,
tarihsel olarak sömürücü egemen s›-
n›flar taraf›ndan gelifltirilmifl ve
yüzy›llar içinde halka da empoze
edilmifltir. Egemen s›n›flardaki kes-
kin erkek-kad›n ayr›m›na karfl›n,
halk›n içinde eflitlik düflüncesi ve
prati¤i yüzy›llarca direnmifl, devam
etmifltir. Buradan flunu söylemek is-
tiyorum; halk›n tüm al›flkanl›klar›,
davran›fllar›, duygular› “halk›n kül-
türü” de¤ildir. Bunlar›n bir k›sm›
sistem taraf›ndan empoze edilen ve
s›n›fsal olarak burjuvazinin damga-
s›n› tafl›yan kültürdür. Burjuva kül-
türüne karfl› mücadele, halka burju-
vaziden sirayet eden, empoze edilen
bu al›flkanl›klara, de¤erlere karfl› da
mücadeledir. 

Özlem: Mesela ö¤renci genç-
likten arkadafllar, gecekondu semt-
lerinde çal›flmaya gittiklerinde, ilk
karfl›laflt›klar› gerçek bu oluyor. Ba-
z› arkadafllar flafl›r›yor. “Kitaptaki”
halkla “pratikteki” halk aras›ndaki
farkl›l›k diye adland›r›yor kimi bu-
nu. En yoksul kesimlerde bile karfl›-

arihsel bir kategori olarak halk
kültürü en genelde ilerici demokra-
tik bir niteli¤e sahip olmakla bir-
likte, somut olarak halk›n davran›fl
ve düflünüflünde birçok gerici, bi-
reyci yanlar da vard›r.

T
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laflt›klar› bireycilik, kurnazl›k flafl›r-
t›yor insanlar›. Meseleye bu bütün
içinde bak›ld›¤›nda hem flaflk›nl›¤a
yer kalmaz, hem de neye karfl› nas›l
mücadele etti¤imizi daha iyi biliriz.  

Kemal: Esas›nda mesele, top-
lumsal planda kültürün köklü bir
de¤iflimimin sonuçta niçin bir dev-
rimi gerektirdi¤ini de gösteriyor.
Elbette sohbetimizin ilk bölümünde
ele alm›flt›k, burjuva kültürüne kar-
fl› mücadeleyi, devrimci kültürü ya-
ratma mücadelesini devrim sonras›-
na ertelemeyece¤iz. Ancak tüm top-
lumun kültürünü de¤ifltirmek söz-
konusuysa, bunun tek yolu devrim-
dir. Sosyalist kültür devrimi dedi¤i-
miz de budur zaten. Sohbetimizin
bu son bölümünde de biraz sosyalist
kültür üzerinde dural›m isterseniz. 

Mazlum: Biz mesela “bar›fl”
sözkonusu oldu¤unda “hangi bar›fl”
deriz. “‹nsan haklar›” dendi¤inde
“kimin insan haklar›” deriz. “De-
mokrasi” denildi¤inde “kimin de-
mokrasisi” diye sorar›z. Kültür ko-
nusunda da ayn› sorumuz geçerlidir.
Kimin kültürü. Diyelim ki, sinema-
lar, tiyatro binalar› ço¤al›yor, “kül-
tür gelifliyor” demeyiz biz otomatik
olarak. Kimin sinemalar›, kimin ti-
yatrolar›, kime hizmet ediyor diye
bakar›z. Mesela sinema ve tiyatro
salonlar› halk›n kültürel geliflmiflli-
¤inin kan›t› say›lsayd›, dünyan›n
“en kültürlü” toplumu Amerikan
toplumu olurdu. 

Sosyalizm kültürün kelimenin
gerçek anlam›yla kitlesellefltirilme-
sidir. E¤itimin, sanat›n her alan›n›n
halk›n tümünü içerecek flekilde ge-
lifltirilmesidir. Ama tüm bunlar›n
ötesinde, esas olarak de¤erleriyle,
ürünleriyle, kurumlar›yla tüm halk›
kucaklayan yeni bir kültürün yara-
t›lmas› ve bu yeni kültür arac›l›¤›y-

la yeni bir insan ve toplum biçimi-
nin inflas›d›r. Sosyalist inflan›n en
temel boyutlar›ndan biri budur. 

Bu arada flunu da belirteyim,
sosyalizmde “kültür devrimi” de-
nilince akla genellikle Çin’deki kül-
tür devrimi gelir. Bu yanl›fl bir öz-
defllefltirmedir. Gerçekte kültür dev-
rimi, sosyalizmi infla sürecinin bü-
tününe yay›lm›fl bir süreçtir. Öyle
ki, kültür devrimi, sosyalist devri-
min üretim araçlar›n›n kamulaflt›r›l-
mas›yla birlikte esas unsurudur. 

Lenin, 1922’de “Tam sosyalist
toplumun inflas› için gerekli koflul-
lar”› flöyle say›yordu:

“Proletaryan›n önder rolünün

korunmas›, küçük köylü ekonomisi-

nin sosyalist dönüflümü için en

önemli manivela olarak kooperatif-

çili¤in gelifltirilmesi, büyük makine-

li endüstrinin gelifltirilmesi, elektri-

fikasyon, devlet ayg›t›n›n yenilen-

mesi ve bürokratizme karfl› mücade-

le, kültür devriminin gerçeklefltiril-
mesi.” (Toplu Eserler, C-I, syf. 109)

Görüldü¤ü gibi, kültür devrimi
sosyalist infla için en temel koflullar-
dan biridir. Çin’de 1966’da Mao ta-
raf›ndan yönetilen Proleter Kültür
Devrimi, kültür devriminin özel bir
süreçte yo¤unlaflt›r›lm›fl, bir kam-
panya haline dönüfltürülmüfl bir bi-
çimidir. Kültür devrimi esas olarak
kesintisiz bir süreçtir. Ve sosyalist
infla boyunca sürer. 

Sosyalist kültür, kendinden önce
yarat›lm›fl tüm kültürlerin en ileri
yönlerini de içererek tarihsel olarak
büyük bir güce sahip olur. Yani bafl-
ka bir deyiflle, geçmifl kültürün tü-
münün inkar› üzerine de¤il, ondaki
de¤erli tüm ürünleri, de¤erleri, ku-
rumlar› devral›r. Çeflitli uluslar ara-
s›nda onlar›n kültürleri aras›nda
maddi ve manevi yo¤un bir etkilefli-
min yolu aç›l›r. Kültür üzerinden
flovenist, milliyetçi s›n›rlar kalkar.
Bu yan›yla da sosyalist kültür enter-
nasyonal bir kültürün oluflmas›n›n
koflullar›n› haz›rlar. Halk y›¤›nlar›n›
edebiyattan, müzikten, resimden, ti-
yatrodan uzaklaflt›ran veya onlar›
sadece “tüketici” konumunda tutan
kapitalist kültürün aksine, halk› kül-

türden ay›ran tüm engelleri ortadan
kald›rmay› amaçlar. 

Sosyalist kültürde, o güne kadar
insanlar› etkileyen, yönlendiren çok
çeflitli kavram ve de¤erlerin muhte-
vas› yeni bafltan flekillenir; mesela,
hümanizm, kolektivizm, sevgi, aflk,
fedakarl›k, sosyal güvenlik, aile,
çocuk e¤itimi ve daha birçok fley,
art›k sosyalist alt yap›dan güç alan,
ekonomik sosyal her alan› kapsa-
yan, kapitalizmin yaratt›¤› zorunlu-
luklardan, ç›kar iliflkilerinden kopa-
rak yeni  bir biçime bürünür. 

Kemal: ‹ki bölümdür sürdürdü-
¤ümüz kültür sohbetimizi burada bi-
tirelim. ‹zninizle son olarak birkaç
noktay› vurgulamak istiyorum. Bu
konunun bizim aç›m›zdan en temel
yan›, burjuva kültürün karfl›s›nda
devrimci kültürü yaratma mücadele-
sini, kültürel alandaki savafl›m›z›n
oda¤› olarak ele alabilmektir. Sosya-
list kültürün bugün kendini k›smen
de olsa üretece¤i zemin, bizzat dev-
rimci mücadele ortam›d›r.  Keza hal-
k›n kültürünün en dinamik, ilerici,
demokratik yanlar›n›n kendini orta-
ya koyabilece¤i yer de ayn›d›r.

12 Eylül’den bugüne sürdürülen
halk› teslim alma politikas›n›n
önemli bir aya¤›n› kültürel dejene-
rasyon ve halk› kendi kültüründen
uzaklaflt›rma oluflturuyorsa, bu ko-
nuda önce güçlü bir barikat olufltur-
ma, ard›ndan da o barikat›n ard›nda,
devrimci kültürü yaratma görevinin
önemi yads›namaz. Böyle bir bari-
kat›m›z olmal› mutlaka. Çünkü bur-
juva kültür hayat›n her alan›nda
karfl›m›za ç›k›yor, yedi¤imizde, giy-
di¤imizde, okudu¤umuzda, seyretti-
¤imizde... gözlerimiz, kulaklar›m›z
bu kültürden kaçam›yor. Ama bey-

nimizi bu kültürden korumak zo-
runday›z. Bir fleyden korunmak,
onun alternatifine sahip olmakla
mümkündür. Devrimci kültür bizim
alternatifimizdir. Onu bir, kendi ki-
flili¤imizde pekifltirmek, iki, örgüt-
lülüklerimizde hakim k›lmak, üç,

tüm alanlarda halka yaymak, müca-
deleyi gelifltirmenin olmazsa ol-
mazlar›ndan biridir.

urjuva kültür hayat›n her alan›nda 
karfl›m›za ç›k›yor, yedi¤imizde, giydi¤i-
mizde, okudu¤umuzda, seyretti¤imiz-
de... gözlerimiz, kulaklar›m›z bu kül-
türden kaçam›yor. Ama beynimizi bu
kültürden korumak zorunday›z.
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“Buralar› size yedirmeyiz” di-
yor burjuvazi. ‹ktidar milyonlarca
gecekondu yoksulu için “nereden

geldikleri belirsiz” diyor. Burjuva
bas›n›n köflelerinde denize giren
yoksullara dahi kin kusuluyor, tik-
sintiyle sözediliyor onlardan. TV
haberlerinde y›kanlar de¤il, evleri
bafl›na y›k›lanlar suçlu ilan edilip,
her direnifl provokatörlerle aç›klan›-
yor. Öte yandan gecekondu halk›
yozlaflt›rma politikalar›yla, çetelerle
birbirine düflürülmek, bilinci ve bir-
li¤i yokedilmek isteniyor. Faflist
sald›r›larla sindirilmeye çal›fl›l›yor.
Ve y›k›mlar ard› arkas› kesilmeksi-
zin devam ediyor...

Tüm bunlar bir savafl›n tezahür-
leridir. Bu, s›n›f savafl›m›d›r, yok-
sullar ile zenginler aras›ndaki sa-
vaflt›r. Burjuvazi, iktidar gücünü,
belediyeyi, polisini, jandarmas›n›,
medyas›n› kullan›yor bu savaflta.
Yoksullar›n ise dayan›flmas›, birli¤i
ve kendi meflru araçlar›ndan baflka

bir gücü yok. 

‘Kentsel Dönüflüm’, 
Yoksullar› Merkezlerden 
Sürme Projesidir
Bir zamanlar yoksullar›n ucuz

eme¤i için kentlere sürdüler onlar›.
‹flbirlikçi Menderes iktidar› ile bir-
likte, bölgesel eflitsizlik üzerine ku-
rulu çarp›k sanayileflme ile kentle-
rin yolunu tutan yoksullar, Alibey-
köy, Okmeydan›, Ça¤layan, Nurte-
pe gibi, flimdi “merkez” denilebile-
cek yerlerde, devletin sa¤lamad›¤›
bar›nma haklar›n› kendi elleriyle
yaratt›lar. fiimdi “Kentsel Dönüflüm
Projesi” ile ‹stanbul’u yeniden yap›-
land›rmaktan sözediliyor. 

Peki nas›l bir yap›land›rma bu?
Kimin ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için?

Projeden 1.5 milyona yak›n
emekçi etkilenecek. Okmeydan›,
Baltaliman›, Maltepe, Küçükçek-
mece, Zeytinburnu, Alibeyköy, Sa-

r›yer gibi yerler y›k›m plan› içinde
yeral›yor. Tümünün ortak özelli¤i
merkezdeki gecekondu mahalleleri
olmas›. Dolay›s›yla rant alan› olma-
lar›, iflbirlikçi ve uluslararas› serma-
yenin ihtiyaç duydu¤u alanlar olma-
s›. Örne¤in, Sultanbeyli gibi yerler-
de y›k›mdan sözedilmez. Ki, nere-
deyse tüm binalar kaçakt›r ama en
az›ndan flu an için rant alan› de¤il-
dir. Dolay›s›yla “kaçak yap›” dema-
gojiden ibarettir. 

Projede bir baflka etken de t›pk›
Armutlu gibi yerlerde oldu¤u gibi,
halk›n örgütlülü¤ünün da¤›t›lmas›
sözkonusu. 

Amaç, yoksullar› kentten tü-
müyle, olmuyorsa en d›fl bölgelere
sürgün etmektir. Halk, kendi topra-
¤›nda mülteci durumuna düflürül-
mek isteniyor. Asgari ücretle geçin-
me savafl› verdikleri için ancak en
ucuza y›k›k dökük gecekondularda
oturmak zorunda kalan kirac›lar da
bu sürgünde en büyük darbeyi yi-
yenler aras›nda yeral›yor. Güzelte-
pe’de duraklarda yaflamaya zorla-
nanlar bunun en aç›k kan›t›d›r. 

