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O bir Çerkes k›z›. Ama ”Ankaral›y›m. Do¤-
ma büyüme de¤il ama yürekten Ankaral›-
y›m. Çünkü orada yeniden do¤dum” der.
Dev gibi gençlerle Ankara’da tan›flm›flt›r.
Önce t›p, sonra hukuk ö¤rencisidir. “Benim
mekan›m Hukuk Fakültesi. ‹lk gözümü aç-
t›¤›m günlerde Berdan’la Önder omuz bafl›-
m›zdaki BYO’dayd›. Gözalt›na al›n›p ç›kan›n
flubeden ç›kar ç›kmaz, o haliyle okula gelmesi
adetimiz vard›. O günlerin en keyifli kucaklafl-
malar›n› bizim okulla BYO aras›ndaki sokakta
yaflad›m. Önder’le, Berdan’la birbirimizi kofla
kofla kaç kez karfl›lad›k. H›fl›ra dönmüfl beden-
lerimizi kaç kez hararetle kucaklad›k hat›rla-
m›yorum bile.”

Gülnihal görüp yaflad›kça yetkinleflir. Kavga-
n›n s›ca¤›nda a¤›r a¤›r pifler. Hareketini, yol-
dafllar›n› tan›d›kça daha çok sever. Yolunu çi-
zer, tercihinde netleflir. Tercihi ömür boyu ke-
sintisiz devrimciliktir. 
Gülnihal’in babas› karfl›-devrimcidir. Oligarfli-
nin ordusunda albayd›r. Gülnihal’in devrimcili-

¤ini onaylamaz. Bir gözalt›s›ndan sonra, Gül-
nihal’e tercihini sorar. Ald›¤› cevap nettir:
Devrimcilik. Babas› son sözünü söyler, “ma-
dem öyle, yapacaksan adam gibi yap, yar›n ya-
r›da b›rak›p ‘yapamad›m’ diye karfl›ma ç›kma”
diyerek Gülnihal’i evlatl›ktan reddeder. 

Hapisli¤i boyunca hiç ziyaretçisi gelmedi Gül-
nihal’in. Ziyaretine gelip ‘bir ihtiyac›n var m›?’
diye soran olmad›. Bunu sorun yapmaz, can›-
n› s›k›p moralini bozmaz. Çünkü O’nun ailesi,
partisi ve yoldafllar›d›r. ‹htiyaç duydu¤u her
fleyi oradan al›r. 

Demokratik alanda çal›flma koflullar› kalma-
y›nca okulunu b›rak›r Gülnihal. Yeralt›na ge-
çer. ‹yi bir yönetici, iyi bir örgütleyici, iyi bir
sokakç›d›r Gülnihal. ‹lkeli, kurall›, disiplinli...

Sadece sözle de¤il, yaflam›, prati¤iyle de ö¤-
retir, e¤itir, yoldafllar›na örnek olur. 

Çok somut konuflur, net ifade eder, insan›n
kafas›n› açard›. Yeniyim, baz› fleyleri ifade
edemiyorum. Ama ben anlatmaya çal›fl›rken
Gülnihal anlar ve bafllard› anlatmaya. Bir
gün ‘ben anlatam›yorum ama, sen beni öyle

iyi anl›yor ve anlat›yorsun ki flafl›r›yorum. Na-
s›l oluyor bu?’ diye sormufltum. 

“Sen anlatamasan da anlamak zorunday›m.
Baflka türlü birlikte nas›l çal›flaca¤›z, birbirimi-
zi nas›l gelifltirece¤iz?” demiflti. 

Her devrimci flehitli¤i, iflkence ve hapisli¤i bir
gölge gibi yan›nda tafl›r. ‘93 y›l›nda Gülnihal’in
kap›s›n› çalan iflkence ve hapislik oldu. Ald›¤›
organize bir takip sonucu yakaland›. Gülnihal’i
ele geçirmek için oldukça zorlanan polisler,
gazetelere ‘tesettürlü militan’, ‘k›z›l fleytan’ di-
ye bafll›klar att›r›rlar. 

Gözalt›na nas›l girdiyse, öyle bafl› dik ç›kt› Gül-
nihal. ‘Fiziki ac›lar geçer, ama ihanetin ac›s›
asla geçmez’ diyerek direndi iflkenceye.

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin 25 A¤ustos
31 A¤ustos
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Gülnihal YY›lmaz

�
Abdi ‹pekçi’deki direnifl, ikinci

y›l›n› doldurmak üzere. Sald›r›lar,
gözalt›lar ve flimdi de son günlerde
polis yönlendirmesiyle gündeme ge-
len taciz ve provokasyonlar... Bütün
bunlara ra¤men hala oradalar. Türki-
ye’nin en sansürlü konusunu, kararl›-
l›kla duyurmaya devam ediyorlar. 

Direniflin bafl›ndan beri Abdi ‹pek-
çi’de olan Ayfle Arapgirli’yle ve ya-
n›nda bulunan iki TAYAD’l›yla gö-
rüfltük. 

- Yürüyüfl: Abdi ‹pekçi direnifli-
nin neden ve nas›l sürdü¤ünü anlat›r
m›s›n›z? 

- Ayfle Arapgirli: En son Tekirda¤
Hapishanesi’ndeki sald›r› bizim bura-
da oturmam›z›n hakl›l›¤›n› bir kez da-
ha kan›tlad›. Bu, zulmün
daha da boyutlanaca¤›n›
gösteriyor. Ve bu daha
fazla evlad›m›z›n
tabutlar›n› tafl›ya-
ca¤›z anlam›na
geliyor. Dünya-
n›n en büyük ac›-
s› olan evlat ac›-
s›n› daha fazla ya-
flamak istemiyo-
ruz. Onlar direndik-
çe biz de aileler ola-
rak onlar›n sesi-solu¤u
olmaya, direnmeye devam
edece¤iz. 

- Savafl Özçelik: Abdi ‹pekçi Par-
k› günde binlerce insan›n geçti¤i mer-
kezi bir yer. Bu yan›yla sansürün en
koyusunun yafland›¤› günümüzde
"Hapishanelerde 120 ‹nsan Öldü.
Duydunuz Mu?" yaz›s›n›n yüzlerce
kifli taraf›ndan okunmas› bile sansürü
birçok yan›yla parçalamaktad›r. Gelip
bizlerle sohbet eden insanlar da kendi
etraflar›ndaki insanlara tecrit gerçe¤i-
ni anlatarak bizim görüntülü propa-
gandac›lar›m›z oluyorlar. 

- Yürüyüfl: Geçti¤imiz günlerde
baz› tacizler, tehditler olmufl. 

- Ayfle Arapgirli: Bayrak provo-
kasyonu yafland›¤› günlerde de küçük
çapl› provokasyon giriflimleri yafla-
m›flt›k. Son günlerde de birilerinin
yönlendirilip sözlü sataflmalarda bu-
lunmas› gibi polis taraf›ndan örgütle-
nen taciz ve provokasyon giriflimleri
yafl›yoruz. 

- Kadriye Akgün: ‹lk günkü olay-
da üç kifli flehitler panosunun önüne
geldiler. Ben de her zaman ki gibi tec-
riti anlatmak için kalk›p yanlar›na git-
tim. Konuflman›n bafl›ndan itibaren
ahlaks›zca fleyler söylemeye bafllad›-
lar. Bunlar halk›n ya da bizlerin bura-
daki amac›n› ö¤renmek isteyen birisi-
nin tepkileri olamazd›. 

- Ayfle Arapgirli: ‹kinci gün gelen
kifli kendini asker olarak

tan›tt›. ‹lk andan itiba-
ren polemik yarat-

maya çal›fl›yordu.
O ne derse desin
biz direnifli, tec-
riti anlatmakta
›srar ettik. O
arada telefonu
çald› ve -muh-

temelen yanl›fl-
l›kla- "malum

yerdeyim" dedi¤i-
ni duyduk. Biz bu

söylemi kimlerin kullan-
d›¤›n› biliyoruz tabii. 

- Kadriye Akgün: Benzer bir du-
rumu ertesi gün bir daha yaflad›k. Yi-
ne amac› provokasyon yaratmak, ta-
ciz etmek, moralimizi bozmak oldu¤u
aç›k olan biri geldi. Biz burada 700
gündür geceli gündüzlü tecriti anlat›-
yor, sansürü k›rmaya çal›fl›yoruz. F
tiplerindeki iflkenceler, katliamlar ve
onun karfl›s›nda direnen canlar›m›z
oldukça bizler de burada olmaya de-
vam edece¤iz. Yaz›n kavurucu s›ca-
¤›nda, k›fl›n dondurucu so¤u¤unda,
duymayanlara anlatmaya, unutanlara
hat›rlatmaya devam edece¤iz.

Abdi ‹pekçi’deki Kararl›l›k:
“Onlar direndikçe biz de aileler

olarak direnmeye devam edece¤iz.” ● “Ne Amerika, Ne Av-
rupa, Ba¤›ms›z Türkiye”
diyenler! 
Vatansever, devrimci gençler,
böyle dedikleri için yarg›lan›-
yorlar. 25 AA¤ustos’ta, ssaat
09.00’da, 111. AACM’de AAnka-
ra’da görülecek davada onlarla
yanyana olal›m!

●1 Nisan Davas› Sürüyor

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

●Adres De¤iflikli¤i

Temel Haklar Federasyonu’nun
mail adresi de¤iflmifltir. Fede-
rasyona 
federasyon1@yahoo.com.tr 
adresinden ulaflabilirsiniz.
Önceki mail adresleri art›k 
geçersizdir.  

Büyük
Direniflte fifiehit

Düfltüler

Hülya fifi‹MfiEK - 4 Mart 1963’te Erzin-
can’da do¤du. Pir Sultan ve Mahir sevgi-
siyle büyüdü, kendi deyimiyle “15 yafl›ndan
beri kat›ks›z bir anti-faflist”tir. Anadolu TA-
YAD’›n kurucu üyelerinden biriydi. F tipleri
gündeme geldi¤inde, Bursa’da destek eylemi-
ne bafllad›. Tutukland›. Eylemini b›rakmad›.
Tahliyesinin ard›ndan Küçükarmutlu’ya gele-
rek ölüm orucunu orada sürdürdü. 31 A¤us-
tos 2001’de, ölüm orucunun 286. gününde
Armutlu’daki direnifl evinde flehit düfltü.

F a t m a
Tokay KKÖSE -
14 Eylül 1967,
Elaz›¤-Alacaka-
ya Çatakl› Kö-
yü’nde do¤du.

1987’de Hacettepe Üniversitesi Tarih Bö-
lümü’nde ö¤renciyken devrim mücadele-
sine kat›ld›. 1990’a kadar, gençlik
örgütlenmesinde yerald›. Bir süre sonra
illegal örgütlenmede K›rflehir, Nevflehir ve
K›r›kkale sorumlusu olarak görev üstlen-
di. 1994’te tutsak düfltü. 19-22 Aral›k
katliam›n›n ard›ndan Kütahya Hapishane-
si’ne sevkedildi. Burada 6. Ölüm Orucu
Ekibi Direniflçisi olarak ölüm orucuna bafl-
lad›. 31 A¤ustos 2002’de flehit düfltü. 

28 A¤ustos 1980’de ‹stanbul 1
May›s Mahallesi’nde kendisine dev-
rimciyim diyenler taraf›ndan vuruldu.

31 A¤ustos 1992’de ‹stanbul Re-
flitpafla’daki evinde polis taraf›ndan
pusuya düflürüldü. Tüpgaz› silah ya-
parak direndi ve flehit düfltü. DEV-
GENÇ’in yönetici kadrolar›ndand›.

Barbaros KKADIO⁄LU

Devrimci bir ö¤retmendi. A¤us-
tos 1980’de K›rflehir’de polis ve jan-
darman›n açt›¤› ateflle katledildi.

Kemal AALTUN

30 A¤ustos 1983’te Almanya’n›n
devrimcileri Türkiye’ye iade etme po-
litikas›n› protesto etmek için, iade ka-
rar›n›n al›nd›¤› duruflma s›ras›nda
kendini mahkemenin penceresinden
atarak aram›zdan ayr›ld›.

G ü l n i h a l
YILMAZ - Sivas do-
¤umlu ve Çerkes mil-
l i y e t i n d e n d i r .
1980’li y›llar›n so-
nunda Ankara Üni-

versitesi Hukuk Fakültesi'nde ö¤renciyken
kat›ld› devrim mücadelesine. Legal, illegal çe-
flitli alanlarda sorumluluklar ald›. 

‹flkencelerden defalarca bafl› dik ç›kt›.
1993’te tutsak düfltü. Bulundu¤u hapishaneler-
de yönetici olarak görevler ald›. 19-22 Aral›k
katliam› s›ras›nda Çanakkale Hapishanesi’ndey-
di. Ölüm orucuna bafl›ndan itibaren gönüllüydü.
5. Ekiplerde ölüm orucu direnifline bafllad› ve
26 A¤ustos 2002’de ölümsüzleflti.

“Tüm de¤erlerimi-
zin ya¤maland›¤›, ada-
lete, ahlaka, onura da-
ir k›r›nt›n›n dahi b›ra-
k›lmak istenmedi¤i
koflullarda her fleyi-
mizle direnmekten,
savaflmaktan baflka
yol görmüyorum.”

“Halk›m›z, vatan›-
m›z... u¤runda savaflt›-
¤›m›z yaflama sebeple-
rimiz. Milyonlarca insa-
n›m›z›n çekti¤i ac›lar›n
yan›nda benim yaflaya-
caklar›m nedir ki?”

(Fatma TTokay KKöse)

Ekrem AAk›n SSAVAfi

A ¤ u s t o s
1991’de Yozgat Ak-
da¤madeni’nde geçir-
di¤i bir trafik kazas›n-
da kaybettik.

Sadrettin UU⁄URLU

Kas›m YYILMAZ



Kürt sorunu, yeni bir sorun de¤il-
dir. Tayyip Erdo¤an veya bir

baflkas›, sorunun ad›n› koysa da
koymasa da o sorun hep vard›. Kürt
sorunu 20-30 y›ll›k bir sorun da de-
¤il. 1984’te Eruh-fiemdinli bask›-
n›yla bafllamad›. Kürt ulusal müca-
delesi, sorunun nedeni de¤il, sonu-
cuydu. Kürt sorunu, Cumhuriyet ta-
rihinin bafl›ndan bu yana varolan bir
sorundur. E¤er böyle bir sorun ol-
masayd›, 80 y›ll›k katliam ve asimi-
lasyon tarihi olur muydu? Sorun 80
y›ll›kt›r. Ve 80 y›ld›r Türkiye ege-
men s›n›f› bu sorunu çözememifller-
dir. Çünkü 80 y›ld›r ve bugün de,
“Kürt sorunu”nu yaratan politikala-
r›n›n hiçbirini terketmifl de¤iller.

Tayyip Erdo¤an’›n ayd›nlarla gö-
rüflmesinde ve Diyarbak›r ko-

nuflmas›nda sarfetti¤i sözlerle “Kürt
sorununun çözümü için bir umut be-
lirdi” mi? Böyle bir umut belirdi¤i-
ni iddia edenler tarihe ve halk›n ha-
f›zas›na hakaret ediyorlar. Bize kan-
l› bir tarihi ve bu tarihteki tüm aldat-

ma ve aldanmalar› unutmam›z› söy-
lüyorlar. Cumhuriyet tarihi ve Os-
manl› tarihi, Kürtler’e karfl› benzer
manevralarla doludur. Bu tarih,
Kürtler’e yönelik hiçbiri gerçeklefl-
memifl vaatler mezarl›¤›d›r. Sadece
vaatler mezarl›¤› olmakla kalsa, yi-
ne neyse. Bu tarih, ayn› zamanda
Kürtler’e yönelik katliamlar›n sonu-
cu olan gerçek mezarl›klarla dolu-
dur. 35 bin ölüden sözediyor oligar-
flinin sözcüleri s›k s›k. Hangi 35
bin? A¤r›’da, Van’da, Dersim’de on-
binlerle katledilen Kürtler’in rakam›
yok mu? Niye anm›yor onlar› kim-
se? Kald› ki, 35 bin ölü diye ifade
edilen bilanço da Kürt halk›na karfl›
katliam politikas›n›n sonucu de¤il
mi? Kürt halk›n›n dili, kültürü ya-
sakland›¤›, kendi kaderini tayin hak-
k› gasbedildi¤i günden bu yana Kürt
sorunu var. 

Bu tarihle hangi düzen partisi
yüzleflebilir? Hangi düzen ikti-

dar› bu tarihle hesaplaflabilir? “Geç-
miflte yap›lan hatalar” diye yuvar-

lak bir söz, “Kürt realitesini kabul
ediyoruz” türünden demagojiler,
böyle bir yüzleflmenin, hesaplaflma-
n›n yerine konabilir mi? Baflbakan›n
iki kelimesinde keramet keflfeden-
ler, tarihle böyle bir yüzleflme ola-
mayaca¤›n› bilmiyor de¤iller. Ancak
onlar da düzen içine girip ayn› oyu-
nun bir parças› olmak isteyen bir po-
litik çizgi üzerinde hareket ettikle-
rinden aleni “aldatma”lara, göz göre
göre aldanmalar› kaç›n›lmaz oluyor. 

Ayd›nlar›n düpedüz teslimiyet
öneren ça¤r›lar›nda “olumlu-

luk” bulmak, Tayyip Erdo¤an’›n
birkaç demagojik cümlesine karfl›l›k
“ezber bozdu, heyecan verici” de-
¤erlendirmelerini yapmak, aldatma-
ya ortak olmaktan baflka bir anlama
gelmez. 18 A¤ustos tarihli Zaman
Gazetesi’nin Kürt milliyetçi hareke-
tin “ateflkes ilan edece¤ine” dair ha-
berinin bafll›¤› flöyleydi: “Demokra-
si aç›l›m› sonuç verdi, PKK ikinci
kez silah b›rak›yor”. Ortada bir “de-
mokrasi aç›l›m›” m› var? Olmad›¤›-
n› herkes biliyor, görüyor. Ama oli-
garfli kadar milliyetçi hareket de “di-
yalog, çözüm, bar›fl, AB kriterleri”
oyununu oynamaya raz› oldu¤u için,
AKP sanki Kürt sorununun çözümü
için ilk ad›m› atm›fl havas› yarat›la-
biliyor. 

Kürt sorunu nedir? Önce bu nok-
tadaki çarp›tmalar› ortadan kal-

d›rmak gerek. Kürt sorunu sadece
Kürtçe’nin serbest b›rak›lmas› soru-
nu de¤ildir. Kürt sorunu ilhak, imha

Kürt sorunu 80 y›ll›k bir sorundur. 
Ulusal sorunun oligarflik düzen içinde çözümü mümkün

de¤ildir. Kürt sorununun çözümü, iktidar sorunudur.
Çözebilecek iktidar, Devrimci Halk ‹ktidar›’d›r.  
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ve asimilasyon politikas› demektir.
Sorunun temeli “ilhak”t›r; imha ve
asimilasyon politikalar›, ilhak› sür-
dürmek için uygulanm›flt›r. Sorun
böyle al›nd›¤›nda Kürt sorununun
çözümünün de ad› flöyle konulacak-
t›r: Çözüm uluslar›n kendi kader-

lerini tayin hakk›’d›r. Hiçbir afla-
mada Kürt halk›na nas›l bir devlet
içinde yaflamak istedi¤i sorulma-
m›flt›r. Kurtulufl Savafl› döneminde
Kürt ulusunun siyasi iradesini orta-
ya koyabilece¤i bir örgütlenmesi,
daha önemlisi böyle bir uluslaflma
düzeyi yoktu. Ama sonraki dönem-
lerde de, Kürt halk›n›n belli ölçüler-
de ulusal kimli¤ini kazand›¤› dö-
nemlerde de kimse ona bu soruyu
sormad›. Çözümden yanay›m diye-
nin gerçek rengi, Kürt halk›n›n öz-
gür iradesini tan›yor musun sorusu-
na verdi¤i cevapta ortaya ç›kar. 

Kürt halk›n›n ulusal, sosyal ta-
lepleri kufla çevrilerek “çözüm”

formülü oluflturulamaz. Kürt milli-
yetçili¤i ve bir k›s›m burjuvalar,
“AB çerçevesi bizim için yeterlidir”
demiflti. Hay›r dedik, AB çerçevesi
Kürt sorununu çözmez. Kürtçe ana-
dilde e¤itimi bile talep etmekten
vazgeçip sorun “Kürtçe’nin serbest
b›rak›lmas›na, Kürtçe radyo TV ya-
y›n›na” indirgenmiflti. Avrupa ve
oligarfli bunu yapabilir, yapt›¤›nda
sizin talep edecek baflka bir fleyiniz
kalmayacak ve sorun yine çözülmüfl
olmayacak dedik. 

Burjuva s›n›rlar› içinde yap›labi-
lecekler bellidir. Dil serbestisi,

yay›n hakk›, kurs vb. Böyle bir “çö-
züm” ise, tekelci burjuvazinin sö-
mürü düzeninin sürmesinin önünde
hiçbir zaman engel de¤ildir. Oligar-
flik düzen içinde hiçbir iktidar Kürt
halk›na daha fazlas›n› veremez.
Hiçbir düzen iktidar›, Kürt halk›n›n
iradesini tan›maz ve kendi kaderini
tayin hakk› hayat bulmaz. 

‹flte bunun için Kürt sorununun çö-
zümü “iktidar sorunu”dur. Ulu-

sal sorunlar›n burjuva çözümleri ar-
t›k tarihin gündeminden ç›km›flt›r.
Emperyalizmin sömürgesi olan bir
ülkede, bu ba¤›ml›l›k sürdü¤ü müd-
detçe, ulusal sorunlar›n çözümü

yoktur. ‹ktidar hedefsiz bir mücade-
le, oligarflinin iktidar›na dokunma-
d›¤›, onun iktidar›n› kal›c›laflt›rd›¤›
için “Kürt sorununa” çözüm potan-
siyeli bile tafl›maz. ‹flte bu nedenle
Öcalan’›n “iktidar› hedeflemeyin”
teorisi, Kürt sorununu çözümsüzlü-
¤e mahkum etmenin teorisidir.  

Ulusal bask›, emperyalizm ve ifl-
birlikçileri taraf›ndan uygulan-

maktad›r. Ulusal bask›n›n bu sos-
yal-siyasal temeli ortadan kald›r›l-
mad›kça, çözümden sözedilemez.
Bu temeli ortadan kald›r›p ulusal
sorunun çözüm koflullar›n› olufltura-
cak tek iktidar biçimi, Devrimci
Halk ‹ktidar›’d›r. Ancak o zaman
ulusal haklar üzerindeki tüm bask›
ve k›s›tlamalar kalkabilir ve ancak o
zaman, Kürt halk›n›n kendi kaderini
özgürce tayin etme koflullar› oluflur. 

Tayyip Erdo¤an, bir yandan
“Kürt sorunu” diyor, di¤er yan-

dan “tek devlet, tek bayrak, tek mil-
let” diye 80 y›ll›k katliam ve asimi-
lasyon politikas›n›n slogan›n› hay-
k›r›yor. Kürt sorununun çözümü,
devletine, bayra¤›na kendisinin ka-
rar vermesidir. Bunun d›fl›ndaki her
çözüm, çözüm de¤ildir. “Tek mil-

let” ise, tart›flma d›fl›d›r. “Tek mil-

let” dayatmas›n›n oldu¤u yerde,
ulusal sorunun en dar anlamda, bur-
juva demokratik haklar içinde bile
bir çözümü sözkonusu de¤il demek-
tir. Cumhuriyetin 80 y›ll›k politika-
s›n›n esas› zaten “tek millet” dayat-
mas› de¤il mi? Kürt sorunu denilen
fley, bunun sonucu de¤il mi? Kürt
katliamlar›, Kürt’ün ad›n›, dilini
hatta Kürt kelimesinin kendini bile
yasaklamak “tek millet” politikas›-
n›n mant›¤› de¤il mi?

Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar›
içinde “tek millet” yaflam›yor.

Bu cumhuriyette çeflitli ulus ve mil-
liyetlerden birçok halk yafl›yor. Bu
tarihsel, siyasal, somut gerçe¤i ka-
bul etmeyenler ‹NKARCI’d›r. Oli-
garflinin tüm partileri böyledir ve
inkar politikas›n›n herkes taraf›ndan
onaylanmas› için  de 80 y›ld›r zul-
mediyorlar. 

Kürtler ayr› bir millettir. Devrim-
ci Halk ‹ktidar› bunu böylece

tan›yacakt›r. Tek devlet mi, iki dev-
let mi, bunu Kürt halk›na soracakt›r.
Biz; Türk, Kürt Marksist-Leninist-
ler, böyle bir soru soruldu¤unda,
görüflümüzü “tek devlet” olmak yö-
nünde belirtece¤iz; iki özgür ve eflit
halk›n tek devleti. Oligarflinin ikti-
dar›ndaki bir tek devlet de¤il, halk›n
devrimci iktidar›nda bir tek devlet.
Son söz halk›nd›r. 

PKK’nin mücadelesi bafllad›¤›n-
da, ulusal bir hareketin meflrulu-

¤u çerçevesinde bu hakk› tan›rken,
“Ba¤›ms›z Kürdistan” hedefine ve
ayr› örgütlenme, ayr› mücadele

anlay›fl›na karfl› ç›kt›k. Böyle bir
stratejinin Kürt sorununun çözümü-
nü sa¤layamayaca¤›n›, Kürt halk›-
n›n ulusal ve sosyal taleplerine ce-
vap veremeyece¤ini söyledik. Kürt
milliyetçi hareketin teori ve strateji-
sinin tam da belirtti¤imiz noktalar-
da t›kan›p, rotay› düzen içine dön-
dürdü¤ü bugün de ayn› fleyi söylü-
yoruz. Çeflitli biçimlerde gündeme
getirilen yar›m yamalak ve aldat›c›
formüllerin Kürt halk›na “çözüm”
olarak  sunulmas›n› kabul etmiyor
ve gerçek çözümü savunuyoruz. 

Türk milliyetçili¤i, Kürt sorununu
yaratand›r ve 80 y›ld›r katlede-

rek, asimile ederek bu politikay› sür-
dürmektedir. Ne Özal, ne TÜS‹AD,
ne AKP ne de baflka bir düzen gücü
ve ne de Amerikan veya Avrupa em-
peryalizmi bu sorunu çözemez. Çün-
kü yaratan ve o politikay› sürdüren
kendileridir. Kürt milliyetçili¤inin
de sorunu çözemeyece¤i görülmüfl-
tür. Çözümü ABD’ye, AB’ye havale
ederek, Özallar’dan, Tayyipler’den
medet umarak 80 y›ll›k sorun çözül-
mez. Feodal ve milliyetçi önderlikler
defalarca egemenlerle uzlafl›p yü-
züstü b›rakt›lar Kürt halk›n›. Onlarca
Kürt ayaklanmas›n›n büyük bölümü
böyle sonuçland›. “Son Kürt ayak-
lanmas›” da m› böyle sonuçlanacak?
Kürt milliyetçi hareketin bundan
sonra izleyece¤i çizgi ne olursa ol-
sun, “son Kürt ayaklanmas›” böyle
sonuçlanmayacak. Çünkü, tarihe son
Kürt ayaklanmas› olarak geçecek
olan ayaklanma, Kürt halk›n›n “hal-
k›n devrimci iktidar›n›” hedefleyen
ayaklanmas› olacakt›r. 
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Baflbakan Erdo¤an’›n ayd›nlarla
görüflmesinin ard›ndan gerçeklefl-
tirdi¤i Diyarbak›r gezisi, “ç›karma-
ya” de¤il, fiyaskoya dönüfltü. Daha
önce baflka burjuva politikac›lar›
taraf›ndan da dile getirilen “Kürt
sorunu vard›r” dedikleri için Kürt
halk›n›n onlar› güllerle karfl›layaca-
¤›n› düflünenler, sadece 600 kifliye
seslenmek zorunda kald›lar. 

Bugün Kürt sorununa iki cephe-
den yaklafl›mdan sözedilebilir.
Bunlardan birincisi devrimci cep-
hedir ve gerçek çözümün adresidir.
Süreç, herkese Kürt halk›n›n öz-
gürlü¤üne Devrimci Halk ‹ktidar›
ile kavuflabilece¤ini göstermeye
devam edecektir. 

‹kinci cephe ise burjuvazi cep-
hesidir ve Kürt ulusal sorununa te-
melde çözümleri yoktur. Onlar›n
kendi içinde nüans farklara daya-
nan kategorileri vard›r. Bunlar› da
dört gruba ay›r›rsak; Kürt milliyet-
çili¤i; AKP; ayd›nlar ve reformist-
ler ve Genelkurmay öncülü¤ünde-
ki, CHP, MHP gibi partilerin dahil
oldu¤u kesim olarak tasniflemek
yanl›fl olmayacakt›r. 

Diyarbak›r Fiyaskosu

ve AKP’nin Hesab› 

Daha önce birkaç defa program-
lanm›fl ancak “uygun ortam” kolla-
narak tarihi belirlendi¤i halde iki
defa iptal edilmiflti bu gezi. fiimdi
AKP “uygun ortam›n olufltu¤unu”
düflünerek gerçeklefltirdi geziyi.
Ancak Diyarbak›r halk›, alt› bofl
laflara karn›n›n tok oldu¤u mesaj›-
n› vererek dönüp bakmad› bu flova.
AKP’liler bu fiyaskoyu, “bu bir

miting de¤ildi, Toplu Konut Anah-
tar Teslim Töreniydi” gibi gerekçe-
lerle aç›klamaya çal›fl›rken, Milli-
yet yazar› faflist Taha Akyol’un her
yay›nlad›¤› DEHAP’›n eridi¤ini,
AKP’nin yükseldi¤ini anlatan ra-
kamlar›n, politikada her fley olma-
d›¤› ortaya ç›kt›.

Oysa, ayd›nlara dile getirdi¤i
“Kürt sorununa” iliflkin yaklafl›m-
lar sunacak, çözümün önünü aça-
cakt›, büyük beklentiler yarat›lm›fl-
t›. Hele bir de Diyarbak›r Belediye-
si’ni, Osman Baydemir’i resmi ola-
rak ziyaret ederse “sorun çözüldü
çözülecek k›vam›na” girecekti. 

Erdo¤an, Baydemir’i ziyaret et-
medi¤i gibi, beklentileri de bofl ç›-
kard›. Bu durum, manfletlere ve kö-
fle yaz›lar›na hayal k›r›kl›¤› olarak
yans›d›. Gezi öncesi “beklenti ç›ta-
s›n›n yüksekli¤inden” sözeden bur-
juva bas›n›n yazarlar›, bu ç›tay› su-
ni olarak kendilerinin yükseltti¤ini,
iyimserlik havas›n› alabildi¤ine
pompalad›klar›n› unutuverdiler. 

Peki neler söyledi Erdo¤an?

En güçlü vurgu “terör”dü. Hat-
ta, klasik devlet yaklafl›m› ile ana-
babalara, çocuklar›n› ihbar etmele-
ri ça¤r›s›nda bulundu. Ankara’da
“Kürt sorunu” sözü ön plana ç›kar›-
l›rken, bu kez oligarflinin flovenist
politikalar›ndan taviz vermeyece-
¤ine daha güçlü vurgular yap›ld›.
Bir anlamda, Genelkurmay ve flo-
venist cepheye, “yanl›fl anlamay›n”
diyordu Erdo¤an. Yine dilinde
“Kürt sorunu” vard› ama bu da ger-
çekten kabullendi¤i bir sorun olma-
n›n ötesinde, politik bir manevra-
n›n söylemi oldu¤u daha da aleni-
leflti. 

“‹lla her soruna bir ad koymak
da gerekmez” dedi Erdo¤an ve flöy-
le devam etti: “Çünkü sorunlar he-
pimizindir. Ama illa ‘ad koyal›m’
diyorsan›z Kürt sorunu bu milletin
bir parças›n›n de¤il, hepsinin soru-
nudur. Benim de sorunumdur. So-
runlar›n parça parça adresi ol-
maz.”

Kürt halk›n› muhatap almama-
n›n söylemidir bu. Gerçekte soru-
nun olmad›¤›n› söylemenin argü-
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man›d›r. Kürt’ün olmad›¤› Kürt so-
runu tariflerine al›flm›fl olan oligar-
flik gelenek, sorunu kerhen dile ge-
tirdi¤ini aç›k ederken, sorunun ulu-
sal bir sorun oldu¤unu reddederek
s›radan bir “sosyo-ekonomik” soru-
na indirgemeye çal›flm›flt›r.

Kürt sorununun düzeniçi anlam-
da dahi “çözümü” yönünde yeni
hiçbir aç›l›m yoktu Erdo¤an’›n ko-
nuflmas›nda. Sorunun çarp›t›lma
noktalar›ndan biri olan yoksulluk
konusunda da bir program› olmad›-
¤›n› ortaya koydu Erdo¤an. Bu ne-
denle ak›lda kalan tek fley, flunlar›
yapt›k dedi¤i, bölgeye özgü olma-
yan ve gerçe¤i de yans›tmayan pem-
be ekonomi tablosu ve makarna he-
sab›yd›!

Peki nas›l çözecekti AKP sorunu
o zaman? Öyle ya, ayd›nlar “ayn›
düflünüyoruz” demifllerdi Erdo-
¤an’la. Erdo¤an çözümü flöyle for-
müle etti: “Tek tevlet, tek millet ve

tek bayrak çerçevesinde çözüm!” 

“Tek millet”in Türkçesi fludur;

Kürt yoktur! 

Ayn› kafa yap›s›, Diyarbak›r’›n
hemen ard›ndan AKP’nin 4. kurulufl
y›ldönümünde yapt›¤› konuflmada
da sergilendi. Erdo¤an, “teröre kar-
fl› ortak mücadelenin gereklili¤ine”
dikkat çekerek, “ülkemizdeki farkl›
etnik gruplar› bir zenginlik sayar›z,
ama Anayasadaki Türkiye Cumhuri-
yeti vatandafll›¤› üst kimli¤ini tan›-
mak suretiyle” dedi. Erdo¤an, “Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandafll›¤›” üst
kimli¤inin tezahürünü de “Türk”

olarak niteledi. K›saca; “Kürt yok-

tur, herkes Türk’tür”.

AKP’nin “Kürt sorunu” söyle-
minin öteki yüzüdür bu ve gerçek
kafa yap›s›n› yans›tmaktad›r. Avru-
pa Birli¤i paralelinde, “tüm sorun-
lar gibi bu da daha çok demokrasi
daha çok vatandafll›k hukuku ile çö-
zülece¤ini” söylemesinin alt› tama-
men bofl ve soyut bir söylemdir. Bu
“vatandafll›k hukuku”nda; Kürt hal-
k›n›n kendi kimli¤iyle tan›mlanmas›
yoktur örne¤in. 

Geçmiflte hatalar›n yap›ld›¤›n›

dile getiren Erdo¤an, “büyük devlet,
güçlü millet kendisi ile yüzleflerek,

hatalar›n› ve günahlar›n› masaya
yat›rarak gelece¤e yürüme güveni-
ne sahip millet ve devlettir” diye
konufltu. 