Projenin “sa¤l›kl›, depreme da-

yan›kl› konut” gibi amaçlar› da
yoktur. Örne¤in, bugün evleri y›k›-
lanlara Çobançeflme’de yap›lan
bloklardan yap›lan sat›fllar, halk›n
elindeki topra¤›, evi alarak bir kez
daha rant sa¤lama amac›n›n yan›n-
da, “depreme dayan›kl› konut” ya-
lan›n› da ortaya ç›kar›yor. Bu konut-
lar, mimarlar›n yeflil alan olarak be-
lirledi¤i e¤imli alan üzerine yap›ld›.
Yani y›k›lan gecekondular bu evler-
den çok daha sa¤l›kl›d›r. 

Proje, sermayeye yeni alanlar
açarken, inflaat sektörünü de kepçe-
lerle canland›r›yor. Al›m gücünün
yokedildi¤i, gayrimenkul sat›fllar›-
n›n durdu¤u bir noktada, inflaat sek-
törünün polis zoruyla canland›r›l-
mas› da rantiye ekonomisinin can-
land›r›lmas›n› beraberinde getiriyor.
El konulan topraklar›n bir bölümü-
ne bloklar dikilirken, çok daha bü-
yük bir alan›na tekeller için ifl mer-
kezleri, oteller, e¤lence siteleri ya-
p›lmas› planlan›yor. 

Büyükflehir Belediye Baflkan›
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‹stanbul’u burjuvalara 
b›rakmayaca¤›z



Kadir Topbafl, projesi kapsam›nda
15 ay içinde yaklafl›k 1600 evin y›-
k›ld›¤›n› aç›klarken, projenin “yeni

yerleflim alanlar›, kentin a¤›rl›kl›

çöküntü alanlar›n›n düzeltilmesi,

deprem riski tafl›yan bölgelerin ye-

rinde yenilenmesi, gecekondu böl-

gelerinin yerinde yenilenmesi ya da

baflka bir yere kayd›r›lmas›, çarp›k

yap›laflman›n oldu¤u bölgelerin ay-

n› flekilde düzenlenmesi” alt bafll›k-
lar›ndan olufltu¤unu söylüyor.
(Cumhuriyet, 9 A¤ustos) 

Ne kadar kutsal amaçlar de¤il
mi? Peki, Tayyip’in “bohças›n› ka-
pan geliyor, nereden geldikleri ne-
reye gittikleri belirsiz” sözleriyle
bu amaçlar›n ne alakas› var? Gerçek
niyeti Tayyip çok aç›k ve burjuvazi-
ye özgü kabal›kla ifade ediyor. 

K›sacas› Kentsel Dönüflüm Pro-
jesi halk› kendi vatan›nda mülteci
yapman›n ad›d›r. Kentsel dönüflüm
kentin yoksullar›na yönelik aç›k bir
sald›r› ve y›k›m projesidir. 

Ne Topra¤›n›, Ne Denizini 
Lay›k Görmüyorlar

Gecekondular›n y›k›m›n›n ser-
mayenin ç›karlar›na göre ‹stan-
bul’un yeniden yap›land›r›lmas› ol-
du¤u, tüm demagojilere karfl›n giz-
lenemeyen bir gerçektir. Y›k›lan ev-
lerin içinde yaflayan halk bu iktida-
r›n, burjuvalar›n umurunda de¤ildir.
Bar›nma hakk› yoktur iktidar›n pro-
jesinde, onlar nereden geldi¤i belli
olmayan ayak tak›m›d›r çünkü.
Burjuvazinin gözünde halk, haket-
medi¤i topraklarda oturmakta, flim-
di as›l sahiplerine devredilmektedir. 

Projede “kaçak yap›lar›n” y›k›l-
d›¤› söyleniyor. Ama, bir tek kaçak
villan›n, ifl merkezinin, gökdelenin
y›k›ld›¤›n› gören var m›; yoktur!
Örne¤in Y›ld›z, Zircirlikuyu, Le-
vent, Maslak’ta bulunan tekellere
ait hiçbir gökdelen imar hukuku
aç›s›ndan yasal de¤il. Ama ne onlar,
ne de ormanl›k arazileri delik deflik
eden villalar bu projenin kapsam›n-
da de¤iller. “Kaçakl›k” kavram›n-
dan kastedilen emekçi mahalleler-
dir. Çünkü burjuvalar kendilerini
kentin as›l sahipleri olarak gördük-
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En büyük y›k›m›n olaca¤› aç›kla-
nan Okmeydan› sokaklar›nda 7
A¤ustos günü y›k›mlara karfl› slo-
ganlar yank›land›. 

Okmeydan› HÖC Temsilcili¤i’nin
düzenledi¤i yürüyüflte, “Y›k›mlara

Karfl› Gücümüz Birli¤imizdir”

pankart› tafl›nd›. Sibel Yalç›n Dire-
nifl Park›’nda toplanan 1000 kifli,
“Evlerimizi Y›kan›n Villas›n› Y›ka-
r›z, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Y›k›m Tecrit ‹flkence ‹flte AKP, Ok-
meydan› Bizimdir Y›kt›rmayaca¤›z,
Bar›nma Hakk›m›z Gasbedilemez”
dövizleri de tafl›d›. Yürüyüfl boyun-
ca sloganlar hayk›r›l›rken, Dikilitafl
Park›’nda konuflmalar yap›ld›. Halk,
y›k›ma karfl› direnifl kararl›l›¤›n› di-
le getirirken, HÖC Temsilcili¤i Y›-
k›m Karfl›t› Komisyonu ad›na da bir
konuflma yap›ld›. Konuflmada, halka
açl›k, yoksulluk, iflsizlik, yozlaflma
ve zulümden baflka bir fley vereme-
yen devletin bugün de evlerini elin-
den almak istedi¤i vurgulanarak
flöyle denildi: 

“‹stanbul’da emekçi halk›n yafla-

d›¤› bölgeleri rant için tekellere pefl-

kefl çekiyorlar. Bunun için de çeflitli

yalanlara sar›l›yorlar. T›pk› Okmey-

dan›’nda oldu¤u gibi. ‘Vak›f arazi-

si’, ‘Tarihi dokuyu koruma’, ‘Yol ge-

çecek’, ‘Depreme dayan›ks›z yap›-

lar’ oldu¤unu söylüyorlar. Hepsi ya-

lan! Çünkü amaçlar›, depreme da-

yan›kl› bir zemini olan ‹stanbul’un

merkezindeki Okmeydan›’n› tekelle-

re peflkefl çekmektir. Kentsel Dönü-

flüm Projesi’yle evlerimizi y›k›p gök-

delenler, ifl e¤lence merkezleri yapa-

caklar.”

Kentsel Dönüflüm Projesi’nin
emekçileri yoksayd›¤›na dikkat çe-
kilen aç›klamada, bu projeyle emek-
çilerin kent d›fl›na sürgün edilmek
istendi¤i belirtildi. HÖC’lüler, “bu

sald›r›y› püskürtmek için GÜCÜ-

MÜZ B‹RL‹⁄‹M‹ZD‹R diyerek,

Haklar ve Özgürlükler Cephesi saf-

lar›nda birleflerek mücadele ede-

lim” dediler.

Bir saat süren eylemde, “Tayyip
fiafl›rma Sabr›m›z› Tafl›rma, Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Amerikan ‹t-
leri Y›ld›ramaz Bizleri, Y›k›ma Kar-
fl› Omuz Omuza” sloganlar› at›ld›. 

Bu arada, Mehmet A¤ar'›n Ok-
meydan›'na geldi¤inde yan›ndan ay-
r›lmad›¤› tespit edilen bir faflistin
yaratmak istedi¤i provokasyon, kit-
lenin tepkisiyle karfl›lafl›rken, fiark
Kahvesi civar›nda ise çevik kuvvet
polislerinin kitleyi engelleme girifli-
mi yine halk›n “Amerikan ‹tleri Y›l-
d›ramaz Bizleri" sloganlar›yla karfl›-
laflt›. Polis, kitlenin kararl›l›¤› karfl›-
s›nda geri çekilmek zorunda kald›. 

Yürüyüfl esnas›nda bir di¤er dik-
kat çekici nokta da kitlenin geçti¤i
her sokakta, her caddede halk›n yo-
¤un ilgi göstermesi ve alk›fllarla des-
tek vermesiydi. Bu da, halk›n AKP
zulmüne karfl› biriken öfkesinin bir
ifadesiydi. 

Okmeydan›’nda Yürüyüfl: 
“Evlerimizi y›kan›n villas›n› y›kar›z”



leri için, onlar›n yapt›klar› bütün ka-
çak yap›lar bu tan›m›n d›fl›ndad›r. 

Projenin mant›¤› da “lay›k gör-
meme” üzerine flekillenmekte-
dir. Bugünlerde yaflanan “denize

mayolu-donlu girme” tart›flmalar›n-
da oldu¤u gibi. Halk› afla¤›layan
Mine K›r›kkanat gibi burjuva bas›-
n›n yazarlar›, “halk plajlara ak›n et-

ti, vatandafl denize giremiyor” di-
yen kafa yap›s›n›, bugün “moderni-

te” ad›na sergiliyorlar. Topraklar›
oldu¤u gibi, denizleri de lay›k gör-
müyorlar halka. Bu arada ÖDP’nin
gazetesi Birgün’ün yazarlar›ndan
Selçuk Candansayar gibileri de,
burjuvazinin halk› afla¤›lama, lay›k

görmeme kampanyas›na “solculuk”
ad›na kat›l›yorlar. 

‹stanbul Bizimdir!
‹stanbul’u tekelci burjuvaziye,

rantç›lara b›rakmayaca¤›z! Bu ken-
ti, bu ülkeyi terketmesi gerekenler,
ony›llard›r kan›m›z› ak›tanlar, ili¤i-
mize kadar sömürenler, bu toprakla-
r› zulmün ve açl›¤›n topraklar› hali-
ne getiren egemen s›n›flard›r. 

Bu gecekondular emekle, dire-
niflle varedildi. Kan›m›z akt› gece-
kondular›m›z›n temellerine, mafya-
ya, devlete karfl› çat›flarak, bedeller
ödeyerek bar›nma hakk›m›z› kendi-
miz kendi ellerimizle yaratt›k. Dü-

zen hiçbir dönem, bizim bar›nma
hakk›m›z› düflünmedi. fiimdi evleri-
mizi y›k›p, bir kez daha bize sat-
mak, ikinci bir rant elde etmek isti-
yorlar. 

‹zin vermeyece¤iz! 

Kültürü, sosyal yap›s› ve iliflki-
leriyle, umutlar›m›z ve gelece¤e da-
ir düfllerimizle, dayan›flmam›z ve
iliflkilerimizle yaflamlar›m›z› kurdu-
¤umuz evlerimizi terk etmeyece¤iz.
Y›k›m›, rantç›l›¤›, “kentsel dönü-
flüm” diye yutturmaya çal›flanlar,
binlerce polisle girdikleri yerlerde
barikatlar›m›zla karfl›lanmal›. Dire-
niflle varettik, direniflle savunula-
cak.
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Gazi’de Y›k›ma Karfl› 
Komisyon Oluflturuldu 

◆ Gazi Mahallesi’nde, Gazi Te-
mel Haklar taraf›ndan y›k›mlara
karfl› komisyon oluflturuldu. Dernek
binas›nda 7 A¤ustos’ta yap›lan top-
lant›ya mahalle halk›n›n yan›s›ra,
Eyüp Temel Haklar Y›k›m Komis-
yonu’ndan fievket Avc› ve Mesut
Yaver, HHB avukatlar›ndan Oya
Aslan kat›ld›. Gecekondu halk›n›n
s›k s›k sözald›¤› toplant›da, y›k›m-
lar›n hukuki boyutu ve halk›n bir
araya gelmek için yapt›¤› çal›flma-
lar anlat›ld›. Toplant›ya kat›lan 150
kiflinin tümünün komisyona girmek
için aday oldu¤u toplant›da, y›k›m-
lara karfl› direniflte halk›n tüm ke-
simlerinin birli¤inin sa¤lanmas›
üzerinde özellikle duruldu. 

Gazi’de gecekondu y›k›mlar›n›n
olup olmayaca¤› tart›fl›l›rken, top-
lant›ya kat›lanlar›n, böyle bir y›k›m
olmayaca¤›n› düflünerek gelmeyen
komflular›na elefltirileri duyuldu.
Özellikle Eyüp Temel Haklar’›n ça-
l›flmalar›n› anlatan konuflmac›lar›
ilgiyle dinlendi ve sokak toplant›la-
r›, belediye ve muhtarlarla yap›la-
cak görüflmeler üzerine sorular so-
ruldu. Alibeyköy halk›n›n deneyim-
leri bu konuda paylafl›lm›fl oldu.

Toplant› Y›k›m Komisyonu’nun
oluflturulmas›yla son buldu. 

Çeteler Cezaland›rd› 
◆ Devrimcilerin Okmeyda-

n›’nda uyuflturucu sat›c›lar›na karfl›
teflhir ve cezaland›rma faaliyetleri
sürüyor. Kimli¤i tespit edilen uyufl-
turucu çetesi üyesi iki kifli, 7 A¤us-
tos’ta dövülerek cezaland›r›ld›. Ok-
meydan› halk›yla birlikte, sokak-
larda gezdirilerek teflhir edilen
uyuflturucu sat›c›lar›n›n dövülmesi
s›ras›nda halk alk›fl ve “Yaflas›n Hal-
k›n Adaleti, Çeteler Halka Hesap
Verecek” sloganlar›yla destek verdi. 

Bir baflka cezaland›rma da Üm-
raniye’de gerçekleflti. 1 May›s Ma-
hallesi’nde halka ve devrimcilere
sald›ran çete üyelerinin evleri üç
gün boyunca s›rayla bas›larak dö-
vülüp uyar›ld›lar. Cepheli devrimci-
ler, çetelerden hesap sormaya de-
vam edeceklerini belirttiler.  