Peki AKP; köy yakmalar ve bo-
flaltmalarla, kay›plarla, iflkenceler
ve infazlarla, d›flk› yedirmelerle,
kimyasal silah kullanmalarla, katli-
amlarla hesaplaflabilecek mi? Ha-
y›r, çünkü bu sözler de pratik karfl›-
l›¤›n›n bulunmayaca¤› bilinerek sar-
fedilmifltir. 

Her fley aldatma, politik ma-

nevra üzerine oturmaktad›r. ‹s-
lamc› yazarlar›n ö¤ütledikleri gibi
“Kürt’ün gönlünü alma”ya yönelik
söylemleri Erdo¤an en kaba haliyle
ve somut bir fley olmad›¤› için de
hamasete dayanarak yapmaktad›r.  

‹slamc› çizginin ulusal sorunu
yoksayan bu aldat›c› yaklafl›m›n› en
duru haliyle Ahmet Taflgetiren özet-
liyor. Erdo¤an’a ne yapmas› gerek-
ti¤ini anlatt›¤› 11 A¤ustos tarihli ya-
z›s›nda; Erdo¤an’›n “sizin için va-
r›m” diye yola ç›kmas›n›, mesela,
“bir köy evinde, bir mezrada sabah-
lamas›n›. Bir köye su getirmek için
kazma sallamas›n›. Kar alt›nda oku-
la giden bir çocu¤un s›rt çantas›n›
tafl›mas›n›. Emine Erdo¤an’›n, yol-
larda do¤um yapan bir kad›na heli-
kopter ulaflt›rmak için seferber ol-
mas›n›...” söylüyordu. Kürt sorunu-
na çözüm buydu islamc› çizgiye gö-
re. Gönlünü al, aldat! “Sorunu yok-
sayarsan yokolur”un bir baflka ver-
siyonu yani. Bir aya¤› Avrupa Bir-
likçilik’te, öteki aya¤› flovenizm ba-
ta¤›nda, bir yan›n› ‹slamc›l›k olufltu-
ran Erdo¤an da bunun bir karikatü-
rünü sergiledi Diyarbak›r’da. 

K›saca Baflbakan’›n söyledikle-
rinde bir “yenilik” yoktur. 

Konuflman›n tümü de¤erlendiril-
di¤inde ortaya ç›kan temel mant›k,
“Kürt sorunu yoktur, terör soru-

nu vard›r” fleklindedir. Bu konuda
zoraki yorumlar yaparak olumluluk-
lar arayanlar, gerçekte Kürt halk›n›n
özgürlü¤üne, ulusal sorunun çözü-
müne de¤il, oligarflinin politikalar›-
na hizmet etmifl olurlar. Ayn› Erdo-
¤an’›n, dünüyle bugünkü söylemi
aras›ndaki fark hat›rlanmayacak m›,

sorulmayacak m›? 

Erdo¤an ile Genelkurmay ara-
s›nda özde fark yoktur, söylemdeki
farkl›l›klar iç politik manevraya, se-
çim oyununa ve oligarfli içi inisiya-
tif almaya, Genelkurmay ile iktidar
kavgas›na hizmet etmektedir. Erdo-
¤an’›n konuflmalar›n› üç cümlede
özetlemek gerekirse fludur; “Tek
devlet, tek millet ve tek bayrak çer-
çevesinde Kürt meselesine çözüm...
Terörle mücadele... Bu mücadelede
ayd›nlar dahil herkesi kullanma...”

Genelkurmay: “Kürt

Sorunu Yoktur” 

PKK’nin ateflkesi bozmas›n›n ar-
d›ndan, yeniden oligarfli içi iktidar
kavgas›nda inisiyatif almaya giriflen
Genelkurmay, AKP’nin politik ma-
nevralar› karfl›s›nda henüz resmi bir
aç›klamada bulunmad›. Ancak, 23
A¤ustos’taki MGK’da AKP’nin
önüne koymak üzere haz›rlad›¤› ve
bas›na “s›zd›rd›¤›” rapor, geleneksel
inkar politikas›ndan taviz verilme-
yece¤ini gösteriyordu. 

Raporun ana mant›¤›n›; “Kürt
sorunu de¤il terör sorunu” oldu¤u
oluflturuyor. Bu çerçevede de “daha
fazla yetki, yasal düzenleme” isteni-
yor ve “bu tür aç›klamalar›n terörle
mücadeleye zarar verdi¤inin” alt›
çiziliyor. Raporda ayr›ca, Genelkur-
mayca bir süre önce de dile getiri-
len, “terörle mücadelenin sivil un-

surlar› da dahil ederek topyekün

bir mücadele fleklinde sürdürül-

mesi” de yeral›yor. (Ki, Erdo¤an’›n
konuflmalar›nda da bu vurgu s›kça
yap›lmaktad›r.) 

Oligarflinin geleneksel Kürt poli-
tikas›na uygun bir rapor. Ony›llard›r
de¤iflmeyen zihniyet, katlederek,
yoksayarak, asimile ederek faflist
politikay› sürdürmek istiyor Genel-
kurmay. 

CHP, MHP ‹le Ayn›

Yerde Bulufltu

Ayd›nlar›n giriflimlerine, Erdo-
¤an’›n “Kürt sorunu” söylemine da-
hi tahammül edemeyenler de az de-
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¤ildi elbette. Genelkurmay parale-
linde hareket eden flovenist kesim-
ler, yine yan yana geldiler. 

Bunlar aras›nda en çarp›c› olan›
ise CHP’dir. Asgari demokratl›k va-
s›flar›n› yokeden CHP, tam anla-
m›yla MHP ile paralellik kurdu, flo-
venizmde MHP’lileflme yolunda bir
ad›m daha att›. 

Kürt sorununu terör sorunu

olarak gören CHP lideri Baykal,
Erdo¤an’a verdi¤i bir cevapta, Ge-
nelkurmay’›n asfalt yol iste¤ini dile
getirerek, “Baflbakan kan› durdur-
mak istiyorsa Güneydo¤u’daki yol-
lar› asfaltlas›n” diyordu. Yani, bu
insanlar neden da¤a ç›kt›, neden
ölüyor, öldürüyor gibi sorular
CHP’yi ilgilendirmiyor; TSK’n›n
istedi¤ini yapal›m, ezelim, yokede-
lim mant›¤›n› ifade ediyor.  

Baykal, 14 A¤ustos günü Bursa
‹l Kongresi’nde yapt›¤› konuflmada
da “Kürt sorunu” ifadelerine öfke
kustu. Böyle bir sorunun olmad›¤›n›
ima eden Baykal, sorunu MHP gibi
“Türkiye’nin terör sorunu var” di-
ye tan›mlad›. Ayn› CHP 8 y›l önce
“Kürt sorunu” raporu haz›rlam›flt›
oysa. Burjuva politikac›l›¤›n›n k›-
l›ktan k›l›¤a girmede nas›l maharet-
li oldu¤unun bir örne¤iydi. Baykal
da o zaman raporu Diyarbak›r’da
aç›klam›fl, Kürt halk›n›n oyunu al-
may› amaçlam›flt›. Raporda demok-
ratikleflmeden sözediliyor ve “Kürt
sorununun ülke içi demokrasi soru-
nu” oldu¤u tespit edilerek “etnik

duyarl›l›klara demokratik çözüm

gerekir” deniliyordu. 

Peki ne olmufltu, de¤iflen neydi?

Baykal bu yöndeki elefltirilere
verdi¤i cevapta, özetle, “o zaman
Kürt anadili ö¤renme, yay›n yapma
ile ilgili k›s›tlamalar vard›. Biz bun-
lara ihtiyaç var diyorduk. Bu anlam-
da sorun var diyorduk. Bugün yasa-
lar ç›kar›ld›, böyle bir sorun yok”
dedi. Yani Baykal’a göre “Kürt so-

runu AB yasalar›yla çözüme ka-

vuflmufltu, ötesi terördü.”

CHP, MHP’nin yerine oynaya-
rak oy hesab› yap›yorsa fena halde
yan›l›yor. En ala flovenistin asl› var-
ken taklidini kim ne yaps›n. Ama flu

bir gerçek ki, bugün CHP birçok
alanda gericili¤in temsilcisi haline
gelmifltir. 

fiovenist cephede elbette sadece
CHP yok. MHP, DYP, ANAP baflta
olmak üzere inkarc› aç›klamalar,
“Kürt sorunu yoktur, terör sorunu
vard›r” beyanatlar› birbirini izledi. 

Burjuva bas›ndaki AB’ciler, ay-
d›nlar, AKP ile birlikte aldatma oyu-
nunun parças› olurken, bir kesim de
flovenist cephenin sözcülü¤ünü yap-
t›. Hürriyet Baflyazar› Oktay Ekfli,
16 A¤ustos tarihli yaz›s›nda bu kesi-
min ortak düflünce ve ruh halini flu
sözlerle özetliyordu: 

“Birileri gibi ‘Kürt halk› için öz-
gürlük’ten yana de¤iliz. Çünkü o
yaklafl›m›n Türk ulusunu etnik
parçalanmaya götürece¤ini (abç)
görmemek için ya çok aptal olmak
yahut gördü¤ü halde bunu isteyecek
kadar hain olmak gerekir.

Birileri akl›n› ‘siyasal çözüm’e
takm›fl. ‘Diyalog’ tek çare imifl...
Hangi siyasal çözüm? Kiminle diya-
log? Say›n Süleyman Demirel de bir
ara baflbakanl›¤› s›ras›nda ‘Kürt re-
alitesini kabul ediyoruz’ dedi. Ama
Kürt gerçe¤i ile bafllay›nca nerede
durabilece¤ini hiç söyleyemedi.”

“Sak›n ‘Kürt sorunu’ demeyin,
nereye gidece¤i belli olmaz diye,
yoksayal›m” telkinin bulunan bu
kafaya göre, zaten ortada Kürt diye
bir halk da yok. “Türk ulusunun et-
nik parçalanmas›” ne demek? Bir
ulus tek bir “etnik yap›y›” ifade etti-
¤i için ad›yla san›yla an›l›r. Örne¤in
“Türk ulusu”, Türkler’i ifade eder.
Yani Türkler’i parçalay›p baflka bir
ulus ç›kmaz. Ama Kürt halk›n› da
“Türk ulusu” içinde sayarsan›z,
böyle saçmal›klar ortaya ç›kar. fio-
venizm bilimsel düflünmeyi, akl›,
mant›¤› da böyle yokediyor. 

Emin Çölaflanlar, Taha Akyollar,
Necati Do¤rular, Cumhuriyet yazar-
lar›n›n birço¤u, hem Kürt sorunun-
da çözümden dem vurup hem de
Genelkurmay’›n OHAL’i geri iste-
mesine hak veren Fatih Altayl› gibi-
leri, nüans farkl›l›klarla flovenist
zihniyeti yans›tmaktad›rlar. 

Üstelik hepsi demokrat geçinir-
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❖Hani yollar ‘halka hiz-
met’ için yap›l›yordu?..
Kürt sorunu tart›flmas›na paralel
bir baflka tart›flma sürüyor. O da
Genelkurmay’›n yollar›n asfalt-
lanmamas› yüzünden may›nl›
sald›r›lara maruz kald›klar› yö-
nündeki aç›klamas›. Bu konuda
Genelkurmay’›n hükümete resmi
talepte bulundu¤u, AKP’nin yol-
lar›n bir k›sm›n› asfaltlad›¤› vb.
bas›nda yerald›. Bugüne kadar
Do¤u ve Güneydo¤u’daki yolla-
r›n “halka hizmet oldu¤u” ya-
lan› tekzip edilmifl oluyor. Dev-
rimciler bu yollar›n kapitalist pa-
zara döflenen yollar olmas›n›n
yan›s›ra, halk›n mücadelesini
bast›rmak amac›yla yap›ld›¤›n›
hep söylediler. Generaller flimdi
kendi dilleriyle ifade ediyorlar.
Ama tek sorun asfalt yollara ma-
y›n döflenip döflenmeyece¤i so-
runu de¤ildir. As›l olarak askeri
birliklerin bölgenin her alan›na
h›zla ulaflarak katliamlar gerçek-
lefltirmesi sorunudur. 

❖Bir Gün fiyaskoyu niye
gizledi?.. ÖDP’nin gazetesi
Bir Gün, Tayyip’in Diyarbak›r
gezisindeki fiyaskoyu bile gizle-
meye çal›flt›. Burjuva bas›n dahi
manfletlerden fiyaskoya dikkat
çekerek, Kürt halk›n›n sessiz
mesaj›na dikkat çekerken, Bir
Gün geziyi, “Kürt sorunu herke-
sin sorunu” (13 A¤ustos) bafll›-
¤›yla veriyor, içeride de Erdo-
¤an’›n “sorunu milletle birlikte
çözece¤iz...” sözlerini bafll›¤a ç›-
kar›yordu. Bu bir tercihtir. Çün-
kü yaratt›klar› illüzyonun bozul-
mas›n› istemiyor ve burjuva ba-
s›n›n köfle yazarlar›n›n dahi elefl-
tirdi¤i noktalar› de¤il, ayd›nlarla
görüflmenin ard›ndan yap›lan
aç›klamada oldu¤u gibi, “hisset-
tiklerini” bafll›klar›na tafl›yor. Bu
anlamda sol bir gazetecili¤i b›ra-
k›n okuruna karfl› sorumlu gaze-
tecilik bile politik ç›karlar›n al-
t›nda eziliyor....



ler, Kürt halk›n›n b›rak›n ulusal hak-
lar›n› asgari demokratik haklar›n›
bile çok görürler. Bu iklimin de-
mokratlar› da böyle oluyor!

Ayd›nlar ve Reformizm

“Hissediyor”; Kürtler

Kendini AB’nin Kuca¤›na

B›raks›nlar!

Erdo¤an ile görüflen ayd›nlar ve
ÖDP reformizmi de Diyarbak›r’da
hayal k›r›kl›¤›n› yaflad›. Avrupa Bir-
likçi Ali Bayramo¤lu’nun Diyarba-
k›r’da Tayyip’i onbinlerin karfl›la-
mamas›n›n suçunu Belediye Baflka-
n› Osman Baydemir’e yüklemesi
de, bu hayal k›r›kl›¤›n›n bir ifadesi
ve “neden oyuna uymuyorsunuz”
tepkisiydi. 

Buna karfl›n zorlama iyimser ha-
va yaratma çabalar› sürdürüldü ve
dönüp dolafl›p ‘s›ra PKK’de, flimdi

ateflkes olmal›’ noktas›na gelindi. 

Örne¤in, görüflmeciler aras›nda
da yeralan Cumhuriyet yazar› Oral
Çal›fllar hükümetin “ilk hamleyi”
yapt›¤›n› belirterek “S›ra Kürtlerin
flimdiye kadar  'bar›flç› çözüm' öneri-
lerinin içini doldurmalar› ve fliddetin
bir ç›k›fl yolu olmad›¤›n› görüp sivil
taleplerinde ›srarc› olmalar›d›r” di-
yordu. (19 A¤ustos) Çal›fllar bir bafl-
ka yaz›s›nda da; Erdo¤an’›n “çözüm”
için “adımlar atmaya niyetli oldu¤u

izlenimi edindi¤ini” söylüyordu. 

Can Dündar ise, “ortam›n yumu-
flamas› için PKK’nin, Baflbakan’›n
ad›m›n› ateflkesle cevaplamas› gerek-
ti¤ini” buyuruyordu. (16 A¤ustos,
Milliyet)

13 A¤ustos tarihli Bir Gün’de ye-
ralan aç›klamalar›nda; KESK Genel
Baflkan› ‹smail Hakk› Tombul, Erdo-
¤an’›n mesajlar›n›n “çok önemli” ol-
du¤unu ifade ederek, “PKK’nin ko-
flulsuz olarak silahlar› susturmas›
gerekir” derken, hükümetin yapma-
s› gerekeni de “sosyal ve ekonomik
ad›mlar›n at›lmas›” olarak tarif edi-
yordu. D‹SK Genel Baflkan› Süley-
man Çelebi de koroya kat›larak, “bu
noktada di¤er tarafa da önemli gö-
revler düflüyor. Her türlü sald›r› ve
fliddet son bulmal›” diyordu.

Tüm bu aç›klama ve yaz›lara ba-
k›ld›¤›nda, adeta ortada hükümetin
att›¤› bir ad›m varm›fl da, PKK de

buna karfl›l›k vermeliymifl gibi bir
hava üzerinden konufluluyor. Ayd›n-
lar›n ön planda yerald›¤› kampanya-
n›n ana hedeflerinden biri de buydu.
“Somut ad›m at›lmal›” gibi ifadeler
arada ediliyor olsa da, gerçekte tüm
mesele PKK’ye silah b›rakt›rmakta
dü¤ümlenmektedir. Ötesinin, yani
Kürt halk›n›n onlar› ne kadar ilgi-
lendirdi¤i tart›flmal›d›r.

Bu kesimlerin kampanyas›n›n
çerçevesini Avrupa Birli¤i olufltur-
maktad›r. Kürt halk›na söylenen flu-
dur; Avrupa Birli¤i sürecinin de-

vam› için silahlar› susturun, AB

çözecek! Nas›l çözecek? PKK’nin
tasfiyesini içeren, göstermelik k›r›n-
t› haklar›n yerald›¤› yasal düzenle-
melerle. Bu nedenle ayn› kesimler,
“Kürt dil kursu, yay›n” gibi düzen-
lemeleri alabildi¤ine abartt›lar, hatta
tüm bir AB yasalar›n› “demokratik

devrim” diye nitelendirdiler. Ken-
disine sosyalist diyenlerin, emper-
yalist projeyi önlerine alarak Kürt
halk›na teslimiyet dayatmalar›, tra-
jik bir durumdur. 

Gerçekte kendilerinin de “AKP
flu ad›m› att›” diyebilece¤i, “umut-
luyuz”un alt›n› doldurabilecekleri
hiçbir fley yoktur. Erdo¤an ile gö-
rüflmeye kat›lan ÖDP’li Hakan

Tahmaz’›n 13 A¤ustos tarihli Öz-
gür Politika’daki demeci bu bak›m-
dan çarp›c›d›r. 

“Kürt sorununun çözümü konu-
sunda ilk defa tünelde bir ›fl›k görül-
dü¤ünü” iddia eden ÖDP Genel
Baflkan Yard›mc›s› Hakan Tahmaz
da, PKK'ye, hükümete flans tan›ya-
rak eylemlerini durdurma ça¤r›s›
yapt›ktan sonra bu “›fl›¤›” nas›l gör-
dü¤ünü flöyle ifade ediyor:

“Hükümet ataca¤› ad›mlara ilifl-
kin somut bir formül önermedi. An-
cak Baflbakan ve beraberindeki he-
yet Kürt sorununun çözümünde bir
yönelime ve aray›fla girmifltir. En
az›ndan ben öyle hissettim”. 

Sosyalistler ve ayd›nlar sorunla-
ra ve çözümüne böyle mi yaklafl›-
yor; “‹zlenim edindim... öyle his-

sediyorum...” gibi lastikli laflarla
konuflup, sonra da Kürt halk›n›n bu-
na inanmas›n› istiyorlar. Ortada bir
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❖Özkökler’in “çözümden, samimiyetten” anlad›klar›
herkesin onlar gibi düflünmesi... Kürt milliyetçi hareketine
karfl› kuflatma kampanyas›n›n bafl›n› çeken Do¤an Medya’n›n kurmayla-
r›ndan Ertu¤rul Özkök, burjuva bas›n›n “çözüm”den sözederken, ak›lla-
r›nca DEHAP’l›lar›n samimiyetini s›nava çekerken, ne kadar riyakar, ya-
sakç› olduklar›n› gözler önüne serdi.

17 A¤ustos tarihli Hürriyet’teki köflesinde, Orhan Do¤an’›n tahliye olma-
lar›n›n ard›ndan Hürriyet’le yapt›¤› röportajda, Öcalan’a af ç›kar›lmas›n›
istedi¤i sözlerini sansürledi¤ini itiraf eden Özkök, bunu da kendisinin
hissiyat› ile aç›kl›yor. Yani iflime gelmeyeni söyledin, öyleyse sansürle-
rim diyor. “Öcalan’a af” istemek, iyi niyetin üzerine at›lm›fl bir bombay-
m›fl. fiart› da flu: Orhan Do¤anlar PKK ile iliflkilerini kesmeliymifl. Tür-
kiye Cumhuriyeti Susurluk’ta derin devletle hesaplaflm›fl, onlar da kendi
derin çeteleri (PKK kastediliyor) ile hesaplaflmal›ym›fl. 

Güya “çözüm” istiyorlar, ama yalan. Gerçekte teslimiyet istiyorlar ve bu-
nun olmad›¤› koflullarda da kan istiyorlar.  

Ayd›nlar ve reformizmin

kampanyas›n›n

çerçevesini Avrupa

Birli¤i oluflturmaktad›r.

Kürt halk›na söylenen

fludur; AB sürecinin

devam› için silahlar›

susturun, AB çözecek! 



fley yokken oldu¤una, “tünelde kop-
koyu bir karanl›k” gizlenemezken,
›fl›k oldu¤una inand›rmaya çal›fl›-
yorlar. Sak›n o “›fl›klar” zoraki par-
latmalardan yay›l›yor olmas›n!

Bunlar hep zorlama iyimserlik
yaratma, zorlama olumluluklar bul-
ma u¤rafl›n›n yans›malar›d›r. 

AB projesiyle hareket edenle-

rin çözümleri yoktur. Bu nedenle
Erdo¤an’la görüflmelerinde dile ge-
tirdikleri de sorunun tali yanlar› ol-
mufltur. Örne¤in, Diyarbak›r konufl-
mas›n› “halka verilen rahatlat›c›
mesaj bak›m›ndan baflar›l›” bulan,
Erdo¤an'la görüflen ‘Yurttafl Heye-
ti'nin sözcüsü Gencay Gürsoy, se-
çim baraj›n›n düflürülmesini istiyor.
Tutun ki, düfltü; DEHAP ya da DTH
parlamentoya girdi. “Kürt sorunu-
nun çözümünün ad›m›” m› oluyor?
‹spanya’da Batasuna da parlamen-
toya girmiflti, ama burjuvazi AB
deste¤iyle partiyi yasaklamaktan
çekinmedi. Geçmiflte DEP millet-
vekilleri parlamentodayd›... 

Mesele, “bak›n parlamentoda
konufluyorsunuz, o zaman silahl›
mücadeleye ne gerek var” meselesi
ise; burada solculuk, sosyalistlik
yoktur. Bir halk›n kaderini düzen
batakl›¤›na gömmek vard›r. 

Ulusal bir sorun bu düzeyde s›¤-
laflt›r›l›r ve Avrupa Birlikçili¤e kur-
ban edilirse, ortaya ç›kacak olan da
baflka “çözüm” önerileri ol-
mayacakt›r. En fazla, “biraz daha
dil, kültür özgürlü¤ü”; gerisi yoktur.
Hiçbirinin dilinden “uluslar›n kendi
kaderlerini tayin hakk›”na dair tek
bir kelime duyamazs›n›z. 

Kürt Milliyetçili¤i Yeni

Hayal K›r›kl›klar›n›n

Zeminini Haz›rl›yor

Dergimiz yay›na haz›rlan›rken
Kongra-Gel ad›na, geliflmelere ilifl-
kin bir aç›klama haz›rl›¤› söz-
konusuydu. Bas›na yans›yan bilgiler
ise, Erdo¤an’a cevap olarak “atefl-
kes” ilan edilece¤i fleklindeydi. Bu
konuda ayr› bir de¤erlendirmeyi
sonraya b›rakarak, Erdo¤an’›n ay-
d›nlar görüflmesi ve Diyarbak›r’daki

aç›klamalar› üzerine Kürt milliyet-
çili¤inin tavr›na bakal›m. 

Reformizm, ayd›nlar ve bir
k›s›m Kürt milliyetçi çevre nüans
farkl›l›klarla AB çizgisinde, PKK’yi
ateflkese zorluyor bir süredir. Bu
konuda ideolojik, politik bir kam-
panya yürütülüyor. Ayd›nlar görüfl-
mesi de bu paraleldeydi.  

Erdo¤an’›n somut hiçbir fley
söylemedi¤ini, ‹mral›’da çizilen
düzeniçi çözümün dahi yak›n›ndan
geçmedi¤ini Kürt milliyetçileri de
bilmektedirler. Nitekim bunu çeflitli
aç›klama ve yaz›larda da dile getir-
diler. Örne¤in, PKK yöneticilerin-
den Mustafa Karasu, 18 A¤ustos
tarihli Özgür Politika’daki “amaç

çözüm mü aldatmaca m›?” bafll›k-
l› yaz›s›nda; “özel savafl›n tüm top-

lumsal kesimlerin deste¤ini al›p

PKK’yi bo¤al›m” politikas›ndan
sözediyor ve “Erdo¤an da büyük
olas›l›kla Kürt sorununu çözmekten
çok bu hedefle yola ç›kt›. ‹lk önce
gerillay› ve PKK’yi da¤›t›r›z sonra
da göstermelik baz› fleylerle bu ifli
kapat›r›z düflüncesinde oldu¤unu
gösteren iflaretler fazlas›yla var”
diyor.

Ancak ayn› çizginin politik
kurulufl ve kiflileri, tam tersine bir
havay› pompalayarak, tam da Er-
do¤an’›n bu amac›na hizmet ediyor-
lar. Örne¤in, gezi öncesi ortak aç›k-
lama yapan DEHAP’l› 57 belediye

baflkan›, “silahlar›n susmas› için
operasyon ve çat›flmalar›n ön koflul-
suz olarak durdurulmas›n›” istedik-
ten sonra, “Baflbakan’›n mesaj›n›

heyecan verici” buldu¤unu aç›k-
l›yor ve “mesaj› herkes taraf›ndan
desteklenmelidir” diyorlar.

Yine Demokratik Toplum
Hareketi ad›na Leyla Zana, Hatip
Dicle, Orhan Do¤an ve Selim
Sadak’›n aç›klamas›nda, “PKK’nin
silahl› eylemlere derhal ve önkoflul-
suz son vermesi” istenirken, Er-
do¤an’›n aç›klamalar› “anlaml›” ve
“Cumhuriyet tarihinde geleneksel

devlet politikalar›nda bir ezberi

bozan” aç›klama olarak de¤erlen-
diriliyor. DTH’ye göre, gezi de
“Türkiye’de bar›fl ve huzur or-

tam›na vesile olacak yeni bir say-
fan›n aç›lmas› anlam›na geliyor”. 

Ortada bir “ezber bozma” ol-
mad›¤›n› herkes biliyor, ayn› “ez-
ber” daha önce de iktidarlar taraf›n-
dan “bozulmufl” ve bunlar›n politik
manevralar ve aldatma oldu¤u ac›
bir flekilde görülmüfltür. 

Oligarflik iktidar›n PKK’yi tas-
fiye plan› ve AB yasalar› çer-
çevesinde k›r›nt›larla Kürt halk›n›
aldatma politikas›na hizmettir bu
aç›klamalar. Bir baflka deyiflle Kürt
halk›n›n kand›r›lmas›na, onlar›n
kaderleriyle oynanmas›na ortak
olunmaktad›r. Kürt milliyetçili¤i
ideolojik, politik t›kan›kl›¤›n› böyle
aflamaz. Bu yol, imhan›n bir baflka
biçimidir. 

9

21 A¤ustos 2005 / 14

15 A¤ustos 1984
Y›ldönümünde

eylemler

15 A¤ustos 1984; PKK’nin Siirt'in
Eruh ve Hakkari'nin fiemdinli ilçesin-
deki askeri noktalara bask›nlar düzen-
leyerek, silahl› mücadeleyi bafllatt›¤›
tarihtir. 15 A¤ustos’un y›ldönümünde
çeflitli kentlerde gösteriler düzenlendi.

Eylemlerde, “Abdullah Öcalan'› sa-
hiplenme kampanyas›”na destek slo-

ganlar› at›ld›.



Milattan
önce 7. yüz-
y›lda kurulan
Med Devleti,
K ü r t l e r ’ i n
tarihteki ilk
devleti say›-
l›r. O gün
b u g ü n d ü r
Kürtler bir
daha devlet
kuramad›lar.

Sonraki yüzy›llarda çeflitli beylikler
kurmalar›na ra¤men, bir devletleri
olmad›. Med Devleti y›k›ld›ktan
sonra, Kürdistan’›n büyük bölümü
Makedon Kral› ‹skender’in ordular›
taraf›ndan iflgal edildi. ‹flte Kürtle-
r’in bundan sonraki tarihi hep iflgal
alt›nda geçecektir. Kürt afliretlerinin
tarihteki izleri, ancak flu veya bu
imparatorlu¤un tarihi içinde sürüle-
bilecektir. Persler, Sasaniler, Eme-
viler, Abbasiler, Bizans, Mo¤ollar,
Karakoyunlular diye uzay›p gidiyor
istilac›lar›n listesi. 

Bu istilalardan Arap istilas›,
Kürtler’in tarihteki ad› üzerinde de
belirleyici bir etki yapt›. Arap istila-
s›na kadar Kürdistan'a "Kordu" ve
Kürt halk›na da "Kordular" denil-
mekteydi. Arap istilas›ndan sonra
Kordu bölgesi halk›na Kürt veya
Kurd; ço¤ul olarak da E'krad (Kürt-
ler) denilmeye baflland›. 

‹lk parçalanma, 

ilk “muhtariyet”

Osmanl› ve Safevi ‹mparatorluk-
lar› aras›ndaki Çald›ran Savafl› Kürt
tarihinde önemli dönüm noktalar›n-
dan biridir. Tarih 1514’tür. Görü-
nürdeki neden fiiilik-Sünnilik ara-
s›ndaki mezhep çat›flmas›na dayan-
sa da Osmanl›-Safevi mücadelesi-
nin temeli ekonomiktir. Her ikisi de
imparatorlu¤unun s›n›rlar›n› genifl-
letip verimli ovalara ve ticaret yol-
lar›na ulaflmak istemektedir. Os-
manl›-Safevi aras›ndaki bu çekifl-

menin savafl alan› ise Kürdistan top-
raklar›d›r. S›n›rlar orada kesiflmek-
tedir. Bu nedenle her iki devlet de
Kürt afliretlerini kendi yan›na çek-
meye çal›fl›r, bunun için bazen bas-
k› yapar, bazen ayr›cal›klar tan›rlar.
Tabii en çok da Kürt afliretlerin bö-
lünmüfllü¤ünden Alevi, Sünni, fiafi-
lik ayr›m›ndan yararlan›rlar. Yavuz
Sultan Selim, Bitlis Emiri ‹dris-i
Bitlisi arac›l›¤›yla Sünni Kürt afli-
retlerini yan›na çeker. Kürt afliretler,
Türkmen Aleviler’e karfl› giriflti¤i
k›r›mda Yavuz Sultan Selim’in ya-
n›nda yeral›r. Öyle ki Kürt Alevi
afliretler de katliam›n hedefi olur;
Kürt, Kürt’e katlettirilir. Çünkü,
din, “ulusal kimlik”ten daha ön
plandad›r. 

Van Gölü'nün kuzey do¤usunda
bulunan Çald›ran Ovas›’nda ger-
çekleflen Çald›ran Savafl›’nda Os-
manl› ordusunun say›ca ve teknik
üstünlü¤ü karfl›s›nda fiah ‹smail’in
ordusu yenilir. Bu savaflla fiili ola-
rak yeni s›n›rlar oluflur ve Kürdistan
fiili olarak Osmanl› ve Safevi dev-
letleri aras›nda ikiye bölünmüfl olur.
Genelde tarihçiler Kürdistan top-
raklar›n›n ilk bölünüflü olarak 17
May›s 1639 tarihli Kasr-› fiirin An-
laflmas›’n› gösterirler. Evet, Kasr-›
fiirin Anlaflmas›’yla Kürdistan ta-
rihte ilk kez resmi bir anlaflma yo-
luyla parçalanm›flt›r. Ancak Çald›-
ran Savafl› sonras›ndaysa savafl›n
sonucu olarak ortada bir anlaflma
metni olmamas›na karfl›n Kürdistan
topraklar› iki ayr› devlet taraf›ndan
pay edilmifltir.  

Osmanl› ‹mparatorlu¤u, Safevi-
ler karfl›s›nda bu zaferi, esas olarak
Kürt afliretlerine borçludur. Bunun
karfl›l›¤›, yine ‹dris-i Bitlisi'nin ön-
derli¤inde, 1514 y›l›nda Yavuz Sul-
tan Selim ile 23 Kürt beyli¤i aras›n-
da imzalanan anlaflmad›r. Bu anlafl-
ma, bir bak›ma iflgal ve istila alt›nda
Kürtler’e tan›nan ilk “muhtariyet”in
belgesidir. Anlaflman›n maddeleri
flöyledir:

“fieyh ‹dris'in çal›flmalar› saye-
sinde ve kuflkusuz Osmanl› Sulta-
n›'n›n ç›karlar›na uygun olarak
Kürtler için flu haklar tan›nm›flt›r; 

10

21 A¤ustos 2005 / 14

As‹lhak
mha
milasyon

80 yy›ll›k
Kürt 

politikas›

Bölüm 1

Zulmün Osmanlı’ya Uzanan Kökleri

Anlataca¤›m›z ac›l› bir tarihtir.
Tarihi boyunca devletleflemeyen,
devletlefltirilmeyen, istilalar alt›nda
yaflam›fl, kendi iç parçalanm›fll›k-
lar›n›n bedelini a¤›r ödemifl, zulme
direnebilmek için da¤lara çekil-
mek zorunda kalm›fl, dili yasak-
lanm›fl, ad› yasaklanm›fl, kendisi
yoksay›lm›fl bir halk›n tarihidir.  

“Yurtsuz halk Kürtler” diye nite-
lendirmiflti bir yazar Kürtler’i. Bir
yurtlar› vard› onlar›n da, halen de
var. Tarih indinde yaflad›klar› o
yurdun üzerinde “Kürdistan” yaz›-
yor. Seyahatname’ler, resmi belge-
ler bir döneme kadar sözediyor on-
lardan. Ama sonra bir ülke, bir
halk siliniyor belgelerden. Dünya
“idari” haritalar›nda “Kürdistan”
yaz›l› bir yer gözükmüyor bugün.
Yaz› dizimiz, iflte bu yok say›fl›n ta-
rihi bir özeti olacak. Egemen s›n›fla-
r›n Kürt halk›n›n kaderiyle nas›l
oynad›¤›, Kürt afliret liderlerinin, fe-
odal, milliyetçi önderliklerin nas›l
bu oyunlara ortak oldu¤u var bu
tarihte. Ve kan de¤medik yeri kal-
mam›fl da¤lar, ovalar var.  

Bu yaz› dizimizde esas olarak
Cumhuriyet tarihi boyunca izlenen
Kürt politikalar›n› ele alaca¤›z, an-
cak girifl olarak Kürtler’in Osmanl›
‹mparatorlu¤u döneminden de sö-
zetmek zorunludur. Çünkü, Kürt
politikalar›n›n özeti olan ilhak, im-
ha ve asimilasyonun ilk uygula-
malar› bu döneme uzanmaktad›r.
Ve çünkü, sömürücü egemen s›n›f-
lar›n mant›¤›, imparatorluk da ol-
salar, cumhuriyet de olsalar, ayn›
flekilde iflliyor.



1- Osmanl› yönetimine ba¤l›
olarak Kürt Emirlikleri’nin özerk-
liklerini korumak, 

2- Kürt Emirlikleri’nde de yöne-
tim babadan o¤ula geçerek sürecek,
eskiden beri yürümekte olan yöne-
tim yürürlükte kalacak ve bu konu-
da ferman padiflahtan ç›kacak, 

3- Kürtler, Türkler’e bütün sa-
vafllarda yard›m edecekler, 

4- Türkler de Kürtler’i bütün d›fl
sald›r›lardan koruyacaklar, 

5- Kürtler, devlete verilmesi ge-
reken her türlü vergiyi ödeyecekler. 

6- Bu anlaflma Sultan Selim ile
ona boyun e¤en Kürt Emirlikleri
aras›nda yap›lm›flt›r.” (M. Emin
Zeki, Kürdistan Tarihi, Syf.83)

Bu anlaflmayla Osmanl› co¤rafik
yap›s› nedeniyle zor kontrol edilebi-
lir bir bölge olan Kürdistan'› dene-
tim alt›na alm›fl oluyordu. Kürt afli-
retleri de bu anlaflmayla Osmanl›’y›
d›fl güçlerin sald›r›lar›na karfl› bir
kalkan olarak kullanma düflüncesiy-
le bu anlaflmay› uygun görmüfllerdi. 

‹stilac›lar›n ve ilhakç›lar›n

himayesindeki afliret yap›s›

Kürt afliretleri, yine bu anlaflma
yoluyla kendi sosyal yap›lar›n› da
koruyabileceklerdi. Böylelikle Kürt
afliretler geleneksel üretim ve yöne-
tim flekillerini devam ettirdiler. Bu,
Osmanl› düzeninin özellikleri gözö-
nüne al›nd›¤›nda önemli bir ayr›ca-
l›kt›. 

Osmanl›'da tüm topraklar devle-
tin mal› say›l›r ve eyalet ya da san-
caklardaki beyler atamayla yöneti-
me getirilirlerdi. Bey görevden al›n-
d›¤› ya da öldü¤ü zaman elinde bu-
lunan topraklar› miras olarak b›ra-

kamaz, Saray yeni bir görevli atar,
topraklar›n geçici yeni sahibi de o
olurdu. Oysaki bu anlaflma sonu-
cunda Kürt afliretlerine ait toprak-
larda mülkiyetin, Osmanl›'n›n genel
idari yap›s›ndan farkl› olarak baba-
dan o¤ula, erkek çocu¤u yoksa en
yak›n akrabas›na geçmesi kabul
ediliyordu. Osmanl›'n›n bu bölgele-
re yeni bir bey atamas› sözkonusu
de¤ildi. Bu yöndeki baz› istisnai

"atama" giriflimleri de afliretlerin
ayaklanmas›na neden olmufl ve Os-
manl› bu giriflimlerinden vazgeç-
mifltir. Çünkü afliret yap›s›n›n ko-
runmas›, Osmanl›’n›n bölgedeki
egemenli¤inin as›l dayana¤›yd›.

Keza, Osmanl› yönetimi, özel-
likle 16. ve 17. yüzy›llarda Türk-
men afliretlerini düze indirmek, yer-
leflik hayata geçirmek için birçok
yönteme baflvurur, hatta katliamlara
giriflmekten bile kaç›nmazken, Kürt
afliretlerinin topra¤a ba¤lanmas›nda
zorlay›c› ve ›srarc› olmam›flt›r. Böy-
lelikle afliretlerin zay›f yap›s› muha-
faza edilmifl, Kürt Beylikleri’nin
tek tek Osmanl› yönetimine ba¤l› ve
muhtaç konumu sürdürülmüfltür. 

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun
Kürdistan topraklar›n› ilhak eder et-
mez yürürlü¤e koydu¤u bu “afliret

yap›s›n› koruma” politikas›, baz›
ara dönemler hariç, yüzlerce y›l de-
vam ettirilecek, hatta Cumhuriyet
döneminde de Kürt afliretleri ve fe-
odal yap›s› korunacakt›. Ve bu poli-
tika, 1990’lara, 2000’lere kadar
uzayacak, mesela koruculuk politi-
kas›, esas olarak bu afliretler üzerine
oturtulacakt›. Bu yap›n›n korunma-
s›yla, nesnel olarak uluslaflman›n
geliflmesinin önüne bir engel dikil-
mifl olmakta, afliret ç›karlar›n›n,
ulusal ç›karlar›n üstünde tutulmas›
ise her daim sömürücü egemen s›-
n›flar›n ifline gelmekteydi.  

Yeniden tarihi geliflimi izlemeye
dönersek; Osmanl› Safevi Savafl›
sonucunda Kürdistan’›n ikiye bö-
lündü¤ünden sözetmifltik. Çald›ran
Savafl›’ndan sonra da Osmanl› Safe-
vi aras›ndaki savafllar sürmüfltür.
Bunlardan biri de Safeviler’in Di-
yarbak›r kuflatmas›d›r. Kuflatma
karfl›s›nda ‹dris-i Bitlisi'nin Kürt
afliretleri ad›na Osmanl› saray›ndan
bir komutan gönderilmesi talebi ka-
bul edilir ve Yavuz Sultan Selim Sa-
feviler’e karfl› savafl› yönetmek üze-
re B›y›kl› Mehmet Pafla'y› “Diyar-

bak›r Eyaleti Beylerbeyi ve Kür-

distan Ordular› Genel Komuta-

n›” olarak atar. (Cumhuriyet’in bir
döneminden itibaren yasaklanan
Kürt ve Kürdistan sözleri, tarih bo-

yunca iflte böyle hep kullan›lagel-
miflti oysa.) Sonuçta Safeviler püs-
kürtülür, devam›nda Safevi ordusu
birçok yerde bozguna u¤rat›l›r. Bu
savafllar›n sonucunda 1515 y›l›nda
Kürdistan’›n neredeyse tamam›

Osmanl› egemenli¤ine geçmifltir. 

Kürdistan’› bölen ilk resmi

s›n›r ve s›n›rlar›n içinde...

Osmanl›lar’›n ilerleyifli karfl›s›n-
da Safeviler “bar›fl” istemek zorun-
da kald›lar. Bunun üzerine May›s
1639'da Osmanl›lar ile Safeviler
aras›nda Kasr-› fiirin Anlaflmas›
imzaland›. Bu anlaflma sonucunda
Za¤ros S›rada¤lar› Osmanl›lar ile
Safeviler aras›nda resmi s›n›r olarak
kabul edildi. Bu anlaflma sonucunda
oluflturulan s›n›r küçük birkaç de¤i-
fliklikle ‹ran-Türkiye s›n›r› olarak
günümüze kadar gelmifltir. 

S›n›rlar›n resmen çizilmesi ve
Kürt afliretlerinin yaflad›¤› toprakla-
r›n resmen Osmanl› topraklar› kabul
edilmesi, Kürtler için önceki
“özerklik” ve “özgürlüklerini” ara-
yacaklar› bir bask› döneminin de
bafllang›c› olmufltur. Kürt toprakla-
r›n› resmen s›n›rlar›na katan Os-
manl›, bu noktadan itibaren kendini
o topraklar üzerinde daha yetkili
görmüfltür. 

Osmanl›’n›n Kürt afliretlerine
yönelik politika de¤iflikli¤inin ilk
somut yans›mas›, Padiflah 4. Mu-
rat’›n Melik Ahmet Pafla'y› Diyar-
bak›r'a vali olarak atamas› oldu.
Melik Ahmet Pafla Diyarbak›r’a
atan›r atanmaz ilk ifl olarak Kürt
beylerinden Yusuf Han'›n yönetti¤i
‹madeye ve Mezuri üzerine yürüdü.
Bunu di¤er afliretlere yönelik baflka
sald›r›lar izledi. Kürt afliretlerine tek
tek yap›lan bu sald›r›lar›, di¤er Kürt
afliretleri seyretmekle yetindiler. 

Osmanl› bazen çeflitli bahaneler-
le Kürt Beylikleri’ne do¤rudan ken-
disi sald›r›rken bazen de Kürt bey-
lerini ve afliretlerini birbirlerine kar-
fl› k›flk›rtarak bu ifli rakip bey ve afli-
retlere yapt›r›yordu. Amaç Kürt afli-
retlerini güçten düflürmek, aralar›n-
daki anlaflmazl›klar› büyütmek ve
merkezi devleti güçlendirmekti. 
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Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun do-
¤u s›n›rlar›n› oluflturan Kürdistan
topraklar›, Yavuz Sultan Selim'in
Kürt beyleri ile yapt›¤› anlaflman›n
sonucu olan özerkliklerini art›k
kaybetmeye bafll›yorlard›. Osmanl›,
o güne kadar Kürt Beylikleri’nin iç
iflleyifline kar›flmay›p sadece asker
ve vergi almakla yetinmekteydi.

Osmanl›’n›n bat›da geriledi¤i,
yeni kara ve deniz ticaret yollar›n›n
ortaya ç›kmas›yla gelirlerinin azal-
d›¤›, iç çeliflkilerin h›zla keskinlefl-
ti¤i bu dönemde, Osmanl› “toprak
kaybetmeme” kayg›s›yla s›k› bir fle-
kilde merkezileflmeye bafllad›. Top-
rak kaybetmemek için yap›lan sa-
vafllar nedeniyle Kürt Beylikleri’n-
den daha fazla asker istenmesi, yine
savafllar nedeniyle vergilerin a¤›r-
laflt›r›lmas›yla birlikte Kürtler'le
Osmanl› aras›ndaki çeliflkiler de art-
t›. 

Osmanl›, Kürt afliretlerinden is-
tediklerini alabilmek için eskisi gibi
mevki-makam da¤›tma gibi yön-
temlere baflvurmakla birlikte, art›k
as›l silah› zordu. Osmanl› zorbal›¤›
Kürtler üzerinde kendisini ilk kez
bu kadar aç›ktan ve kesin olarak
hissettirmekteydi. Osmanl› ordusu,
istendi¤i ölçüde asker, vergi verme-
yen beyliklerin üzerine yürüyordu
art›k, katliamlar birbirini izledi. 

Merkezileflme ve 

beyliklerin ayaklanmalar›

19. yy'da Osmanl›'da yaflanan
geliflmeler Kürdistan'da da yans›-
mas›n› buldu. Osmanl›'n›n Bat›'ya
ba¤›ml› hale gelmesi ve bu ba¤›ml›-
l›¤›n sonucu olarak yap›lan düzen-
lemeler, Kürdistan'daki yap›y› da
etkileyecekti kaç›n›lmaz olarak. Bu
dönemde emperyalistlerin müdaha-
leleriyle Osmanl› devlet yap›s›,
ekonomik ve siyasi aç›dan yeniden
flekillendirilir. 

19. yüzy›l›n bafl›nda ilan edilen
Tanzimat ve Islahat Fermanlar›’yla
birlikte  Kürtler’e adeta tepeden in-
me bir flekilde merkezi yap› dayat›-
l›r. Osmanl›'n›n Bat› ve Orta Anado-
lu’da uygulamaya bafllad›¤› il, ilçe,
bucak tarz›ndaki idari örgütlenme

biçimi, Kürdistan'da da uygulanma-
ya baflland›. Kürt Beylikleri’nin
taht› her geçen gün daha fazla sal-
lanmaktad›r. Osmanl› bu dönemde,
o güne kadar Kürt afliretlerinin mül-
kü kabul edilen topraktan vergi ala-
bilmek ve asker ihtiyac›n› karfl›la-
yabilmek için beyliklerin tasfiye
edilmesinde veya en az›ndan eko-
nomik ve siyasi olarak zay›flat›lma-
s›nda yarar görüyordu. 1858'de ç›-
kar›lan toprak yasas›yla beyliklerin
topraklar› ellerinden al›nmaya çal›-
fl›l›r. Di¤er yandan afliretler bu ya-
sayla yerleflikli¤e de zorlan›rlar. 

Kürtler, hem merkezi yap›n›n
dayat›lmas›na, hem de Islahat Fer-
man›'yla birlikte gayr›-müslüm te-
baya tan›nan genifl haklara karfl› ç›-
karlar. Kürdistan'da bir nevi dene-
timleri alt›nda bulunan Ermenile-
r’in, Asurlular'›n kendilerine eflit
hatta baz› az›nl›klar›n ekonomik
güçlerinin siyasi güce dönüflüp ken-
dilerinden üstün konuma gelmeleri-
ni istemezler. 

Ancak beyliklerin tasfiyesi, is-
yanlarla uygulanamaz hale gelir. 

1800’lerin ilk yirmi-otuz y›l› bo-
yunca peflpefle Timur Pafla Ayaklan-
mas›, Abdurrahman Pafla Ayaklan-
mas›, Soran Emiri Mir Muhammed
Ayaklanmas›, Bilbafllar Ayaklanma-
s›, Bedirhanl› ‹smail Pafla Ayaklan-
mas›, Bedirhan Bey Ayaklanmas›
gibi say›s›z ayaklanma gerçekleflti-
rilir. 

Bu ayaklanmalarda ilk baflta ba-
z› kentler ele geçirilse de ayaklan-
malar›n tümü ezilir. Çünkü hemen
hepsi, tek bir aflirete, beyli¤e daya-
nan ayaklanmalard›r. Sorunlar› ayn›
olmas›na karfl›n, Osmanl›’n›n ma-
nevralar›, örne¤in askerin vergi iste-
¤ini hepsinden ayn› anda yapmama-
s›, baz›lar›na daha yüksek makam-
lar verip etkisizlefltirmesi gibi yön-
temleri, afliretlerin biraraya gelme-
sini önlemeye yeter. Sonuçta Os-
manl› için birkaç aflireti askeri ola-
rak altetmek zor olmaz. 

Bedirhan Bey Ayaklanmas› bun-
lar›n en önemlilerinden biridir. K›s-
men de olsa Kürt Beylikleri’nin bir-
li¤inin sa¤land›¤› bir ayaklanma ol-

mas› yan›yla da di¤erlerinden ayr›-
l›r. Ve bu ayaklanmada, Kürtler ‹d-
ris Bitlisi’den sonraki en büyük iha-
netlerden birini yaflarlar. Bedirhan
Bey’in ye¤eni Yezdan ‹zzettin fier
Osmanl› saflar›na geçerek ayaklan-
may› s›rt›ndan vurdu. Ayaklanma
bast›r›ld›ktan sonra ihanet eden
Yezdan ‹zzettin fier ise Hakkari'ye
Osmanl› Valisi olarak atand›. ‹hane-
tinin ödülü Osmanl› Valili¤i oldu.

Kürtler art›k ‘mütemadiyen 
nezaret alt›nda tutulmas› 
gereken” bir halkt›r!

Osmanl› yönetimi 1830’lar›n ba-
fl›nda Kürdistan’a daha köklü bir
müdahalede bulunur. 1833 y›l›nda
Sivas Valisi Reflit Pafla Kürdis-

tan'›n merkezilefltirilmesine me-
mur edilir. Reflit Pafla ilk ifl olarak
birçok aflireti sürgüne gönderir, ken-
di topraklar›ndan uzakta iskana zor-
lar. Direnenler katledilir. Ama Os-
manl›’ya karfl› direnifli k›rmak için
sadece fliddet kullanmaz. Yeri geldi-
¤inde afliret beylerini parayla sat›n
al›r, yeri geldi¤indeyse halifeye kar-
fl› gelmenin kafirlik oldu¤u propa-
gandas›n› kullan›r. Reflit Pafla'n›n
koleradan ölmesi üzerine ayn› göre-
ve atanan Haf›z Pafla da bu politika-
y› ve dolay›s›yla katliamlar› sürdü-
rür. Bu katliamlar sonucunda mer-

kezilefltirme büyük oranda sa¤la-
n›r. Daha önce asker al›namayan
yerlerden asker al›m›na bafllan›r. 

1847'de Bedirhan Bey Ayaklan-
mas›’n›n yenilgiyle sonuçlanmas›y-
la Kürdistan Eyaleti kurulur. Eya-
let Mufl, Hakkari sancaklar›yla Ciz-
re, Bothan ve Mardin'i içine al›yor-
du. Oluflturulan “Kürdistan Eyale-
ti”nin askeri merkezinin neresi ola-
ca¤›na dair padiflaha sunulan Sadra-
zaml›k Tezkeresi’nde Osmanl› yö-
netiminin Kürtler’e nas›l bakt›¤› ek-
siksiz biçimde tarif edilmektedir.
Tezkerede flöyle denilmektedir: 

"... s›rf padiflah›m›z efendimizin
eseri olarak eflk›ya elinden kurtar›-
lan ve belki de bu suretle yeniden
fethedilen Kürdistan Bölgesi’nin
gelece¤ine dair... Hususiyle Kürdis-
tan'›n kalbinde bulundu¤undan ve
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bu suretle Anadolu ordusunun
yumru¤u, mütemadiyen nezaret al-
t›nda tutulmas› icabeden Kürtle-
r’in tepesinde bulunaca¤›ndan do-
lay›, Ahlat'›n bundan böyle Anadolu
ordusuna merkez ittihaz edilmesi..."
(Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sa-
y› 16) 

Kürdistan, Osmanl› taraf›ndan
yeniden fethedilmifltir. Kürt beyleri-
nin Yavuz Sultan Selim’le yapt›¤›
anlaflma y›rt›l›p at›lm›fl ve “yeniden
fethedilen” Kürt topraklar›nda
Kürtler’e yeni statüler dayat›lm›flt›r. 

‹skan politikas› da bu süreçle
birlikte yeniden flekillendirildi. Bu
dönem ayn› zamanda Osmanl› ‹m-
paratorlu¤u’nun çeflitli bölgelerinde
“uluslaflma” hareketlerinin görül-
dü¤ü dönemdir. Yeni iskan politika-
s›, ayn› zamanda Kürtler’in de böy-
le bir süreci yaflamas›na engel ol-
maya yönelikti. 

Afliretler bulunduklar› sancakla-
r›n en yetkili mülki amiri taraf›ndan
Osmanl›’ya göre uygun yerlere yer-
lefltirilmeye zorland›. Bursa, Kon-
ya, Ayd›n gibi iller afliretlerin iskana
zorland›¤› yerler aras›ndad›r. Buna
karfl› ç›kan, gösterilen yere yerlefl-
meyen afliretlere karfl› "zor kullana-
ca¤›" aç›kça belirtildi ve k›smen di-
renmeye çal›flan afliretlere de zor
kullan›ld›. “‹skan› kabul etmeyen
Kara Fak›l› Aflireti’ne fliddet uygu-
lan›r. Bu haber di¤er afliretleri etki-
ler. Birçok afliret iskan› kabul eder.
Böylelikle birçok yeni köy ve kasa-
balar ortaya ç›kmaya bafllar..." (M.
Kalman, Osmanl›-Kürt ‹liflkileri ve
Sömürgecilik, Syf.80) 

Anadolu’nun içlerinde kendi
topraklar›ndan uzaklara sürgün
edilmenin d›fl›nda, sürgün edilme-
yen afliretler için de yeni uygulama-
lar bafllat›ld›. Mesela, eyalet valile-
rinin emriyle afliret üyelerinin baflka
bir eyalete geçmeleri yasakland›.
Bunun için özel izin almak flart› ge-
tirildi. Keza 1842'de ç›kar›lan bir
yasayla da afliretlerin baflka eyalet-
lerdeki yayla ya da k›fllaklar›na git-
meleri yasakland›.

Art›k “yasak”lar yüzy›llar bo-
yunca Kürt halk›n›n yaflam›n›n ay-

r›lmaz bir parças› olacakt›. Çünkü
art›k Kürtler, padiflaha yaz›lan Sad-
razam Tezkeresi’nin aç›kça ifade et-
ti¤i gibi, her sömürücü devlet tara-
f›ndan “tehdit”, “tehlike” olarak gö-
rülecekti. Yurtsuz b›rak›lm›fl bir
halk, elbette iflgalci, ilhakç› iktidar-
lar için baflka türlü görülemezdi;
onlar her an yurtlar›n› geri isteyebi-
lirlerdi çünkü. 

‹flbirlikçili¤in ve asimilas- 

yonun kurumlaflmas›: 

Hamidiye Alaylar›

19. yüzy›l, Osmanl› aç›s›ndan
oldu¤u gibi, Kürdistan aç›s›ndan da
yeniden flekillenme dönemidir. 

Bu dönemin Kürtler aç›s›ndan
en karakteristik özelliklerinden biri,
Avrupa kapitalizminin Osmanl›’ya
ve dolay›s›yla Kürdistan’a müdaha-
leleri ve bunun karfl›s›nda afliret ç›-
karlar›n› koruma temelinde geliflen
Kürt ayaklanmalar›d›r. Ancak bu
ayaklanmalar, yukar›da da k›saca
de¤indi¤imiz gibi, Kürt toplumu-
nun tüm zay›fl›klar›n› da aç›¤a ç›ka-
ran ayaklanmalard›r. Kürt önderleri,
ayd›nlar›, bu zay›fl›klardan ders ç›-
karamad›klar› için, egemen s›n›flar,
sonraki dönemlerde de bu zay›fl›k-
lar üzerine politika yapmaya devam
etmifllerdir. 

“Osmanl›’da oyun çok” deriz
s›k s›k. Nedir bu oyunlar? Osman-
l›'n›n Kürt’ü Kürt’e k›rd›rmas›,
ayaklanan Kürt feodal önderlikleri
bin bir türlü hile ve zorla kendi ya-
n›na çekip, onlar›n on binlerce insa-
n›n katledildi¤i ayaklanmalara s›rt
çevirmesini sa¤lamas›, bu oyunlar-
dand›r. Hamidiye Alaylar› da iflte
bu oyunlardan biridir. 

Osmanl› padiflahlar›ndan II. Ab-
dülhamid 31 A¤ustos 1876'da tahta
ç›kt›. 19. yüzy›ldaki belli bafll› Kürt
ayaklanmalar›n›n sonuncusu olan
fieyh Ubeydullah Ayaklanmas› k›sa
süre önce kanla bast›r›lm›flt›. 

Meflrutiyeti ilan edece¤i sözünü
vererek tahta oturan 2. Abdülhamit,
1876’da Anayasa'y› ilan edip Mec-
lis-i Mebusan'›n toplanmas›na izin
vermesine ra¤men, 1877-78 Os-
manl›-Rus Savafl›'n› bahane ederek

meflrutiyeti kald›rd› ve bask›c› bir
dönem bafllatt›. Daha sonra "‹stib-

dat Dönemi" olarak adland›r›lacak
olan bu dönemde Balkanlar'daki
ulusal kurtulufl savafllar›na karfl›
katliamc› bir politika izleyen Ab-
dülhamid'in Kürdistan'a ve Kürt
halk›na karfl› politikas› da bu do¤-
rultuda olmufltur. 

Kendi ad›yla an›lan Hamidiye

Alaylar›’n› da iflte bu anlay›flla kur-
du. Kürt ulusal uyan›fl›na karfl›,
Kürt iflbirlikçilerden oluflan bir or-
dudan daha büyük güvence mi olur-
du?.. Hamidiye Alaylar›, sadece bir
askeri güç oluflturmak amac›yla ku-
rulmam›flt›. Hatta bu amaç, taliydi.
As›l amaç, Kürtler’i düzene tabi k›l-
makt›. 

Hamidiye Alaylar›’n›n fikir ba-
bas› fiakir Ahmet Pafla'd›r. "fiakir
Pafla, bu fikirle en çok Kürtler’i
mülkiye idaresine al›flt›rmak ve bu
suretle Kürtler’i yavafl yavafl Tür-
kiye hakimiyetine sokmak istiyor-
du..." (Avyarov, Osmanl›-Rus ve
‹ran Savafllar›nda Kürtler 1801-
1900, Syf.130-131)

Hamidiye Alaylar›’n›n kurulufl
amac›n› tam anlamak için, bizzat
Abdülhamid’in hat›ralar›na bakmak
yeterlidir:

"... Rumeli'nde ve bilhassa Ana-
dolu'da Türk unsurunu kuvvetlen-
dirmek ve her fleyden evvel de içi-
mizdeki Kürtler’i yo¤urup kendi-
mize mal etmek flartt›r. Türk taht›na
ç›km›fl olan seleflerimin en büyük
kusuru Slav unsurunu, Osmanl›lafl-
t›rm›fl olmamalar›d›r...

Rusya ile harp vukuunda, disip-
linli bir flekilde yetifltirilen bu Kürt
alaylar›, bize çok büyük hizmetlerde
bulunabilirler. Ayr›ca orduda ö¤re-
necekleri 'itaat' fikri, kendileri için
de faydal› olacakt›r. Zabit unvan›
verdi¤imiz Kürt a¤alar› ise yeni
mevkileriyle övünecekler ve bir mik-
tar zapt-› rapt alt›na girmeye gayret
edeceklerdir.” (Sultan Abdülhamid,
Siyasi Hat›rat›m, Syf.74-75-76)

Görülece¤i gibi, Kürt tarihine
kara bir leke olarak yaz›lan Hami-
diye Alaylar›, ilhak ve asimilasyo-
nun dört bafl› mamur bir ifadesidir. 
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19-22 Aral›k 2000 katli-
am›n›n ard›ndan iktidardan burjuva
medyan›n katliamc› yazarlar›na ka-
dar kan içicilerin a¤z›nda tek bir
cümle vard›: “Hapishaneler soru-
nu çözüldü.”

Peki çözüldüyse, 22 Aral›k’ta 28
olan ölüm say›s›, sonra nas›l ve ne-
den 120’ye ç›kt›?

Çözüldüyse, halen 19 Aral›k
benzeri operasyonlarla, bu kez “ko-
¤ufllara” de¤il, hücrelere bask›n dü-
zenleyip tutsaklar› iflkencelerle bafl-
ka hapishanelere sevketmenin nede-
ni nedir?

Demek ki hiçbir fley çözülme-
mifl. Tam tersine, 19 Aral›k katliam›
hapishanelerde bugüne kadar yafla-
nan en büyük sorunu bafllatm›flt›r. 

120 ölümü sorun saymama hak-
k› yoktur kimsenin. Gün gün ölüme
yürüyenleri yoksayma hakk› yoktur.
E¤er “sorun!” yoksa, Adalet Bakan-
l›¤›, 30 Temmuz’daki sevk sald›r›s›-
n› nas›l ve neyle aç›klayacak? 

TAYAD’l›lar, tutsaklar, avukat-
lar taraf›ndan 30 Temmuz’dan bu
yana sorulan bu soruya flu ana kadar
bir cevap verilememifltir. Veremez-
ler de. Çünkü verecekleri cevap, F
tipleri ve tecrit politikas›n›n iflas›n-
dan baflka bir fley de¤ildir. “Hapis-
haneler sorunu”nu kendi istedikleri
gibi de çözememifllerdir. Çözdük
sanarken, çok daha büyük bir dire-
nifl ve iradeyle karfl› karfl›ya kalm›fl-
lard›r. 

Sorunu yoksayma siyaseti iflas
etmifltir. Bugün inkar etmeye de-
vam edebilirler. Sansürle yoksay-
maya devam edebilirler. Fakat soru-
nu kabul etmekten ve çözmekten

baflka bir seçenekleri yoktur. 

Ölüm orucu direniflçisi Serdar
Demirel’in mektubunda belirtti¤i
gibi, “Bu bir volkan! Usul usul bel-
ki, ama zaman› gelince gücü çok et-
kili olacak.”

Ölüm orucu sürüyor

Fidan Kalflen Ölüm Orucu
Ekibi olarak da an›lan 12.
Ekip, 9 May›s 2005’te al›n
bantlar›n› kufland›. Fidan
Kalflen Ölüm Orucu Ekibi,

25 May›s’ta ilk flehidini verdi ve Te-
kirda¤ F Tipi’nde ölüm orucuna
bafllayan Faruk Kad›o¤lu flehit düfl-
tü. Halen DHKP-C Davas› tutsakla-
r›ndan Serdar Demirel Sincan F Ti-
pi’nde, Fatma Koyup›nar Gebze M
Tipi’nde ve yine ayn› hapishanede
TKEP/L Davas›’ndan tutsak Serpil
Cabadan ölüm orucunu sürdürüyor-
lar. 

AKP iktidar› 12. Ekip karfl›s›nda
politikalar›n› gözden geçirmek yeri-
ne, ekipteki direniflçileri y›ld›rma
politikas›n› seçti. Bu tamamen iflas
etmifl bir baflka politikayd›. Özgür
tutsaklar›n siyasi iradesi k›r›lmad›k-
ça, direnifli k›rmak mümkün de¤il-
di. Ve bu siyasi iradeyi k›racak hiç-
bir güç yoktu yeryüzünde. Fakat bu-
na ra¤men, AKP iktidar› tam bir acz
içinde ölüm orucu direniflçilerine
mektup yasaklar› koymaktan, zorla
hastaneye sevketmekten medet um-
du. 30 Temmuz’daki sald›r› ve
sevkler de esas olarak ayn› aczin
devam›d›r. 

F tiplerinden önce tutsaklar “ko-
¤ufllar”dayken, “her fleyi örgüt yö-
neticileri yap›yor”, “liderleri etki-

sizlefltirince direnifl de biter” diyor-
lard›. Geçen 5 y›l böyle olmad›¤›n›
onlarca flehitle göstermesine karfl›n
ayn› masal› sürdürüyorlar ki, sevk-
lerde a¤›rl›kl› olarak özgür tutsakla-
r›n belli kadrolar› hedef al›nd›.  

fiadi Özbolat, yazd›¤› mektupta
bu konuda flunlar› söylüyor: “Tekir-
da¤ 1 No’lu ve Gebze’de yeni zorla
sevk operasyonlar›n› duymuflsun-
dur. Mesele aç›k tabii; 19 Aral›k, F
Tipleri, tecrit ve onlarca uygulama,
yeni TCK, C‹K yetmedi direnifli bi-
tirmeye, ve beyhude bu çabaya bafl-
vurdular. Hala belli say›daki insa-
n›n direniflleri yönlendirdi¤i sap-
lant›s› sürüyor. F Tipleri, tecrit sür-
dü¤ü sürece herkesi tek bafl›na ayr›
bir hapishaneye atsalar da direnifl
olaca¤›n›, sürece¤ini anlayam›yor-
lar, ya da anlamamakta ›srarl›lar. 

Direnmeyenlere bak›p yan›l›yor-
lar. Oysa elbetteki direnmeyenler
ölçüt olamaz, her yerde, her ülkede
mücadele etmemenin teorisini ya-
panlar olabilece¤i gibi, daha fazla
da devrimciler olacakt›r, olmufltur...
Belirleyici olan ise devrimcilerdir
elbette... Ve bu yöntemler birileri
için etkili olsa da, 5 y›ld›r bir kez
daha görülmüfltür ki, devrimcilerde
etkili de¤ildir. Ve de¤iflik hapisha-
nelere zorla da¤›tma yöntemleriyle
bu halk›n Eyüpler ç›karmas› engel-
lenebilir mi? Zulümden geri ad›m
at›lmad›¤› sürece Eyüplerden kur-
tulma hayalleri kurulabilir mi?..”

Sürgünleri protesto

açl›k grevi sürüyor

Sürgün sald›r›s›n›n bafllad›-
¤› andan itibaren iflkence ve
sürgünü protesto etmek ve
tutsaklar›n sevkedildikleri

hapishanelerden eski yerlerine geti-
rilmesi için bafllat›lan süresiz açl›k
grevi, DHKP-C Davas› tutsaklar›
taraf›ndan sürdürülüyor. 
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Hapishanelerde nneler ooluyor? BBilmek HHakk›n›z!

HABERLERTECR‹TTEN

Ölüm Orucu Direniflçilerinin “YA ZAFER
YA ÖLÜM” Yürüyüflü Devam Ediyor...



15

21 A¤ustos 2005 / 14

Merhaba Canlar, 

... ‹lk mektubunuzda “ufak bir
hediyeniz” varm›fl. Ancak “sak›nca-
l›” görülmüfl, verilmedi. ‹flin garibi
ne oldu¤unu da ö¤renemedim.. Bu
mektup ile geri gönderilmesini iste-
dim. Ne diyeyim!.. H‹ÇB‹R fiEY
DEM‹YORUM!!!

Sevincim, mutlulu¤um tam da
tahmin etti¤in gibi. Ç›k›fl›m sessiz
oldu belki ama, o ç›k›fla kadar içte
ne f›rt›nalar koptu bir bilsen. ‹ple
çekilen nice günler, aylar... Neyse,
nihayet f›rlatt›m oku, umudun 12.
y›l›nda Fidan›m›z›n ad›yla 12. taar-
ruz fifle¤i olarak... Elbette hedef de
ayn› olacak. 

Faruk’u yaz›flt›¤› arkadafllara
yazd›klar›yla tan›yordum. Bir anda
ilk cevap oluverdi, yolu da açt›...
Onurla izleyece¤iz... 

*

Malatya 92-93-2005... Tam 13
y›l oldu. Gerçekten neler gördük,

neler yaflad›k. Her canla yand› yü-
reklerimiz, her güzellikle cofltuk,
ö¤rendik, ö¤rendik, ö¤rendik... Ö¤-
rendiklerimizi sergileme s›ras› gel-
di. Emeklerin karfl›l›¤› olmal› de¤il
mi? Pek çok fleye al›flt›m da flu
“Abi” sözüne al›flamad›m bir türlü.
“Abi” diyor herkes nerdeyse. ‹fli
“amca”ya çevirttirmeyeyim diyo-
rum. ‹lk gelen mektuplar ne güzel
“Serdar” diye geliyordu, resmimi
gören “kusura bakma abi, yafl›n›
bilmiyordum” diyor. 

Hapse ilk girdi¤im günlerde, 10-
11 y›ld›r yatanlar vard›. “Yahu bun-
lar bu kadar süre nas›l yatm›fl” de-
mifltim. fiimdi üç gün önce 14. y›l›
bitirdim. Geriye bak›yorum, k›smen
hat›rlad›¤›m detaylar olsa da nas›l
geçmifl bunca y›l diyorum. Gerçek-
ten çok fley yaflad›k, koca bir tarihin
bir kesiti ve öyle güzel, öyle çok an›
var ki! Nice ac›lar, nice sevinçler,
nice güzel yoldafllar... 

Ben de Çank›r›l›’y›m. Erol Ev-
cil’e “hemfleri say›l›r›z” diye tak›l›r-
d›m. “Çank›r› faflo dolu” derdi. “Ya-
hu ben ç›km›fl›m yetmez mi” deyin-
ce “hele topra¤›na kan›m›z de¤-
sin” derdi. Elbet de¤ecek bir gün.
Bugüne kadar de¤mediyse o bizim
suçumuz, baflkas›n›n de¤il...