Bahçelievler’de Piknik

◆ Bahçelievler Temel Haklar, 7
A¤ustos günü halk pikni¤i düzenle-
di. Dernek ad›na yap›lan konuflma-
da dayan›flmaya vurgu yap›l›rken,
Temel Haklar Federasyonu ad›na
Süleyman Matur da, örgütlenmenin
önemi üzerine konufltu. Türkülerin
söylendi¤i halaylar›n çekildi¤i pik-
nikte, dergimiz ad›na da bir stand
aç›larak, dergi, kitap tan›t›m› ve sa-
t›fl› yap›ld›. 

“Yoksulluk Kader De¤il”

◆ Ankara ‹dilcan Kültür Merke-
zi, 28 May›s’tan itibaren yoz kültü-
re karfl› çeflitli etkinliklerle sürdür-
dü¤ü kampanya çerçevesinde, 9
A¤ustos günü meflaleli eylem yapt›.

“Yoksullu¤a, Yozlaflmaya, Y›-

k›mlara Karfl› Birleflelim” yaz›l›
pankart›n tafl›nd›¤› yürüyüfl boyun-
ca halka megafonla konuflmalar ya-
p›ld› ve mücadeleye ça¤r›ld›. Hal-
k›n alk›fllarla destek verdi¤i yürü-
yüflte, “Halk›z Hakl›y›z Kazanaca-
¤›z”, “Yoksulluk Kader De¤il Yoz-
laflmaya Son” gibi sloganlar at›ld›.

Yürüyüflün ard›ndan ise, fiirinte-
pe Park›’nda bir aç›klama yap›ld›.
Burada konuflan Ali Sinan Ça¤lar,
yozlaflma ve y›k›mlara de¤inerek,
“yoksulluk kaderimiz de¤ildir! Yoz
kültürle yaflamlar›m›z›n karart›lma-
s›na izin vermeyelim! Y›k›m sald›-
r›s›n› birlik ve dayan›flmayla bofla
ç›karal›m! Birleflirsek ve direnirsek
yoksullu¤a da yozlaflt›rmaya da y›-
k›mlara da geçit vermeyiz. Unut-
mayal›m ki örgütlü bir halk› yene-
cek hiçbir güç yoktur” dedi.



Ülkenin birçok yerinde yaflanan
faflist sald›r›lara bir yenisi de ‹stan-
bul Sultançiftli¤i Mahallesi’nde ek-
lendi. Faflist güruh üç gencimizi sa-
t›rlarla yaralarken, binlerce kifli so-
kaklara dökülerek faflistleri inlerin-
de s›k›flt›rd›. 

Faflistlerin sat›rl› sald›r›s› 
halk›n öfkesine çarpt›

MHP’li 20 kiflilik bir grubun As-
mal› Kahve isimli kahvehaneye sa-
t›rlar, b›çaklarla sald›rmas›yla bafl-
layan olaylarda, ‹lhami Do¤an, Mu-
rat Keskin ve Yusuf Ocak sat›r ve
b›çaklarla çeflitli yerlerinden yara-
land›lar. ‹lhan Do¤an yo¤un bak›ma
al›n›rken, di¤erlerinin durumunun
hafif oldu¤u ö¤renildi. 

Sald›r›n›n duyulmas›n›n ard›n-
dan bölgede toplanan halk, faflistle-
rin kaçt›¤› MHP Belde Teflkilat›’na
yürüdü. 2 binden fazla kifli öfkeli
sloganlarla MHP binas›n› kuflat›r-
ken, polis faflistleri korumaya ald›. 

Polis, sald›rganlar›n kendilerine
teslim edilmesini isteyen, ço¤u
gençlerden oluflan öfkeli kitleye gaz
bombalar› ve panzerlerle müdahale
etti. Bunun üzerine kitle, bir saat
boyunca polise karfl› tafllarla, molo-
tof kokteyleri ile çat›flt›. 

Yaral›lar›n Özel Sultan Hastane-
si’ne getirilmesinin ard›ndan sona
eren çat›flmada polisin faflistleri ko-
rumak için gösterdi¤i çaba dikkat
çekti. Ayn› polisin, devrimci de-
mokratlara sald›ran faflistleri b›ra-
k›n engellemeyi, onlarla birlikte
sald›rd›¤› biliniyordu. 

Faflistleri inlerine kadar kovala-
yan bu öfkenin ortaya ç›kma nedeni
ise, di¤er kentlerde son süreçte ya-
flananlardan ba¤›ms›z de¤il. Kürt-
ler’in yo¤unlukta oldu¤u bölgede,
bundan bir süre önce faflistler du-
varlara “Ya Sev Ya Terk Et” yaz›la-
malar› yapt›lar. Gençlerin müdaha-
lesi ile tart›flma yaflan›rken, daha
sonra yine MHP’lilerle gençler ara-
s›nda bir çat›flma yafland›. 

7 A¤ustos akflam› ise, bafllar›nda
35 yafllar›nda bir faflistin bulundu¤u
grup, “bunlar solcu, Kürt, sald›r›n”
diyerek, “Allahuekber” nidalar›yla
sald›rd›. Hiç beklemedikleri bir fle-
kilde mahallede öfkeli binlerce in-
san› karfl›lar›nda gördüklerinde ise,
inlerine s›¤›nd›lar. 

Biriken öfke

Gecekondular öfke dolu. Gazi-
osmanpafla ‹lçesi'ne ba¤l› Sultan-
çiftli¤i’nde yaflananlar anl›k bir tep-
kinin ürünü de¤ildir. Gecekondu
mahallelerine yönelik polis bask›s›,
y›k›mlar, afla¤›lama, ezme politika-
lar› hiç aral›ks›z sürerken, son sü-
reçte faflistlerin devreye sokulma-
s›yla bu öfke daha da yükselmifltir. 

Gerek üniversitelerde, gerekse
gecekondularda faflistleri kimlerin
korudu¤u kameralara kadar yans›-
yacak flekilde kan›tl›, belgeli hale
gelmifltir. 

Devletin devreye soktu¤u ve her
gün her yerde provokasyonlar ya-
ratmaya çal›flan, sald›ran, demokra-
tik eylemleri engelleme girifliminde
bulunan, flovenist sloganlarla özel-
likle Kürt halk›n› sindirmeyi amaç-
layan faflistlerin halk kitlelerinde
yaratt›¤› öfkenin patlamayaca¤›n›
düflünenler yan›lmaktad›rlar. 

Sultançiftli¤i bunun bir gösterge-
sidir. Ama son da olmayacakt›r. Fa-

flistler devlet cephesinden estir-

dikleri her terörün karfl›s›nda hal-

k›n öfkesini bulmaya devam ede-

ceklerdir. Do¤ru olan da budur.
Türk’ü, Kürt’ü, Laz’›, Arap’› ile
emekçi halk, bir avuç faflist çete kar-
fl›s›nda sinmeyecek, y›lmayacakt›r.
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Halk polisi mahalleye sokmad›... Esenler Fa-

tih Mahallesi Çinçin Deresi 5. Cadde'de bulunan Selahattin Özen'e ait bir
kahvehane, gece saatlerinde bir grup taraf›ndan tarand›. Olayda, Ferhat
Özen (28) boynuna ve gö¤süne ald›¤› kurflunlarla hayat›n› kaybetti. 

‹flyerlerini haraca ba¤layan ve bir süre önce de ayn› kahvehanede silah
çekip içeridekileri tehdit eden mafyaya duyulan öfke, bir süre sonra olay
yerine gelen polise karfl› patlad›. Halk polis
araçlar›n› tafllayarak mahalleye sokmad›. Po-
lis ancak z›rhl› araçlar›n, panzerlerin ve çevik
kuvvetin takviyesi ile bölgeye girebildi. El-
bette bu öfkenin hakl› nedenleri vard›. En
baflta mafyac›lar›n, çetelerin polis deste¤i ve
ortakl›¤› olmadan faaliyet yürütemeyece¤ini
biliyor halk. ‹kincisi ise, en küçük bir hak ara-
ma eyleminde mahalleler kuflat›l›rken, mafya
çetelerine karfl› hiçbir önlem al›nm›yor. 

Bursa’da Faflist Sald›r›... fi›rnak’ta ölen Uzman Çavufl
Kemal Elçiler'in 4 A¤ustos'ta Bursa'da yap›lan cenaze töreninin ard›ndan,
faflist güruhun yönlendirmesi ile bir grup DEHAP binas›na sald›rd›. DE-
HAP Kemalpafla ilçe binas›na tafllar ve sopalarla yap›lan bu sald›r›n›n ar-
d›ndan, ertesi gün Kürt bir aile ve 5 esnafa sald›r› oldu. DEHAP üyesi
Ubeydullah Say›lgan'›n evine ise silahl› sald›r› gerçeklefltirildi. Polisin tüm
bu sald›r›lar karfl›s›nda hiçbir sald›rgan› yakalamad›¤› görülürken, Say›l-
gan olay› flöyle anlatt›:

“Akflam saat 21.00 s›ralar›nda evin önünde yaklafl›k 50 kiflilik bir grup

topland›. Korkutmak için 5 el atefl etti. Hemen polise bildirdik, ancak olay

saat gece 02.00'ye kadar sürdü¤ü halde polis gelmedi. Polis grup da¤›ld›k-

tan sonra geldi.”

Halk›n faflistlere öfkesi



Avrupa Birli¤i, özellikle son y›l-
larda ülkemizde hep “insan haklar›”
ve “demokrasi” kavram›yla birlikte
an›ld›. Avrupa, demokrasinin befli¤i,
insan haklar›n›n kabesi idi. Avrupa
Birli¤i bir “de¤erler projesi” idi. Ki,
o de¤erlerin y›ld›zlar›n› Kopenhag
Kriterleri’yle döfleyip pazarlam›fl-
lard› halklara. Görmek isteyenler
için bu büyük bir aldatmayd›, oyun-
du. Ama genifl bir kesim malum ne-
denlerden dolay› görmemeyi, gös-
termemeyi tercih etti. 

Ve demokrasinin befli¤inden ge-

çen hafta bir ses yükseldi. Bir süre-
dir yaflanan süreci özetliyordu bu
söz. Burjuva demokrasisinin befli¤i
‹ngiltere’nin Baflbakan› Tony Blair,
“oyunun kurallar›n›n de¤iflti¤ini”

ilan etti ve hala inanmak istemeyen-
ler için de “de¤iflti¤inden kimse-

nin flüphesi olmas›n” diye ekledi. 

De¤iflen fluydu. Avrupa ‹nsan
Haklar› Sözleflmesi'ni iç hukuk dü-
zenlemesi haline getiren insan hak-
lar› yasas› da gerekirse teröre karfl›
mücadele için de¤ifltirilebilirdi.  

Elveda insan haklar› diyordu
burjuvazi ve bu ifli de Avrupa “sos-
yal demokratlar›”na yapt›r›yordu.
“Sosyal demokrasi” ise, sol maske-
sini atarak, en temel haklar› dahi
yoketme konusunda tekellere güven
veriyordu. Ki, 1. Emperyalist Pay-
lafl›m Savafl›’na kadar uzanan iha-
net sürecine uygundu bu rotalar›. 

Blair burjuvazi ad›na konufluyor,
burjuvazinin bugünkü koflullarda
nas›l bir toplumsal düzeni savundu-
¤unu özetliyor bu sözle. Burjuvazi-
nin, feodalizme karfl› özgürlükler
bayra¤›n› dalgaland›rd›¤› günlerin
geride kalmas›, ayn› zamanda onun
gericileflmesi süreciydi. Ancak bur-
juva demokrasileri, halklar›n baflka
alternatiflere yönelmemesi, emekçi-
lerin kendi mücadeleleri sonucu
birçok hakk› tan›mak zorunda kal-
m›fllard›. fiimdi bu süreç tersine
çevriliyor. Oyun ve de¤iflen kuralla-
r›ndan kastedilen bu. Oyunun kural-
lar› de¤iflti, herkes burjuvazinin ge-
rici, bask›c›, terörist yüzünü daha
aç›k görecek. ‹nsan haklar›, hak ve
özgürlükler art›k burjuva demokra-
sileri için bir yük! 

Bir baflka deyiflle, oyunun de¤i-
flen kurallar›na uygun olarak, tüm
emperyalistler ABD’nin stratejisini
benimseme sürecine girdi, giriyor.
ABD’nin 11 Eylül sonras› sadece
dünya halklar›na karfl› sald›r›lar›n›
art›rmad›¤›, ayn› zamanda içte de
hak ve özgürlükleri yokeden “Va-
tansever yasas›” gibi, gerici, bask›-

c›, hak ve özgürlükleri ciddi anlam-
da k›s›tlayan, burjuva hukukunun
kurallar›n› hiçe sayan uygulamalara
baflvurdu¤u biliniyor. Avrupa em-
peryalistleri de, dün Amerika’y›
elefltirip, kendilerinin fark›n›n tam
da bu konuda oldu¤unu, demokrasi-
den, insan haklar›ndan, Avrupa’n›n
de¤erlerinden hiçbir koflulda vaz-
geçmeme oldu¤unu söylerken, flim-
di ayn› yolun yolcusu olmakta pek
acele ettikleri görülüyor. 

Gerçekte bu geliflmeler, bir ger-
çe¤i yeniden hat›rlat›yor. Avrupa
Birli¤i tekellerin birli¤idir, “de¤er-
ler” dedikleri her fley buna göre be-
lirlenir ve sömürgecili¤in kanl› tari-
hinden do¤an, onun miras› üzerinde
yükselen o tekeller, 1970’lerde
kontrgerilla örgütlerini kurarak ken-
di halklar›na karfl› savaflanlard›r.