*

Sendikalara biz de uzun uzun
yazd›k, anlatt›k, hat›rlatt›k baz› fley-
leri. Bakal›m, tepelerinde ç›kar m› -
belki- ama tabanda temiz duygular›
olan çoktur, biliyoruz. 5 y›ld›r orta-
l›¤› silkeleyip duruyoruz. Teker te-
ker “iktidar”lar çalkaland›, onlar›n
da iktidarlar› çalkalan›p çat›rdaya-
cak. Gerçe¤in gücü o kadar sars›c›
ki, kimse dayanamaz... Bu bir vol-
kan! Usul usul belki, ama zaman›
gelince gücü çok etkili olacak. Biz
bunu bugünden görüyor, yafl›yoruz..

*

fiu anda baflucumda Fidan›m›-

z’›n resmi var. Her sabah bana güle-
rek bakar, içim s›ms›cak kalkar›m.
Onun ad›n› onur ad›m›z olarak al-
mak çok güzel ve anlaml›. Tüm
canlar›m›z de¤erli tabii, ama desta-
n›n bu kesitinde özel bir anlam› var.

Benim devrimcili¤imde Sevgi
ablam›z›n yeri çok önemlidir. Hani,
insan gözünü açt›¤›nda kimi gör-
müflse, ona tutulur. Sevgi abla, be-
nim gözümün gerçek anlamda aç›l-
d›¤›nda ilk gördü¤üm devrimciydi
diyebilirim. Önceden de tan›d›kla-
r›m var tabii ama k›sa ve yer etme-
mifller... Tan›m belki do¤ru de¤il
ama, delikanl›l›¤›mda “maço” yan-
lar›m vard›. Bilirsin, “erkek adam
k›zlar›n yan›nda geride kalmaz, ar-
kas›nda durmaz” misali... Bir k›z›n
sözüyle hareket etmek, düflünüle-
mez bir fleydi. Ama Sevgi ablay› ta-
n›y›nca herfley de¤iflti. Yürek, cüret-
ti o!..

*

Tan›flma flans›m›z olmad› belki
ama, biz zaten “biz” olman›n, bü-
yük ailemizin birer parças› olman›n
do¤al sonucu tan›fl›yoruz. 

Fidan›m›z’› ben de tan›ma flans›-
na eriflemedim.. Anlat›mlardan bili-
yorum. Gülnihal, Fatma Köse mek-
tuplar›nda hep yazarlard›. Biz de
onlarla beraber o anlar› yaflard›k.
fiimdi o anlat›mlarla beraber yaflat›-
yorum onu içimde. Coflkusu, öfkesi,
sevgisi hep benimle, bizimle... 

Sizi Sergül gibi çok sevdi¤imi
bilin yoldafllar. Hem de Faruk gibi...
Fidan gibi... 119 can›m›z gibi... 

Olanca coflkumla, s›n›rs›z sev-
gim, sonsuz inanc›mla hepinizi bir
kez daha s›ms›k› kucakl›yorum. 

Hoflçakal›n. 

Serdar Demirel

Ölüm Orucu Direniflçisi Serdar Demirel:
“Gerçe¤in gücü o kadar sars›c› ki,

kimse dayanamaz...” 

Fatma
Koyup›-
nar
10
A¤us-
tos’ta
‹st.
ACM’de
durufl-
maya 
ç›kar›ld›. 
Ringten
indirilir-
ken 
elleri
“Ya 
Zafer,
Ya
Ölüm”ü
iflaret
ediyor-
du.



16

21 A¤ustos 2005 / 14

TAYAD’l› Aileler, Tekirda¤ F
Tipi Hapishanesi’ndeki tutsaklar›n
aileleri ile birlikte 11 A¤ustos günü
‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu
üyeleri ile görüflmek üzere Baro
önündeydiler. Aileler, 30 Temmuz
günü Tekirda¤ F Tipi Hapishane-
si’nde, hapishane idaresi ve jandar-
ma ile birlikte gerçeklefltirilen sald›-
r›, devam›nda yap›lan sürgün sevk-
ler, iflkence, yaflanan hak gasplar›
konusunda bilgi vermek ve Baro
olarak bu hukuksuzlu¤a müdahale
etmeleri talebinde bulunmak ama-
c›yla gelmifllerdi.

Ancak karfl›lar›nda hukukçular›
de¤il, “güvenlikçileri” buldular. Ba-
ro güvenlik görevlileri taraf›ndan
durdurulan aileler, binaya al›nmad›-
lar. Ailelerin ›srarl› tavr› sonras›nda
TAYAD Baflkan› ile bir aile Baro bi-
nas›na al›nd›. TAYAD Baflkan›
Mehmet Güvel, Baro baflkan›n›n
sekreterine Baro yetkilileri ile gö-
rüflme talebini yeniledi. Ancak sek-
reter ve Baro görevlileri taraf›ndan
“yönetim kurulundan kimsenin ol-
mamas›” gerekçesi ile bugün görüfl-
me yapamayacaklar› cevab› verildi. 

TAYAD’l› Aileler hapishaneler-
de yaflanan sorunun aciliyetini ve
önemini anlatarak Baro yetkililerini
göreve ça¤›rd›lar ve ›srarla sorunla-
r›n› görüflmeden gitmek istemedik-
lerini belirttiler. Ancak karfl›lar›nda
hukukçu nitelikleri sorgulanmaya
muhtaç hale gelmifl olanlar vard› ve
adeta bu ülkenin hapishanelerinde
yaflanan ölümleri yoksaymalar› yet-
miyormufl gibi, kan›tl›, belgeli ifl-
kenceyi de yoksaymay› tercih edi-
yorlard›.

Halk›n, ne demokratik ne de hu-
kuki hiçbir sorunuyla ilgilenmeyen
Baro yönetimi, onlarca yafll› aileyi
bekleme salonuna dahi almadan
bekletmekle yetinmedi ve tam bir
anti-demokratik yaklafl›mla polise
ihbar etti. Yo¤un güvenlik çemberi

alt›nda aileler bekleyifllerini
buna ra¤men sürdürdüler.
Onlar birçok kez sa¤›r kulak-
lara, duvarlaflm›fl yüreklere
seslenmifller, yüzlerce polisle
kuflat›lm›fllar, iflkencelerden
geçirilmifller yine de y›lma-
m›fllard›. fiimdi de hukukçu-
lara, sorumluluklar›n› hat›rla-
t›yor, onlar› gerçek bir hu-
kukçu gibi davranmaya ça¤›-
r›yorlard›. Yani istedikleri bir
lütuf de¤il, göreve davetti.

‹ki saatlik beklemenin ar-
d›ndan Baro yönetiminin be-
lirledi¤i bir avukatla aileler
görüfltürüldü. 5 aile ile birlik-
te TAYAD Baflkan› Mehmet
Güvel’in Av. Ozan Bengisu
ile yapt›klar› görüflmede, ai-
leler öncelikle Baro’nun bu
anti-demokratik tav›rlar›n›
elefltirerek, yaflanan adeletsizliklere
karfl›, insanlar›n hukuki sorunlar›
konusunda Baro’nun görevinin in-
sanlar› dinlemek ve sorunlar›na çö-
züm bulmak, hukuki anlamda giri-
flimlerde bulunmak oldu¤unu hat›r-
latt›lar. Ancak Baro gibi adaleti sa-
vunmas› gereken önemli bir kuru-
mun adaletsizce yaklafl›m›n› k›na-
d›klar›n› ifade ettiler.

Yap›lan görüflmede aileler, Te-
kirda¤ 1 No’lu F Tipi’nde 30 Tem-
muz 2005 tarihinde yap›lan operas-
yonu ve sevk-sürgünleri anlatarak
tutuklular›n haklar›n›n gasbedildi¤i-
ni ve hapishanede iflkencenin de-
vam etti¤ini anlatt›lar. Tekirda¤ Ta-
bipler Odas› ve ‹stanbul Tabipler
Odas› ile de görüfltüklerini, tutuklu-
lar›n muayene ve tedavileri konu-
sunda giriflimlerde bulunacaklar›n-
dan sözettiler. Yaflanan bu geliflme-
ler karfl›s›nda ‹stanbul Barosu’nun
da yaflanan hukuksuzluklar› tespit
etmesini ve sald›r›larla sürgünlerin
durdurulmas› için hukuki giriflim-
lerde bulunmas›n› istediler. 

Bunun için Baro’nun, gözlemci
bir avukat grubu görevlendirerek
sürgün edilen ve sald›r›ya u¤rayan
tutuklularla görüflmelerini, mevcut
hukuksuzlu¤u yerinde tespit etme-
lerini ve giriflimlerde bulunmalar›n›
talep ettiler. Baro’ya ayr›ca yaflanan
sald›r›n›n boyutunu anlatan ve ta-
leplerini içeren bir dosya sundular.

Baro görevlisi Av. Ozan Bengi-
su, ailelerin anlatt›¤› sorunlar› ve ta-
leplerini yönetim kurulu toplant›s›-
na götürece¤ini ve ilgileneceklerini
söyledi. 1 saat süren görüflmenin ar-
d›ndan TAYAD’l› Aileler, Baro
önünde bir aç›klama yapt›lar. Aç›k-
lamada “Hapishanelerde ‹flkenceye
Son, Sevk-Sürgünler Durdurulsun”
pankart› aç›ld›. Ayr›ca Tekirda¤ F
Tipi’ndeki sald›r›ya maruz kalan ve
ard›ndan tahliye edilen tutsaklar›n
vücudundaki iflkence izlerini göste-
ren foto¤raf ile dövizler tafl›nd›.

Mehmet Güvel’in konuflmas›n›n
ard›ndan “Adalet ‹stiyoruz, Tecriti
Kald›r›n Ölümleri Durdurun” slo-
ganlar› at›ld›. 

TAYAD: Baro Sorumlulu¤unu 
Yerine Getirmelidir



Hac› Bektafl Veli'yi Anma Etkin-
likleri, Nevflehir’in Hac› Bektafl il-
çesinde 16 A¤ustos günü yap›lan tö-
renle bafllad›.

6 gün sürecek olan etkinliklere
Neflet Ertafl, Musa Ero¤lu, Güler
Duman, Özlem Özdil, Sabahat Ak-
kiraz, Cengiz Özkan, Hasan Yükse-
lir, Ali Ekber Çiçek, Zafer Gündo¤-
du, Emre Salt›k, Hüseyin Turan ve
Grup Yorum gibi çok say›da sanatç›
kat›l›yor. 21 A¤ustos'ta düzenlene-
cek bir piknikle sona erecek olan et-
kinliklere kat›lan binlerce kifli çad›r
kentlerde a¤›rlan›rken, geçen y›l ol-
du¤u gibi bu y›l da K›z›lay alevi
düflmanl›¤›n› sürdürerek çad›r tale-
bini reddetti. 

Katil A¤ar’a Protesto

Semah ekipleri ve Belediye Bafl-
kan›’n›n konuflmas› ile bafllayan et-
kinliklere kat›lan TAYAD’l› Aileler
de, üzerlerinde "Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun” yaz›l› önlükle-
ri, karanfilli flapkalar›, k›z›l bantl›
tülbentleri ile alandaki yerlerini al-

d›lar. “Tecriti Kald›r›n Ölümleri
Durdurun” pankart› tafl›yan aileler;
Susurlukçu, iflkenceci, evlatlar›n›n
katili DYP Genel Baflkan› Mehmet
A¤ar’› ve Meclis Baflkan Vekili’ni
sloganlar›yla karfl›lad›lar. Sabah sa-
atlerinden itibaren üç saat boyunca
hiç susmayan TAYAD’l› Aileler,
"Katil A¤ar Hac› Bektafl’tan Defol,
Katil A¤ar Hac› Bektafl’› Kirletme”
sloganlar›n› att›lar.

Törende yap›lan konuflmalarda,
ayr› partilerden, ayr› ayr› kifliler,
Alevi halk›m›z› nas›l düzeniçinde
tutar›z söyleminde birleflmifllerdi.
“Alevili¤in islam içi mi d›fl› m›” ol-
du¤una odaklanan kimi konuflma-
larda da alevi örgütlerince tepkiyle
karfl›land›. Eski bir subay olan bele-
diye baflkan›n›n, Alevi Federasyonu
üyelerince protesto edilmesine kar-
fl›l›k olarak polisi “onlar› alan›n d›-
fl›na ç›kar›n” diye ça¤›rmas›, Hac›
Bektafl flenliklerinin “de¤iflen anla-
y›fl›n›n” tipik bir yans›mas›yd›.

Törenin ard›ndan megefonla ge-
zerek konuflmalar yapan aileler,
"Hapishanelerde Neler Oluyor Bil-

mek Hakk›n›z" bafll›kl› 2500 bildiri
da¤›tt›lar. 

Son y›llarda törenler düzen par-
tilerinin halka yalanlar s›ralad›¤› bir
arenaya dönüfltürüldü. Hac› Bek-
tafl’›n düzen alevili¤inin bir etkinli-
¤i olarak gerçeklefltirilmesi, en bafl-
ta Alevi inanc›n›n özüne ayk›r›d›r.
Hangi düzenle bar›fl›k bir yaflam›n
ifadesidir bu? Ony›llard›r alevileri
katleden, zulmeden, asimile etme-
ye, inkar etmeye çal›flan bir düze-
nin. Peki büyük bir de¤iflim mi oldu
ki, bar›fl›ls›n? Hay›r, böyle olmad›¤›
gibi, yoksayma anlay›fl› sürmekte-
dir. Sünni devletin temsilcilerinin
orada konuflturulmas› ayr› bir
utançken, buna bir de Alevi halk›n›n
kan›n› dökenlerin eklenmesi, bu
utanc› daha da büyütür. A¤ar denil-
di¤inde akla, Susurluk gelir. Susur-
luk ise Gazi, Sivas katliamlar› de-
mektir. 

TAYAD’l›lar iflte bu öfkeyle
hayk›rm›fllard›r sloganlar›n›, ger-
çekte kimli¤ine, inanc›na sahip ç›-
kan bütün Alevi halk›m›z›n da duy-
gular›n›n tercüman› olmufllard›r.
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Hac› Bektafl Anma Etkinlikleri

Halk Düflmanlar›n› Kim Ça¤›rd›?



Grup Yorum Hac›

Bektafll›lar’la Bulufltu

Ayn› günün akflam› saat 19.30'da
Grup Yorum’un dinleti verece¤i
megafonlar eflli¤inde yap›lan ko-
nuflmalarla, çeflitli yerlere as›lan
ilanlarla tüm halka duyruldu.

Grup Yorum, dinletisine  TAYAD
stand› karfl›s›ndaki Hac› Bektafl
Kültür Merkezi önünde bir konufl-
mayla bafllad›. TAYAD’l› Aileler
“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdu-
run” yaz›l› pankartlar›n› Hac› Bek-
tafl-› Veli’nin heykeli önünde açarak
geleneksel k›yafetleri ile dinletide
yerlerini ald›lar. Yorum’un 2 saat
süren konseri boyunca 500 kiflilik
bir kitle halaylarla Yorum türkü-
lerine efllik etti. Konser bitiminde
Grup Yorum ‹ncirlik Yürüyüflü’ne
ça¤r› yapt›ktan sonra TAYAD stand›
önüne gelerek dinleyicileri ile soh-
bet etti.

TAYAD’l›lar Bildirilerle

Tecriti Duyurdu

17 Agustos sabah› Çilehane'de
(Delikli Tafl'ta) 30 kiflilik TAYAD’l›
grup geleneksel k›yafetleri ile ve
megafonla 1000 adet “Hapishanede
Neler Oluyor Bilmek Hakk›n›z”
bafll›kl› bildiri da¤›tt›.

Ö¤leden sonra 12 kiflilik TA-

YAD’l› grup Befltafl-
lar’da 800 adet ayn›
bildirilerden  da¤›tt›.

Sürmekte olan Ha-
c› Bektafl etkinlikle-
rinde operasyonlara,
sevklere, sürgünlere
ve hapishanelerde uy-
gulanan tecrite karfl›
eylemlerine devam

eden TAYAD'l› Aileler saat
13.00'de, Hac› Bektafl Kültür Mer-
kezi önünden AKP ilçe binas›na,
omuzlar›nda tafl›d›klar› temsili iki
tabutla bir yürüyüfl düzenlediler.
Tecritin kald›r›lmas› ve ölümlerin
durdurulmas› taleplerini hayk›ran
sloganlar›yla yürüyen TAYAD'l›lar,
AKP ilçe binas› önünde bas›n aç›k-
lamas› yapt›lar. Okunan bas›n aç›k-
lamas›nda 2000’den  bu güne tecrit
iflkencesinin a¤›rlaflt›r›larak sürdü-
¤ü, tecrit, sansür ve yeni yasalarla
tutsaklar›n  direnme hakk›n›n  yok-
say›ld›¤›, iflkence ve bask›n›n,
keyfi uygulamalar›n artt›¤› bunun
en son örne¤inin 30 Temmuz
2005’de Tekirda¤ 1 No'lu F Ti-
pi’ndeki yak›nlar›na yaflat›lan ifl-
kenceli sevk, sürgün oldu¤u belirtil-
di ve tecritin son bulmas› istendi.
Beyaz tülbentleri, k›z›l bantlar›, ka-
ranfilli flapkalar›yla yürüyen TA-
YAD'l› Aileler’e, Hac› Bektafl'a ge-
len ziyaretçiler ve yerel halk da al-
k›fllarla destek verdi. AKP ilçe bina-
s› önü TAYAD’l›lar›n sloganlar› ile
sars›l›rken; ikinci bir grup TA-
YAD'l› da, tafl›d›klar› bir tabutla
baflka bir yönden eylem yerine gele-
rek sloganlara kat›ld›lar. 

fienliklerde kitleselli¤in düfltü-
¤ü herkesin ilk günden itibaren gö-
züne çarpan bir noktayd›. Gündüzle-
ri daha sessiz geçen flenliklerin, ak-

flam saatlerinde canlan-
d›¤› görüldü.

fienlikler boyunca
TAYAD’l›lar “Hapis-
hanelerde Neler Oluyor
Bilmek Hakk›n›z” bil-
dirilerinden da¤›tmaya
devam etti. Halk›n tec-
rite karfl› ilgisinin yo-
¤un oldu¤u görüldü.
‹nsanlar sürekli tecrit

nedir sorular› soruyor, tecritin ne ol-
du¤unu ö¤renmeye çal›fl›yordu.

Bildiri da¤›t›mlar›nda, dergi sa-
t›fllar›nda görülen halk›n tecrite kar-
fl› olan ilgisiydi. 

Hac› Bektafl’ta

Polis Tacizi

fienliklerin bafllad›¤› günden iti-
baren polis TAYAD’l› Aileler’in
stand›n›n önünde sürekli olarak ta-
cizler yaparak devrimcileri halktan
tecrit etme politikalar›n› burada da
sürdürdü. 19 A¤ustos akflam› Bele-
diye Meydan›’nda düzenlenen et-
kinli¤e TAYAD'l› Aileler yine gele-
neksel k›yafetleri ile kat›ld›lar. Te-
rörle mücadele flube polislerinin
TAYAD'l› Aileler’den "rahats›zl›-
¤›" burada da kendini gösterdi. TA-
YAD'l›lar›n kald›¤› çad›r kente gi-
derek ihtiyaçlar›n› karfl›lad›¤› çad›r-
lar›n etraf›nda da tacizler sürdü.
Buna karfl›n TAYAD'l›lar taciz al-
t›nda halk›n yo¤un oldu¤u saatler-
de ve yerlerde bildiri da¤›t›m›n› sür-
dürdüler. 

TAYAD’l› Aileler’in açt›¤› stan-
d›n yan›nda dergimiz, ‹dil Kültür
Merkezi ve di¤er devrimci yap›lar
da açt›klar› standlar ile flenliklere
kat›ld›lar. Akflamlar› standlar etra-
f›nda yap›lan sohbetler, birlikte söy-
lenen türküler de flenli¤e daha fark-
l› bir hava katm›flt›r. fienlik günleri
boyunca süren bu ortam misafirper-
ver Hac› Bektafll›lar’la da kaynafl-
may› art›rm›flt›r. Belediyenin her fle-
yi ticarete döken anlay›fl›n›n yaratt›-
¤› kimi zorluklar da bu s›cakl›k ve
kurulan dostluklarla afl›lm›flt›r. 

Eskiye oranla flenli¤e kat›l›m›n
düflük ve daha cans›z olmas›nda
flenliklerin gerçek içeri¤inden uzak-
laflt›r›lmaya çal›fl›lmas›n›n etkisi
büyüktür. fienliklerin sürdü¤ü gün-
ler boyunca insanlar›n bu konuda
dile getirdi¤i rahats›zl›klar da bu-
nun ifadesidir. Tüm içeri¤ini boflalt-
ma ve yozlaflt›rma çabalar›na ra¤-
men Hac› Bektafl fienlikleri bu y›l
da halk›m›z›n geleneklerini ve inan-
c›n› yaflatmaya, sürdürmeye çal›flt›-
¤› flenlikler olma özelli¤ini koru-
mufltur. 
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T ü r k i y e ’ n i n
dört bir yan›nda bir
haz›rl›k sürüyor.
Karadeniz Bölge-
si’nden, ‹ç Anado-
lu, Marmara, Do¤u
ve Güneydo¤u’dan
Akdeniz’e ba¤›m-
s›zl›k sloganlar›-
m›zla gerçeklefltire-
ce¤imiz bir yürüyü-
flün haz›rl›¤› bu.
Topraklar ›m›zda
emperyalist üsler is-
temedi¤imizi, “‹n-
cirlik Üssü Kapat›l-
s›n” talebimizi, ifl-
birlikçili¤i reddetti-
¤imizi, iflbirlikçileri
affetmeyece¤imizi
hayk›raca¤›m›z bir
yürüyüfl. 

Irak'ta ‹flgale
Hay›r Koordinasyo-
nu’nun 26-28 A¤us-
tos tarihleri aras›nda yap›lacak ‹ncir-
lik Yürüyüflü öncesinde, ‹stanbul ve
Anadolu kentlerinde haz›rl›k eylem-
leri, da¤›t›lan bildiriler, herkesi “Ba-
¤›ms›z Türkiye” fliar› etraf›nda top-
lanmaya ça¤›r›yor. ‹stanbul, Ankara,
Bursa, Eskiflehir, Konya, ‹zmir, Sam-
sun, Antakya, Mersin, Adana ve daha
birçok kentte devrimci yap›lar çal›fl-
malar›n› sürdürürken, baz› iflçi ve
memur sendikalar› da yürüyüfle des-
tek veriyorlar. 

➥ ‹zmir’de 13 A¤ustos günü Ko-
nak Kemeralt› Çarfl›s› giriflinde yap›-
lan eylemde bu haz›rl›k eylemlerin-
den biriydi. Irak'ta ‹flgale Hay›r Ko-
ordinasyonu ‹zmir Giriflimi ile BDSP,
Deri-ifl Sendikas›’n›n yerald›¤› ey-
lemde, “‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n”
pankart› aç›ld› ve HÖC üyesi Bayram
‹çlek taraf›ndan bir konuflma yap›ld›.
"Kahrolsun Emperyalizm, Yaflas›n
Mücadelemiz" sloganlar› at›lan ey-
lemde, Irak’ta iflgal ortakl›¤›na ve ifl-
birlikçi politikalara dikkat çeken ‹ç-
lek, iflbirlikçili¤in politik ve askeri
olarak belirginleflti¤i noktan›n üsler,
özelde de ‹ncirlik oldu¤unu söyledi.
Program gere¤i, ‹zmir’den Eskifle-
hir’e hareket ederek, burada yürüyüfl
koluyla birlefleceklerini belirten ‹ç-

lek, yola ç›kacaklar› 26 A¤ustos tari-
hine kadar da çeflitli eylemlerle ‹zmir
halk›na yürüyüflü anlatmaya devam
edeceklerini dile getirdi. 

Buna göre ‹zmir’de; 17 A¤ustos
günü Buca fiirinyer TANSAfi önünde
ve Forbes’de bildiri da¤›t›m› yap›la-
cak. 20 A¤ustos’ta ise Karfl›yaka Çar-
fl› ‹fl Bankas› önünde bas›n aç›klama-
s› ile, Karfl›yaka Çarfl›’da ve Keme-
ralt›’nda bildiri da¤›t›m›, ertesi günü
Yamanlar Pazar›’nda, 23’ünde ise
Bornova Metro girifli ve otobüs du-
raklar›nda bildiri da¤›t›m› gerçeklefl-
tirilecek. 26 A¤ustos günü Kemeral-
t›’nda aç›klama yapacak olan anti-
emperyalistler, ayn› gün akflam yola
ç›kacaklar. 

➥ ‹stanbul’da 12 A¤ustos günü
Eminönü M›s›r Çarfl›s› önünde bildiri
da¤›t›m› gerçeklefltirildi. Polis, koor-
dinasyon üyelerine kimlik sorarak te-
dirgin etmeye çal›flsa da, bir saat bo-
yunca halka “neden ‹ncirlik’e yürün-
dü¤ünü” anlatan bildiriler ulaflt›r›ld›.
16 A¤ustos günü de Befliktafl Barbaros
Park›’nda toplanan koordinasyon üyeleri,
yaklafl›k 2 saat boyunca burada bildiri da-
¤›t›m› gerçeklefltirdiler. 

➥ Eskiflehir’de 12 A¤ustos günü
Adalar Migros önünde, yap›lan ey-

lemde de "‹ncirlik
Üssü Kapat›ls›n!”
pankart› aç›ld›.
Koordinasyon bi-
leflenlerinden Es-
kiflehir Gençlik
Derne¤i, ESP ve
EHP taraf›ndan
organize edilen
eyleme SDP,
EMEP, Halkevi ve
TKP de destek
verdi. Koordinas-
yon ad›na aç›kla-
may› yapan Nuray
Kesik, yürüyüflün
taleplerini s›ralad›
ve Eskiflehir halk›-
na, 27 A¤ustos'ta
Eskiflehir'den ge-
çecek olan yürü-
yüflü sahiplenme
ça¤r›s› yapt›. Ey-
lemde, "Katil
ABD ‹ncirlik’ten

Defol, Emperyalistler ‹flbirlikçiler 6.
Filo'yu Unutmay›n” sloganlar› büyük
bir coflku ve öfkeyle hayk›r›ld›.

➥ Antakya’da 13 A¤ustos günü
Ulus Meydan›’nda yap›lan eylemde
de ayn› slogan duyuldu. Irak’ta ‹flga-
le Hay›r Koordinasyonu bileflenleri
ve BDSP’nin kat›ld›¤› eylemde “yü-
rüyüflün yap›lmas›n›n sebebi iflgal or-
takl›¤› ve iflbirlikçi politikalard›r”
denildi. Yürüyüflün, her fleyden önce
ülkemizin ve halklar›m›z›n onuru ve
gelece¤i için oldu¤una dikkat çekilen
aç›klamada flu ifadelere yer verildi:
“Hiçbir güç halklar›n iradesini tes-
lim alamaz. Emperyalizme karfl› ver-
di¤i mücadeleyi engelleyemez bu ül-
kenin sahibi bir avuç iflbirlikçi de¤il
70 milyon halkt›r.”

➥ Karadeniz Bölgesi’nde ise ba-
s›n aç›klamas› ve bildiri da¤›t›m› gibi
faaliyetlerin yan›s›ra, imza kampan-
yas› düzenleme karar› al›nd›. ‹mza
kampanyas›nda; “emperyalist iflgal
politikalar›n›n, sömürünün simgesi
olarak 50 y›ld›r ülkemiz topraklar›nda
kara bir leke gibi duran ABD emper-
yalizmi ülkemizden defolsun! Baflta
Irak halk› olmak üzere Ortado¤u ve
tüm dünya halklar›na zulmedenlerle
iflbirli¤ine son verilsin! Baflta Mersin,
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Do¤udan, Bat›dan, Kuzeyden Güneye;

‹ncirlik’e yürüyoruz

‹zmir



“‹ncirlik, Ortado¤u’ya,
Akdeniz’e ve Karadeniz’e

rahatça müdahale edilebile-
cek bir kaledir...”

Böyle diyordu; “Yeni Bir

Yüzy›l ‹çin Stratejiler, Güçler

ve Kaynaklar” isimli Amerikan ra-
porunda. Gerçekten bir Amerikan
kalesi olarak topraklar›m›z›n ba¤r›-
na saplanan bir hançer gibi ony›llar-
d›r duruyor ‹ncirlik Üssü. ‹ncirlik el-
bette tek ABD üssü de¤il, ama o bir
simge; ba¤›ml›l›¤›n, topraklar›m›z›n
Amerika’n›n “batmaz uçak gemisi”
haline getirilmesinin simgesi. 

AKP iktidar› taraf›ndan bu kale-
nin surlar›n›n güçlendirilmesi, böl-
ge halklar› için daha ölümcül hale
getirilmesi, Irak’ta iflgale lojistik ve
fiili destek vermesi için ek yetkiler
tan›n›rken, art›k daha önce oldu¤u
gibi, ‹ncirlik’in “ortak savunma

tesisleri” oldu¤u ve “Türkiye'nin
güvenli¤i için” kuruldu¤u yalanlar›-

na da ihtiyaç duyulmuyor. Her fley
aleni ve “reel politika”n›n bir gere¤i
olarak cereyan ediyor. Buna karfl›n
iflbirlikçiliklerini gizlemek için üs-
sün Amerika taraf›ndan, örne¤in
Irak iflgalinde “insani amaçl› kulla-
n›ld›¤›” (Abdullah Gül) yalan›n›
söylemekten de geri durmuyorlar.

‹ncirlik ve di¤er Amerikan üsle-
rinin kuruluflu, ABD ile yap›lan
“ikili anlaflmalar”a dayan›r. Sa-
vunma ve Ekonomik ‹flbirli¤i An-
laflmalar› (SE‹A) ad›yla yap›lan bu
anlaflmalar, oligarflik iktidarlar için
adeta Türkiye’nin ç›karlar›na gibi
sunulmufl, gerçek içerikleri hep
halktan gizlenmifltir. 1947’lere ka-
dar uzanan ikili anlaflmalarla kuru-

lan üs say›s›, irili ufakl› 104’e ya-
k›nd›r. Bunlar aras›nda en önemlisi-
nin ‹ncirlik olmas›n›n nedeni de, gi-
riflte belirtti¤imiz raporda gayet
aç›k dile getirilmektedir. Tam 47
y›ld›r, Amerikan hegamonyas›n›
sa¤lama amaçl›, bölge halk› için bir
tehdit olan ‹ncirlik, say›s›z emper-
yalist sald›r›da da fiili olarak kulla-
n›lm›flt›r. Ortado¤u, Kafkaslar ve
Balkanlar için sürekli bir tehdit oda-
¤›d›r ‹ncirlik. Ve birçok kez tehdit
olman›n ötesine geçerek fiili olarak
halklara sald›r›larda kullan›lm›flt›r.

1958'de Lübnan'a 150 uçakla
birlikte 10 bin deniz piyadesiyle ç›-
karma yapan Amerikan birlikleri ‹n-
cirlik’ten kalkm›fllard›. Ondan iki
y›l sonra, ‹ncirlik Üssü Sovyetler
Hava Sahas›’nda düflürülen U-2
ABD casus uçaklar›n›n da kalkt›¤›
yer olarak gündeme geldi. 1979’a
gelindi¤inde ‹ncirlik’in hedefinde
‹ran vard›. ‹flbirlikçi iktidarlar›n ‘Üs
yok, tesis var’ yalan›n› y›llarca söy-
leyen Demirel iktidar›nda, 1970'te
Ürdün'de ABD emperyalizminin
ufla¤› Kral Hüseyin "Kara Eylül kat-
liam›n›" gerçeklefltirirken, ‹ncir-

Trabzon ve Samsun limanlar› olmak
üzere topraklar›m›z›n emperyalistle-
rin üslerine dönüflmesini istemiyoruz!
‹ncirlik Üssü'nün kapat›lmas›n› isti-
yoruz!” talepleri yeral›yor.

25 ve 26 A¤ustos günlerinde Ho-
pa, Ünye, Trabzon ve Samsun'da ya-
p›lacak bas›n aç›klamalar›n›n ard›n-
dan, Karadeniz yürüyüflçüleri, 27
A¤ustos günü Ankara'da, ‹stan-
bul’dan yürüyenlerle buluflacak.

➥ Do¤u ve Güneydo¤u’da ise;
Malatya, Dersim, Elaz›¤ ve Ad›ya-
man’da haz›rl›k faaliyetleri sürüyor. 

➥ Kocaeli’de de, HÖC, ESP ve
BDSP taraf›ndan 15 A¤ustos’ta Bele-

diye ‹flhan› önünde yürüyüfle ça¤r›
amaçl› bir eylem yap›ld›. Yap›lan
aç›klamada, emperyalistlerin dünyay›
kölelefltirmek istedikleri belirtilerek,
“dünyan›n stratejik ülke ve bölgeleri-
ni birer savafl üssü durumuna getirdi-
ler. BOP projesi kapsam›nda Ortado-
¤u ve Asya'ya yönelik etkin sald›r›
haz›rl›klar›na ‹ncirlik Üssü ve baz›
hava limanlar›n›n kullan›m› için yet-
ki verildi” denildi. Eylemde, “‹ncirlik
Üssü Kapat›ls›n, Kahrolsun Emper-
yalizm Yaflas›n Mücadelemiz” slo-
ganlar› at›ld›. 

Kocaeli’de 20 A¤ustos günü de
Yürüyüfl Yolu'nda bir aç›klama yap›-
lacak ve 24 A¤ustos günü ise, ‹nsan
Haklar› Park›'nda mum yak›l›p otur-
ma eylemi yap›lacak. 26 A¤ustos gü-
nü ise, ‹stanbul’dan gelecek yürüyüfl-
çülerle birlikte yap›lacak aç›klaman›n
ard›ndan, ‹ncirlik’e do¤ru hareket
edilecek.

➥ Mersin Taflbina önündeki ey-
lemde konuflan HÖC’lü Gülbeyaz

Karaer, yürüyüfle Adana’da kat›la-
caklar›n› belirtirken, “Katil ABD
Ortado¤u'dan Defol, Yaflas›n Halk-
lar›n Kardeflli¤i” sloganlar› at›ld›
ve eylemin ard›ndan bildiriler da¤›-
t›ld›. Mersin’de koordinasyon bile-
flenlerinin d›fl›nda Tüm Emekli-Sen
Mersin fiubesi yürüyüfle kat›l›m ka-
rar› al›rken, çok say›da iflçi ve me-
mur sendikas› da destekleyecekleri-
ni aç›klad›lar. 