Burjuva demokrasisinin “ilke”
ve kurallar›n›n anti-terör yasalar› al-
t›nda ezilme sürecinin h›zla geliflti-
¤ini söylemifltik. Her gün bu konu-
da ad›mlar at›lmaya devam ediyor. 

‹ngiltere: Gericilik dalgas› ve
düflman görülen yabanc›lar

Londra sald›r›lar›n›n ard›ndan
‹ngiliz devletinin “f›rsat bu f›rsat”
diyerek, hak ve özgürlüklerin k›s›t-
lanmas›nda Amerikan emperyaliz-
mini hatta faflist devletleri dahi geri-
de b›rakacak uygulamalar haz›rlan›-
yor. Baflbakan Tony Blair’in “oyu-
nun kurallar› de¤iflti” diyerek, ‹nsan
Haklar› Yasas›’nda da de¤iflikliklere
gidilebilece¤ini söylemesi, ‹ngiltere
devletinin niyetini yoruma gerek b›-
rakmayacak flekilde aç›kl›yor. 

‹ngiltere’nin ç›karmaya haz›r-
land›¤› yeni anti-terör yasas›n›n
maddelerinden, ruhuna kadar tüm
Avrupa’y› etkileyece¤i kuflkusuz.
Nitekim, dün “AB karfl›tl›¤›” bayra-
¤›n› dalgaland›ran Hurflit Tolon gibi
generaller, bugün “demokrasinin

befli¤i ‹ngiltere’de terörü övenin bi-

le ömür boyu hapsi gündemde. Oy-
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Elveda ‘‹nsan Haklar›’!

Avrupa ülkelerinde “terö-
re karfl› mücadele” k›l›f›
alt›nda, faflist iktidarlar›
aratan yasalar gündem-
de. “Terörü övmeye”
ömür boyu hapis cezas›-
n›n tart›fl›ld›¤›, yüzy›ll›k
burjuva hukukunun ilke-
lerini yoksayan gizli
mahkemelerin gündemde
oldu¤u, burjuva demok-
rasisinin oyalama arac›
olan “insan haklar›”n›n
dahi tart›flmaya aç›ld›¤›
Avrupa’da tam bir “ç›l-
g›nl›k” hali yaflan›yor.
Avrupa, ABD emperyaliz-
minin izinden yürüyor,
Bush’un “önleyici vurufl”
teröründen ilham al›yor..



sa bizim ülkemizde terörü övmek

serbest. Böyle terörle mücadele

olur mu?” (20 A¤ustos Hürriyet)
diye Avrupa’y› örnek al›yorlar.

‹ngiliz bas›n›na yans›yan bilgile-
re göre; yeni anti-terör yasas›nda
“terörü öven ve teflvik edenler

‘vatan haini’ suçundan” yarg›la-
nacak ve ömür boyu hapis verile-
bilecek. Yani “terör” demagojisiyle
bask›y› yo¤unlaflt›rman›n en uçlar›-
na savruluyor ‹ngiliz burjuvazisi.
Ama bununla da bitmiyor. Burjuva
hukukunun “aç›kl›k” ilkesini de
terketmeye haz›rlan›yorlar. The Gu-
ardian Gazetesi, ‹çiflleri Bakanl›¤›
yetkililerince de do¤rulanan habe-
rinde, ‹ngiltere hükümetinin, gizli

mahkemeler kurmaya haz›rland›¤›-
n› yazd›. Buna göre, özel güvenlik
soruflturmalar›ndan geçirilen yar-
g›çlar›n görev alaca¤› mahkemeler-
de, zanl›lar hakk›nda dava aç›lma-
dan önce, ne kadar gözalt›na tutula-
ca¤›na karar verilecek. Bu “ön du-
ruflmada” gizli servislerin ve hatta
dinleme cihazlar›yla toplad›¤› istih-
barat delil olarak kullan›lacak.
“Önleyici gözalt›” denilen süreçte
zanl›, yine güvenlik soruflturmas›n-
dan geçirilen avukatlarca savunula-
cak ama neyle suçland›¤›n›, hangi
deliller oldu¤unu bilmeden 3 ay gö-
zalt›nda tutulabilecek. 

Yasa, 2000 y›l›nda ç›kar›lan ve
insan haklar› savunucular›n›n elefl-
tirdi¤i terör kanunundaki tan›mla-
malara da yenilerini ekliyor. Eski
yasada sadece “terörist örgütlerin

cezaland›r›lmas›” öngörülürken,
flimdi “radikal ekstremist” tan›m›
ve bu tan›ma giren örgütlerin ceza-
land›r›lmas› getiriliyor. “Ekstre-
mist” tan›m›, ‹ngiltere’nin egemen
kültürüne ters düflenler için kullan›-
l›yor. Yani art›k bir örgütün ya da
kiflinin “teröristlikten” cezaland›r›l-
mas› için, fliddete baflvurmas›, pro-
pagandas›n› yapmas› gerekmiyor.
Burjuva egemen “hoflgörü kültürü-
ne” ters düflmesi yetiyor. Art›k bu-
nun hangi kesimleri içine alaca¤›n›
da egemen s›n›flar keyiflerince be-
lirleyeceklerdir. Amerika’da kapita-
lizm karfl›tlar› için de “terör” dava-
lar› aç›ld›¤› düflünüldü¤ünde, nere-

ye uzanaca¤› aç›k. Kapitalizme,
emperyalizme karfl› olan, muhalif
herkes, her kesim. Yine yeni düzen-
lemede, hükümete camileri kapat-
ma ve “terörizmle” ilgisine dair en
küçük flüphe duyulanlar›n iltica ta-
lebinin reddi, s›n›rd›fl› edilmeleri
yetkileri de tan›n›yor. Hükümet, bir
yandan da e¤itimi denetimine al-
mak için devlete ba¤l› Müslüman
okullar› kurmaya, 150 kadar ba¤›m-
s›z Müslüman okulu resmilefltirme-
ye haz›rlan›yor.

‹flte tüm bu düzenlemeler, kaç›-
n›lmaz olarak Blair’in “insan hakla-
r› yasalar›n› da yeniden tart›flmam›z
gerekecek” demesini beraberinde
getiriyor. Hem insan haklar› hem de
bu bask› yasalar›n›n yanyana gel-
mesinin çeliflkisini ‹ngiliz hukuku-
nun kald›rmas› mümkün de¤il. 

Bu arada, Blair hükümetinin
bask›lar› yo¤unlaflt›rmas› ve göç-
menleri düflman ilan etmesine para-
lel olarak, ›rkç› gruplar›n özellikle
Müslümanlar’a yönelik sald›r›lar›
sürüyor ve sonuç veriyor. ‹ngiliz
hükümetinin iflbirlikçilefltirdi¤i dü-
zeniçi islamc› “kanaat önderleri”,
sald›r›lar karfl›s›nda inançlar›n› sat-
ma ça¤r›s› yap›yorlar. Camiler ve
‹mamlar Konseyi'nin Baflkan› Dr.
Zeki Bedevi, Müslüman kad›nlara
seslenerek, “fiziksel ya da sözlü ta-

cize u¤ramaktan korkan Müslüman

kad›nlara ‹slam düflmanlar› taraf›n-

dan tan›nmamalar› için örtünme-

melerini tavsiye ediyoruz” dedi.

Takiyyecilik ve düzeniçilik iflte
böyle bir pespayeliktir.

‹talya-Danimarka: “Onlar bu
dilden anlar!”

Bask›lar, yasaklar, hak ve özgür-
lük ihlalleri birçok yerde “toplumun
güvenli¤i” demagojisiyle aç›klan›r-
ken, Danimarka’da göçmenlerin an-
cak bu dilden anlayaca¤› aç›kça ifa-
de edildi. 

Danimarka ‹ktidar Partisi Venst-
re’nin (Liberal) siyasi sözcüsü Jens
Rohde parlamentoya verdi¤i öner-
gede, göçmenlerden “terörü des-

teklemeyecekleri üzerine yemin

etmeleri” ve Danimarka’ya ba¤l›-

l›klar›n› ifade etmeleri istendi.
Teklifin yasalaflmas› durumunda,
“teröre destek veren, teflvik eden”

kifliler s›n›rd›fl› edilecek, vatandafl-
l›klar› ellerinden al›nacak. Yani, ya-
sa daha bafltan yabanc›lar› hedefli-
yor. “Teröre destek veren” göçmen-
lerdir, ceza da s›n›rd›fl›! Jens Rohde,
önerisini savunurken bu düflmanl›¤›
aç›kça ifade etti ve Danimarka’da
yaflayan 500 bin göçmeni kastede-
rek “onlar bu dilden anlar” dedi.

fiu meflhur “kriterlerin” oldu¤u
Kopenhag, Danimarka’n›n baflkenti
ve flimdi bu baflkentte Kopenhag
Kriterleri’nin ruhuna fatiha okunur-
ken, yabanc› düflmanl›¤›n›n kriter-
leri yaz›l›yor anlafl›lan. “Onlar bu

dilden anlar” diyen anlay›fl›n, ya-
r›n ›rkç› örgütlerin önünü açmaya-
ca¤›n›n garantisi var m›?

Dalga dalga yay›lan gerici yasa-
lardan bir di¤eri de ‹talya’da yasala-
fl›rken, yap›lan araflt›rmada, ‹talyan
gizli servisi ve polisinin, son 10 y›l-
da 29 milyon 200 bin kiflinin tele-
fonlar›n› dinledi¤i ortaya ç›kt›. ‹n-
san haklar›na elveda denilen Avru-
pa’da art›k “özel yaflam›n dokunul-
mazl›¤›” gibi ilkeler de ayaklar al-
t›nda. 

Hollanda-Almanya: fiüpheliyi
hapse atal›m!

Theo Van Gogh cinayetinin ar-
d›ndan, “Avrupa’n›n en hoflgörülü,
kültürlerin bar›fl içinde yaflad›¤›” ül-
ke olarak gösterilen Hollanda’da
birbiri ard›s›ra göçmenleri hedef
alan sald›r›lar›n yan›nda, bask› ya-
salar› gündeme gelmiflti. Hollanda,
anti-terör yasas› ç›karma dalgas›na
bu nedenle çabuk uyum gösterdi.  

Kimi yerlerde “terörü övme su-
çu” tan›mlan›rken, Hollanda da “te-

rörü önemsiz gösterme” suçu ta-
n›mlayarak, ceza konusu yapt›. 

Almanya’da ise, Federal ‹çiflleri
Bakan› Otto Schily, “tehlikeli flüp-

heli kiflilerin suç ifllemeden ihtiya-

ten hapse at›lmas›n›” istedi. ‹ngil-
tere yeni anti-terör yasas›n› savunan
“sosyal demokrat” Schily, Südde-
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utsche Zeitung Gazetesi’ne verdi¤i
demeçte, haklar›nda suç iflleyecek-
lerine dair bir ipucu bile olmasa, de-
¤erlendirmelerde tehlikeli olduklar›
yönünde bir kanaatin oluflmas› du-
rumunda hapsetmenin normal oldu-
¤unu söyledi. Yabanc›lar›n “uyum”
ad›yla Almanlaflt›r›lmas›n› da savu-
nan Schily, bunun “teröre karfl› etki-
li olaca¤›n›” dile getirdi. 

Burjuva hukukunun geldi¤i afla-
maya bak›n: Sadece gizli servislerin
verece¤i bilgilerle, hiçbir mahkeme
karar›, delil olmadan, insanlar›n
hapsedilmesi tart›fl›l›yor. Danimar-
ka’dan ‹ngiltere’nin gizli mahkeme-
lerine kadar, burjuva hukukunun,
“hüküm verilmeden önce flah›sla-

r›n suçsuz addedilmesi” prensibi
art›k tarih oluyor. Muhalif olan,
göçmen olan bafltan itibaren potan-
siyel suçlu. Hatta potansiyel bile de-
¤il, kesin suçlu ki, cezaland›rma
yöntemleri devreye giriyor. 

Hani Avrupa, medeniyeti, huku-
kun üstünlü¤ünü, insan haklar›n› iç-
sellefltirmiflti? Hani insan hak öz-
gürlükleri, “zamana ve zemine göre
de¤ifliklik göstermeyen, vazgeçil-

mezler” aras›ndayd› Avrupa için? 

Nazi ruhuyla konuflan Schily,
Amerikan emperyalizminin “önle-
yici vurufl” doktrininin ülke içine
uygulanmas›n› istiyor. Amerika’n›n
“önleyici vurufl” ad› alt›nda ülkeleri
iflgali, tehdit ve ambargolar› nas›l
ki, burjuvazinin kendi uluslararas›
hukuk kurallar›n› ayaklar› alt›na al-
mas›n› beraberinde getirmiflse, ayn›
zihniyetin ülkelerin kendi içinde ya-
flama geçirilmesi de burjuva huku-
kunun ve demokrasisinin kal›nt›la-
r›na darbe vurulmas› demektir.
Schily’nin iste¤i, bir bak›ma Avrupa
emperyalistlerinin ç›karlar›n›n teh-
likeye girdi¤ini düflündüklerinde,
hak ve özgürlükleri, demokrasiyi,
hukuku nas›l katletmekte pervas›z
olacaklar›n› da gösteriyor. Ki, Avru-
pa tarihi bunun binlerce örne¤iyle
doludur. Muhaliflere, devrimci, an-
ti-emperyalist kifli ve örgütlere kar-
fl› 70’li y›llar boyunca nas›l terör
uygulad›klar›, hapishane hücrele-
rinde infazlar yapt›klar›, devrimci-
leri savunan avukatlar› dahi “terö-
rist” ilan ettikleri eski bir tarih de-
¤ildir, biliniyor. 

Elbette tüm bu bask›n›n savun-
mas›, “kamuoyunun güvenli¤i”. fiu
malum tart›flma yani: Güvenlik mi,
hak ve özgürlükler mi? Burjuvazi
anti-terör yasalar›n› bu eksene s›k›fl-
t›rarak kendisine hakl› zemin yarat-
mak istiyor. Nitekim Schily de, Al-
man kamuoyundan gelen elefltirile-
ri, “amac›m vatandafllar›n güvenli-

¤ini art›rmak olmas›na karfl›n bu

kadar sert elefltirilerin nedenini an-

lam›yorum” diye cevap veriyor. 

Düflünün ki, bu Ortaça¤ zihniye-
ti sosyal demokrat bir bakan›n bey-
ninde yafl›yor. Ki, SPD-Yefliller
birçok bask›c›, gerici yasa ç›kard›.
Avrupa sosyal demokrasisi kendi
varl›k gerekçelerini giderek yokedi-
yor. Burjuva demokrasisinden dahi
vazgeçtikleri koflulda, sosyal de-
mokrasi neyi savunacak?

Polis flefleri karar ald›: fiüp-
heliyi gördü¤ün yerde vur!

‹ngiltere’de Brezilyal› Mene-
zes’in sadece yabanc› oldu¤u için
infaz› karfl›s›nda Blair’in bir yandan
özür dilerken, öte yandan “flüpheli-
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ABD’nin Gizli Hapishaneleri
Uluslararas› Af Örgütü, Muham-

med Farac Ahmed Bismillah ve Sa-
lah Nas›r Salim Ali isimli iki Yemen-
li’nin 18 aydan fazla bir süre, Ür-
dün'de ABD'ye ait gizli yeralt› hüc-
relerinde tecritte tek bafllar›na tutul-
duklar›n› aç›klad›. Her ikisinin ayr›
ayr› anlat›mlar›n›n birbirini tuttu¤u-
na dikkat çeken Af Örgütü Raporu,
iki Yemenli’nin dayak, elektrik, cin-
sel taciz, uykusuz b›rakma, afla¤›la-
ma gibi çeflitli iflkencelere maruz
kald›klar›na da dikkat çekti. 

A‹, ABD’den gizli hapishaneleri
hakk›nda bilgi isterken, Ürdün'deki
hapishanenin ABD'nin dünyan›n çe-
flitli yerlerinde flüpheli buldu¤u kifli-
leri tuttu¤u birçok yerden sadece bi-
ri oldu¤unu belirtti. ABD'deki Ana-
yasal Haklar Merkezi Baflkan› M.
Ratner de, raporun CIA’n›n yönetti¤i
gizli hapishaneler a¤›n› ortaya koyan
ilk belge oldu¤unu söyledi.

Çocuklara ‹flkence

ABD ordusunun, Irak hapisha-
nelerinde 10-16 yafl aras›ndaki
Irakl› çocuklar› tuttu¤u ve tecavüz
ve iflkence yapt›¤› ortaya ç›kt›. Sa-
dece Ebu Gureyb’de 100’den fazla
çocuk tutuklu bulunuyor. Ebu
Gureyb’den b›rak›lan Kas›m Me-

heddi adl› Irakl›, ABD askerleri-
nin, 15 yafl›ndaki bir gence gözle-
riminin önünde tecavüz etti¤ini, 2
küçük çocu¤un da ç›r›lç›plak halde
birbirlerine kollar›ndan ba¤lanarak
tavana as›ld›¤›n›, demir sopalarla
dövüldüklerini anlatt›. UNICEF
raporlar› Irak’›n birçok hapishane-
sindeki çocuk esirleri belirtiyor.

Irkç› Katliam
8 A¤ustos gecesi, Berlin’in

Moabit semtinde, yabanc›lar›n
oturdu¤u bir bina ›rkç›lar taraf›n-
dan kundakland›. 5’i çocuk 9 kifli-
nin öldü¤ü olayda, 15 kifli a¤›r ya-
raland›. Ölenlerin Boflnak ve Po-
lonyal› oldu¤u belirlenirken, polis,
“Almanca bilmedikleri için öldü-
ler” aç›klamas› ile ›rkç›lar›n kim-
den güç ald›klar›n› gösterdi. 

Suçlu ›rkç›lar, Naziler mi?
Evet bu onlar›n ilk katliam› de¤il.

Ama as›l suçlu Alman devleti ve
hükümetinin politikalar›d›r. Otto
Schily’nin aç›klamalar›n› okuyun,
yeni Yabanc›lar Yasas›’na bak›n,
polisin aç›klamas›n› yeniden oku-
yun; buram buram yabanc› düfl-
manl›¤›n› görürsünüz. Yabanc›
düflmanl›¤› böyle körüklenirken,
Neo-Naziler’in katliam yapmala-
r›n›n zemini de haz›rlan›yor. Katli-
amda, geçmiflte Thomas Dienel
olay›nda oldu¤u gibi, Nazi grupla-
r›n›n bizzat devletin denetiminde
olmalar›n›n pay› var m›d›r, bu da
süreç içinde netleflecektir. 



nin kafas›ndan vurulmas›” yetkisi-
nin poliste olmaya devam edece¤ini
ilan etmesine, kuflkusuz en fazla po-
lis flefleri sevindi. ‹ngiltere’de,
1970’lerin kontra örgütlerini hat›r-
latan, gizli bir anti-terör biriminin
örgütlenmesi tart›fl›l›rken, Uluslara-
ras› Polis Komiserleri Birli¤i, infaz-
c› ‹ngiliz polisini destekledi. 20 bin
üyeli birlik, “intihar bombac›lar›na

karfl› muamele” hakk›nda bir rehber
yay›nlayarak, “kafas›ndan vurul-

mas›n›” resmilefltirdi.

Polis nas›l tespit edecek “intihar

bombac›s›n›”; bunun da reçetesini
yazd› Avrupa polis flefleri: “Belli

davran›fl biçimlerine uyan bir kifliyi

durdurmak için öldürmek gereki-

yorsa, polis bu kiflinin kafas›n› he-

def almal›. fiüpheli kifli; s›cak hava-

da kal›n kaban giyenler, içinden

kablolar›n sarkt›¤› ya da ç›k›nt›l›

s›rt çantas› tafl›yanlar, sinirliler ve

afl›r› terleyenler, göz temas›ndan

kaç›nanlard›r”. (5 A¤ustos, bas›n)

Yaz›n kal›n giyinmeyin, terleme-
yin, sak›n herhangi bir fleye sinirle-
nip o halde soka¤a ç›kmay›n, polisi

gördü¤ünüzde gözünüzü kaç›rma-
y›n, hatta selam durun polise, hele
s›rt çantas› hiç tafl›may›n!.. 

‹flte size Avrupa demokrasisi ve
insan haklar›! “Yaflam hakk› en te-
mel haklar›n bafl›nda” m› diyordu
ayn› Bat›? Boflverin bu yalanlar›!
fiimdi art›k oyunun kurallar› de¤iflti
ve Avrupa emperyalizmi ad›m ad›m
yeni kurallar› haz›rl›yor. 

“‹nsan Haklar›” kavram›, 1789
Frans›z Burjuva Devrimi’nden do¤-
mufltu. fiimdi ayn› Avrupa toprakla-
r›nda mezar› kaz›l›yor. 
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“Sosyalizm tek 
kurtulufl umudu”

7 A¤ustos günü Hamburg ANADOLU-
DER'de “Neden Ba¤›ms›zl›k, Demokrasi ve

Sosyalizm ‹stiyoruz” konulu panel yap›ld›.

Konuflmac›lar, anti-emperyalist, anti-oli-
garflik mücadelede, sosyalizmin çarp›t›lmas›,
reformizmi ve Kürt milliyetçili¤ini anlatarak,
bugün reformizme karfl› yürütülmesi gereken
ideolojik mücadelenin önemine vurgu yapt›-
lar. 90'l› y›llarda revizyonist iktidarlar›n y›k›l-
mas› ve sosyalizmin inflas›nda ortaya ç›kan
yanl›fll›klar ve hatalar›n ele al›nd›¤› konuflma-
larda, emperyalistlerin sosyalizme karfl› ide-
olojik sald›r›lar› ve bunun etkisi alt›nda kalan
solun savrulmas›na dikkat çekildi. “Sosya-

lizm tek kurtulufl umudu olarak bugün daha

somut ve canl›d›r” denilen konuflmalarda, ba-
¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizmin aras›n-
daki kopmaz ba¤ üzerinde duruldu. 

Panelde, derne¤in çocuk grubunun müzik
dinletisi, fliirler, film gösterimi de yerald›.

‹sviçre Basel
Kültür Merke-
zi, 23-31 Tem-
muz aras›nda

yaz kamp› düzenledi. 8 gün süren kamp boyunca, “Ya-
banc›laflma, çocuklar›m›z› nas›l yetifltirece¤iz? Gençler
olarak Avrupa'da ne istiyoruz? Nas›l bir gelecek istiyo-
ruz? Direnme hakk›, direnme savafl›, ba¤›ms›zl›k, de-
mokrasi, sosyalizm” konular›nda forumlar yap›ld›.
Günlük yaflam›n programl› ve kolektif bir flekilde örgüt-
lendi¤i kampta, sportif ve kültürel faaliyetler, gezi prog-
ramlar› yaflama geçirildi. Son gün ise, gençlerin haz›rla-
d›¤› kültür program› ilgiyle izlendi.

Basel Kültür Merkezi 
Yaz Kamp› Düzenledi

Pazartesi Gösterileri

Almanya’n›n 120 flehrinde
düzenlenen Pazartesi Gösterileri
birinci y›l›n› doldurdu. Bu hafta
da devam eden gösterilerin ve
Hartz IV yasalar› kald›r›lana,
Agenda 2010 reformlar› geri al›-
nana kadar sürdürülece¤i vurgu-
land›. Anadolu Federasyonu, 52
haftad›r yap›lan Pazartesi Göste-
rileri ile ilgili bir aç›klama yapa-
rak, bu haftaki gösterilerde,
Hartz IV ma¤duru iflsizlerin protesto biçiminin Duisburg’un
merkezinde, al›fl-verifl ma¤azalar›n›n oldu¤u ana cadde üzerin-
de tatil kamp› kurma fleklinde oldu¤unu duyurdu. 

Gösteride kurulan kürsüde, faflistler, ›rkç›lar d›fl›nda herke-
se konuflma hakk› tan›n›rken, bir sonraki gösteride yeni kuru-
lan Sol Parti’nin temsilcilerinin ça¤r›larak seçim taleplerinin
tart›fl›laca¤› federasyon taraf›ndan dile getirildi. 

Federasyon aç›klamas›nda, “s›ras›yla tüm parti temsilcileri-
ni ça¤›r›p halk kürsüsünde sorular›m›za yan›t isteyece¤iz” de-
nildi. Aç›klamada, yeni bafllatt›klar› “özgür tutsaklara bir mek-
tup da senden” kampanyas›ndan da sözedildi. 

yurtd›fl›

Kübal› 5’lere Özgürlük!
Küba’n›n ulusal kahraman› haline gelen ‘Kübal›

5’ler’; Antonio Guerrero Rodriguez, Fernando Gon-
zales Llort, Gerardo Hernandez Nordelo, Ramon La-
banino Salazar ve Rene Gonzalez Sehwerert, Tem-
yiz Mahkemesi karar› ile yeniden yarg›lanacaklar.

Kübal› devrimciler 1998’de ABD’nin Florida
Eyaleti’nde, karfl›-devrimcilerin komplolar›na yöne-
lik faaliyet yürütürken tutuklanm›fllard›. Karar› zafer
olarak niteleyen Ulusal Meclis Baflkan› Ricardo
Alarcon, derhal serbest b›rak›lmalar›n› istedi. 
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Eski Sovyet Cumhuriyetlerinde em-
peryalizmin tezgahlad›¤›, halk›n bir
kesiminin manipüle edilerek des-
te¤inin al›nd›¤› darbeler, burjuva
ideologlar ve medya taraf›ndan
“devrim” diye pazarlanm›flt›. “Tu-
runcu, sar›” her rengi vard› hem
de! Simgeler yarat›l›p kitlelerin mo-
tivasyonu sa¤land›, spekülatör So-
ros destekli STK’lar›n bayraklar› el-
den ele dolaflt›r›ld›. 

Bu iktidar de¤ifliklikleri, kapitalist
sistemin kendi içinde yaflanan,
sisteme daha uyumlu, emperyaliz-
min politikalar›na tam angaje ola-
cak iktidarlar› bafla geçirmek için-
di. Yugoslavya’dan Ukrayna’ya
baflar› da sa¤lad›lar. Kitleler ‘daha
fazla demokrasi’ yalan›yla uyutu-
lurken, kapitalist çark›n difllileri ol-
maya teflne politikac› ve patronlar
eliti daha da semirmeye bafllad›lar. 

Ukrayna da bu ülkelerden biriydi.
Ukrayna halk› geçen y›l, tam bir
medya ve yalan kampanyas› ile
büyük umutlarla gerçeklefltirdikleri
iktidar de¤iflikli¤inin üzerinden bir
y›l geçmiflken, flimdi Cumhurbafl-
kan› Viktor Yuflçenko ailesinin sa-
dece bir y›ldaki zenginli¤ini, ö¤ren-
ci olan o¤lunun, bir ö¤rencinin ha-
yal bile edemeyece¤i lüks içinde
yaflamas›n› tart›fl›yor. 

En çarp›c› olan› ise, “Turuncu DDev-
rim”in simgelerinin telif hakk›n›
üzerlerine alm›fl olmalar›. Ukrayna-
ca “evet” anlam›na gelen, “TAK”
sözcü¤ünün ters çevrilmifl nal res-
mi üzerine yerlefltirildi¤i amblem,
flimdi tiflörtlerde, fincanlarda, pos-
ter ve takvimlerde kapitalist paza-
r›n en parlak unsurlar› olarak boy
gösteriyor. 