➥ ‹ncirlik Üssü’nün bulundu¤u
Adana da yürüyüflçüleri kitlesel
olarak karfl›lamaya ve ‹ncirlik’e yü-
rümeye haz›rlan›yor. 13 A¤ustos
günü ‹nönü Park›'nda toplanan ko-
ordinasyon üyeleri (HÖC, ESP, Par-
tizan, Barikat, Al›nteri, DHP) “‹n-
cirlik Üssü Kapat›ls›n” pankart› aç-
t›lar. Sloganlar›n at›ld›¤› eylemde
konuflan Yasemin Tu¤cu, yürüyüfle
iliflkin bilgi verdi ve Adana halk›n›
kat›lmaya ça¤›rd›. Daha sonra çarfl›
merkezinde bildiri da¤›t›ld›.
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Kocaeli

Neden ‹ncirlik?
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lik’ten kalkan ABD uçaklar›n›n des-
te¤i arkas›ndayd›. Üs, 12 Eylül cun-
tas› döneminde geniflletilirken,
Mufl, Batman, Erzurum gibi hava-
alanlar› da Amerika’n›n hizmetine
aç›l›yordu. 1982 y›l›nda ‹srail’in
Lübnan’› iflgaline yard›mc› güç ola-
rak ‹ncirlik’te k›rm›z› alarm verilir-
ken, oligarflinin “Kardefl Filistin”
sözlerinin de demagojiden ibaret ol-
du¤una tan›k oluyordu herkes. 

‹ncirlik’in halklara yönelik teh-
dit ve sald›r›lar› bunlarla bitmedi.
1983'te Lübnan'› yeniden iflgal ede-
rek, Lübnan ilerici hareketini ezme-
ye kalkan ABD emperyalizmi için
‹ncirlik hareket merkezi ve iflgali
gerçeklefltiren ABD 6. Filosu’nun
yard›mc› gücü durumundayd›. ‹ran-
gate Skandal›’nda ‹ran’a silah sat›-
fl›nda da merkez konumundayd›
topraklar›m›z ve ‹ncirlik Üssü.
1962 Nükleer füze krizi, 1991 Kör-
fez Savafl› ve daha sonra y›llarca sü-
ren bombard›manlarda da hep ‹ncir-
lik vard› emperyalizmin hizmetin-
de. Ve son olarak Irak’›n iflgalinde,
yine halktan gizli olarak en önemli
lojistik destek üssü konumundayd›.
Halen de bu ifllevini, geniflletilmifl
flekilde sürdürmektedir. 

Üssün kullan›m› ise hep halktan
gizlenmifltir. Örne¤in, son Irak iflga-
linde ‹ncirlik’in kulland›r›ld›¤›na
iliflkin bir hükümet aç›klamas› yok-
tur, ancak kullan›ld›¤› daha sonra
ABD taraf›ndan bizzat aç›klanm›fl-
t›r. Üssün daha genifl yetkilerle kul-
lan›ma verildi¤i günlerde, CNN
Türk kanal›nda 10 fiubat 2004 tari-
hinde yay›nlanan bir haber, nas›l
kullan›ld›¤›n›n ayr›nt›l› dökümünü
de ortaya koyuyordu. Buna göre;
‹ncirlik’e 6 bin silahl›k bir tugay›
donatacak malzeme bar›nd›racak iki
cephane yap›lm›fl, nükleer silahlar
yerlefltirilmifl, iflgal bombard›man-
lar›nda hava koridorunun kontrolü
buradan yap›lm›fl ve Irak’taki ABD
kara birliklerine yo¤un destek veril-
miflti. Lojistik destek amaçl› olarak
tam 3760 sorti yap›lm›fl ve Irak’taki
iflgal güçlerine F-15 bombard›man
uça¤› yak›t›, su, g›da sevkiyat› top-
raklar›m›zdan yap›lm›flt›. Bugün
Irak’ta dökülen kan ve iflgale ortak-

l›k utanc›n›n bu belgeleri gerçe¤in
küçük bir k›sm›d›r. 

Bugün ‹ncirlik’te ABD’nin 90
atom bombas› konuflland›rd›¤› da
art›k bilinen bir gerçektir. Ve Türki-
ye Cumhuriyeti hükümeti bu yön-
deki sorulara “gizlidir cevap vere-
meyiz” diyerek, ABD’nin bildi¤ini
halktan gizleme politikas›n› sürdür-
mektedir. 

Elbette bu utançta Genelkurmay
da hükümetlerle ayn› politikay› iz-
lemektedir. Genelkurmay 2. Baflka-
n› ‹lker Baflbu¤’un daha Ocak
2004’te sarfetti¤i, “biz, Genelkur-
may olarak, ABD'nin ‹ncirlik'i kul-
lanmas›n› Türkiye'nin milli menfa-
atleri aç›s›ndan uygun buluyoruz”
sözleri, vatana ihanetin, Amerikan
uflakl›¤›n›n nas›l perdelenmeye çal›-
fl›ld›¤›n› ve “Türkiye’nin ç›karlar›”
demagojisini nas›l pervas›zca kul-
land›klar›n› gösteren bir örnektir.

Ba¤›ml›l›k ve iflbirlikçilik an›t›

Ba¤›ms›z bir ülkenin, kendi top-
raklar›n› baflka güçlerin ç›karlar›
için kulland›rmas› düflünülemez bi-
le. Ve ulusal hiçbir iktidar böyle bir
onursuzlu¤un alt›na imza atmaz.
Ama bu ülkenin iktidarlar› ony›llar-
d›r bu onursuzlu¤un alt›na imza at-
maktad›rlar. Generaller bir Ameri-
kan çavuflu kadar yetki sahibi olma-
d›klar› bu toprak parças›n›, Ameri-
kanc›l›¤›’n›n kan›t› olarak efendisi-
nin önüne sermekte. Tüm bunlar ba-
¤›ms›z bir ülke olmad›¤›m›z için

yaflan›yor. 

‹flte bu yüzden, Türkiye devrim-
ci hareketinin, anti-emperyalistlerin
mücadelesinde ‹ncirlik Üssü’nün

kapat›lmas› talebi hep gündemde

olmufltur. ‹ncirlik emperyalizm ve
iflbirlikçileri için nas›l ki bir mev-
ziyse, o mevzinin ortadan kald›r›l-
mas›, gerçek niteli¤inin halka gös-
terilmesi do¤rultusundaki her faali-
yetin anlam› vard›r. Bu bilinçle ha-
reket edildi¤i içindir ki, egemen s›-
n›flar art›k ‹ncirlik’in gerçek ifllevi-
ni gizleyemez hale gelmifllerdir. 

Elbette ‹ncirlik’in, emperyalist-
ler için “Ortado¤u’ya, Akdeniz’e ve
Karadeniz’e rahatça müdahale ede-
bilecekleri” bir üs olarak varl›¤›,
bölge halklar›n›n ony›llard›r tehdit
edilmesi oligarflinin utanc›, ulusal
onursuzlu¤udur. Ama buna karfl›
mücadele etmemek de bu utanca or-
tak olmakt›r. Böyle bir mücadele;
Türkiye’nin ba¤›ms›zl›¤› için müca-
delenin bir parças› olmas›n›n öte-
sinde, ezilen, mazlum bir halk ola-
rak Türkiye halk›n›n ezilen bölge
halklar›n›n yan›nda yeralmas›n›n da
somut bir ifadesidir. ‹ncirlik’e karfl›
yükselen her ses, baflta Irak olmak
üzere tüm Ortado¤u halklar›n›n di-
renifllerine verilen destektir.

“‹ncirlik Kapat›ls›n” 
slogan›yla yürüyelim!

Halk›m›z; 1920’lerin Kurtulufl
Savafl› ruhuyla, 1960’lardan bu ya-
na devrimcilerin önderli¤inde sür-
dürülen anti-emperyalist kavgan›n
bilinciyle, Ba¤›ms›z Türkiye fliarla-
r›yla yürüme zaman›d›r. Yürüyüflü-
müz, iflgal ortakl›¤›na, iflbirlikçili-
¤e, Amerikan emperyalizmine kar-
fl›d›r. Yürüyüflümüz, ulusal onuru-
muza sahip ç›kmak, bu ülke bizim
emperyalistlere ve iflbirlikçilerine
b›rakmayaca¤›z demek içindir. Yü-
rüyüflümüz; topraklar›m›z›n halkla-
ra karfl› tehdit ve katliam üssü olma-
yaca¤›n› hayk›rma yürüyüflüdür. 

fiimdi ba¤›ms›zl›k bayra¤›n› da-
ha yükseklere kald›rma zaman›d›r. 

26-28 A¤ustos tarihleri aras›nda
yap›lacak ‹ncirlik Yürüyüflü’ne ka-
t›lal›m, destek olal›m. 

✖ Baflta ‹ncirlik olmak

üzere, bütün ABD ve

NATO üsleri kapat›lmal›! 

✖ ABD ve ‹srail ile yap›lan

bütün iflbirli¤i anlaflmalar›

derhal iptal edilmeli!

✖ IMF ile bütün iliflkiler

kesilmeli, NATO baflta

olmak üzere, bütün

emperyalist ittifaklardan

ç›k›lmal›!



“Demokrasi ve özgürlük gö-

türme” yalan›yla iflgal etmifllerdi
Irak’›. Ortado¤u için model bir de-
mokrasi olacakt› bu üstelik. Böyle-
ce “Irak modeli” tüm Ortado¤u’ya
tafl›nacakt›. Elbette böyle bir de-
mokrasi, emperyalist demokrasiydi
ama iflgalciler flimdi bu hedeflerin-
den de vazgeçtiklerini itiraf ediyor-
lar. fiimdi tart›fl›lan, dini ve etnik te-
melde bir Anayasa ve kimin petrol-
den ne kadar pay alaca¤›. 

‘‹flgal hukuku’ da yok!

‹flgalciler Irak’ta tam bir enkaz
yaratt›lar. Irakl›lar’›n %65’i iflsiz,
en temel su ve elektrik ihtiyaçlar›
dahi karfl›lanm›yor, bunlar› talep
eden halk silahlarla taran›yor, petrol
gelirlerinin büyük k›sm› emperya-
list tekellerin kasalar›na akarken,
geri kalan› da direnifli k›rmak için
“güvenlik” bütçesine ayr›l›yor, hal-
k›n ihtiyaçlar› ise ne kukla yöneti-
min ne de iflgalcinin umurunda de-
¤il. ABD D›fliflleri Bakanl›¤›
Irak ‹stihbarat Ekibi eski
Baflkan› Wayne White’›n,
“kendi kendini tafl›yan bir
ekonomi istemifltik. Bu-
nun yak›n›nda bile de¤iliz”
sözleri bu durumun itiraf›d›r. Whi-
te, Bush yönetiminin “Saddam’›n
ülkeyi mahvetti¤i’ fleklinde söy-
lemlerini hat›rlatt›¤› konuflmas›nda
“hasar›n ço¤u iflgalin ard›ndan ve-
rildi. Devlete ait iflletmeler, ulusal
elektrik iflletmesi ve büyük özel
üretim çökertildi” diyerek, hukuk-
suz iflgalin do¤al sonuçlar›n› s›rala-
maktad›r. Ve tüm bunlar, “medeni
Bat›”n›n 21. yüzy›lda insanl›¤a ne
verebilece¤inin ç›plak bir resmidir. 

‹flgal hukuksuzdu ama iflgalci,
BM yasalar›na göre tan›mlanan “ifl-
gal hukuku”na da uymuyor. 2. Pay-
lafl›m Savafl› sonras›nda Almanya
ve Japonya’n›n yönetim biçimleri-
nin tamamen de¤ifltirilmesinden ha-

reketle bir iflgal hukukunu kabul et-
ti (Debelatio teorisi). Buna göre,
“iflgalci iflgal etti¤i ülkenin devlet
yap›s›n›, hukukunu, iktisadi ve siya-
si yap›s›n› de¤ifltiremez.” ‹flgalci
ABD ve ‹ngiltere bu hukuka da uy-
mad›. ‹flgalin ard›ndan BM Güven-
lik Konseyi’nin 1483 numaral› ka-
rar›, iflgalciye aynen flunu söylüyor-
du: “Hukuksuz bir fiilde bulundu-
nuz, bundan sonraki fiillerinizde
Lahey ve Cenevre sözleflmeleriyle
somutlaflan iflgal hukukuna uygun
davran›n”. (fi. Özgür Mumcu, Ga-
latasaray Üniv. Hukuk Fakültesi)

Oysa bugün Irak’ta böyle bir ifl-
gal hukukundan da sözetmek müm-
kün de¤il, siyasi ve iktisadi yap›
tümden alt üst edilmifl durumda. Ye-
ni Anayasa tart›flmalar›, dolay›s›yla
yeni Irak’›n yap›s› da bu çerçevede

flekillenmektedir.

Yeni yönetim 

nas›l flekilleniyor?

ABD, iki y›ld›r direnifl karfl›s›n-
da çaresiz kalm›fl, yeni bir yönetim,
polis ve ordu gücü dahi flekillendire-
memifltir. Daha önce aç›klanan tak-
vimlerin hiçbiri ifllemedi. Bu baflar›-
s›zl›k, bir an önce Anayasa haz›rla-
ma konusunda kukla hükümetin se-
ferber edilmesine yol açt›. Bush, 15
A¤ustos’a kadar yeni Anayasa’n›n
yap›lmas›n› emretti. Direnifl faktörü
bir yandan, öte yandan Kürt, fiii,
Sunni Arap halklar› aras›ndaki çelifl-
kiler elbette Amerika’n›n hesaplar›-
n›n tutmas›n› engelledi, Anayasa bu
tarihe yetifltirilemedi.

Anayasa, devletin yap›s›n› ta-
n›mlayacak. fiu anda tart›flmalar›n
yo¤unlaflt›¤› nokta da buras›. Bir de
petrol gelirlerinden kimin ne pay
alaca¤›. Petrol gelirleri bölge esas›-
na m›, nüfusa göre mi yoksa eflit mi
paylafl›lacak?

Barzani ve Talabani iflbirlikçi
çizgisi, federalizmde ›srarlar›n› sür-
dürürken, Barzani, “Kuzey’de asla

Irak bayra¤› asmayaca¤›z” (12
A¤ustos bas›n) aç›klamas›nda bu-

lundu. Kerkük’ün statüsü
de bu çerçevede flekillenen
anlaflmazl›k konular›ndan

biri olmaya devam ederken,
ayn› günlerde fiii Lider El Hakim
de,  güneyde fiii Özerk Bölgesi tale-
bini dile getirdi. Petrol Irak'›n kuze-
yinde ve güneyinde bulunuyor. Ku-
zeyde Kürtler, güneyde de fiiiler

özerklik istiyor. Sünniler bu taleple-
re karfl› ç›karken, bu durumun
Irak’›n üçe bölünmesine yol açaca-
¤›na dikkat çektiler. Kürt milliyetçi-
li¤inin bu süreci “ba¤›ms›zl›k” sü-
recine dönüfltürme hesaplar› yapt›¤›
bilinen bir gerçek. Elbette Kürt hal-
k›n›n ba¤›ms›z Kürdistan hakk›d›r.
Ancak ABD emperyalizminin ica-
zetinde olaca¤› aç›k olan böyle bir
Kürdistan’›n ba¤›ms›z da olmaya-
ca¤› bir baflka gerçektir.

Anayasa görüflmeleri, ABD’nin
ülkedeki sömürge valisi statüsünde-
ki Büyükelçi Zalmay Halilzad'›n da
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‹flgalcinin ddenetiminde
yeni yyönetim ppazarl›klar›

sürerken, IIrak ssokaklar›na
direnifl hhakim. AABD aas-

kerlerine yyönelik ssald›r›lar
yo¤unlafl›rken, iiflbirlikçi
devletin ppolis vve oordu

güçleri dde yyo¤un ssald›r›lar
karfl›s›nda kkurumlaflam›-
yor. Irak kkaderinde sson

sözü dde oonlar ssöyleyecek

Irak’ta Anayasa pazarl›klar› sürüyor

‘Demokrasi olmasa da olur’



kat›l›m›yla sürüyor. Bu bile, gerçek-
te bu Anayasa’y› kim flekillendiri-
yor sorusunun cevab›d›r. Elbette,
ABD tüm planlar›n› uygulayam›yor,
özellikle dayand›¤› Kürt ve fiiiler’in
farkl› hesaplar›n› da gözard› edemi-
yor. Buna karfl›n belirleyici olan yi-
ne iflgalci olacakt›r. Anayasa Irak’›n
olacak ama son söz iflgalcinin.

Anayasa’da dinin belirleyicili¤i
de bir baflka tart›flma konusu. ‹sla-
m›n devlet kurumlar›ndaki rolü ve
kad›n haklar› gibi temel konularda
ço¤unlu¤u oluflturan fiiiler’in ›srar›
biliniyor. 

ABD “bir an önce Anayasa ha-
z›rlay›n” bask›s› kurarken, kurula-
cak yeni hükümete, iflgal askerleri-
nin ülkede ne kadar kalaca¤›n› be-
lirleme konusunda bir yetki tan›ma-
y› düflünmüyor elbette. Ne de kuru-
lacak devletin fleriata m› dayanaca-
¤›, ülkenin üçe mi bölünece¤i
önemli de¤il? Önemli olan bu plan-
lardan hangisinin, Amerikan emper-
yalizminin Ortado¤u politikalar›na
hizmet edece¤idir. Irak’ta yeni yö-
netim nas›l flekillenirse flekillensin,
dini ve etnik yap›n›n belirleyici bir
unsur olaca¤› gözükmektedir. 

ABD’den ‘demokrasi 
bir baflka bahara’ itiraf› 

Anayasa tart›flmalar› sürerken,
bu sürecin ad›n› yine ABD yönetimi
koydu ve “demokrasi hedefinden
vazgeçildi¤ini” aç›klad›. “Geçifl sü-
recinde önceden tasavvur edilenden

daha az geliflimi sa¤lamay› amaçla-
mak zorunda kald›klar›n›” söyleyen
ABD’li yetkililer, Irak’›n bir model
olmas› tasavvurundan da vazgeçtik-
lerini duyuruyorlar. Ne de olsa daha
“zamanlar› var”! ‹flgalle demokrasi
beklentisinde olanlar için, Irak
önemli bir ders olmufltur ve olmaya
da devam edecektir. 

ABD emperyalizminin bu konu-
daki planlar›n›n tutmamas›nda da

direnifl belirleyici bir faktördür. T›p-
k›, Irak petrollerini büyük bir h›zla
ya¤malamay› planlarken, bugün
üretimin çok daha gerilere düflme-
sinde oldu¤u gibi. 

Yeni bir Anayasa, yeni bir yöne-
tim de Irak halk›n›n iradesini temsil
etmeyecektir. ‹flgal koflullar›ndaki
bir halk›n iradesini ancak iflgale
karfl› direnifl temsil edebilir. Ve son
sözü de direnifl söyleyecektir. 
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◆ Kimyasal silahlar›n etkileri
ortaya ç›k›yor... Irak’ta sakat
ve ölü do¤um oran›nda büyük bir
art›fl yafland›¤› aç›kland›. Irakl›
doktorlar taraf›ndan verilen bilgi-
lere göre, sadece Kerkük’te bu ar-
t›fl %10’u buluyor. ‹flgalciler,
bombard›man s›ras›nda ve daha
sonraki sald›r›larda “seyreltilmifl
uranyumlu” silahlar› yo¤un olarak
kullanm›fllard›. Irak’› kitle imha
silahlar› bahanesiyle iflgal edenler,
Irak topraklar›na ony›larca süre-
cek ölüm tohumlar› da ekiyorlar. 

◆ Halkla savafl›yorlar, halk›
katlediyorlar... 13 A¤ustos gü-
nü, Ramadi yak›nlar›nda, yola
yerlefltirilen bomban›n hedefi olan
ABD askerleri, halktan intikam
ald›. Ramadi'nin hemen d›fl›ndaki
Nasaf'ta meydana gelen olayda,
ABD askerleri, cuma namaz›ndan
ç›kan Irakl›lar’›n üzerine atefl aça-
rak, 8’i çocuk olmak üzere 15

Irakl›’y› katletti, 17’sini yaralad›.
ABD ordusu ise, hastane kaynak-
lar›nca da teyid edilen bu bilgiyi
her zaman oldu¤u gibi yalanlad›.

◆ Sald›r›lar iki kat artt›...
Birçok kentte ABD askerlerine ve
onlarla iflbirli¤i yapanlara yönelik
sald›r›lar yo¤unlaflarak sürerken,
ölen ABD askerlerinin resmi ra-
kamlara göre 1840’a ulaflt›¤› be-
lirtiliyor. Gerçek rakam›n bunun
çok üstünde oldu¤u tahmin edilir-
ken, ABD konvoylar›na yönelik
yollarda yap›lan bombal› sald›r›la-
r›n geçen y›la göre iki kat art›¤›,
bizzat Amerikal› Tu¤general Fon-
taine taraf›ndan aç›kland›. Fonta-
ine, bu konvoylar›n, ABD askeri
konvoylar› ve onlara lojistik mal-

zeme tafl›yan Türkiye, Kuveyt ve
Ürdün’den gelen konvoylar oldu-
¤unu dile getirdi. Fontaine, ABD
konvoyların›n haftada 30 eyleme
maruz kald›¤›n› söyledi.

‹ran’›n nükleer çal›flmalar› “sivil amaçlar-
la” gelifltirme çal›flmas› yapt›¤›n› aç›klamas›-
na karfl›n, ABD tehditlerini sürdürüyor. Av-
rupa ise diplomatik yolla teslim alma planla-
r›n› sürdürüyor. ABD Baflkan› George Bush,
“‹ran’a yönelik askeri müdahalenin seçe-

nekler aras›nda” oldu¤unu aç›klad›. Alman-
ya Baflbakan› Gerhard Schroeder, diplomatik
yollardan vazgeçmediklerini aç›klayarak,
ABD’yi elefltirdi ve “askeri müdahaleleri,
gündemimizden ç›karmal›y›z. Bunun ifle ya-
ramad›¤›n›, Irak Savafl›’ndan gördük” dedi.
‹ran yönetiminin bu tehditler karfl›s›ndaki ce-
vab› ise; “bizim de kendi seçeneklerimiz var.
Hatta bizim seçeneklerimiz ABD’ye göre çok

daha fazla. ‹ran’a karfl› askeri bir müdahale-
yi imkan dahilinde görmüyoruz. Bu ifadeler
psikolojik savafl›n taktikleri” oldu. 

Dünya halklar›, Amerikan emperyalizmi-
ni dünya için tehlike olarak gördü¤ünü aç›k-
ça ortaya koyarken, Bush, bu tehdidi “bar›fl
ve ülkesini koruma” ad›na yap›yormufl. 

Irak direnifli Amerikan emperyalizminin
planlar›na darbe vururken, ‹ran ve Suriye ku-
flatmas›ndan vazgeçmifl de¤ildir. 

‹ran’da Ahmedi Necad’›n yönetime gel-
mesinin ard›ndan savrulan bu tehditler, ‹ran
içinde Kürt ve Arap nüfusu üzerindeki k›fl-
k›rtmalar› da, kuflatman›n bir parças›d›r.

ABD 
iran’› 
yine 
tehdit 
etti



Tek suçlar›, bu
ülkenin ba¤›ms›zl›-
¤›n› istemek, vatan-
sever olmak, düze-
nin istedi¤i gibi,
okullar›n› bitirip
“kapa¤›” Ameri-
ka’ya, Avrupa’ya at-
may› hayal etme-
mek, devrimci genç-
li¤in 1960’lardan bu
yana sürdürdü¤ü ba-
¤›ms›zl›k ve demok-
rasi mücadelesini,

ideolojik ve fiili sald›r›lar›n en yo-
¤un oldu¤u bugün bir miras olarak
devral›p sürdürmek...

Evet, onlar vatansever olduklar›
için 25 A¤ustos günü Ankara’da
yarg› önüne ç›kar›lacak, san›k san-
dalyesine oturtulacaklar. 

Türkiye için bir “milad” olarak
aç›klanan ve iflbirlikçi AKP iktidar›
taraf›ndan “bayram” ilan edilen, 17
Aral›k 2004 AB’den tarih alma gü-
nünün 1 ay sonras›ndayd›. Avrupa
Birlikçiler, ba¤›ml›l›¤› pekifltirme
anlaflmas›n›n alt›na att›klar› imzay›
K›z›lay’da yani sözde mitinglere
yasak meydanda kutlam›fllard›. 

Uzun bir süredir "Ne Amerika

Ne Avrupa, Ba¤›ms›z Türkiye. ‹fl-

birlikçili¤e Son!" slogan›yla Tür-
kiye’nin dört bir yan›nda kampanya
yürüten Gençlik Federasyonu üye-
leri, 17 Ocak’ta K›z›lay’a gelmek
ve orada, bir ay önce yank›lanan
onursuz sesin karfl›s›na, bir baflka
sesle, “Ba¤›ms›z Türkiye” sesiyle
ç›kmak, en demokratik haklar›n›
kullanarak bas›n aç›klamas› yap-
mak istemifllerdi.

Yüzlerce federasyon üyesi, ba-
¤›ms›zl›k kavgas›n›n onuru ve cofl-
kuyla topland›lar baflkentte. Nicedir
ba¤›ms›zl›k umudunu yitirenler, on-
lar›n günlerdir sürdürdü¤ü kampan-

yalar›nda sesini duyduklar›nda ye-
niden umutlanm›fllar, “iflte bizim
gençlerimiz” diye gururlanm›fllard›.
fiimdi, bu sesi baflkentten hayk›r-
man›n zaman›yd›. 

‹stanbul’dan Ankara’ya, ‹z-
mir’den Adana’ya, S›vas’tan Diyar-
bak›r’a, Malatya’dan Bursa’ya...
Vatansever devrimci gençli¤in bu-
lundu¤u her flehirden, her üniversite
kampüsünden akt›lar Ankara cadde-
lerine. Onbinler de¤illerdi, ama mil-
yonlar›n düfllerini tafl›yorlard›
omuzlar›nda. Tanklar› toplar› yoktu
önlerine ç›kan panzerler karfl›s›nda;
ama “dev gibi yürekleri” vard›. Hiç-
bir faaliyetlerini AB fonlar› ile de
gerçeklefltirmemifllerdi. En büyük
sermayeleri yüreklerinde hiç sön-
meyen vatanseverlikleri, yeni-sö-
mürge Türkiye’yi Ba¤›ms›z Türkiye
yapma azmiydi. 

Önlerine ç›kar›lan engelleri afla-
rak, Ankara Kurtulufl Park›’nda top-
land›lar. Yüzlerce çevik kuvvet,
panzer, gaz bombal› zebaniler de
bekliyordu onlar›. “Yerli” görün-
düklerine bakmay›n, onlar›n ifli za-
ten IMF’ye, Amerika’ya, Avru-
pa’ya, NATO’ya karfl› ç›kanlar› sus-
turmak, yerlerde sürüklemek ol-
mufltu hep. 

Sald›rd›lar... Emir alm›fllard›;
pervas›zl›klar›ndan, “yasa biziz”

deyifllerinden belliy-
di. Emri veren iflbir-
likçilerden baflkas›
de¤ildi. Çünkü onla-
r›n en büyük korku-
su tarih boyunca hep
vatanseverler, özel-
likle de gençlerimiz
olmufltu. Onlarcas›-
n› iflkenceli sorgula-
ra götürdüler. Yüz-
lerce insan elleri ar-
kadan Amerikan ve
Avrupa usulü kelep-

çelenerek yerlere yüzüstü yat›r›ld›.
‹flgal alt›ndaki Irak de¤il, emperya-
lizmin gizli iflgali alt›ndaki Türki-
ye’ydi buras›. Her fley yeni-sömür-
gecilik iliflkilerine uygundu o gün
Ankara’da. Coplar inip kalkt› kafa-
lar›na. O kafalar› yok muydu; en
büyük tehlike orada yuvalanmam›fl
m›yd› zaten? Ba¤›ms›zl›k, demok-
rasi düflüncesini o kafalardan atabil-
mek için zulümden medet umanlar
bugünün egemenleri de¤ildi, ony›l-
lard›r ayn› politika uygulan›yor ama
baflaram›yorlard›.

Yine baflaramam›fllard›. 

Gözalt› otobüslerinin camlar›n-
dan hala "Ne Amerika Ne Avrupa,

Ba¤›ms›z Türkiye. ‹flbirlikçili¤e

Son!" slogan› yank›lan›yor, hesap
soruyorlard›. 

Bir kez daha görülmüfltü; AB pa-
tentli demokrasinin ne menem bir
fley oldu¤u. Muhalif olanlar›n de-
mokratik haklar›n› kullanmalar› ya-
sak ilan edilmifl, yerlere yat›r›larak
“iflte bizim demokrasimiz budur”
denilmiflti. 

K›z›lay’da AB’ciler konuflabilir
ama ba¤›ms›zl›k isteyen gençlik ko-
nuflamazd›. Bu ülkenin meydanlar›
iflbirlikçilere sonuna kadar aç›kt›
ama gerçek vatanseverler panzerler-
le karfl›lan›rd› o meydanlarda. Ve bu
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Ba¤›ms›z Türkiye istedikleri için yarg›lan›yorlar 

VATANSEVER GENÇL‹K YARGILANAMAZ



ülkenin da¤lar›nda,
kentlerinde, okulla-
r›nda, fabrikalar›nda
hep vatanseverlerdi
katledilen, susturul-
mak istenen.

198 kifli gözalt›na
al›nd›. Gözalt›na al›-
nanlar ACM’ye ç›ka-
r›ld›. Ony›llard›r bu
ülkede ba¤›ms›zl›k
sesini susturmak gö-
revini sürdüren
DGM’lerin savc›s›,
yeni ACM gömle¤ini giymifl, 12 ki-
flinin tutuklanmas› iste¤iyle mahke-
meye sevk etti. 

12 vatansever gençten; Fatih
Beygirci, Musa Kurt, Onur Özde-
mir, Hasan Baklac›, U¤ur Eyilik ve
Mert Kavak isimli ö¤renciler tutuk-
land›lar. Suçlar›na “vatansever” ya-
zamayacaklar› için, bir klifle gibi
kulland›klar› “yasad›fl› terör örgütü
üyesi olduklar›n›” yazarak tutukla-
d›lar ve Sincan F Tipi Tecrit Hücre-
leri’ne att›lar. 

**

fiimdi, 25 A¤ustos tarihinde, ilk
duruflmaya ç›kar›lacaklar. Bu mah-
keme, sadece 6 ö¤rencinin yarg›lan-
d›¤› bir mahkeme de¤ildir. Bu mah-
kemede yarg›lanmak istenen genç-
li¤in ba¤›ms›zl›k yürüyüflüdür, Ba-
¤›ms›z Türkiye kavgas›d›r. 

Bu nedenle Gençlik Federasyo-
nu üyesi gençlerimiz, o gün Anka-
ra’da olacaklar. 

Yine bulunduklar› her yerden
Ankara’ya akarak, bu kez mahkeme
önünde, vatansever gençli¤in yarg›-
lanamayaca¤›n› hayk›racaklar. Yi-
ne, iflbirlikçi egemen s›n›flar›n duy-
mak istemedi¤i o slogan› en güçlü
sesleriyle atacaklar. Vatanseverleri
tüketemeyeceklerini, susturamaya-
caklar›n›, vatan› satanlar›n suratlar›-
na vuracaklar.

17 Ocak ve öncesinde oldu¤u gi-
bi, iflbirlikçilerin yalanlar› karfl›s›n-
da, halka gerçekleri ulaflt›rmaya de-
vam edecekler. Türkiye halk›n›n
kurtuluflunun, emperyalizmin sö-
mürgesi olarak onlar›n art›klar›yla

beslenmekten de¤il,
ba¤›ms›z Türkiye’yi
yaratmaktan geçti¤ini
dile getirecekler.

“San›k” kürsüsün-
de de bu ses duyula-
cak. Vatanseverleri
yarg›lama gafletine
düflenler, devrimci
gençli¤in yarg›layan,
hesap soran, ba¤›m-
s›zl›k iste¤ini bir kez
de o salonda dile geti-
ren sesini duyacaklar.

**

Bu kavga uzun solukludur, on-
y›llard›r ba¤›ms›zl›k u¤runa, DEV-
GENÇ önderli¤inde sürüyor. Boy-
kotlar›, iflgalleri gerçeklefltiren on-
lard›. Onlard› 6. Filo’nun yankileri-
ni denize döken. Onlar Samsun’dan
yürüdüler “Ba¤›ms›z Türkiye” fli-
ar›yla. Ve bu yüzden onlar çekildiler
dara¤açlar›na, vuruldular K›z›lde-
reler’de. 

Bugün hala ba¤›ms›zl›k isteyen-
leri yarg›lamak zorunda kal›yorsa
bu düzen; bunca katliam›n, bask›-
n›n, zulmün, gençli¤i yozlaflt›rma
ve apolitiklefltirme bata¤›nda yoket-
me politikalar›n›n iflas etti¤inin ka-
n›t›d›r. 

Yine hiçbir sonuç alamayaca¤›n›
görecek oligarfli. Bu ülkenin gençli-
¤i ne Amerika’n›n, ne de Avru-
pa’n›n sömürgesi olmay› içine sin-
dirmeyecek, “nimet” olarak görme-
yecek, beynini, onurunu satmaya-
cak onlar gibi. Ve ba¤›ms›zl›k tür-
küleri hiç susmayacak meydanlar-
da, amfilerde. 

**

fiimdi onlar› sahiplenme, ba¤›m-
s›zl›k mücadelesine omuz verme
günüdür. Gençlik Federasyonu; ifl-
çisi, memuru, gecekondulusu, genç-
leri, hak ve özgürlüklerden yana
olan kesimleri, vatanseverleri ile
herkesi 25 A¤ustos günü Ankara’ya
ça¤›r›yor. 

Ça¤r›lar›na kulak verelim. "Ne

Amerika Ne Avrupa, Ba¤›ms›z

Türkiye. ‹flbirlikçili¤e Son!" slo-
gan›n› onlarla birlikte hayk›ral›m.
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“Ne Amerika Ne Avrupa,
Ba¤›ms›z Türkiye. ‹flbir-

likçili¤e Son!” fliar›yla 17
Ocak günü Ankara’ya

yürüdükleri için sald›r›ya
u¤rayan, tutuklanan

GENÇL‹K FEDERASYONU
üyeleri, 25 A¤ustos’ta
mahkemeye ç›k›yor.

Gençlik, ba¤›ms›zl›k iste-
¤inin zorbal›kla bast›r›l-
mas›na karfl› Ankara’da
olacak ve yine “BA⁄IM-

SIZ TÜRK‹YE” diye hayk›-
racak. Bu ülkenin bütün
vatanseverleri, ba¤›ms›z
Türkiye’den yana olanlar;
gençli¤imizin sesine se-
simizi katal›m, onlar›n

düfllerini, umutlar›n› pay-
laflt›¤›m›z› yanlar›nda

olarak gösterelim. Unut-
mayal›m ki; bu ayn› za-
manda ba¤›ms›zl›k için
sürdürülen bir kavgad›r.
Bu kavgan›n neferi olma

onurunu bir kez de
25 A¤ustos’ta yaflayal›m

ve vatanseverlerin
yarg›lanamayaca¤›n›

hayk›ral›m.



Memur sendikalar› ile hükümet
aras›ndaki toplu görüflmeler 15
A¤ustos günü bafllad›. 

Konfederasyonlar söylem ve
vurgu farkl›l›klar›na karfl›n grev-
toplu sözleflme hakk›n›n masaya ge-
tirilmesi konusunda hemfikir olur-
ken, ücret art›fllar›nda farkl› rakam-
lar talep ediliyor. Yasaya göre, 15
gün içinde sonuçlanacak olan görüfl-
melerde Türkiye Kamu-Sen ve Me-
mur-Sen, memur maafllarının yok-
sulluk sınırı olarak dile getirdikleri
880 YTL'ye ç›kar›lmas›n› isterken,
KESK “temel ücret” olarak nitelen-
dirdi¤i en düflük memur maaflının
950 YTL'ye çıkarılmasını istiyor.

Görüflmenin ilk günü, Kamu-
Sen Genel Baflkan› Bircan Aky›ld›z,
salondaki oturma düzenine itiraz
ederek, “eflit taraflar” olarak masa-
ya oturmak istediklerini dile getirdi.
Bunun üzerine, hükümet taraf› top-
lant›y› terk ederken, KESK de Ka-
mu-Sen’i elefltirdi ve salonu terk et-
ti. ‹smail Hakk› Tombul, “bizim
ad›m›za hiç kimse heyet baflkanl›¤›
yapamaz. Sorun masada kimin ne-
rede oturaca¤› sorunu de¤ildir. Bu
nedenle t›kanma, masan›n sorumlu-
lu¤unu hissetmeme anlam›na gel-
mektedir” diye konufltu. Ertesi gü-
nü devam edilen görüflmelerde, ilk
gün tart›flma konusu olan Erdo-
¤an’›n dan›flman› Ömer Dinçer top-

lant›ya kat›lmad›.

Her y›l oldu¤u gibi, ilk iki görüfl-
mede hükümet önerilerini masaya
getirmezken, konfederasyonlar
“grevli toplu sözleflmeli sendika”
talebini dile getirdiler. Hükümet
ad›na görüflmelere kat›lan Devlet
Bakan› Mehmet Ali fiahin, bu talebi
Bakanlar Kurulu’na iletece¤ini,
destekledi¤ini söylemekle yetindi.
Oysa ayn› konuflmalar geçen y›l da
yap›lm›fl, bu süre için onlarca IMF
yasas› ç›karan, polis ve jandarma-
n›n iste¤i olan birçok karar› alan ik-
tidar, grevli-toplu sözleflmeli sendi-
ka hakk›na iliflkin hiçbir ad›m atma-
m›flt›. ‹lk iki görüflmede ücret ve de-
mokratik, sendikal haklar konusun-
da bir ilerleme kaydedilmezken, gö-
rüflmeler 22 A¤ustos’a ertelendi. 

Hükümet Cephesi: “Siz 
Konuflun Biz Bildi¤imizi 
Yapar›z”

AKP iktidar› için toplu görüflme-
ler, “yasal olarak” yerine getirilme-
si gereken bir prosedürden baflka bir
anlam tafl›mamaktad›r. Geçen süre
içinde bu kan›tlanm›flt›r. Masada
konfederasyonlar›n ne dedi¤inin
hiçbir önemi yoktur iktidar aç›s›n-
dan. En fazla, hükümetin aç›klad›¤›
ücret zamm›na padiflah cülusu da¤›-
t›r gibi Tayyip “flu kadar da benden”

der ve sendikal
haklar a¤za bile
al›nmaz. Bu y›l
da ayn› tiyatro-
yu oynamak is-
temektedir AKP
iktidar›. Farkl›
bir beklenti
içinde olanlar
yan›ld›klar›n›
görmekte gecik-
meyeceklerdir. 

AKP iktida-
r›n›n gündemin-
de grevli-toplu
sözleflmeli sen-

dikal haklar de¤il, kamu emekçile-
rinin ifl güvencesini yokedecek IMF
yasalar› vard›r. Ücret zamm› konu-
sunda da, henüz masaya getirilme-
mifl olsa da, memurlar›n beklenti-
sinden çok uzakta bir art›flla “sada-
ka politikas›n›” sürdürece¤inden de
kimsenin kuflkusu olmas›n. IMF
borçlar› varken, memura insanca
yaflayacak ücret vermek, “reel poli-
tika”ya uymaz. Keza, seyyanen ar-
t›fllar konusunda da IMF ne derse o
olacakt›r.

Tüm bunlar sermayenin hükü-
meti aç›s›ndan “yeni” ve “bilinme-
yen” fleyler de¤ildir elbette. Sorun
da buradad›r; iktidara bu cüreti ve-
ren memur sendikalar›n›n tavr›d›r.
Bu anlamda, grevsiz toplu sözlefl-
mesiz sendika yasas›n› kabullenme-
leri bir “k›r›lma noktas›” olmufl, de-
yim yerindeyse iktidara “nabz›”
vermifllerdir. 

Sendikalar Cephesi: As›l 
Sorumlulu¤unuz Emekçi 
Hareketine Karfl›d›r

KESK Baflkan› ‹smail Hakk›
Tombul, Kamu-Sen’i “masan›n so-
rumlulu¤unu hissetmemek” ile elefl-
tiriyor. Bircan Aky›ld›z’›n görüflme-
lerde ve en genelde memur hareke-
tinde inisiyatifi ele almaya dayanan
ç›k›fl›n›n de¤erlendirilmesi ayr› bir
konu. Ancak, as›l sorumluluk hükü-
metle oturulan o masa de¤il, emek-
çilere karfl›d›r. KESK yönetimi,
“grev toplu sözleflme hakk›” dedi,
“yoksa oturmay›z” dedi, “tiyatro”
diye niteledi; tüm bunlar yerinde
sözlerdi ama flimdi masan›n sorum-
lulu¤unu savunuyor KESK. 

KESK, emekçilere karfl› sorum-
lulu¤unu hat›rlayarak bu oyunu
bozmal›, sözünü yerine getirmelidir.
Sendikal hareket arkas› gelmeyen
“kararl›l›k” ifadelerine çok tan›k ol-
mufltur. Bu tarz, sar› sendikac›l›k
tarz›d›r ve Bayram Meraller çok da
iyi yapm›fllard›r. KESK Baflkan›
“kimse KESK’in kararlılı¤ını sına-
masın” diyor. Arkas›ndan gelecek
soru flu; ne yapars›n›z? Bu kararl›l›k
çoktan s›nanm›flt›r ve KESK bu s›-
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Toplu görüflmeler bafllad›

‘Sadaka’ ve Oyalama Masas›

KESK’liler ggörüflmelere ssloganlarla ggeldiler



navda s›n›fta kalm›flt›r. Oligarfli bu
kadar pervas›zsa, bu KESK’in bu
kadar karars›z olmas›n›n sonucudur. 

“En iyi ücreti biz isteriz, pazarl›-
¤›n› biz yapar›z” sendikac›l›¤›, tüm
Avrupa metropollerinde iflas etmifl-
tir. Türkiye s›n›f mücadelesine de
hiçbir fley kazand›rmam›flt›r. 

‹ktidarlar›n kararl›l›klar›n› s›na-
maktan korkacaklar› KESK’i, refor-
mist anlay›fl kendi elleriyle yoket-
mifltir. O KESK, devrimci
KESK’tir. Masan›n sorumlulu¤unu
düflünen de¤il, emekçilere karfl› so-
rumluluklar›n› düflünen olmufl, bu
nedenle alanlar› inletmifl, sendika
hakk›n› “söke söke” alm›flt›r. Grev,
toplu sözleflme hakk› da ancak böy-
le bir anlay›fla sahip olan KESK ile
“söke söke” kazan›labilir. KESK re-
formist yönetimi, Türk-‹fl’e özen-
meyi b›rakmal›, KESK’in tarihine
dönüp bakmal›d›r. fiu bu sermaye
partisinin güdümündeki di¤er kon-
federasyonlara kapt›r›lan taban da
ancak bu flekilde geri kazan›labilir. 

KESK’ten Eylemler

KESK, toplu görüflmeleri ey-
lemlerle karfl›lad›. Çeflitli kentlerde
yap›lan aç›klamalarda grev-toplu
sözleflme hakk› için mücadele slo-
ganlar› hayk›r›ld›. 

15 A¤ustos günü Adana ‹nönü
Park›'ndan Belediye Park›'na kadar
yürüyen KESK’liler ad›na Dönem
Sözcüsü Cabir ‹neci bir aç›klama
yapt› ve hükümetin, memurlara, ifl-
çilere, iflsizlere, tüm halka açl›¤› ve
sefaleti dayatt›¤›n› belirterek, “top-
lu görüflmeleri, toplu sözleflmeye
çevirece¤iz” dedi. ‹neci, toplu gö-

rüflme sürecinin bir oyun oldu¤u

ve 15 gün boyunca sürekli olarak
oyaland›klar›n› ve sonuçta bir fley
elde edemediklerini de sözlerine ek-
ledi. Eylemde; “Biz; Toplu Sözlefl-
meli-Grevli Sendikal Hak ve Özgür-
lükler, Ücretsiz, Nitelikli Yayg›n Ka-
mu Hizmeti ‹çin Mücadele Ediyo-
ruz” pankart› aç›ld›.

Ayn› gün ‹zmir fiubeler Platfor-
mu da Konak’tan Büyükflehir Bele-
diyesi'ne yürüdü. Temel Haklar’›n
da destek verdi¤i eylemde, s›k s›k

“Toplu Söz-
leflme Hak-
k›m›z Grev
S i l a h › m › z ,
Sadaka De-
¤il Toplu
S ö z l e fl m e ,
IMF De¤il
E m e k ç i l e r
Y ö n e t s i n ,
Kölelik Ya-
salar› Geri
Ç e k i l s i n ”
s l o g a n l a r ›
at›ld›. Bele-
diye önünde
bir konuflma
yapan BES
‹zmir fiube
Baflkan› Mu-
sa Sever, 950
YTL’nin te-
mel ücret ol-
mas› gerekti-
¤ini ifade etti
ve hükümeti,
alt›na imza
att›¤› ILO
Sözleflmesi’-
ne uyarak,
toplu sözleflme, grev hakk›n› tan›-
mas›n› istedi. 

Ankara’da toplu görüflmeler bafl-
lamadan önce Çankaya Belediye-
si'nde toplanan KESK üyeleri, “Sa-
daka De¤il Toplu Sözleflme, Zafer
Direnen Emekçinin Olacak, Toplu
Sözleflme Hakk›m›z Grev Silah›m›z”
sloganlar›yla bir yürüyüfl gerçeklefl-
tirdiler. Yürüyüfl öncesinde Tüm
Bel-Sen Baflkan› Vicdan Baykara,
toplu görüflmelerin bir tiyatrodan

ibaret oldu¤unu ve emekçilerin

toplu görüflme masas›nda aktör

de¤il dekor oldu¤unu dile getirdi.
Daha sonra sözalan KESK Genel
Baflkan› ‹smail Hakk› TOMBUL
ise, dördüncü defa toplu görüflme
masas›na gidildi¤ini ancak bu yasa-
n›n dar s›n›rlar›n›n mücadele ile

afl›labilece¤ini söyledi. 
Daha sonra, KESK’in talepleri-

nin yerald›¤› “Mücadeleye Haz›-

r›z” bafll›kl› bir pankart açan emek-
çiler, Yüksel Caddesi'ne yürüdüler.
Burada kurulan kürsüde yap›lan ko-

nuflmalarda da grev ve toplu sözlefl-
me hakk›na vurgular yap›ld›. Tom-
bul, “O masaya toplu sözleflme an-
lay›fl›yla gidiyoruz” diye konufltu.
“Kimse kararl›l›¤›m›z› s›namas›n”
diyen Tombul, hükümetten umutsuz
olduklar›n› ancak umutlar›n›n
KESK'in 15 y›ll›k mücadelesi ve
kararl›l›¤› oldu¤unu ifade etti. 

Kamu-Sen, Abdi ‹pekçi Par-
k›’nda ‘Takip Çad›r›’ kurarken, ge-
nel baflkanlar›n› görüflmelere Sa¤l›k
Bakanl›¤› önüne kadar oluflturduk-
lar› koridorda sloganlarla u¤urlad›-
lar. Memur-Sen de S›hhiye’de toplu
görüflme stand› açt›. 

‹stanbul’da ise, Aksaray Metro
‹stasyonu önünde eylem yapan
KESK ve Kamu-Sen üyesi memur-
lar, T‹S ve grev hakk› ça¤r›s›nda
bulundular. Eylemde “‹flçi Memur
El Ele Genel Greve” sloganlar› atan
KESK üyeleri, hükümetin sendika-
lar› ifllevsiz k›lmak için görüflmeler
bafllamadan zam oranlar› telaffuz
etti¤ini dile getirdiler. 

27

21 A¤ustos 2005 / 14

KESK Eylem Takvimi

➥ 17 A¤ustos; Düzce dep-
reminin y›ldönümünde
Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›
önünde bas›n aç›klamas›.

➥ 19 A¤ustos; Emekli San-
d›¤› Genel Müdürlü¤ü
önünde aç›klama.

➥ 22 A¤ustos: MEB önün-
de bas›n aç›klamas› ve bil-
diri da¤›t›m›.

➥ 24 A¤ustos: Ankara Nu-
mune Hastanesi önünde
kad›n memurlar›n taleple-
rini içeren aç›klama.

➥ 26 A¤ustos: DS‹ Genel

Müdürlü¤ü önünde bas›n
aç›klamas›.

➥ 29 A¤ustos: Çatalhan
Defterdarl›k Ek Binas›
önünde aç›klama

➥ 31 A¤ustos: Baflbakanl›k
önünde bas›n aç›klamas›

➥ 1 Eylül: Dünya Bar›fl
Günü eylem ve etkinlikler
düzenlenecek

➥ 3 Eylül: KESK Dan›flma
Kurulu üyeleri ile YKM
ma¤azas› önünde bas›n
aç›klamas› yap›lacak.

➥ 8 Eylül: Kolej Kavfla-
¤›'ndan Ziya Gökalp Cad-
desi'ne yürüyüfl.

‹zmir -- 115 AA¤ustos
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‹ktidar, en büyük özellefltirme-
lerden bir olan Erdemir’i satmaya
haz›rlan›rken, iflçilerin eylemleri de
sürüyor. Ere¤li halk›n›n yo¤un des-
te¤ini alan eylemlerin yan›s›ra, iflçi-
ler fabrikay› gezmeye gelen tekelle-
ri de kovuyorlar. 

5 bin kifli yürüdü

11 A¤ustos günü 5 bin ERDE-
M‹R iflçisi, mesai ç›k›fl›nda üstleri
ç›plak halde, fabrika önünden Ata-
türk An›t›’na kadar yürüdüler. “Er-
demir'i Satanlar Hesap Verecek,
Ampuller Sönecek, Hükümet Gide-
cek, Erdemir Bizimdir, Bizim Kala-
cak” sloganlar› at›lan eyleme halk
alk›fllarla deskek verdi. 

Tekeller kovuldu

Dünya demir çelik üretiminde
önemli bir yere sahip olan Erde-
mir’i almak isteyen tekeller, ihale
öncesi fabrikay› gezmek istediler.
11 A¤ustos günü ‹ngiliz çelik tekeli
Corus Group PLC yetkilileri bu
amaçlar›na ulaflamad›lar. 

Fabrikaya polis panzeri ve çevik
kuvvet korumas›nda gelen emper-
yalist tekel temsilcileri iflçilerin öf-
kesiyle karfl›laflt›. Fabrika ana kap›-
s› önünde bekleyen 100 iflçi slogan-
lar atarken, Corus Group PLC yet-
kilileri, sadece ERDEM‹R Genel
Müdür Vekili Fad›l Demirel ile gö-
rüflebildiler. Yetkililer, fabrikada in-
celeme yapamadan ayr›lmak zorun-
da kald›lar. Türk Metal Sendikas›
Genel Baflkan Yard›mc›s› Mahmut
Tafldemir, konuyla ilgili olarak “‹fl-
çiler çal›flt›klar› birimlerin önünde
toplanarak ünitelerde inceleme ya-
p›lmas›na izin vermediler. Firma
yetkilileri de giremeyeceklerini an-
lay›nca dönüp gittiler. 4 otomobille
gelen yetkililer, tesislerde araçla-
r›ndan inemediler” diye konufltu.

Ertesi günü ise, özellefltirme iha-
lesine kat›lacak bir baflka tekel olan
Güney Koreli Posco yetkilileri te-
sisleri gezmek istedi. Fabrikaya
kullan›lmayan bir kap›dan girmeye

çal›flan Posco yetkilileri, iflçilerin
durumu fark etmesi üzerine, “Go
Home” slogan›yla karfl›laflt›lar. ‹flçi-
ler, 2. yüksek f›r›n› gezen firma yet-
kilisi iki kifliyi de kovdular. Polis yi-
ne tekellerin güvenli¤i için fabrika-
y› kuflatt›.

Anti-emperyalist eylem

Erdemir iflçileri, 12 A¤ustos gü-
nü yapt›klar› eylemle de, özellefltir-
menin emperyalizmin politikas› ol-
du¤una dikkat çektiler.

ABD Baflkan› George Bush, ‹n-
giltere Baflbakan› Tony Blair, Fran-
sa Cumhurbaflkan› Jacques Chirac
ve iflbirlikçi sermaye temsilcilerini
temsil eden maketleri yakan yakla-
fl›k 3 bin iflçiye memur sendikalar›
ve DKÖ’ler de destek verdi. 

Emperyalist liderlerin suçlar›n›n
s›raland›¤› eylemde, bu suçlardan
birinin de özellefltirme oldu¤una
dikkat çekilerek, kuklalar önce da-
ra¤ac›na as›ld›, ard›ndan atefle veril-
di. Eylem s›ras›nda s›k s›k “Vur Vur
‹nlesin Yankeeler Dinlesin, Vur Vur
‹nlesin Hükümet Dinlesin, ‹flçiyiz
Hakl›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar›
at›ld›. 

‹flçilere seslenen Türk Metal
Ere¤li fiube Baflkan› ‹lhami Erdo¤,
Erdemir’i yerli mi yabanc› m› als›n
tart›flmalar›n› hat›rlatarak, “hepsi-
nin Allah belas›n› versin” diye ko-
nufltu. Ere¤li Belediye Baflkan› Ha-
lil Posb›y›k da alanlar›n iflçilere,
Ere¤li halk›na dar gelmesi gerekti-
¤ini söyledi.

Türk Metal Genel Baflkan Yar-
d›mc›s› Mahmut Tafldemir ise, fab-
rika müdür vekilinin, tekellerin fab-
rikay› rahatça gezdikleri yönündeki
yalan aç›klamalar›n› hat›rlatarak,
“Pazartesi gününden beri Erde-
mir’i gezmek istiyorlar, ama bafla-
ram›yorlar. Genel müdür gezdikle-
rini iddia ediyor. Bas›na gezdikleri-
ni göster. Yerli ve yabanc› sermaye-
den hiçbirini görmek istemiyoruz”
diye konufltu. 

Erdemir’de iflçi barikat›
AKP’li belediyelerin iflçilere

yönelik sendikas›zlaflt›rma ve sen-
dika de¤ifltirme bask›lar› sürüyor.
Belediye-‹fl Sendikas› Genel Sek-
reteri Nihat Ayçiçek, Rize Beledi-
ye Baflkan› Halil Bak›rc›'n›n yön-
lendirmesi, baz› belediye çal›flan-
lar›n›n organizasyonu ile üyeleri-
nin Hizmet-‹fl’e üye yap›lmak is-
tendi¤ini söyledi. Hizmet-‹fl’i de
elefltiren Ayçiçek, “Gücünü çal›-
flanlardan de¤il de iflverenlerden
ve iktidarlardan alan iflverenlerin
eteklerine sar›larak bask›, tehdit ve
flantajla örgütleme yapan bir anla-
y›fl, olsa olsa sar› sendikac›l›k ve
kölelefltirme anlay›fl›d›r.” dedi.

sendika de¤ifltirme
bask›s›

Faaliyetlerine son verilen Çu-
kurova Tekstil Fabrikas› çal›flan›
1200 iflçinin, alacaklar› ödenmiyor.
Teksif Genel Baflkan› Zeki Polat,
iflçiyi düflünmeyen fabrika sahibi
Mehmet Emin Karamehmet’in her
ay TMSF'ye ödemeye para buldu-
¤unu ancak iflçilerin maafllar›na
para bulmad›¤›n› söyledi. ‹flçiler-
den 11’i ise, fabrika önünde açl›k
grevi yap›yor. Eylemlerinin 37. gü-
nünde, hükümetle görüflmek için 5
iflçi Adana’dan Ankara’ya yürüye-
rek, Türk-‹fl Baflkan› ile birlikte
Çal›flma Bakan›’yla görüfltüler an-
cak, somut bir sonuç alamad›lar.

iflçiler Ankara’ya yürüdü

Sivas Ö¤retmenevi'nde yap›lan
Toplu Sözleflme Görüflmeleri an-
laflmazl›kla sonuçland›. Ayr›ca Si-
vas Ö¤retmenevi’nde ifllerine son
verilen 26 OLEY‹S üyesi iflçinin
yapt›¤› oturma eylemi 54 gündür
devam ediyor. Konuya iliflkin 13
A¤ustos günü OLEY‹S Sendikas›
taraf›ndan yap›lan aç›klamada, ta-
lepler dile getirilirken, üyelerinin
ifllerine geri dönene kadar mücade-
lelerinin sürece¤i vurguland›.

ö¤retmenevinde T‹S

emek
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Mersin Liman›'n›n özellefltiril-
mesi ihalesi 12 A¤ustos günü yap›l-
d› ve liman›n 36 y›l süreyle iflletme-
si PSA (Singapur)-Akfen Ortak Gi-
riflim Grubu’na verildi. 

‹haleyi de¤erlendiren Liman-‹fl
Sendikas› fiube Baflkan› Recep Öz-
bey, “AKP için bugün konu kapan-
m›fl olabilir. Biz eylemimizi sürdü-
rece¤iz. ‹flyerini terk etmeme eyle-
mini sürdürece¤iz. Konuyu di¤er
flube arkadafllar›m›zla de¤erlendirip
bir eylem program› ç›kartaca¤›z.
Bizim aç›m›zdan çetin mücadele
günleri olacakt›r” diye konufltu. 

‹haleden bir gün önce ise, Li-
man-‹fl taraf›ndan “gecikmifl” bir ifl
b›rakma eylemi yap›ld›. Mersin’de
24 saat süren eylem, ‹zmir ve di¤er
limanlarda 8 saat yap›ld›. 

‹zmir’de Alsancak Liman›’nda
toplanan iflçiler, “Mersin Liman›’n›n
sat›lmas›na izin vermeyece¤iz” de-
diler. Görüfltü¤ümüz Liman-‹fl Sen-
dikas› Baflkan› Muammer Kurt, iha-
le sonuçlar›na göre hareket edecek-
lerini dile getirerek, “Genel grevse
genel grev, sonuna kadar gidece¤iz.

Ya limanlar›m›z› koruya-
ca¤›z, ya canlar›m›z› vere-
ce¤iz” diye konufltu.

Kurt, ‹zmir Liman›’nda,
1993 y›l›nda 1250 iflçi çal›-
fl›rken, bu say›n›n 570’e
düfltü¤ünü de sözlerine ekledi.

Liman-‹fl Direnmeli!

Geçen hafta, Mersin Liman›’nda
görüfltü¤ümüz iflçiler, yapt›klar› ey-
lemlerin pasif ve sonuç almaktan
uzak oldu¤unu dile getiriyorlar-
d›. Önceki özellefltirme deneyleri ve
buna karfl› eylemlerin sonuçsuzlu-
¤u, kaç›n›lmaz olarak bir umutsuz-
lu¤u da beraberinde getirmektedir.
Elbette umutsuzlu¤un kayna¤› bi-
linçsizliktir. Ama salt bununla aç›k-
lanacak bir olgu da de¤ildir. Özel-
lefltirme sald›r›s›n›n, rutin eylemler-
le geriletilebilecek bir sald›r› olma-
d›¤› art›k tart›flmas›zd›r. Sald›r› her
fleyden önce ideolojik temelleri
olan, emperyalizmin bir sald›r›s›d›r.
‹ktidar; IMF, AB, ABD deste¤ini
kaybetmemek için büyük önem ver-
mekte ve önceki iktidarlardan çok

daha pervas›z bir flekilde hareket et-
mektedir.  

Buradan ç›kan sonuç, iflçi s›n›f›-
n›n da ayn› düzeyde pervas›z olabil-
di¤i oranda, sald›r› karfl›s›nda bir
güç olabilece¤idir. Oysa sendikalar
cephesinde bu kararl›l›k yoktur ya
da birkaç sendikan›n “niyet” ve
“söylem” düzeyindeki “kararl›l›kla-
r›” ile s›n›rl›d›r. Mersin’deki eylem-
lere Liman-‹fl Genel Merkezi’nin
ciddi hiçbir destek vermemesi, bu
konuda çarp›c› bir örnektir. fiimdi
merak edilen Liman-‹fl Mersin fiu-
besi, “direnece¤iz” sözünü tutacak
m›, yoksa pasif flekilde yapt›¤› “ifl-
yerini terk etmeme” eylemini, dost-
lar eylemde görsün tarz›nda m›
yapacak? 

Bunu birlikte görece¤iz. Ama
söyleyebiliriz ki, liman iflçisi, do¤ru
önderlik edildi¤inde direnifller yara-
tabilece¤ini, tarihinde kan›tlam›flt›r. 

Mersin Liman› sat›ld›, 
Liman-‹fl ne yapacak?

Mersin Liman›’n›n sat›fl›n›n ard›ndan,
hakk›nda özellefltirme karar› al›nan 7 li-
mandan birisi olan ‹skenderun Liman›'nda,
24 saatlik ifl b›rakma eylemi yapan iflçiler,
17 A¤ustos’ta da, Liman A Kap›s› önünde
açt›klar› direnifl çad›r›nda eylemlerine de-
vam ediyorlar. ‹flyerini terk etmeme eyle-
minin bafllang›c›nda bir konuflma yapan Li-
man- ‹fl fiube Baflkan› Haflim Sevimli, özel-
lefltirmenin iddia edildi¤i gibi yat›r›mlar›
h›zland›rmad›¤›n› ifade etti. ‹flçileri ziyaret
eden Liman-‹fl Genel Merkez yöneticileri
Erdinç Çak›r ile Saadettin Acar da, ‹sken-
derun Liman›'n›n sermayeye peflkefl çekil-
mesine izin vermeyeceklerini belirttiler.

Eylem öncesi görüfltü¤ümüz Haflim Se-
vimli ve iflçiler, özellefltirmenin peflkefl ol-
du¤unu dile getirdiler. Sevimli, limanlar›n
özellefltirilmesinin ABD ve IMF dayatmas›
oldu¤una dikkat çekerken, özellefltirmenin

emekçilere, tüm ‹skenderun halk›na zarar
verece¤ini söyledi. “Limanlarda özel sek-
törde çal›flan iflçilerin kaçak, sigortas›z ve
sendikas›z oldu¤u gözlenmektedir” diyen
Sevimli, bugüne kadar pasif eylemler ger-
çeklefltirdiklerini dile getirdi ve “gerekirse
SEKA'da yap›lan eylemler biçimindeki ey-
lemleri örnek alabiliriz. Çocuklar›m›zla,
halk›m›zla, gençlerimizle buraya kapan›-
r›z” diye konufltu. Sevimli herkesi destek
olmaya ça¤›rd›. 

‹flçi Temsilcisi Ali K›l›ç da, özellefltir-
menin sosyal devlet anlay›fl›yla ba¤daflma-
d›¤›na dikkat çekerken, iflçilerden Nebil
Köklü, “özellefltirmeler ne halka ne de iflçi-
lere herhangi bir yarar› yoktur. De¤erli ku-
rumlar uluslararas› sermayeye peflkefl çekil-
di, ülkemizdeki baz› küçük zümrelere bir
rant sa¤land›” dedi ve tüm halk olarak di-
renmenin gereklili¤ine iflaret etti. 

‹skenderun
Liman›’nda

Direnifl 
Çad›r›

Kuruldu
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Coca-Cola da¤›t›m firmas›nda çal›fl›rken, Nakliyat-‹fl’e üye
olduklar› için iflten at›lan iflçiler 13 A¤ustos günü Taksim Ge-
zi Park›'nda yapt›klar› eylemde, “Coca-Cola ‹çmem” kampan-
yas› bafllatt›klar›n› duyurdular. D‹SK Genel Baflkan› Süley-
man Çelebi’nin de kat›ld›¤› aç›klamada konuflan Nakliyat-‹fl
Genel Baflkan› Ali R›za Küçükosmano¤lu, Coca-Cola iflçileri-
ne yönelik hükümetin ve güvenlik güçlerinin bask›s› oldu¤u-
nu, kurduklar› direnifl çad›r›na çevik kuvvet ekiplerinin sald›r-
d›¤›n› hat›rlatt›. Küçükosmano¤lu, sald›r›lar›n kendilerini y›l-
d›rmayaca¤›n›, mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.

“Yaflas›n Coca-Cola Direniflimiz” pankart› ve çeflitli döviz-
ler açan iflçiler, “‹flçilerin Birli¤i Sermayeyi Yenecek” slogan-
lar› att›lar. Eyleme Bar›fla Rock ‹nisiyatifi de destek verirken,
“Coca-Cola ‹çmem” kampanyas›n› bafllatt›klar›n› belirten Sü-
leyman Çelebi ise, “hayat sokakta diyorlar, mücadele de so-
kakta” diyerek herkesi bu kampanyaya destek vermeye ve ka-
t›lmaya ça¤›rd›. ‹flçiler de tafl›d›klar› “‹flçi K›y›m›na Ortak Ol-
ma, Cola ‹çme” dövizleri ile kampanyaya kat›l›m ça¤r›s›nda
bulundular. 

Coca Cola 
iflçisi 

direniyor

Coca 
Cola’y› 
boykot 
etme 

ça¤r›s› 'Coca-Cola ‹çmeyin!

Yine Tersaneler 
Yine ‹fl Cinayeti

13 A¤ustos günü Tuzla Ter-
saneler’de yine bir ifl cinayeti
ifllendi. Turkter Tersanesi’nde
Charllotte isimli akaryak›t tan-
kerinin bak›m› s›ras›nda oksi-
jen tüpünün patlamas› sonucu
‹hsan Yüzsüz isimli iflçi yana-
rak hayat›n› kaybetti. 

Bunun üzerine Limter-‹fl’in
ça¤r›s› ile 14 A¤ustos günü ifl-
çiler Turkter Tersanesi’ne yü-
rüdü. “Tersanelerde insanca

çal›flma koflullar› istiyoruz.

Ölmek istemiyoruz” yaz›l›
pankart açan iflçiler, ifl cinayet-
lerini son verilmesini isteyen
sloganlar att›lar. 

Hiçbir güvenlik önlemi
al›nmad›¤›na dikkat çeken
Limter-‹fl Genel Baflkan› Cem
Dinç, ifl cinayetlerini önlemek
için tek yolun örgütlenmek ol-
du¤unu söyledi. Yaflanan onca
ifl cinayetine karfl›n hiçbir pat-
ronun yarg›lanmad›¤›na, ceza-
land›r›lmad›¤›na dikkat çeken
Dinç, bu durumun onlar› da da-
ha da pervas›zlaflt›rd›¤›n› ve
güvenli¤e hiçbir yat›r›m yap-
mad›klar›n› söyledi.

‹zmir-Bergama-Eflme-Sivrihisar-
Havran/Küçükdere Elele Hareketi, ‹z-
mir Liman›’na demirleyen, siyanür
yüklü gemiyi protesto etti. Daha önce
de protesto eylemleri yapan Elele Ha-
reketi, “Zehirli Gemiye Hay›r” yürü-
yüflü bafllatt›. 

Uflak’›n köylerinde yap›lacak olan
alt›n aramas› için gerekli siyanürü ta-
fl›yan ve ‹zmir Liman›’na yanaflan ge-
miyi protesto için ‹zmir'den Uflak'a 16
A¤ustos günü bafllat›lan yürüyüflte,
Uflak’a ulaflan kitle, vali ile görüfltü.

Vali “özel olarak ilgilenece¤ini” söy-
lemekle yetinirken, “hukuk ne derse
ona göre hareket edece¤im” dedi. 

Oysa, ‹zmir Bergama’da oldu¤u
gibi, oligarflinin valileri, gerekti¤inde
hukuku de¤il, emperyalist sermaye-
nin ç›kar›na kararlar alan hükümetleri
dinliyorlar. 

Madenlerin bulundu¤u ‹nay Kö-
yü'ne de giden Elele Hareketi üyeleri,
köylülere, zehirli gemi ve siyanürlü
alt›n araman›n zararlar› hakk›nda bil-
gi verdiler. Yürüyüfl halen sürerken,
grup, Eflme'nin ard›ndan Alaflehir, Sa-
lihli ve Turgutlu'da da görüflmeler
yapt›ktan sonra ‹zmir'e dönecek.

‘Zehirli Gemiye Hay›r’

Egeli üreticiler iktidar›n seslerini
duymamas›, sorunlar›n› çözmemesi
karfl›s›nda eylem istiyorlar. 

11 A¤ustos günü TZOB Genel
Baflkan› fiemsi Bayraktar'›n meyve ve
sebzede bu ay›n fiyatlar›n› aç›klamak
için Manisa Ziraat Odas›'nda düzenle-
di¤i toplant›da, kuru üzümde tüccar›n
fiyat› düflürmesine karfl› depolama
yönünde kampanya bafllatma karar›
al›nd›¤› duyurulurken, "miting yapa-

l›m, iktidara sesimizi duyural›m"

iste¤inde bulundular ve bunun büyük
bir miting olmas›n› dile getirdiler.

Bölge Ziraat Odalar› Baflkanlar›’n›n
da kat›ld›¤› toplant›da Ege Bölge-
si’nde 100 bin ailenin geçimini sa¤la-
yan çekirdeksiz kuru üzümde fazla
arzdan dolay› fiyatlar›n tüccar taraf›n-
dan düflürülebilece¤ine dikkat çekildi. 

‹ncir üreticisinin de zorda oldu¤u-
nu söyleyen Bayraktar, geçen y›l taze
inciri 500 bin liraya satan üreticinin
bu y›l sezona %20 daha düflük fiyatla
400 bin lira ile bafllad›¤›n› söyledi. 

Baflbakan Erdo¤an’›n 6 ay önce
mazot ve gübrede üreticiye destek sö-
zü vermesine ra¤men bu deste¤in üre-
ticiye ulaflmad›¤›n› hat›rlatan Bayrak-
tar, üreticilerin miting talebine de des-
tek verdi.  

Üretici Eylem ‹stedi



Ne diyordu Grup Yorum’un o
eski güzel türküsünde; “kondular-
dan gelmifliz, açl›k yoksulluk çekmi-
fliz”... Sevgili Yürüyüfl okurlar›, bu-
günkü sohbetimizin konusu, kondu-
lular. Oligarfliye sürekli kabuslar
gördüren, epey bir süredir yine en
çok tart›fl›lan konulardan biri olan
gecekondu semtleri. 