Ukraynal› gazeteciler, ayd›nlar bir
dilekçe imzalayarak, Yuflçenko ai-
lesinin yaflam tarz› ve gelirleri ko-
nusunda halka aç›k davranmas›n›
istemifller. Sosyalizm döneminden
kalma al›flkanl›klar bunlar! O “dev-

rim” diye alk›fllad›¤›n›z kimin içindi,
kapitalizmin çarklar› kimin için
döndürülüyor ki, kimden aç›kl›k is-
tiyorsunuz? Al›n size daha adil bir
düzen ve demokrasi! Elefltiriler
karfl›s›nda Yuflçenko’nun yapt›¤›
tek fley, elefltirenleri susturmaya
çal›flmak. Burjuva demokrasisini
ö¤reniyorlar demektir. 

“Devrim”, devrim olmay›nca, sim-
gelerinin dahi ranta dönüflmesinde
garipsenecek bir durum yok.
“Markalaflt›rma” halk›n (aldat›lm›fl
bir flekilde de olsa) umut ba¤lad›¤›
de¤erlerini de içine al›yor. Kiflilerin,
üniversitelerin “markalaflt›r›lmas›”
do¤al ve hatta olmas› gereken, ol-
mazsa baflar›s›zl›k say›lan bir sis-
temdir kapitalizm. 

Bir de ayn› topraklarda dalgalanan
k›z›l bayraklar›, 1917 Ekimini, dev-
rimin simgelerini düflünün. Pazar›n
de¤il, halklar›n yüre¤inin, bilincinin
en de¤erli köflelerinde yerlerini al-
m›fllard› onlar. K›z›l bayraklardan,
orak çekiçlerden para kazanmay›
kimse düflünmemiflti. Halk›n
umutlar›n› pazara sürme diye bir
kültürü tan›mam›fllard›. 

“Kapitalizm iiçin rranta ddönüflmeye-
cek hhiçbir dde¤er yyoktur” sözü, yi-
neliyor da olsak, bu gibi durumlar›
en iyi aç›klayan söz oluyor. Hiçbir
fley yoktur ki al›n›p sat›lmas›n.
Aflklar, umutlar, hayaller, halka
malolmufl de¤erler, kültürel miras-
lar her fley sat›l›kt›r bu batakl›kta.

Ukrayna için bu “küçük” örnek, hal-
k›n içinde bulundu¤u yoksulluk,
sefalet ve memnuniyetsizli¤i de
aç›klamaktad›r. Halk›n ihtiyaçlar›na
de¤il pazara yönelik iflleyen çark-
lar, insanlar› da aras›nda kaç›n›l-
maz olarak ö¤ütecektir. Kapitalist
çark bir vampir gibidir. Vampir na-
s›l kanla beslenirse, o çarklar›n
difllileri de al›nteriyle, canla besle-
nir. Bu Ukrayna halk›n›n tercihi ol-
masa da...

Emperyalizmin 
‘devrimleri’ de 
kapitalist 
pazarda 

BU NE 
UTANMAZLIK!

6 A¤ustos tarihli Milliyet Ga-
zetesi’nde yer alan bir haberin
bafll›¤› flu flekildeydi: “Alan-
ya’da 5 y›ld›zl› cezaevi...”

Bu ne büyük bir utanmazl›k
ve aymazl›k!

F tiplerini de ayn› manfletler-
le parlatt›n›z ve flimdi o 5 y›ld›z-
l› F tipinin temellerinde 120 in-
san yat›yor. 

“5 y›ld›zl›” diyerek döktür-
dü¤ünüz kan yetmedi mi? 5 y›l-
d›zl› F tiplerinde süren tecrit ve
iflkence sizi kana doyurmad› m›
hala?

Hele Milliyet Gazetesi F tip-
lerinde dökülen kanda, kabar›k
bir sab›kaya sahiptir. 5 y›ld›zl›
otel dedikten sonra katliam› al-
k›fllad›lar, 19 Aral›k katliam›n›
tam bir utanmazl›k örne¤i olarak
“sahte oruç kanl› iftar” manfle-
tiyle selamlad›lar. Sanki bunlar
hiç yaflanmad›, sanki iktidar›n
bas›n›n bu tür haberlerini kendi
katliamc›l›¤›n›, döktü¤ü kan›
meflrulaflt›rmak, üzerini örtmek
için nas›l kullan›ld›¤› bilinmi-
yor. Hay›r asl›nda çok iyi biliyor
medya bu ifle yarad›¤›n›. Suç di-
ye tan›mlamam›z da bu yüzden.
Bilinçli olarak seçiliyor bu bafl-
l›klar, bu haberler.  

Amerikan emperyalizmi ken-
di sesi medyas›na Guantanamo
için ayn› bafll›klar› att›rd›¤›nda,
bunun reklam oldu¤unu çok iyi
biliyor ve elefltiriyordu bas›n.
Ama ifl Türkiye’ye gelince ayn›
katliamc›, iflkenceci politikan›n
parças› olmakta zerre kadar sa-
k›nca görmüyorlar. 



Türkiye’den Gençlik Federas-

yonu’nun da davetli oldu¤u, Dünya

Demokratik Gençlik Federasyo-

nu (WFDY) taraf›ndan düzenlenen
16. Dünya Gençlik ve Ö¤renci Fes-
tivali, 8 A¤ustos günü Venezuel-
la'n›n baflkenti Caracas'ta görkemli
bir törenle bafllad›. 

Harp Akademisi’nde yap›lan tö-
rende, Venezuella askerleri, k›z›l
bayraklarla yürüyen gençlere sevgi
gösterisinde bulunurken, 138 ülke-
den gelen 40 bin genç, Devlet Bafl-
kan› Hugo Chavez'in bulundu¤u tri-
bünün önünde geçit töreni yapt›.
Her biri 1000 kifliyi aflan Küba, Vi-
etnam ve Kuzey Kore heyetleri, en
fazla delege gönderen ülkeler oldu.
8 gün boyunca, anti-emperyalist
gençler, atölyelerin, kültürel ve spor
faaliyetlerin yap›laca¤› festivalde;
“Bar›fl, Savafl ve Emperyalizm”,
“E¤itim, Bilim, Kültür, ‹letiflim ve
Teknoloji”, “Çal›flma, Ekonomi ve
Kalk›nma”, “Demokrasi, Özgürlük,
Ulusal Egemenlik ve ‹nsan Haklar›”
konular›nda seminer ve tart›flmalar-
da bulunacaklar. Ayr›ca her gün bir

k›ta ile ilgili olarak özel
dayan›flma günleri dü-
zenlenecek.

Festivale Türki-
ye'den; Gençlik Fede-
rasyonu, DHKC Enter-
nasyonal, TKP ve Kal-
d›raç kat›ld›. Aç›l›fl töre-
ni esnas›nda Cephe En-
ternasyonal heyeti, bir
Cephe bayra¤› ve Cep-
he’yi anlatan ‹spanyolca
bir tan›t›m bildirisini
Venezuella Cumhurbafl-

kan› Hugo Chavez'e arma¤an etti.

Törenin sonunda bir konuflma
yapan Chavez, gençlik festivali ge-
lene¤inin sebebi olan ABD taraf›n-
dan, Hiroflima ve Nagazaki flehirle-
rine yönelik düzenlenen terörist ey-
lemlerden bu yana sosyalizmin ya-
flad›¤› zaferleri ve yenilgileri anlat-
t›. Çin, Küba ve Vietnam devrimle-
rini, Fidel'i, Che'yi selamlayan Cha-
vez, Sovetler Birli¤i’nin da¤›lmas›-
n› ise bir “insanl›k trajedisi” diye
nitelendirdi. Ayn› zamanda kapita-
lizmin yaratt›¤› ahlaki tahribat› dile
getiren Chavez, 1990'lar›n bafl›nda
piyasaya sürülen "tarihin sonunu"
müjdeleyen teoriyi mahkum etti ve
sosyalizmi, küllerinden yeniden do-
¤an Anka kufluna benzeterek, “Si-
mon Bolivar'›n memleketi olan Ve-
nezuella'da küllerinden yeniden
do¤du” diye konufltu. Chavez’in Fi-
del’i selamlad›¤› s›rada onbinlerce
kifli Fidel ve Küba lehine sloganlar
hayk›rd›. 

Amerika’y› insanl›k tarihinde
gelmifl geçmifl en vahfli ve en iki-

yüzlü emperyalist devlet diye nite-
lendiren Chavez, ABD’ye seslene-
rek, “e¤er bize de sald›r›rsan›z, bu
k›tay› yakar ama size vermeyiz” de-
di. Chavez’in ard›ndan Venezuella
Komünist Partisi Gençlik Örgütü
Baflkan› David Valesgiaz de bir ko-
nuflma yapt›.

9 A¤ustos günü, festivale kat›lan
gruplar, stand açt›lar. Gençlik Fede-
rasyonu ve DHKC Enternasyonal
da kendi standlar›yla, festivaldeki
yerlerini ald›lar.

Gençler, Venezuella devletinin
kimsesizler, evsizler için haz›rlad›¤›
misafirhanelerde kal›rken, Chavez
muhalifi Amerikanc›lar’›n olas›
provokasyonlar›na karfl› askeri ön-
lemlerin al›nd›¤› ö¤re-
nildi. 

Kübal› gönüllüler fa-
aliyetlerde yo¤un olarak
yer al›rken, yerel seçim-
lerin yaklaflt›¤› Venezu-
ella sokaklar›nda, yok-
sullar›n “Chavez Gitme-
yecek” sloganlar› s›k s›k
duyuluyor.
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Dünya Gençli¤i 

Venezuella’da

Onalt›nc›s› yap›lan bu festivalin tarihçesi, 10 Kas›m 1945 tarihine ka-
dar uzan›yor. O tarihte Londra’da Dünya Gençlik Konferans› yap›ld›.
2. Emperyalist Paylafl›m Savafl›’n›n hemen ard›ndan yap›lan bu kon-
ferans, Alman faflizmine karfl› savaflan ülkelerin destekledi¤i Dünya
Gençlik Konseyince düzenlendi ve 63 ülkeden, 30 milyon genç kat›l-
d›. Dünya Gençlik Konferans›’nda Dünya Demokratik Gençlik Fede-
rasyonu’nun (WFDY) kurulufluna karar verildi. Sovyetler Birli¤i’nin
y›k›lmas›n›n ard›ndan sorunlar yaflayan WFDY, 1997'de Küba'n›n ini-
siyatifiyle ev sahipli¤i yapt›¤› 15. Dünya Gençlik ve Ö¤renci Festiva-
li’yle çal›flmalar›na yeniden bafllad›. 4 y›lda bir ve a¤›rl›kl› olarak sos-
yalist ülkelerde yap›lan festivali, Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas› ve
kapitalist restorasyonla birlikte, a¤›rlayabilecek ülke say›s› azald›. Ke-
za, 2001 y›l›nda bu festival Cezayir'de düzenlenmiflti.

Küba’n›n iinisiyatifiyle 
yeniden öörgütlendi
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S›n›flar mücadelesini her flart ve
koflul alt›nda sürdürmek, önemlidir;
ancak en az bunun kadar önemli
olan bir di¤er nokta, s›n›flar müca-
delesini her flart ve koflul alt›nda ilkeli, kurall› olarak

sürdürmektir. 

Düflman her türlü kurals›zl›¤› yapabilir; onursuzluk
ve ahlaks›zl›k, egemen s›n›flar›n halka karfl› yürüttü¤ü
savafl›n kural›d›r. Ancak bütün bu koflullara ve zorlama-
lara ra¤men, halk ad›na sürdürülen bir savafl, kendi ilke-
lerinin, de¤erlerinin, kurallar›n›n d›fl›na ç›kmamak du-
rumundad›r. Halk için savaflla, halka karfl› savafl›n, bafl-
ka bir ifadeyle emperyalizmin karfl›-devrimci savafl›yla
halk›n devrimci savafl›n›n niteliksel olarak temel ayr›m
noktalar›ndan biri budur. 

3 A¤ustos’ta Pendik'te bir patlama oldu. Bir dü¤ün
salonunun bulundu¤u binan›n çöp konteynerine konu-
lan bomban›n patlamas› sonucu, oradan otomobilleriyle
geçmekte olan  anne ve kız›
öldü.

Eylemi üstlenen olmad›
ama eylem birilerine maledil-
di ve onun üzerinden yine “te-
rör” demagojisi oturtuldu. 

Eylemi kimin yap›p yap-
mad›¤›ndan ba¤›ms›z, Kürt
milliyetçili¤inin bu demagoji-
lerin önünü kesecek bir irade
göstermedi¤ini belirtmeliyiz. 

Halka zarar veren eylem
çizgisi, flimdilerde Kürdistan
Özgürlük fiahinleri (TAK)
ad›n› kullanan ve Kürt milli-
yetçi hareketin çizgisini be-
nimsedi¤ini aç›klayan bir ör-
güt ad›na savunulup uygulan›yor. 

TAK ad›na yap›lan ve Özgür Politika’da yay›nlanan
bir aç›klamada flöyle deniyor:

“Bizim hiçbir örgütle ba¤›m›z yok, ba¤›ms›z bir ör-
gütüz... Biz hedefe bakar›z, sivil varm›fl; asker varm›fl
bizi ilgilendirmez... Metropolleri yakabiliriz...”

TAK kimdir, kime ba¤l› veya ba¤l› de¤il, bu bizim
tart›flma konumuz de¤ildir. Ama Öcalan çizgisini savun-
du¤unu kendi aç›klamalar›ndan biliyoruz. Tart›flma ko-
numuz da Kürt milliyetçili¤inin bu eylem anlay›fl›d›r.
TAK aç›klamas›nda ifade edilen bu yaklafl›m›n geçmifl-
te PKK ve Öcalan taraf›ndan dile getirilen “Madem fi›r-

nak imha ediliyor, öyleyse Ankara ve ‹stanbul da yak›la-

cakt›r, Türkiye’nin sivil güçleri de savafl›m›z›n hedefi

olacakt›r”, “biz de kapal› çarfl›ya gir tara emri veririz”

anlay›fl›n›n bir versiyonu oldu¤u aç›kt›r. 