Son dönemde gecekondu y›k›m-
lar›na karfl› direnifllerin, gecekondu
semtlerindeki yozlaflmaya karfl› mü-
cadelelerin hep içinde gördü¤ümüz
Temel Haklar’dan Birsen arkadafl
da kat›l›yor bu sohbetimize. Sohbe-
timizde hem gecekondularda müca-
dele ve örgütlenme sorununu ve
hem de konut sorununa ba¤l› olarak
gecekondulaflman›n nas›l ortaya
ç›kt›¤›n› ve çözümünü konuflaca¤›z. 

Gecekondu semtleri hiçbirimi-
zin yabanc›s› de¤il. Mazlum oralar-
da do¤up büyümüfl zaten. Mücade-
leye orada bafllam›fl, o alana özgü
örgütlenmede yeralm›fl. Birsen ar-
kadafl da öyle keza. Özlem gece-
kondulardan de¤il. Çünkü gecekon-
dulaflman›n pek olmad›¤› bir Ana-
dolu flehrinden. O da burada tan›d›
gecekondular›... K›sacas›, yabanc›-
m›z de¤il gecekondular ama bu ka-
darla kalan bir tan›fl›kl›kla da, gece-
kondularda mücadele ve örgütlen-
me konusuna do¤ru bir bak›fl aç›s›
getirmek için elbette yeterli de¤il.    

Gecekondu semtleri bugün üç
türlü sald›r›yla karfl› karfl›ya: Bir,
y›k›m sald›r›lar›. ‹ki, yozlaflt›rma
sald›r›s›. Üç, do¤rudan bu semtler-
deki devrimci, demokratik kurum-
lara, halka sald›r›. Peki neden? Ko-
nuya buradan girelim. 

Birsen: Hat›rlar›z, oligarflinin
sözcüleri dönem dönem “sosyal

patlama”dan sözederler. Eminim
ki, “sosyal patlama” deyince, herke-
sin gözlerinin önüne, ayaklanan,
flehrin merkezine yürüyen gecekon-
dulular geliyor. Oligarflinin devrim
korkusu, yoksul gecekondu semtle-

rinde somutlaflmaktad›r. Korkular›-
n› baflka bir flekilde de¤il de “gece-
kondulardan gelip g›rtla¤›m›z› ke-
secekler” diye ifade etmeleri de bu-
nu gösteriyor zaten. Mesela “fabri-
kalardan ç›k›p g›rtlaklar›m›z› kese-
cekler” demiyor da, böyle diyor.
Çünkü çeliflkinin pratikteki görünü-
mü budur. Gecekondu semtleri, çe-
liflkinin en keskin biçimde ortaya
ç›kt›¤› yerdir. Baflka bir ifadeyle, ifl-
çi, memur, esnaf, iflsiz, hatta köylü,
kitlelerin çeliflkileri gecekondu
semtlerinde yo¤unlaflm›flt›r.  

Dolay›s›yla korkunun ve korku-
nun sonucu olan sald›r›n›n gecekon-
du semtlerinde somutlaflmas›n›n
sosyo-ekonomik bir temeli vard›r.

Kemal: Gecekondular›n bu fle-
kilde öne ç›kmas›n›n “sosyo-ekono-
mik” temelini sohbetimizin ileriki
bölümlerinde açar›z. Ancak ondan
önce flu kadar›n› belirteyim; gece-
kondular meselesinde pek çok çar-
p›k teoriler olsa da flu çarp›t›lama-
yacak kadar aç›kt›r; e¤er çeliflkiler
orada yo¤unlafl›yorsa, devrimciler
de oraya yo¤unlaflmak zorundad›r.
Devrimciler aç›s›ndan bu tart›fl›la-
maz bile. Türkiye gerçe¤ine en kaba
bir bak›flla bile görülecek olan flu-
dur: Bu ülkede devrim iddias›na sa-
hip olmak için gecekondularda ol-
mak, örgütlenmek zorunludur. Oli-
garflinin de, ülkemizi devrime gebe
bir ülke olmaktan ç›karmak için sal-
d›rd›¤› hedeflerden biri gecekondu-
lard›r. Oligarfli gecekondulara sald›-
r›rken flehrin manzaras›n› bozan bu
“kötü manzaray›” ortadan kald›r-
mak için de¤il, devrim dinamikleri-
ni yoketmek için sald›r›yor. Oligar-
fli kendi s›n›fsal tecrübeleriyle ora-
daki patlama potansiyelini, devrim
dinamiklerini görüyor. Devrimciler
de görmek zorunda. Oligarfli o dina-
mi¤i fiziki, siyasi ve kültürel olarak
yoketmeye çal›fl›rken, bizim görevi-
miz de do¤al olarak o dinami¤i aç›-
¤a ç›karmak, örgütlemektir. Bu ko-

nuda devrimcilerin kafas›nda pürüz
olmamal›d›r. Bu zorunlulu¤u “tart›-
fl›l›r” hale getirenler, birazdan de¤i-
nece¤imiz gibi, flabloncular veya
halka yabanc›laflanlard›r.

Bazen iflçici revizyonistler, ba-
zen de burjuvazi, “radikal sol”u kü-
çümsemek, elefltirmek için onlar›n
“gecekondu hareketleri” oldu¤unu
söylerler. E¤er elefltirileceksek, ge-
cekondularda örgütlenmekle de¤il,
buralarda yeterince örgütlenememifl
olmakla elefltirilmeliyiz. Çeliflkile-
rin bu ölçüde yo¤unlaflm›fl ve kes-
kinleflmifl oldu¤u bir alanda, devrim
daha güçlü ve örgütlü olmal›. 

Biz devrim iddiam›z› gecekondu
semtlerinde ne kadar somutlayabili-
yoruz? Devrim, karfl›-devrim ara-
s›ndaki mücadele aç›s›ndan gece-
kondular sorununun can al›c› nokta-
s› budur bizim için. 

Mazlum: fiu bir gerçek ki,
e¤er bugün ülkemizde yoksul gece-
kondu semtlerinde bir örgütlenme
ve direnifl gelene¤i varsa, bu gele-
ne¤in oluflmas› esas olarak devrim-
ci hareketin iradi müdahaleleriyle
mümkün olmufltur. Ha, yeterli mi,
hay›r! Biraz önce Kemal arkadafl›n
dedi¤i gibi, devrim bu alanda daha
güçlü ve örgütlü olabilmeliydi ve
olabilmeli de. 

Gecekondular›n öneminin her-
kes, hem oligarfli, hem sol aç›s›ndan
çok daha net olarak görülmesi aç›-
s›ndan Gazi ayaklanmas› önemli
dönüm noktalar›ndan biridir. Fakat
bu “dönüm noktas›” bir yerde olgu-
nun hiç kimsenin reddedemeyece¤i
bir aç›kl›kta ortaya ç›kmas› aç›s›n-
dan böyledir. De¤ilse, oligarfli için
de, bizim için de gecekondular oda-
¤›ndaki mücadelenin tarihi eskiye
uzan›r. 

Mesela, Gazi’ye en yak›n dönem
olarak 90’lar›n bafllar› da birçok
aç›dan bu özellikleri gösterir. 90’la-
r›n bafllar›, gecekondular›n yoksul
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halk›n›n kendi ekonomik talepleri
için mücadelesinin yükseldi¤i, dev-
rimci mücadelenin gelifliminin en
somut yank›s›n› yine gecekondular-
da buldu¤u bir dönemdir. Tablo
fluydu; su, yol, elektrik gibi alt yap›
sorunlar› için gecekondularda pefl-
pefle eylemler yap›l›yor, gecekondu
emekçileri binler halinde birleflip
yerel iktidarlara  karfl› eylemler ya-
p›yor, halk düflmanlar›na yönelik
eylemler gecekondu semtlerinde
büyük flenliklerle kutlan›yor... Oli-
garfli bu dönemde gecekondu halk›-
n›n en örgütlü oldu¤u yeri sald›r›
hedefi yapt›: Küçükarmutlu’yu. O
günkü hesap, Küçükarmutlu’daki
halk örgütlülü¤ünü da¤›t›r, direnifli
k›rar ve y›k›m› baflar›rsa, di¤er
semtlerde bu sonucu daha kolay
alaca¤› hesab›yd›. Bu hesap tutma-
m›flt›r. Bugünse daha farkl› bir tak-
tik izleniyor; nisbeten daha az ör-
gütlü yerler öncelikli hedef yap›ld›,
ve bütüne sald›rmak yerine 10-20-
40 evle s›n›rl› parçal› sald›r›lar ya-
p›l›yor.  

Dedi¤im gibi, gecekondular›n
tafl›d›¤› potansiyel, ‘80 öncesinden
ortaya ç›kan bir olgudur. 12 Eylül
cuntas›n›n hem gecekondu semtle-
rinde estirdi¤i terör, hem de yol,
park gibi fleyler yaparak bu alanda-
ki çeliflkileri yumuflatmak politika-
s›, oligarflinin yöneliminin de ol-
dukça eski oldu¤unu gösterir. Gece-
kondular› Gazi’yle keflfedenler esas
olarak oportünist, reformist soldur. 

Özlem: Hat›rlad›¤›m kadar›yla
bize karfl› “reformistlik, küçük-bur-
juval›k” nakaratlar›n› kulland›klar›
çeflitli yaz›lar›nda da, bu elefltirileri-
nin kan›tlar›ndan biri olarak gece-
kondularda örgütlenmemizi gösteri-

yorlard›. Veya meseleyi kabaca “biz
iflçi s›n›f›n› temel al›yoruz, onlar ge-
cekondular›” fleklinde koyanlar
vard›. Ki, bu görüfl farkl› bir aç›dan
burjuva medyada da oldukça revaç-
ta. Devrimcilere yönelik karalama-
n›n bir parças› olarak, devrimcileri
gecekondular›n lümpen kültürünün
bir parças› olarak gösteriyorlar ör-
ne¤in. 

Kemal: Yok sadece burjuva
medyada de¤il bu görüfl. Sol siya-
setler içinde de bu görüflten hareket-
le kendilerinin ne kadar komünist,
bizim ise lümpen proleter kültürden
etkilenmifl küçük burjuvalar oldu-
¤umuzu söyleyenler de var. 

Özlem: Sormak istedi¤im de
bu zaten. Gecekondulardaki çal›fl-
man›n temel al›nmas›yla s›n›flar›n
hangisinin temel-tali ele al›nd›¤›
aras›nda nas›l bir iliflki var? Daha
somut olarak, gecekondular temel
al›n›nca iflçi s›n›f› temel al›nmam›fl
m› olur veya iflçi s›n›f›n› temel alan
gecekondular› temel alamaz m›?

Kemal: Bizi bazen “gençlik
hareketi” olarak, bazen de “varofl
hareketi” olarak adland›rd›lar. ‹kisi
de yanl›flt›. Biz bir halk hareketiyiz.
Bir halk hareketi, kendi temel stra-
tejik tercihleriyle birlikte, çeliflkiler
ve mücadele dinamikleri nerede yo-
¤unlafl›yorsa, orada olur. Kadro is-
tihdam›n› buna göre yapar. 

Bizim bu yo¤unlaflmam›zla,
gençli¤i veya gecekondular› kon-
jonktürel geliflmelere ba¤l› olarak
yeniden “keflfeden”lerin okullara
veya semtlere yönelifli farkl›d›r.
Devrimci hareket bu çal›flma alanla-
r›n›n hepsinde her dönem varolmufl-
tur. Bu temel alanlarda asgari mev-
ziler tutmufltur. Bu temel alanlar, bi-
zim literatürümüzde “çal›flma alan-

lar›” veya “ifl esaslar›” olarak ad-
land›r›lm›flt›r. Bunlardan herhangi
biri temeldir denilmemifltir, çünkü
bu alanlar›n a¤›rl›¤› süreçlere göre
de¤iflebilir zaten. Dördü de çal›flma
alan› olarak temeldir. Örgütlenme-
nin iskeleti, dört temel çal›flma ala-
n› –iflçi, gençlik, mahalleler ve k›r-

sal alan– üzerine oturur. ‘80 öncesi,
gençlik içindeki kadrolaflma ve ör-
gütlenmenin yo¤un oldu¤u dönem-
de, gençlikten mahallelere kadro
aktar›m› yap›lm›flt›r. Bir baflka dö-
nemde bu kadro ak›fl›, aktar›m›, ter-
sinden de cereyan edebilir. 

Çal›flma alanlar›n›n bu flekildeki
belirlenifli, s›n›flar mevzilenmesini
de¤ifltiren bir olgu de¤il, s›n›flar
mevzilenmesinin kendisini flehirler-
de ve k›rlarda ortaya koyufl biçimi-
ne ba¤l› olarak ortaya ç›km›flt›r. Da-
ha somut söylersem; biz gecekon-
dular flehirlerdeki temel çal›flma
alanlar›ndan biridir derken, ne dev-
rimin temel kitle gücünün iflçi-köy-
lü ittifak›ndan oluflaca¤›, ne de fle-
hirlerin ve k›rlar›n birleflik devrimci
savafl esprisi içinde ele al›naca¤›n-
dan farkl› bir fley söylemifl olmuyo-
ruz. 

Devrimin kitle taban› olarak ta-
n›mlad›¤›m›z kesimlerin ezici ço-
¤unlu¤u bu bölgelerde oturuyor.
Mesele bu kadar nettir. Devrimin te-
mel kitle kuvvetini ister iflçi s›n›f›,
ister iflçi-köylü ittifak›, istersen
yoksul halk diye ifade et, gecekon-
dularda olmak zorundas›n. 

Fakat “iflçiciler” aç›s›ndan bu
netlik yoktur. Olamaz da. Çünkü te-
oriyle pratik aras›nda sürekli bir çe-
liflki yaflarlar. Mesela bak›n, iflçici
oportünist siyasetlerin birço¤u “iflçi
s›n›f›n›n, fabrikalarda çal›flman›n
temel oldu¤unu” söylerler ama az
çok varolabildikleri yerler, y›llard›r
fabrikalar de¤il, yine gecekondu
semtleridir. Gazi ayaklanmas›, Nur-
tepe, Okmeydan› direnifllerinden, 1
May›slar’da gecekondulardan gelen
yoksul halk›n yaratt›¤› görkemli
tablolardan sonra ise gözleri kamafl-
m›fl, bu kez “varofllar” edebiyat›yla
eski çizgilerinin tam tersi bir söyle-
me savrulmufllard›r. Bu savrulmay-
la “gecekondulara hücum” etmifller,
ancak bunda da iflin kolay›n› seçe-
rek, yeni gecekondu semtlerine git-
mek yerine, devrimcilerin ony›lla-
r›n mücadelesiyle az çok belli bir
devrimci etkinli¤in kuruldu¤u semt-
lere yönelmifllerdir. 

Reformizm, teori bir yana, pratik
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izi bazen “gençlik hareketi” olarak, ba-
zen de “varofl hareketi” olarak adlan-
d›rd›lar. ‹kisi de yanl›flt›. Biz bir halk
hareketiyiz. Bir halk hareketi, kendi te-
mel stratejik tercihleriyle birlikte, çe-
liflkiler ve mücadele dinamikleri nere-
de yo¤unlafl›yorsa, orada olur. Kadro
istihdam›n› buna göre yapar. 
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olarak, yaflam tarzlar› ve statükolar›
aç›s›ndan gecekondu semtlerine
uzakt›r. Ancak onlar bile gecekon-
dulardan uzak duramamaktad›rlar.
Hayat, onlar› da gecekondulara ge-
tiriyor kaç›n›lmaz olarak... Kürt
milliyetçi hareket ise do¤al olarak
yöneldi gecekondulara. Örgütlene-
ce¤i kitle oradayd›. Fakat Kürt mil-
liyetçili¤inin gecekondu halk›n›n
çeliflkileri temelinde bir mücadele
ve örgütlenmesi olmad›; onun tek
gündemi vard›; Kürt sorunu. 

Solun gecekondulara yönelifli,
böyle bir çarp›kl›¤› içinde tafl›d›¤›
için, gecekondu halk›n›n örgütlen-
mesini, direnifl ve mücadele gelene-
¤ini gelifltiren bir sonuç da yarata-
mam›fllard›r do¤al olarak. Gecekon-
du semtlerinin özgünlü¤üne denk
düflen örgütlenmeler oluflturama-
m›fl, hatta bu tür örgütlenmeleri re-
kabetçilikle, grupçuluk duygular›y-
la sabote bile etmifllerdir. Solun pra-
ti¤i gecekondulardaki örgütlenme
ve mücadele aç›s›ndan daha çok
“nas›l olmamal›”ya denk düfler. Ta-
bii bizim as›l sorunumuz nas›l ol-
mal›ya cevap vermektir. Sohbetimi-
ze bu noktadan devam edelim.

Birsen: Gecekondu semtlerin-
de çal›flma, bafllang›çta, mesela ‘80
öncesinde 4-5 büyük flehirle s›n›rl›
bir konuydu. (Bu anlamda biz ifl
esaslar›n› ifade ederken zaten gece-
kondu semtleri de¤il, mahalleler di-
yoruz.) Bugün gecekondulaflma so-
runu onlarca ilde ve hatta kimi ilçe-
lerde gündeme girmifltir. Trab-
zon’dan Kayseri’ye, Antalya’dan
Edirne’ye, Van’a kadar her yerde
böyle bir sorun var. Gecekondu mü-
cadelesi, ilk ad›mda konut hakk›n›n
savunulmas›d›r. 

Gecekondular› y›kt›rmamak da
en temelde bir “insan haklar›” mü-
cadelesidir; çünkü bir konut sahibi
olmak, en temel insan haklar›ndan
biridir. ‹nsan Haklar› Evrensel Bil-
dirgesi’nden tutun da Avrupa ‹nsan
Haklar› Sözleflmesi’ne kadar birçok
belge, bu hakk›n hiçbir flekilde in-
sanlar›n elinden al›namayacak bir
hak oldu¤unu söyler. Beslenme, gi-
yim, sa¤l›k, e¤itim gibi en temel

haklar›n yan›nda say›l›r. 

Fakat ülkemizde bu hak, en yay-
g›n hak gasb›n›n yafland›¤› haklar-
dan biridir. Bu nedenle yoksul hal-
k›m›z, kendi sorununu kendi çöz-
müfltür. Gecekondu semtleri böyle
ortaya ç›km›flt›r. Asl›nda dünyan›n
her yerinde yoksullar böyle yap›yor.
Baflka türlü de olamaz zaten. Rio de
Jeneiro'da Fovella'd›r bu derme çat-
ma evlerin adlar›, Santiago'da Cal-
lampa, Meksika'da Jacale, Carra-
cas’da Bario, Lima'da Barriada, Bu-
enos Aires'te Villa maseria... Bizde
ise gecekondu. Kimileri sonradan
“varofl”u uydurdu ama bu daha çok
burjuvazinin a¤z›d›r, halk›m›z›n
kendi yapt›¤› evlere verdi¤i ad, ge-
cekondudur. 

Dedi¤im gibi, gecekondu müca-
delesinin bafllang›c› “bar›nma hak-
k›” mücadelesidir. Bu zaman içinde
su, yol, elektrik gibi buralar› daha
yaflan›r hale getirmeye yönelik
ekonomik taleplerle devam etti. Si-
yasallaflmaya paralel olarak da bafl-
ka konular› da kapsamaya bafllad›.
Ancak gecekondulardaki as›l daya-
n›flma, direnifl ve örgütlenme gele-
ne¤ini oluflturan y›k›m sald›r›lar› ve
y›k›mlara karfl› direnifllerdir. 

Genifl kitleler düzenin ve devle-
tin o güne kadar bildiklerinden daha
farkl› olan yüzüyle iflte bu mücade-
le içinde tan›flm›fllard›r. Yine bu
mücadele içinde örgütlenmenin zo-
runlulu¤unu ö¤renmifllerdir. Gör-
müfllerdir ki, köylerinden farkl› ola-
rak suyun, elektri¤in, asfalt yolla-
r›n, neon ›fl›klar›n›n oldu¤u bu “uy-
gar flehirler”, asl›nda orman kanu-
nunun geçerli oldu¤u yerlerdir. Ara-
zi mafyas› da, belediyeler de, bizzat
iktidarlar da gecekondulular karfl›-
s›nda aç›kça “orman kanunu” uygu-
lam›fllard›r. Güçleri yetti¤i ölçüde,
yoksullar›n varl›¤›na el koymufl,
kondular›n› y›km›fllard›r. Güçleri
yetmeyince geri çekilmifllerdir. Do-
zerlerin, panzerlerin püskürtüldü¤ü
her direnifl, onlara bir fley ö¤retmifl-
tir. Gecekondu yoksullar›, “orman
kanunu”nun geçerli oldu¤u bu fle-
hirlerde “güç” olmak gerekti¤inin
bilincine böyle varm›fllar ve yine bu

mücadele içinde devrimcilerle ta-
n›flm›fllard›r. 

Yoksul halk›n memnuniyetsizli-
¤inin düzene karfl› yönelmesiyle
birlikte, oligarfli de bu semtlere kar-
fl› daha çok yönlü politikalar gelifl-
tirmeye bafllam›flt›r. Bu anlamda ge-
cekondu semtlerindeki mücadele ve
örgütlenme, her fleyden önce “çok
yönlü” olmak durumundad›r. 

Kemal: Eski bir mahalli örgüt-
lenme eleman› olarak örgütlenme-
nin çok yönlülü¤ü meselesine Maz-
lum devam etsin isterseniz.  

Mazlum: San›r›m mahalleler-
deki örgütlenmenin en kritik nokta-
s› budur. Bir semtteki kitle, mesela
iflçi alan›ndaki, ö¤renci alan›ndaki
gibi homojen de¤ildir. En genel an-
lamda bir alandaki örgütlenmenin
çerçevesini, biçimini, o alandaki in-
sanlar›n toplumsal üretim içindeki
yeri belirler. Ama sözkonusu olan
bir gecekondu semtiyse, böyle ho-
mojen bir özellik yoktur. 

Bir mahalli bölge, iflçisi, memu-
ru, iflsizi, esnaf›, gençleri, tinercile-
ri, ö¤rencileri, ev kad›nlar›yla “top-
lumsal sistem içindeki yeri” birbi-
rinden oldukça farkl› kesimleri için-
de bar›nd›r›r. Mücadele alan› olarak
bir gecekondu semtini belirlemifl
olan bir Temel Haklar Derne¤i, ken-
di içinde iflçi komisyonu, ö¤renci
komisyonu, ev kad›nlar› komisyo-
nu, esnaf komisyonu, çocuk komis-
yonu gibi birçok kesime seslenen
alt örgütlenmelere gitmek zorunda-
d›r. Hatta semtteki tinerci çocuklar-
dan tutun da genel bir iflçi kategori-
sinin d›fl›nda mesela konfeksiyon
iflçileri veya daha baflka özgün kate-
gorilere seslenmek zorundad›r.
Bunlar› tek bir e¤itim çal›flmas›
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ecekondu mücadelesinin bafllang›c› “ba-
r›nma hakk›” mücadelesidir. Bu zaman
içinde su, yol, elektrik gibi buralar› daha
yaflan›r hale getirmeye yönelik  ekonomik
taleplerle devam etti. Siyasallaflmaya para-
lel olarak da baflka konular› da kapsama-
ya bafllad›. Ancak gecekondulardaki
as›l dayan›flma, direnifl ve örgütlenme
gelene¤ini oluflturan y›k›m sald›r›lar›
ve y›k›mlara karfl› direnifllerdir. 
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içinde ele alamazs›n›z. Bunlara tek
bir propaganda ve ajitasyon diliyle
seslenemezsiniz. Sorunlar›yla, ta-
lepleriyle, sunaca¤›n›z çözümlerle
her kesime yönelik farkl› program
ve faaliyetler olmak zorundad›r. 

Bu anlamda, klasik bir dernek
faaliyetinin de gecekondularda faz-
la baflar› flans› yoktur. Birsen arka-
dafl flu anda somut olarak bu çal›fl-
man›n içinde, nas›l flekillendiriyor-
lar bilmiyorum fakat örgütlenmede
böyle birçok yönlülük flart semtler-
de. 

Birsen: Özellikle semtlerde
kurulan Temel Haklar dernekleri
yeni say›l›r. Ama tabii biz s›f›rdan
bafll›yor de¤iliz, Temel Haklar belli
bir miras›n üzerinde yükseliyor. Bu
anlamda yenilik pek mazeret de sa-
y›lmaz. Bu konuda bizim önümüz-
de son derece baflar›l›, yarat›c› ör-
nekler de var, mesela Halk Meclisi
çal›flmalar›. Bu çerçevede de belirt-
ti¤in flekilde farkl› kesimlere yöne-
lik belli çal›flmalar›m›z var. Yeterli
oldu¤unu ise söyleyemem. Daha
çok klasik bir “dernek çal›flmas›”

tarz› öne ç›k›yor, bunu aflmak duru-
munday›z. Klasik dernek tarz›ndan
kastetti¤imi flöyle ifade edeyim;
derne¤in kitlelere gitmesi de¤il,

kitlelerin derne¤e gelmesini bek-

leyen bir tarz bu. Dergi, bildiri da-
¤›tmak için dernekten ç›kmak veya
bir eylem ça¤r›s› için insanlara git-
mek, bu tarz› ortadan kald›rm›fl ol-
muyor. Kitlelere gitmek, çok daha
farkl› bir fley. Çok daha yo¤un bir
emek, daha bilinçli bir çaba ve plan-
l›l›k gerektiriyor. 

Kemal: Bu dedi¤in önemli bir
nokta. Asl›nda “kitlelere gitmeme”
diye adland›rd›¤›n sorun, sadece
mahallelerin, Temel Haklar’›n de-
¤il, genel olarak her alan›n sorunu.

Hatta flöyle de diyebiliriz; flu anda
tüm solun da temel sorunu. Ancak

sorun mahallelerin yukar›da belirti-
len özgün niteli¤i nedeniyle, burada
çok daha önemli hale geliyor, daha
olumsuz sonuçlar yarat›yor. Bir
okulda, bir fabrikada “kitlelere git-
meme” zaaf›n›z olsa da bir flekliyle
yine de o kitleyle görece anlamda
olsa da içiçesinizdir. Ama mahalle-
ler öyle de¤ildir. Her sokak, her ev,
her kahvahane kapal› bir kutudur ve
siz gidip o kutular› açmazsan›z, hiç-
biri nabz›n› size vermez. O kutular›
tek tek açmazsan›z, hiçbirine sesini-
zi duyuramazs›n›z. Ast›¤›n›z afifller,
pankartlar sesinizi o dünyalar›n içi-
ne ulaflt›rmaya yetmez. 

“Kitlelere gitmeme” diye adlan-
d›rd›¤›m›z bu sorun nas›l ortaya
ç›kt›, nas›l yay›ld›, bu konuya çeflit-
li yaz›lar›m›zda de¤inmiflizdir, flim-
di as›l konumuzu da¤›tmamak için
bunlar› tekrar etmeyelim; ama dev-
rimci mücadeleyi k›s›rlaflt›ran, daha
büyük bir güç olunmas›n› engelle-
yen, oligarflinin sansür ve tecrit po-
litikalar›n›n daha etkili hale gelme-
sine neden olan ciddi bir sorundur.
Sivil toplumculu¤un etkilerinden
bireycili¤in, devrimcili¤in kavran›-
fl›n›n çarp›kl›¤›na kadar birçok et-
ken var bu konuda.  

Mesela insanlar fedakar m› de-
¤iller? Emekçi mi de¤iller? Hay›r,
tek bafl›na neden bunlar da de¤il;
çünkü her türlü fedakarl›¤› yapan,
eme¤ini sak›nmayan insanlar›m›z
da ayn› tarz›n içindeler. Demek ki
sorun biraz daha köklü. O köklere
inmek içinse, çal›flma tarz›m›z›, kit-
lelere bak›fl aç›m›z›, devrim iddi-
am›z›n büyüklü¤ünü ve somutlu¤u-
nu gözden geçirmeliyiz. 

Diyoruz ki, yoksul gecekondu
semtleri, çeliflkilerin en yo¤unlaflt›-
¤› yerlerdir. E¤er bu do¤ruysa, oli-
garflinin tüm engelleyici bask›lar›n›
hesaba katt›¤›m›zda bile, bu semt-
lerde daha yayg›n bir mücadele, ör-
gütlenme olmal›d›r. Ya da bizim bu
tespitimiz do¤ru de¤ildir. Tüm eko-
nomik, siyasal, sosyal olgular, tes-
pitimizin do¤rulu¤unu gösteriyor. O
zaman sorun bizde.  

Bir yerdeki çal›flman›n “derne¤e
kapanm›fl s›n›rl› say›da insan›n fa-

aliyeti” olarak kalmas› bunun sonu-
cunda ortaya ç›kan bir tablodur.
“Klasik dernek tarz›”nda, o semtin
çeliflkilerini tespit etmek bile müm-
kün olmaz. 

Bir gecekondu semtinde yaflayan
insanlar›n çeliflkileri nelerdir? Bu
soruya cevap olarak akla hemen ya
y›k›m geliyor, ya kültürel yozlaflma
meselesi. Bu ülkenin en düflük üc-
retli çal›flan insanlar›, en yo¤un sö-
mürüye maruz kalanlar› gecekondu
semtlerinde oturuyor. Oysa bu soru-
ya daha genifl cevaplar›m›z olmal›.
Mesela, büyük kentin gecekondu
insanlar›n› afla¤›lamas› nas›l bir
duygu yarat›yor, nas›l bir çeliflkiyi
aç›¤a ç›kar›yor? Bizim hangi söyle-
mimiz, hangi propagandam›z onla-
r›n bu ruh haline sesleniyor? Onla-
r›n özlemleri neler? Biz o özlemleri
“küçük-burjuva özlemler” deyip ge-
çiyor muyuz, yoksa, o özlemleri bi-
rer e¤itim konusu haline getirip o
özlemlerin nas›l gerçeklefltirilece¤i-
ni gösterebiliyor muyuz? Tabii, bu-
nu yapabilmek için en baflta “kitle-
lere gitmek” gerek. Bunu yapmad›-
¤›m›zda, çeliflkisini, ruh halini, öz-
lemlerini tespit edemez ve bu çelifl-
kilere, ruh hallerine, özlemlere göre
de bir propaganda, e¤itim, örgütlen-
me biçimi gelifltiremeyiz. 

Mesela, yozlaflmaya karfl› müca-
dele, hem olumlu, hem de eksik
yanlar›yla bu konuda üzerinde dura-
bilece¤imiz bir örnek oluflturuyor.
Haftaya konuya buradan devam
edip, daha sonra da gecekondu ve
konut sorununun çözümü meselesi-
ne geçeriz. Tekrar da olsa belirte-
yim, gecekondu semtlerinde örgüt-
lenme ve mücadele sorununu tart›-
fl›rken, “gecekondular›n devrimdeki
yeri”ni mutlaka ele almal›y›z ama
ondan daha öncelikli olan flu de¤in-
di¤imiz “kitlelere gitmeme” mese-
lesidir. Bunu çözdü¤ümüzde, gece-
kondular da devrimdeki yerini bu-
lur... Baflta gecekondu semtlerinde-
ki okurlar›m›z olmak üzere, tüm
Yürüyüfl okurlar›na sevgi ve selam-
lar›m›z› sunarak bitiriyoruz bugün-
kü sohbetimizi de. 
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lasik dernek tarz›ndan kastetti¤imi flöyle
ifade edeyim; derne¤in kitlelere gitmesi
de¤il, kitlelerin derne¤e gelmesini bek-
leyen bir tarz bu.

K
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Uluslararas› Çal›flma Örgütü (ILO)
taraf›ndan geçen hafta aç›klanan
bir rapora göre; çocuk iflçili¤i ya-
fl› Türkiye'de 6 yafl›na kadar düfl-
tü ve tam 4 milyon civar›nda ço-
cuk iflçi; yoksulluk nedeniyle so-
kakta, atölyelerde ve daha baflka
“marjinal sektörlerde” çal›flt›r›l›-
yor. 

Hükümetlerin hiçbir zaman bu ko-
nuda rapor haz›rlamad›¤›, “flu ka-
dar çocuk iflçi var” diye bir veri
ortaya koymad›¤› da düflünüldü-
¤ünde, bunun bir devlet politikas›
oldu¤u, meselenin, kimilerinin
söyledi¤i gibi ailelerin e¤itimsizli-
¤i ya da üç befl atölye sahibinin
sorumsuzlu¤u meselesi olmad›¤›
anlafl›l›yor. Hemen tamam›n›n ka-
y›td›fl› olmas› da bu politikan›n bir
parças›d›r, resmi olarak yoktur on-
lar, ama her yerdedirler...

Okul yolunda, oyun ça¤›nda olma-
s› gereken yavrular›m›z, kapitalist
düzenin çarklar› aras›na s›k›flt›r›-
l›rken, patronlar bu durumdan ga-
yet memnunlar. 

Türkiye, halkan›n bir parças›d›r.
Sermaye ucuz eme¤i sever. Önce-
sinde de büyük oranda yaflama
geçiriliyor olsa da, özellikle küre-
selleflme sürecinde, tekellerin s›k-
ça eme¤in ucuz oldu¤u ülkelere
yerleflmelerine tan›k oluruz. Türki-
ye iktidarlar›n›n “yabanc› serma-
ye gelecek” diye k›rk takla att›kla-
r›, iflte onlard›r. 

Kad›n ve çocuk eme¤i de, her za-
man egemen s›n›flar için en ucuz,
dolay›s›yla en verimli emek olarak
görülmüfltür. Bu yüzden halklar›
aldatmak için ç›kard›klar› onca
yasaya, alt›na imza att›klar› “ulus-
lararas›” sözleflmelere ra¤men,
hiçbir zaman bu politikadan vaz-
geçmemifllerdir. Avrupa sömürge-
cili¤inin Afrika’da yazd›¤› tarihte,
onlar›n kanlar› ve al›nteri akm›flt›r.
Ama sanmay›n ki, bu süreç tarih-
te kalm›fl, o çok sözünü ettikleri

medeniyet gerçek anlam›n› bul-
mufltur. Hay›r, sermaye bu anlam-
da hiçbir zaman “medeni” ola-
maz. Bugün de özellikle As-
ya’n›n, Balkanlar’›n yoksul ülkele-
rinde, dünyan›n en büyük tekelle-
ri açt›klar› fabrikalarda çocuklar›
çal›flt›rmaktad›r. Örne¤in, Hindis-
tan’da spor malzemeleri üreten te-
keller günde yar›m dolar›n da al-
t›nda onlar›n eme¤ini sömürür-
ken, ayn› kapitalist sistemin bir
baflka yerinde, o futbol topuyla
oynayan David Beckham, hamile
kar›s› Victoria'ya üstünde 10 ka-
ratl›k p›rlanta olan 1.8 milyon do-
larl›k platin vibratör hediye edi-
yordu. 