Kürt milliyetçili¤i, bütün bu süreçte yaflananlardan
hiçbir ders ç›karamam›fl olma basiretsizli¤ini gösteriyor.
Bu noktada böyle bir basiretsizlik gösteriliyor olmas›
anlafl›l›r gibi de¤ildir. Bunun tek aç›klamas›, bu politik
çizginin yaflad›¤› açmazlard›r. Ancak açmazlar için bu-
lunan yöntem, tercih edilen tarz, hiçbir flekilde onayla-
namaz, savunulamaz, meflrulaflt›r›lamaz. 

Nas›l bir stratejiyle olursa olsun, “halk›n kurtuluflu”
için silaha sar›lanlar, yanl›fl hedefe s›k›lan her kurflunun
halk›n kurtulufl mücadelesini zay›flatt›¤›n›, emperyaliz-
min terör demagojisine malzeme verdi¤ini görmezden
gelemezler. 

‹slamc› çizginin eylemleri, zaten bu noktada yeterin-
ce zarar vericidir. Bu tür eylem-
ler, halklar›n bilincinde genel
olarak silahl› mücadelenin mefl-
rulu¤una ve hakl›l›¤›na gölge
düflürmektedir. “Her türlü flid-

det karfl›tl›¤›” düflüncesinin sa-
vunucular›, tarih karfl›s›nda bu-
lamayacaklar› bahaneleri, bu
yanl›fl eylem çizgisi içinde bul-
maktad›rlar. 

Kürt milliyetçili¤i, e¤er geç-
miflten bir ders ç›karma iradesi
gösterecekse, bu tür eylemler
karfl›s›nda “üstlenip üstlenme-
me”nin ötesinde, ideolojik ola-
rak tav›r almal›d›r. Üstlensin ve-
ya üstlenmesin, bu tür eylemle-

rin Kürt milliyetçi çizgiyle özdefllefltirildi¤i kimse için
s›r de¤ildir. Böyle bir özdefllefltirmenin maddi koflullar›-
n› da bizzat kendileri yaratm›flt›r. Bunu yoketmek de en
baflta kendilerinin görevidir. 

E¤er bugün bir “Kürt-Türk çat›flmas› yarat›lmak is-
tendi¤i”nden sözediyorlarsa ve e¤er böyle bir çat›flmaya
karfl›larsa, yap›lacak ilk fley, halka karfl› eylem çizgisini,
“tüm Türkler’i eylem hedefi gören” anlay›fl› mahkum
etmektir. Oligarflinin flovenizmi k›flk›rt›rken, Kürt milli-
yetçi hareketin bu ve benzeri yanl›fll›klar›n› kulland›¤›-
n› bilmeyen yoktur. Oligarfli her halukarda flovenizmi
k›flk›rtmaya çal›flacakt›r; ancak bu tür yanl›fllardan
uzaklafl›ld›¤›nda bunda daha zorlanaca¤› aç›kt›r. Oligar-
fli tüm Kürtler’i “düflman” ilan edebilir, nitekim etmifl-
tir. Buna “tüm Türkler’i” hedef alarak karfl›l›k vermek,
milliyetçilikten baflka bir fley de¤ildir. Milliyetçilik iflte

Halka zarar veren eylem

çizgisi, silahl› mücadelenin

meflrulu¤unu yokeder

halk›n
Cephesi

Pendik -- 33 AA¤ustos 22005
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tam bu noktada bir açmaza, bir batakl›¤a dönüflür. S›k
s›k “milliyetçi” olmad›¤›n› iddia eden, Barzani’yi milli-
yetçilikle suçlayan PKK, milliyetçili¤i mahkum ediyor-
sa, bunun pratikteki karfl›l›¤›n› da ortaya koymal›d›r.
Bugün hala Öcalan çizgisini savunmak ad›na “bizim

için sivil asker farketmez... metropolleri yakabiliriz...”

deniliyorsa, bu milliyetçi çizgiden hiç mi hiç uzaklafl›l-
mad›¤›n›n göstergesidir. 

Yanl›fl eylem çizgisi, en baflta o eylemi yapanlar› vu-
rur. Hiçbir örgüt böyle bir eylem çizgisinden politik an-
lamda hiçbir kazanç sa¤layamaz. K›sa vadede baz› tak-
tiklerini güçlendirebilir, k›sa vadede baz› kazan›mlar el-
de edebilir, fakat dedi¤imiz gibi, bu çizgi dönüp yine o
örgütü vurur. Kürt milliyetçili¤i neden onca söylemine
ra¤men “Türkiyelileflemedi¤i”nin ciddi bir muhasebesi-
ni yapmamaktad›r; e¤er yapsa, karfl›s›na ç›kacak en
önemli noktalardan biri iflte bu eylem çizgisi olacakt›r.
Mavi Çarfl›lar yak›labilir, korucu ailelerine sald›r›labilir,
ormanlar yak›labilir, kapal›çarfl› bombalanabilir ve bun-
lardan k›sa vadede “taktik” ad›na sonuçlar da al›nm›fl
olabilir, ama sonuçta bu çizgi, Kürt milliyetçi hareketi-
ni lokalize eden, giderek ç›kmaza sokan etkenlerden bi-
ridir. 

PKK, bir yandan say›s›z örne¤ini verdi¤i halka karfl›
eylem çizgisi, bir yandan ‹mral›’da gelifltirilen teoriler-
le birlikte benimsedi¤i “fliddet karfl›t›” söylemi nedeniy-
le bugün kendi silahl› güçlerini ve savafl›n meflru eylem-
lerini bile savunamaz durumdad›r. Bugün Genelkurmay
paralelinde silahl› mücadeleyi tecrit etme operasyonuna
kat›lan ayd›nlar, reformistler, esas olarak Kürt milliyet-
çili¤inin söylemlerini kullanmaktad›rlar. Bu kesimlerin
kulland›¤› her cümlenin bir benzerini Öcalan’›n sözle-
rinde veya KADEK’in program›nda bulmak mümkün-
dür. ‹flte bu nedenle Kürt milliyetçili¤i bu kesimler kar-
fl›s›nda da ideolojik, politik bir tav›r alamamakta, elefl-
tirdi¤inde de elefltirileri etkisiz kalmaktad›r. 

S›n›flar mücadelesi basit kurnazl›klar›, manevralar›
kald›rmaz. Halk›n savafl›n›n, direniflinin meflru tüm
araçlar›, hedefleri mahkum edilmifltir. Mesela, Öca-
lan’›n teorileriyle feda eylemlerini, ölüm oruçlar›n›
mahkum eden bir çizgi, ihtiyaç duydu¤unda ya kendi-
siyle tutarl› olmak için o tür eylemleri yapmayacak ya
da basit manevralara baflvurup eylemleri baflka isimler-
le üstlenecektir. Böyle bir fley de hiç kuflkusuz, s›n›flar
mücadelesinin, bir halk›n davas›n›n sorumlulu¤uyla
ba¤daflmayan ciddiyetsizliklerdir. 

Silahl› mücadele ve örgütlenme, bir “pazarl›k unsu-
ru” haline getirildi¤inde, silahl› eylemler de sadece
“taktik” olarak ele al›nd›¤›nda, politikaya ilkeler, kural-
lar de¤il, pragmatizm yön vermeye bafllad›¤›nda, eylem
çizgisini halka yöneltmek de “normal” görülebilir. Fa-
kat bu noktada PKK, sadece kendisine de¤il, tüm sola,
tüm dünya halklar›n›n hakl›, meflru direnifllerine de za-
rar verdi¤ini görmelidir. Halktan yana oldu¤unu söyle-
yen hiçbir örgütün buna hakk› yoktur. 

✔✔ FFaflistlerin EEnver PPafla aaflk›
‹stanbul Ülkü Ocaklar› üyeleri, Enver Pafla'y› ölümü-
nün 83. y›l›nda Ça¤layan'daki mezar› bafl›nda and›.
Anmada konuflan Ülkü Ocaklar› Baflkan› Yüksel
Kaleci, Enver Pafla’n›n “gerçek bir kahraman” ol-
du¤unu, parçalanan imparatorlu¤un askeri olarak,
ruhunu Türkçü, milliyetçi fikirlerle besledi¤ini söyle-
di. Nas›l kahraman olmufl Enver Pafla, 90 bin Ana-
dolu gencini Sar›kam›fl’ta k›rd›rarak! 

✔✔ CHP’nin ffaflist mmilletvekili
Bursa'n›n Kemalpafla ‹lçesi'nde Kürtler’e yönelik
sald›r›lar› araflt›rmak için oluflturulan heyet, CHP
Bursa Milletvekili Mehmet Küçükafl›k ile görüfltü.
Küçükafl›k, görüflmede DEHAP'a hakaret ederken,
sözkonusu flovenist sald›r›y› “büyütülmemesi gere-
ken bir gösteri” olarak niteledi ve kendisinin de ka-
t›ld›¤›n› söylemekten çekinmedi. 

fiovenizm batakl›¤›nda kulaç atan, MHP ile yar›flan
CHP’ye de böyle milletvekili yarafl›r. 

✔✔ “Süngücü PPafla”n›n kkorkusu
Orgeneraller d›fl›ndaki generallerin koruma ve loj-
manlar›n›n s›n›rlanmas› karfl›s›nda Erol Özkasnak,
zaten hedef olduklar›n› belirterek s›zland›. TSK için-
deki eflitsizlikten, adaletsizlikten yak›nd›. 28 fiu-
bat’›n meflhur “paflas›” “insanlar›n mmakatlar›na
süngü ttak›p ddolaflt›rd›¤›” ggünleri nne ççabuk uunuttu?
Yak›fl›yor mu kudretli paflalara bu korku! 

Üniformayla halk›n karfl›s›nda aslan kesilenlerin, da-
ha sonra hep korkuyla yaflamalar› bir tesadüf ol-
masa gerek. Neden bu korku, hangi suçlar› iflledi-
niz ki, flimdi a¤l›yorsunuz? 

✔✔ Siz kkim aad›na yyönetiyorsunuz?
MGK Eski Genel Sekreteri Tuncer K›l›nç'›n, Yeni Ak-
tüel Dergisi’nin 1. say›s›nda yay›nlanan röportaj›nda
söyledikleri, bizim y›llard›r söylediklerimizi onayl›yor.
Emekli general diyor ki; “Türkiye, insan› son derece
flafl›rtan bir ‹stanbul zümresi taraf›ndan idare edili-
yor. Ekonomi orada gelifliyor, bütün holdingler ‹s-
tanbul'da, TÜS‹AD vas›tas›yla bunlar›n istekleri bel-
lidir.”

Malumun ilan› ama bunu bir MGK Genel Sekrete-
ri’nin söylemesinin anlam› elbette farkl›. Kaç›n›lmaz
olarak flu soru geliyor. Bu ülkenin as›l yönetimi hep
MGK elinde oldu. O zaman MGK kim ad›na yönet-
ti, kimin ç›karlar›n› temsil etti? Ya da 12 Eylül darbe-
sini kimin için yapt› bu ordu? O “zümre” cuntan›z›
neden “gülme s›ras› bizde” diye karfl›lad›? 

Emekli “pafla”, bu gerçe¤i de dile getirebilir mi? 

not düflüyoruz
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kültür

Kitab›n ad›: Cemile

Yazar›: Orhan Kemal

Yay›nevi: Epsilon Yay. 

Kültür 
Sanat Yaflam›nda

TAVIR 
Dergisi’nin 

a¤ustos say›s› 
ç›kt›!

Bayilerde ve
‹dil Kültür

Merkezi’nde

O r -
han Ke-
m a l ’ i n

iflçi s›n›f›n›n yaflam›n› anlatan ilk ro-
manlar›ndan biri olan Cemile, 1934
Adana’s›nda yoksul bir iflçi mahallesin-
de geçer. Bu yoksul mahalle insanlar›n›n
fabrikada verdikleri ‘ekmek kavgas›n›’,
iflçi Cemile ile Katip Necati’nin aflk öy-
küsü etraf›nda anlat›r. Ama tüm Orhan
Kemal romanlar›nda oldu¤u gibi, roma-
n›n oda¤›nda iflçi s›n›f›n›n yaflam› var-
d›r. Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda yeni
yeni ortaya ç›kan fabrikalarda iflçilerin
yaflam› ve bu yeni üretim biçimi etraf›n-
dan oluflan yeni iliflkilerdir anlatt›¤›. 

Romanda geliflen olaylara paralel
olarak bu insanlar›n her ac›s›nda, sevin-
cinde, umudunda ve umutsuzlu¤unda

fabrika vard›r. Bu mahallede yaflam fab-
rika üzerine kuruludur, her fley orada ke-
siflir. 

Cemile, kardefli Sadri ve babas› Ma-
lik, göçmen bir Boflnak ailesidir. Sadri
ve Cemile fabrika iflçisidir. Baban›n, bu
kötü koflullarda çal›flmalar›na gönlü raz›
gelmez, ama baflka çaresi yoktur. Günün
birinde çocuklar›n› al›p, göçmen olarak
Anadolu’ya ilk getirildikleri Kargöl de-
nilen yere tekrar yerleflmenin hayalini
kurar. Roman›n ilerleyen sayfalar›nda
Cemile ve Sadri annelerinin de bir za-
manlar ayn› fabrikada çal›flt›¤›n›, o zor
koflullara dayanamayarak hastalan›p öl-
dü¤ünü ö¤renirler. Malik’in de yine bu
fabrikada bir kolu makinada kalm›fl ve
bir daha girmemifltir oraya. Mahallede
neredeyse her ailenin buna benzer öykü-
leri vard›r. En önemlisi de s›n›f bilincin-
den yoksun olmalar›ndan kaynakl›, ko-
layca fabrikan›n iki sahibi aras›ndaki ç›-
kar çat›flmalar›nda kullan›l›rlar. Fabrika-
da bilinçli bir iki iflçi uyarsa da fayda et-
mez ve bu çat›flman›n sonucunda birço-
¤u ifllerinden olur. Gerçekleri görmüfl-
lerdir ama art›k çok geçtir...

Sadece iflçinin sefalet içindeki yafla-
m› de¤ildir anlatt›¤›, ayn› zamanda s›n›f
bilincinden yoksun oldu¤unda bu sefa-
letinin ve ac›lar›n›n nas›l katland›¤›n› ve
nas›l kullan›ld›klar›n› da ortaya koyar
romanda. Ve ayn› zamanda emekçilerin
bütün bu zaaflar›na karfl›n, “içlerinde
sakl› bir güçle”, umutlar›, hayalleri, da-
yan›flmalar›yla, dostluklar›yla, bütün bu
zorluklara dayan›p yaflayabilmelerini
anlat›r Orhan Kemal. Çünkü o, emekçi
insanlara inanm›flt›r. Ve gerek Cemi-
le’de gerekse de di¤er iflçi romanlar›nda
onlar›n yaflamlar›yla birlikte, güçlerini
de göstermifltir Orhan Kemal.

/ ÖNERD‹KLER‹M‹ZOkumak, dinlemek, 
seyretmek için...

tutsak çizgiler
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Paflabahçe Kültür ve Dayan›fl-
ma Derne¤i ilk etkinli¤ini gerçek-
lefltirdi.

Beykoz'da bulunan Paflabahçe
Kültür ve Dayan›flmaDerne¤i ku-
ruluflundan sonraki ilk etkinli¤ini
6 A¤ustos günü gerçeklefltirdi. Ya-
zar Cezmi Ersöz, gecekondu hal-
k›yla bulufltu ve onlarla söyleflti.

Grup Yorum konserinin duyu-
rusunun da yap›ld›¤› etkinlikte,
yerel sanatç›lar türküler söyler-
ken, Dernek Baflkan› Ümit Bay›k

bir konuflma yapt›. Ard›ndan Cezmi
Ersöz devrimci ve demokrat insanla-
r›n üzerlerindeki bask›lara de¤indi¤i
konuflmas›nda, faflist uygulamalar›n
yoksul halk üzerinde boy gösterdi¤i-
ni dile getirdi. Y›k›mlardan sözeden
Ersöz, burjuvazinin s›n›fsal kinini
halka nas›l kustu¤unun görüldü¤ünü
ifade etti. Ayd›nlar›n halk›n ac›lar›n›
paylaflma, onlar›n mücadelesinde
yeralma ad›na hiçbir fley yapmad›k-
lar›na de¤inerek elefltiren Ersöz, bu
durumdan egemen s›n›flar›n gayet
memnun oldu¤unu söyledi. 

Yazar, etkinli¤in sonunda kitap-
lar›n› imzalad›. 

20 y›ll›k sanat yaflam›. Gözalt›lar,
bask›lar, tutuklamalar, yasaklar-
la ve elbette tüm sansür duvarla-
r›n› sokaklarda, alanlarda par-
çalayarak her kasedinin yüzbin-
lere ulaflt›¤› bir 20 y›l. Bir müzik
grubu için 20 y›ll›k kesintisizli-
¤in kendisi kuflkusuz önemli bir
olayd›r. Ancak, Yorum’un yafla-
d›klar›yla ve kitlelere malolan
marfllar›, türküleriyle bu 20 y›l
çok daha anlaml› hale gelmekte-
dir. Onlar bu alanda bir “kar
makinesi” olarak adland›r›l›r-
ken, bu nitelendirmenin alt›n›
dolduracak zengin bir prati¤i
gerilerinde b›rakm›fllard›. Ve
yollar›nda yürümeye devam etti-
ler. 

20 y›ld›r onlar›n türkülerinden kor-
kan egemen s›n›flar, bir müzik
grubuna uygulanabilecek bütün
bask› yöntemlerine baflvurdular.
Yorum bu bask›lara karfl› çizgi-
sinden taviz vermezken, onlar›
efsane haline getiren sadece bu
bask›lar karfl›s›ndaki kararl› dev-
rimci tutumlar› de¤ildi. Ayn› za-
manda yeni bir müzik anlay›fl›-
n›n, sözde oldu¤u gibi notalar-
da da devrimci olan›n alt›na im-
zalar›n› att›lar. Ça¤dafll›k, ev-
rensellik ad›na Anadolu’nun ez-
gilerinden, hüzünlü ve coflkulu
türkülerinden kopmad›klar› gibi,

çok seslili¤i
ayn› ezgiler-
le birlikte
harmanlama-

y› baflard›lar. ‹flçiler grevlerde
onlar›n türküleriyle cofltu, genç-
lik onlar›n marfllar›yla direndi ifl-
gallerde, gecekondu gençlerinin
dilinde onlar›n marfllar› vard›
barikatlar›n ard›nda...

Devrimci müzi¤in ustalar›, böyle
onurlu bir tarihin yarat›lmas›nda
mahir olduklar›n› gösterdiler. 

***
Grup Yorum, 20. y›l›nda ‹stanbul

Harbiye Aç›khava Tiyatrosu'nda
bir konser vermeye haz›rlan›yor. 

1985 y›l›nda dört üniversite ö¤-
rencisi taraf›ndan kurulan Grup
Yorum, aradan geçen 20 y›l
içinde 19 albüm ve binlerce
konsere imza att›. Birçok elema-
n›n›n de¤iflmesine, konser ya-
saklar›na, kaset toplatmalar›na,
tutuklanmalara ra¤men yoluna
kesintisiz devam eden Grup Yo-
rum, ad›n› devrimci müzik yafla-
m›na bir “efsane” olarak yaz-
d›rd› ve bu geçen süre içerisin-
de, bu ülkenin yokedilemez, si-
linemez bir gerçe¤i oldu¤unu
herkese kabul ettirdi. 

20 y›l›n coflkusunu binlerce dinle-
yicisi ile birlikte kutlamaya ha-
z›rlanan Grup Yorum, ayn› yer-
de 2001’den bu yana konser
veriyor. Daha önceki Harbiye
konserlerinde hep farkl›l›klar

sergileyen Grup Yorum, bu sene
de birçok yeniliklerle dinleyicisi-
nin karfl›s›nda olacak. Her fley o
onurlu 20. y›l vurgusu düflünüle-
rek haz›rlan›yor. 

Konserde büyük bir koro ve or-
kestran›n efllik edece¤i Grup Yo-
rum'a eski elemanlar›ndan Ef-
kan fieflen, Hilmi Yaray›c› da ki-
mi flark›lara solistlik yaparak efl-
lik edecekler. 

Ayr›ca, herkesin çok yak›ndan ta-
n›d›¤› kimi sanatç›lar da, Yorum-
cular›n çalaca¤› ve Yorum'a ait
bir flark›da solistlik yaparak kon-
serde bulunacaklar. 

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu 

Aç›khava Tiyatrosu - ‹stanbul 

Tarih: 20 A¤ustos Cumartesi 

Saat: 20.00

20 YILLIK ONURLA...

Grup Yorum Harbiye’de...

Cezmi EErsöz, PPaflabahçe KKültür vve DDayan›flma
Derne¤i EEtkinli¤inde
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Bülent Pak ile birlikte 5 A¤ustos
1997 tarihinde, Ordu Fatsa Çöteli Kö-
yü yak›nlar›nda oligarflinin askeri
güçleri taraf›ndan kuflat›ld›klar›nda
son mermilerine kadar çat›flarak flehit
düflen Ali Haydar Çakmak, 7 A¤ustos
günü Gazi Mahallesi’nde bulunan
mezar› bafl›nda an›ld›. Gazi Temel
Haklar üyeleri ve ailesi taraf›ndan
gerçeklefltirilen anma, tüm devrim fle-
hitleri için sayg› durufluyla bafllad›.
Ali Haydar’› anlatan konuflman›n ar-
d›ndan, yoldafllar›n›n Ali Haydar hak-
k›ndaki yaz›lar› okundu. Babas› Sad›k
Çakmak yapt›¤› konuflmada, o¤lunun
ve tüm devrim flehitlerinin an›s› önün-
de sayg›yla e¤ildi¤ini belirterek, “on-
lar›n an›s›na sahip ç›kmak için daha
fazla kitleselleflmeli, daha fazla örgüt-
lenmeliyiz” diye konufltu. 100’e yak›n
kiflinin kat›ld›¤› anma, marfllar ve slo-
ganlarla son bulurken, ailesi taraf›n-
dan helva da¤›t›ld›.

*

4 A¤ustos 1994 günü ‹stanbul
Ba¤c›lar'da tilililer çekerek flehit dü-
flen Hüseyin Arslan, Güner fiar ve Öz-
lem K›l›ç için, 9 A¤ustos günü Karan-
filler Kültür Merkezi'nde bir anma dü-
zenlendi.

“Üç Karanfil”i anma program›, o
gün çat›flmaya tan›k olanlar›n anlat›-

m›yla bafllad›. 7
saat süren direnifl-
te yarat›lan gele-
ne¤e vurgu yap›-
lan konuflmalarda,
teslim olmamalar›-
na, kanlar›yla du-
vara umudun ad›n›
yazmalar›na, ölü-
mü tilililerle karfl›-
lamalar›na dikkat
çekildi. Yap›lan
konuflmada flunlar
söylendi:

“Onlar, o güne kadar yarat›lan

geleneklere bir halka daha ekledi.

Onlardan devral›nan bayrak bugün

dalgalanmaya devam ediyor, bundan

sonra da devam edecek, onlar›n dal-

galand›rd›¤› bayrak bugün ölüm oru-

cu direniflçilerinin elinde.”

Konuflmalar›ndan ard›ndan Karan-
filler Müzik Grubu marfllar ve türkü-
ler söyledi. 

*

Bir baflka anma da Gençlik Fede-
rasyonu taraf›ndan, bir kaza sonucu
aram›zdan ayr›lan Okan Y›ld›r›m için
düzenlendi. 7 A¤ustos günü mezar›
bafl›nda toplanan federasyon üyeleri,
mezar› karanfillerle süslediler. Ard›n-
dan "Okan Y›ld›r›m Ölümsüzdür”
pankart›  açan gençler, “Devrim fie-
hitleri Ölümsüzdür" sloganlar› att›lar.
Sayg› duruflunun ard›ndan Gençlik
Federasyonu ad›na Okan'› anlatan bir
konuflma yap›ld›. Konuflmada, Okan’›n
liseli devrimci gençli¤in mücadelesi-
nin bir neferi oldu¤u belirtilirken,
“sen rahat uyu Okan yoldafl. Rahat

uyu...  O kocaman yüre¤inde tafl›d›¤›n

sevdalar›, kavgalar› devrald›k sen-

den. Ve kurtulufl günü hep birlikte ola-

ca¤›z. Hep birlikte zafer halay›na du-

raca¤›z” denildi. Anma slogan ve
marfllarla son buldu.

Ali Haydar Çakmak, Okan Y›ld›r›m,

Hüseyin Arslan, Güner fiar ve Özlem

K›l›ç “and olsun ki, devrim düflünüzü

gerçeklefltirece¤iz” sözleriyle an›ld›lar

fiakirpafla Temel 
Haklar’da Taziye
fiakirpafla Temel Haklar ku-

rucusu A¤a Yarafl›r'›n kardefli
‹brahim Yarafl›r, elektrik çarp-
mas› sonucu öldü. Yarafl›r için
dernek binas›nda 7 A¤ustos’ta
taziye yeme¤i verildi. Dernek
Baflkan› Mehmet B›ld›rc›n, ta-
lihsiz bir kaza sonucu hayat›n›
kaybeden gencimiz için üzgün
olduklar›n› ifade ederken, bur-
juva bas›n›n kazay›, “kaçak
elektrik çekerken öldü” fleklin-
de vermesi elefltirildi. 

Mezar Korkusu
Ölüm orucu flehidi U¤ur Türk-

men'in, Mersin'in Tarsus ‹lçesi'ne
ba¤l› Yenice Beldesi'ndeki meza-
r› tahrip edildi. Olay› ahlaks›zl›k
olarak niteleyen ‹HD Yenice
Temsilcisi Abdulkadir Polat, sal-
d›r›y› k›nayarak, sorumlular›n bu-
lunmas› için giriflimde buluna-
caklar›n› belirtti. 

Adana’da 
Tutuklamalar 
Adana’da 8 A¤ustos günü

yap›lan ev bask›nlar› ve gözalt›-
lar sürüyor. Gözalt›na al›nan
ESP ve DHP üyesi 8 kifli tutuk-
lan›rken, 10 A¤ustos günü de
yeni gözalt›lar yafland›. Kanber
Önsel, Polat Kuflsever, ‹hsan
Demirel ve ‹hsan Yi¤it isimli
devrimcilerin aralar›nda bulun-
du¤u 7 kifli daha gözalt›na al›n-
d›. Gözalt›lar›n Adana'da
MKP'lilerin cenazesine kat›lan-
lar oldu¤u ö¤renilirken, ‹zmir,
‹stanbul ve Ankara’da protesto-
lar düzenlendi. ‹stanbul’da ya-
p›lan eylemde, “Sald›r›lar Tu-
tuklamalar Bizi Y›ld›ramaz!
Adana’da Tutuklanlar Serbest
B›rak›ls›n” pankart› aç›ld›.
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