UNICEF, geçen hafta aç›klad›¤› ra-
porlar›nda; Asya'da yafllar› 5 ila
14 aras›nda de¤iflen 127.3 mil-
yon çocu¤un a¤›r koflullarda ça-
l›flt›r›ld›¤›n›, Latin Amerika, Afrika
ve Pasifik ülkelerinde de yaklafl›k
17.4 milyon çocu¤un ayn› sömü-
rüye tabi tutuldu¤unu yaz›yordu.
Dünyadaki toplam çocuk iflçi say›-
s›n›n ise, 250 milyon oldu¤u tah-
min ediliyor. Ki, dünyan›n toplam
iflçi istihdam› say›s› 2.4 milyar ol-
du¤u düflünülürse, çocuk iflçi ora-
n›n›n yüksekli¤i daha çarp›c› gö-
rülecektir. 

ILO raporunun ad› “ifl gücünün is-
tismar edilmesi”. Dünyada her y›l
bu istismardan 32 milyar dolarl›k
bir kar elde ediyor tekeller. 

Bu y›l›n may›s ay›nda bir rapor da-
ha aç›klayan ILO, dünyada 12
milyondan fazla insan›n kendi r›-
zalar› olmaks›z›n zorla çal›flt›r›ld›-
¤›n› ortaya koyuyordu. Yani mo-
dern kölelik.

6 yafl›ndaki çocuklar›n sömürülme-
sinden köleli¤e uzanan çizgi, kü-
reselleflen kapitalizmin, hiç de ki-
milerinin söyledi¤i gibi “dünyan›n
nimetlerini herkesin ayaklar› alt›-
na” sermedi¤ini yeterince gösteri-
yor.

‘Çal›flma yafl› 6’ya düfltü’

BEBEKLER‹N DE
EME⁄‹N‹ SÖMÜRÜN!

Avrupa demokrasisi 
kendini anlat›yor...
‹ngiltere'de Brezilyal› Mene-

zes’in infaz edilmesinin ard›ndan
yap›lan polis aç›klamas›nda “kaç-
maya çal›flt›¤›, kabar›k bir mont
giydi¤i ve flüpheli davran›fllarda
bulundu¤u” ifade edilmiflti. Tüm
bunlar infaz›n gerekçesi olamazd›,
ama bunlar›n da yalan oldu¤u orta-
ya ç›kt›. Haz›rlanan bir rapor ve
‹ngiliz bas›n›n›n manfletlere tafl›d›-
¤› haberlere göre; Menezes evin-
den ç›kt›¤› andan itibaren takip
ediliyordu ve bundan haberi yoktu.
Üstelik üzerinde de kabar›k bir
mont olmad›¤›, gayet sakin davra-
n›fllarda bulundu¤u ve polis tara-
f›ndan kaçarken de¤il otururken
etkisiz hale getirildikten sonra 7’si
bafl›na biri omzuna olmak üzere 8
kurflunla vuruldu¤u anlafl›ld›. 

‹nfazc›lar her yerde ayn› ve
hep ayn› yalanlarla halk› aldatma-
ya çal›fl›yorlar. Demokrasinin be-
fli¤inde de olsa farkl› yalanlar üre-
tilemiyor!

Polisin benzeri infazlar› ger-
çeklefltirme yetkisi sürerken, s›n›r-
d›fl› uygulamalar› da bafllad›. 11
A¤ustos günü, yeni “Terörle Mü-
cadele Yasas›”na dayand›r›larak
gözalt›na al›nan 10 kifli, “flüpheli”
olduklar› için s›n›rd›fl› ediliyor.
Ürdün’e s›n›rd›fl›lar gerçekleflir-
ken, Cezayir’e de yak›nda gerçek-
leflmesi bekleniyor. Oysa alt›na
imza att›klar› yasalarda, BM söz-
leflmelerinde, iflkence görme duru-
mu olan ülkelere iade yap›lamaya-
ca¤› yaz›yor. Ama “oyunun kural-
lar› de¤iflti” diyen ‹ngiliz burjuva-
zisi, bu konuda da s›n›r tan›maya-
ca¤›n› ortaya koyuyor.

“fiüpheli” ilan edilerek s›n›rd›-
fl›lar›n yafland›¤› bir baflka yer de
‹talya. Polis halk üzerinde terör
estirirken ülke çap›nda muhalifle-
re, yabanc›lara yap›lan sindirme
operasyonu yo¤unlaflt›. Bu ope-
rasyonlarda 141 kifli tutuklan›r-
ken, 701 kiflinin de s›n›rd›fl› edil-
me tehlikesiyle karfl› karfl›ya oldu-
¤u bildirildi.



17 A¤ustos 1999... Saat 03.02... 

Yerin alt›ndaki u¤ultu, ölüm
olup üzerimize çökerken, y›k›nt›la-
r›n alt›nda 40 bin insan›m›z› b›rak-
t›k. Günlerce deprem bölgesine da-
hi ulaflamayan devlet gerçe¤inin en
ç›plak hale geldi¤i o gün, “nerede
bu devlet” hayk›r›fllar› yükseldi her
y›k›nt›n›n aras›ndan. Devlet oraday-
d› oysa; yard›ma koflan, dayan›flma-
y› örgütleyen devrimcileri gözalt›na
almakla meflguldü.

‹stanbul'un Avc›lar, Küçükçek-
mece, Tuzla ilçeleri ile ‹zmit, Ada-
pazar›, Gölcük, Yalova, Düzce...
Tam 40 bin can... 

O gün devlet gerçe¤i ortaya ç›k-
m›flt›. Ama bununla kalmad›. Çürü-
yen, bütün örgütlenmesini halka
karfl› savafla ve sermayenin ihtiyaç-
lar›na göre düzenleyen oligarflik dü-
zen, aradan geçen 6 y›l içinde de, ne
17 A¤ustos’un yaralar›n› sard›, ne
de beklenen ‹stanbul depremine
iliflkin önlemler ald›. Düflünün ki,
hala Kocaeli’de hasarl› ve y›k›lma-
y› bekleyen 400 bina var. Bunu da-
hi yapmayan, yapamayan bir devlet
gerçe¤i var karfl›m›zda. Depreme
iliflkin yasal düzenlemeleri dahi
yapmad› bu iktidar. Oysa ayn› 6 y›l
içinde IMF’nin, AB’nin istedi¤i on-
larca yasa ç›kar›ld›. Borç faizi ad›na
katrilyonlar IMF’ye aktar›ld›.

17 A¤ustos’un y›ldönümünde
gerek ‹nflaat ve Jeoloji Mühendisle-
ri Odalar›’n›n aç›klamalar›nda, ge-
rekse de AKP hükümetinin Bay›n-
d›rl›k Bakanl›¤›’n›n kendi raporun-
da, bu gerçekler rakamlarla ortaya
konuldu. ‹flte size, 17 A¤ustos’un 6.

y›l›nda devlet gerçe¤i...

Devlet: ‘Depremde Ölüm
Kader De¤ildir’

Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›, Türki-
ye'deki kamu ve sivil binalarda dep-
rem riskini belirlemek için 15 Nisan
2005'te (bu tarihe kadar neden ya-
p›lmad›ysa!!!) belediye baflkan› ve
valilerden, bulunduklar› ildeki du-
rumu belirlemelerini istedi. Sadece
gecekondular› y›kmakla meflgul
olan belediyeler, bu genelgeye flu
ana kadar cevap dahi vermezken,
valiliklerden gelen bilgiler, çürü-
müfllü¤ü gözler önüne serdi.

81 ildeki okul ve hastaneler da-
hil 52 bin 146 kamu binas›ndan 15
bin 169'u incelendi. ‹ncelenenlerin
tam yüzde 80'i depremde y›k›lma

riski tafl›yor. Buna karfl›n sadece
474 yap› güçlendirildi. 21 bin 115
okul, hastane veya kamu tesisinin
y›k›l›p yeniden yap›lmas› gerekir-
ken, halen at›lan bir ad›m yok. 21
bin 802 okuldan sadece 6 bin 9'unu
inceleyen devlet, bunlar›n da
229'unu güçlendirmekle yetindi.
Hastane ve di¤er kamu binalar›nda
da durum farkl› de¤il. 

Bu rapor, “depremde ölümlerin

kader olmad›¤›n›” devletin de bil-
di¤ini, buna karfl›n önlem almad›¤›-
n› anlat›yor. Yar›n olas› bir deprem-
de “Allah’›n ifli, kader, do¤al afet”
diyecek olanlar, bugün tedbir alma-
yan riyakarlardan baflkas› de¤ildir. 

Kamu binalar›n›n çürüklü¤ü, ay-
n› zamanda h›rs›zl›¤›n, soygunun da
belgesidir. Öte yandan halk›n yafla-

d›¤› evlerin incelenme gere¤i dahi
duyulmamas›n›n bir tek anlam› var.
Halka, siz ölümü bekleyin denil-
mektedir. 

‹ktidarlar Hiçbir Somut
Ad›m Atmad›lar

Depremin y›ldönümünde uzman
kurulufllar taraf›ndan yap›lan aç›k-
lamalar da, ne 17 A¤ustos depremi-
ne iliflkin gerekenlerin yap›ld›¤›n›
ne de depreme haz›rl›¤›n mevcut ol-
mad›¤›n› ortaya koydu. Depreme
haz›rl›¤›, medya flovlu “acil kurtar-
ma ekibi kurduk” propagandalar›na
indirgeyen iktidar ve belediyeler,

göz göre göre onbinlerce insan›-

m›z›n ölümünü haz›rl›yorlar.

Hiçbir somut ad›m at›lmad›¤›n›
aç›klayan Jeoloji Mühendisleri
Odas› (JMO) Baflkan› ‹smet Cen-
giz, afet hizmetleri ve yap› deneti-
minin piyasa mant›¤›na b›rak›ld›¤›-
n› dile getirdi. Deprem riskinin sa-
dece Marmara Bölgesi ile s›n›rl› ol-
mad›¤›n› ifade eden Cengiz, olas›
bir ‹stanbul depremi konusunda
flunlar› söyledi: 

“Birbiriyle örtüflen birçok se-
naryoya göre y›k›ma u¤rayacak 70
bin binan›n 30 bin kadar›n›n yass›
kaday›f gibi kat kat üst üste y›¤›la-
ca¤› öngörülüyor. 50 bin insan›m›-
z›n ölece¤i, 300 bin kiflinin yarala-
naca¤›, 250 bin kiflinin iflsiz kalaca-
¤›, 400 bin ailenin evsiz kalaca¤›
öngörüsü abart›l› bulunmuyor. 50-
60 milyar dolarl›k bir ekono-
mik kay›p bekleniyor ve
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Önlem
almayan
devlet göz
göre göre
onbinler-
ce insan›-
m›z›n      
ölümünü 
kendi eliyle
haz›rl›yor 



karar vericiler hala kaderci bir an-
lay›flla depremi bekliyor”.

Kaybedilecek tek bir saniye ol-

mad›¤›na dikkat çekilen aç›klama-
da, iktidarlar›n almad›¤› önlemler
de s›raland›. Buna göre, geçen süre
içinde gerek Ecevit hükümeti ge-
rekse de AKP; afet yönetim sistemi-
ni de¤ifltirmedi, Afetler Yasas›’nda-
ki temel düzenlemeler yap›lmad›,
Marmara Depremi Acil Yeniden Ya-
p›land›rma Kredi Antlaflmas›’n›n
1999’da Dünya Bankas› ile imza-
lanmas› sonras›nda bu hizmetler,
özellefltirmeci bir anlay›fla terkedil-
di. Ulusal Deprem Konseyi’nin
2002’de ç›kard›¤› strateji raporunun
tespitleri yaflama geçmedi. Afet teh-
like haritalar›n›n haz›rlanmas› ve
kullan›m› konusunda hiçbir ad›m
at›lmad›. Jeolojik jeoteknik etüt sü-
reci hemen kesintiye u¤rad›... 

TMMOB Baflkan› Mehmet So-
¤anc› da, Türkiye’nin bir deprem
stratejisi olmad›¤›na dikkat çeke-
rek, “insanlar, uygulanan poli-
tikalarla günübirlik yaflayan, birey-
ci ve kaderci yaflam tarz›yla karfl›
karfl›ya b›rak›lm›flt›r” dedi. Halk›n
%70’inin 1. ve 2. derece deprem
bölgesinde yaflad›¤›na dikkat çeki-
len aç›klamada, al›nmas› gereken
önlemler de s›raland›. So¤anc›’n›n
aç›klamas›nda durum, “6 y›l geçti.

Bugün de 17 A¤ustos 1999'da ol-

du¤u gibi depremlere karfl› haz›r-

l›ks›z durumday›z” sözleriyle
özetlendi.

Bu arada, ‹nflaat Mühendisleri
Odas› Adana fiube Baflkan› Bahad›r
Acuner de, Yüre¤ir ve Sofulu Bele-
diyeleri'nin ifl bitirici bir mant›kla,
ilk depremde yerlebir olacak evlere
izin verdi¤ini, bunun “cinayete yar-
d›m ve yatakl›k” oldu¤unu söyledi. 

Binlerce Aile Hala
Prefabriklerde Yafl›yor

Kocaeli’de aradan geçen 6 y›la
karfl›n, halen 780 aile prefabriklerde
yafl›yor. Sakarya’da da “geçici is-
kan” diye kurulan prefabriklerden
1469’unda 5 bin 167 kifli yafl›yor.
Yaz›n s›cak, k›fl›n dondurucu so¤uk
olan 30 metrekarelik bu yap›larda,

halk su, temizlik gibi temel
ihtiyaçlar›n› karfl›lamakta
güçlük çekiyor. Prefabrik-
lerden halk› ç›karmaya ça-
l›flan devlet, buna karfl› ka-
l›c› konutlar yapm›fl de¤il.
Örne¤in, Adapazar›’nda 24
bin 622 konut kullan›lamaz
hale gelirken, sadece 6 bin
300 konut yap›ld›. Koca-
eli’de de durum farkl› de¤il. 35 bin
kullan›lamaz konuta karfl›l›k 15 bin
834 konut yap›ld›.

Defalarca Ankara’ya gelerek se-
sini duyurmaya çal›flan depremze-
delerin karfl›s›na ise polisle ç›kan
AKP, bununla da kalmayarak onlara
dava açt›. Çünkü bu düzen, deprem-
zede de olsa, hakk›n› arayan, müca-
dele eden bir halk istemiyor.

AKP De Deprem Paralar›n›
Amaç D›fl› Kulland›

Y›k›lan›n yerine yenisinin yap›l-
mas› devletin göreviyken, kapitalist
zihniyet, bu sorumlulu¤u da üzerin-
den atmak istiyor. Tayyip’in mant›-
¤› da buna uygundur. Kamu kuru-
lufllar›nda çal›flanlar› afla¤›layarak
“devletin s›rt›ndan geçinme dönemi
bitti” diyen bir zihniyet, elbette hal-
ka konut sa¤laman›n kendi sorum-
lulu¤u oldu¤unu kabul etmez. Oysa
Marmara depreminde 150 bin insa-
n›n iflsiz kald›¤› düflünüldü¤ünde,
halk›n kendi konutlar›n› yapamaya-
cak durumda oldu¤u da aç›kt›r. Ki,
bunlar›n büyük ço¤unlu¤una hala
istihdam yarat›lmam›flt›r. 

Depremin hemen ard›ndan, tüm
dünyadan ulaflan yard›mlar› baflka
alanlarda kullanarak, en çürümüfl
devletlerde dahi görülmesi zor bir
örnek yaratan oligarflik düzen, ayn›
politikay› AKP iktidar›nda da sür-
dürdü. Deprem bölgesinin rehabili-
tasyonu ad›na ek vergiler ç›kar›ld›,
ancak 2004 y›l› Ocak ay›na kadar
toplanan 7.3 katrilyon liran›n sade-
ce 2.8 katrilyon liras› deprem bölge-
sine harcand›. Geri kalan k›s›m ise,
bütçeye “gelir” diye kaydedildi. Ya-
ni amaç d›fl› kullan›ld›. Bu “gelirin”
nereye gitti¤i ise, belli; IMF borçla-
r›na ve tekellerin kasas›na!
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Devlet unutturmak istiyor, 
halk unutmuyor!

Geçen y›l, 17 A¤ustos anmalar›
geçifltirilmek istenmiflti. Bu y›l da ay-
n› politika sürdü. Bu bir devlet gele-
ne¤iydi; halka karfl› iflledikleri suçlar›
hep unutturmak isterler ve halk›n y›l-
dönümlerde ac›s›n›, öfkesini bileme-
sine yasaklar koymaya çal›flm›fllard›r.
Depremde de 70 milyonun tan›k oldu-
¤u gibi, suçluydular. Aradan geçen
bunca zaman içinde, yaralar› sarmay›,
depremzedelerin ihtiyaçlar›n› karfl›la-
may› de¤il, sermayenin, IMF’nin ihti-
yaçlar›n› öncelikli yerine getirmeye
çal›flt›klar› için suçlar›n› büyütmüfller-
di. Bu yüzden, sessiz sedas›z geçifltir-
mek istediler 17 A¤ustos’u. 

Ama halk nas›l unutsun 40 bin ca-
n›n›. Gölcük'te, Yalova'da, Düzce'de
anmalar düzenlendi, y›k›lan evlerin
molozlar›ndan yap›lan an›t, gün bo-
yunca ziyaretçi ak›n›na u¤rad›.

‹zmit'te Merkez Bankas› önünde
toplanan 200 kifli, meflaleler ve döviz-
ler tafl›yarak sloganlarla Deprem An›-
t› önüne geldi. Saatler 03.02'yi göster-
di¤inde, düdük çalan kitle, depremde
hayat›n› kaybedenlerin an›s›na sayg›
duruflunda bulundu. “Evsizler Yürü-
yor, Dayan›flma Büyüyor, 17 A¤usto-
s’u Unutmad›k, Unutturmayaca¤›z,
Kader De¤il, ‹hmal Öldürdü, Duyar-
s›z Kalmak Mümkün mü? 945 Tane
Evsiz Var, Yoksulu Yok Sayd›lar” dö-
vizleriyle, depremzedeler bugün için-
de bulunduklar› durumu ifade ettiler.

Yalova'da ise binlerce kifli gece
boyunca 17 A¤ustos Park›'ndaki Dep-
rem An›t›'nda dualarla kaybettiklerini
and›. Düzce'de, Depremzedeler Der-
ne¤i taraf›ndan bir anma program›
gerçeklefltirildi. Yap›lan konuflmalar-
da, “hala molozlar›n içerisinde yafl›-
yoruz” denildi. 
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Halk›n Sesi TV, Kocaeli’de, 17
A¤ustos depremini yaflam›fl dep-
remzedelerle, içinde bulunduklar›
koflullarla ilgili olarak görüfltü. Yar-
d›m görmediklerini ifade eden Veli
Ball› ve Erdo¤an isimli depremzede,
devleti böyle bir süreçte tan›m›fl ol-
man›n ac›s›n› da yafl›yorlar.

‹flsiz oldu¤unu söyleyen Veli
Ball›, depremde a¤abeyini, akraba-
lar›n› kaybetmifl. Depremden sonra
hayat›ndaki de¤ifliklikleri ise, “de-
¤iflmeyen hiçbir fley olmad›, her fley
de¤iflti. Yak›nlar›m, a¤abeyim haya-
t›n› kaybetti, kirada oturdu¤u ev y›-
k›ld›, içindeki her fley gitti. fiimdi
oturacak kilim bulmak zor. Her ko-
nuda ma¤dur durumday›m” sözle-
riyle anlatt›. 

Devletten beklentileri konusun-
daki soruya verdi¤i cevap, devlet
gerçe¤ini de gösterir nitelikte: 

“Hiçbir fley olmazsa bar›nma
hakk›m›z var dedik, bafl›m›z› koya-
bilece¤imiz yer ayarlan›r dedik.
Prefabrik verdiler, onu da elimizden
al›yorlar. Prefabrikte oturdu¤umuz
için bayramlarda 75 milyon veri-

yorlard› onu da vermiyorlar. Ç›ka-
l›m da nereye ç›kal›m. Art›k daya-
naca¤›m›z bir fley kalmad›, arkada-
fl›m intihar etti. Üç çocu¤um var,
eflim sözleflmeli, asgari ücret bile
vermiyorlar, ben hükümlüyüm diye
ifl vermiyorlar. Dayanam›yorum üç
çocu¤um da okuyor nas›l okutaca-
¤›m? Düflündükçe kafay› yiyorum.”

Ball›, 250 milyona kiral›k evde
oturmas›n›n mümkün olmad›¤›n›
dile getirerek isyan ediyor; “biz di-
lenci de¤iliz, h›rs›z de¤iliz, rantç›
de¤iliz. Y›k›k dökük olsun ayda 100
milyon olsun ya da ifl versinler.”

Çaresizli¤in pençesine ald›¤›
binlerce depremzededen biri olan
Ball›, tüm bunlar›n karfl›lanmamas›
durumunda ne yapacaks›n›z sorusu-
na da ayn› çaresizlik ve isyan içinde
“art›k yapacak bir fley kalmad› ken-
dimi yak›p kurtulmay› düflünüyo-
rum ama bu da çözüm de¤il” diye
cevap veriyor.

Erdo¤an ise; eflini, yak›nlar›n›
kaybetmifl, cenazelerini bile göre-
memifl. O da o günden bu yana pre-
fabrikte ve flimdi o da elinden al›n-

mak isteniyor. “Depreme çözüm
bulal›m diyorlar as›l depremi kendi-
leri yap›yorlar. Ama askerlik yafl›
geldi mi çocuklar›m›z› al›p götürü-
yorlar. Biz bu vatan› evimizi bafl›-
m›za y›ks›nlar diye mi kurduk?
Devlet bize hiç sahip ç›kmad›. Bir
sürü yard›m topland› nereye gitti
bunlar?” sözleriyle, yalanlara bir
kez daha ›fl›k tutan Erdo¤an da son
olarak flunlar› söylüyor: 

“Gecekondular› y›k›yorlar, bura-
ya da gelecekler bizimle birlikte
y›ks›nlar evlerimizi.”

Depreme karfl› hiçbir önlem al-
mayan iktidar, gecekondular› y›k-
ma politikas›n› sürdürürken, pro-
testo eylemleri de devam ediyor.
Y›k›m›n kap›s›na dayanmas›n› bek-
lemeyen Okmeydan› halk›, 14
A¤ustos akflam› yine sokaktayd›.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin
her pazar y›k›mlara karfl› yürüme
ça¤r›s›na uyan yaklafl›k 200 kifli,
"Y›k›ma Karfl› Gücümüz Birli¤i-
mizdir" pankart› ve "Y›k›m Tecrit
‹flkence ‹flte AKP, Halk›z Hakl›y›z
Kazanaca¤›z, Evlerimizi Y›kan›n
Düzenini Y›kar›z" dövizleri açarak,
sloganlarla yürüdü.

Okmeydan› emekçi halk›n›n al-
k›fllar ve ›sl›klarla destek verdi¤i
yürüyüflün ard›ndan Sibel Yalç›n

Direnifl Park›’nda bir aç›klama ya-
pan HÖC’lüler, y›k›mlara karfl› di-
reneceklerini bir kez daha ilan etti-
le. HÖC ad›na konuflan Gülin Gün-
bil, "Kentsel Dönüflüm Projesi tüm
‹stanbul'u y›kmaya yönelik bir sal-
d›r›d›r. Bu sald›r›y› püskürtmek için
her yerde ve her koflulda evlerimi-
ze, hak ve özgürlüklerimize sahip
ç›kmal›y›z. GÜCÜMÜZ B‹RL‹⁄‹-
M‹ZD‹R diyerek Haklar ve
Özgürlükler Cephesi safla-
r›nda birleflerek mücadele
edelim” diye konufltu. 

Eylem, sloganlarla son
buldu. 

Gazi Mahallesi’nde de,
kendini ‘Gazi Halk Platfor-
mu’ olarak tan›mlayan çe-

flitli siyasi gruplar
y›k›mlara karfl› bir
yürüyüfl gerçeklefl-
tirdiler. "Y›k›mlara
Karfl› Mücadeleye"
yaz›l› pankart›n
aç›ld›¤› eylemde
"Bar›nma Hakk›-
m›z Engellene-
mez", "Susma Sus-
tukça S›ra Sana
Gelecek" sloganla-
r› at›ld›.

Y›k›mlara karfl› her hafta yürüyüfl

Elif Karaman 

Ölümsüzdür
17 A¤ustos depreminde hayat›-

n› kaybeden DLMK’l› Elif Kara-
man, Kocaeli HÖC taraf›ndan Er-
zurum Mahallesi Ç›narl› Mezarl›-
¤›’ndaki mezar› bafl›nda an›ld›.
Sayg› durufluyla bafllayan anmada,
flehitleri anlatan bir fliir ve Elif Ka-
raman’›n özgeçmifli okundu. Ar-
kadafllar› O’nu, “kararl› bir arka-
dafl›m›zd›. ‹nsanlar› seviyorum
halk›m› seviyorum demiflti. Görev
almaktan çekinmemifl elinden ge-
leni yapm›flt›r.” sözleriyle anlatt›-
lar. Anma marfllarla son buldu.

“Devlet BBize SSahip Ç›kmad›”
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Oligarflinin ve emperyalizmin
örgütsüzlefltirme ve teslim alma sal-
d›r›lar›na karfl›, örgütlülükte, müca-
delede, direnmede ›srar›n bir ifadesi
olarak; kuruluflunu bir süre önce ta-
mamlayan Temel Haklar Federas-
yonu, 14 A¤ustos’ta dernek binas›n-
da bir aç›l›fl etkinli¤i gerçeklefltirdi. 

Federasyon Geçici Yönetim Ku-
rulu üyesi Ozan Ayd›n’›n konuflma-
s›yla bafllayan etkinlikte, federas-
yon üyesi Temel Haklar Dernekleri-
nin baflkanlar› konuflmalar yapt›lar. 

Temel Haklar Federasyonu Bafl-
kan› Yeter Gönül, haklar ve özgür-
lükler mücadelesinin bedeller öde-
nerek sürdü¤üne dikkat çekerken,
“gücünü hakl› ve meflru mücadele-
mizden alan hak ve özgürlükler
kavgas› daha da büyüyor, ete kemi-
¤e bürünüyor” diye konufltu. 

Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sos-
yalizm yolunda flehit düflenlerin
an›ld›¤› etkinlikte bir baflka konufl-
mac› da Ordu Temel Haklar ad›na
Bülent Yaz›c›’yd›. Yaz›c›, Anado-
lu’da önlerine ç›kar›lan bütün zor-

luklara karfl›n mücadeleyi gelifltir-
menin önemi üzerinde durdu. Ar-
d›ndan sözalan Adana fiakirpafla Te-
mel Haklar Baflkan› Mehmet B›ld›r-
c›n da, oligarflinin tahammülsüzlü-
¤ünün, zulme, açl›¤a, yoksullu¤a
karfl› yükselen ses oldu¤unu ifade
etti. Bu sesin hiçbir bask›yla, tutuk-
lama ve gözalt›larla, dernekler üze-
rinde estirilen terörle bo¤ulamaya-
ca¤›n› ifade eden B›ld›rc›n, “hakl›
olan biziz, kazanan da biz olaca¤›z”
dedi.

TAYAD Baflkan› Mehmet Güvel
federasyona çal›flmalar›nda baflar›-
lar dilerken, tecrite dikkat çeken bir
konuflma yapt›. 

Türkiye’nin dört bir yan›nda fe-
derasyona ba¤l› Temel Haklar Der-
nekleri ile TAYAD, Gençlik Fede-
rasyonu, ESP gibi kurum ve kuru-
lufllardan gelen mesajlarda ortak
vurgu, “Temel Haklar Dernekleri’-
nin federasyonla art›k daha güçlü
oldu¤u” fleklindeydi. Etkinlikte son
olarak, Karanfiller Müzik Grubu
türkü ve marfllar›n› seslendirdi. 

Temel Haklar Federasyonu Aç›l›fl Etkinli¤i:

Birleflelim, Mücadele Edelim, Kazanal›m

Temel HHaklar FFederasyonu;
iflçinin, mmemurun, kköylünün,
gecekondu hhalk›n›n, ggenç-
lerin, hher mmilliyet vve iinanç-

tan, hher yyafltan TTürkiye
halklar›n›n hhak vve öözgürlük-
lerinin mmücadelesini vverece-

¤i bbir mmevzidir. GGücünü
meflrulu¤undan vve hhakl›l›-

¤›ndan aalan ffederasyon çça-
t›s› aalt›nda bbirleflelim, mmüca-

dele eedelim vve kkazanal›m

Federasyon BBaflkan› YYeter GGönül

‘Gözalt› ve Haklar›m›z’

Adana Temel Haklar 11 A¤ustos
günü, “Gözalt› ve Haklar›m›z” ko-
nulu bir seminer düzenledi. Keyfi
gözalt›lar›n yo¤un oldu¤u bir süreç-
te gerçeklefltirilen seminere konufl-
mac› olarak Avukat Hüseyin K›l›nç
kat›ld›. K›l›nç, Avrupa ve ülkemiz-
de yaflanan süreci de¤erlendirerek
bafllad›¤› konuflmas›n›, yasal de¤i-
flikliklerini önceki döneme göre k›-
yaslamalar›n› yaparak sürdürdü. 

Gözalt› durumunda kiflinin hangi
yasal haklara sahip oldu¤unu anla-
tan K›l›nç, yaflad›klar› örneklerle bu
haklar›n fiili olarak uygulanmad›¤›-
n› gözler önüne serdi ve dinleyici-
lerden gelen sorular› cevaplad›. K›-
l›nç, haklar›n ancak ›srar edilerek
kullan›labilece¤ine de dikkat çekti.

Adana TTemel HHaklar

‘Yaflas›n Örgütlü 

Mücadelemiz’

4 A¤ustos tarihinde kurulan Dik-
men Temel Haklar, 14 A¤ustos gü-
nü yapt›¤› bir eylemle Dikmen hal-

k›na kuruluflunu
duyurdu. Ahmet
Arif Park›’nda bir
araya gelen der-
nek çal›flanlar›,
“Hak ve Özgür-
lüklerimiz ‹çin
Dikmen Temel
Haklar’da Birle-
flelim” pankart›
açarak, “Yoksul-
lu¤a Yozlaflmaya
Karfl› Birleflelim,
Halk›z Hakl›y›z

Kazanaca¤›z, Yaflas›n Örgütlü Mü-
cadelemiz” sloganlar› att›.

Sultan Kartal taraf›ndan yap›lan
konuflmada, Dikmen halk›na, der-
ne¤in kurulufl amac› anlat›ld›. “Dik-
men Temel Haklar; mahallemizdeki
sorunlara, yaflad›klar›m›za karfl›
birlikte, örgütlü hareket etmemizi
sa¤layacak bir güç, halk›n her kesi-
minin kendisini talepleriyle ifade
edebilece¤i bir dernektir” diyen
Kartal, Dikmen’de, iflsizlik, yoksul-
luk, yozlaflma, fuhufl, uyuflturucu,
çeteler vb. pek çok sorun oldu¤una
dikkat çekti. Mahalle halk›n›n ilgiy-
le dinledi¤i konuflmas›n› yaflanan
sorunlar› ifade ederek sürdüren
Kartal, son olarak halka örgütlenme
ve mücadele ça¤r›s› yapt›. 

Polisin devrimcileri karalama
çabas›na ra¤men, halk konuflmay›
alk›fllarla destekledi.

Dikmen TTemel HHaklar



F›rsatç›l›¤›n kökleri, burju-
vazidedir. F›rsatç›l›k, burjuva kültü-
rüne ait bir düflünce ve davran›fl bi-
çimidir. Kayna¤›n› burjuva mülki-
yetçili¤inden ve “b›rak›n›z yaps›n-
lar” ilkesinden al›r. “Hür teflebbüs”
ruhunun karakteristi¤idir. Yüksel-
mek, mülk edinmek, karfl›s›ndaki
ekonomik veya siyasi rakibini altet-
mek için hiçbir f›rsat kaç›r›lmamal›-
d›r. 

Burjuvazinin politika tarz› da
aynen benimser bu ilkeyi. Siyasi ve
ahlaki aç›dan bir düflkünlü¤ü ve çü-
rümeyi ifade eden f›rsatç›l›k, burju-
va politikac›l›¤›nda en do¤al davra-
n›fl biçimi olarak kabul görür. F›r-
satç›l›k kültürü, f›rsat yaratmak ve-
ya varolan f›rsat› de¤erlendirmek
için rekabetçili¤i, komploculu¤u,
ayak oyunlar›n›, pragmatizmi de
do¤al görür. Bunlar, f›rsatç›l›¤›n
ikiz kardeflleridir. 

Fakat elbette biz burada, burjuva
dünyas›ndaki f›rsatç›l›¤› ele al›p in-
celeyecek de¤iliz. Burada sözünü
edece¤imiz, kayna¤›n› burjuva ide-
olojisinden alan f›rsatç›l›¤›n, sol
saflarda yans›malar›d›r. 

Sözümüzün bafl›nda f›rsatç›l›¤›n
siyasal kökenini ortaya koyduk ki,
solda hiç kimse f›rsatç›l›¤›n› flu ve-
ya bu biçimde savunamas›n, mazur
veya masum göstermeye çal›flma-
s›n. Sosyalist kültürde, Marksist-
Leninist politika tarz›nda f›rsatç›l›-
¤a “dayanak” oluflturacak bir gerek-
çe bulunamaz. 

*

F›rsatç›l›k içimizdedir; so-
lun kimi kesimlerinde b›kt›r›rcas›na
karfl›m›za ç›kan bir davran›fl tarz›
olmufltur. 

Birli¤in, dayan›flman›n, deste¤in
zorunlulu¤unun, tüm siyasi hareket-
ler taraf›ndan en bariz biçimde gö-
rüldü¤ü dönemlerde bile, e¤er birlik
olunam›yorsa, varolan birlikler kör
topal gidiyorsa, iliflkiler sorumsuz-
ca tahrip ediliyor ve sorumsuzca

halk›n birlikte mücadelesinin önüne
pürüzler ç›kar›l›yorsa, bu f›rsatç›-
l›ktan ve rekabetçilikten vazgeçile-
medi¤i içindir. Gecekondu y›k›mla-
r›na karfl› mücadelede, emperyaliz-
me karfl› mücadelede, tecrite karfl›
mücadelede, konunun önemi ne
olursa olsun, f›rsatç›l›k kendini hiç-
bir ortamda tutam›yor. Gecekondu
y›k›mlar› gibi, halk için yak›c› bir
sorunda, tüm halk› birlefltirmek,
motive etmek, güven vermek görevi
varken, bu anlay›fl birlikleri torpilli-
yor, halkta güvensizlik yarat›yor,
ortak coflkuyu, morali zedeliyor. 

Solun büyük bir bölümünde, f›r-
satç›l›k karfl›s›nda duyars›z, umur-
samaz bir hava egemendir. Tabii
mesele sadece bir duyars›zl›k de¤il-
dir. F›rsatç›l›¤› elefltirmeyenler de
f›rsatç› düflünceye fazla yabanc› ol-
mayan, “f›rsat›n›” buldukça ortak
olanlard›r. Elefltirmemeleri bundan-
d›r.  

Sendikalarda, odalarda, der-
neklerde flu veya bu devrimci gru-
bun reformizm taraf›ndan tasfiye
edilmesine baflka gruplar›n ortak
olmas› nas›l aç›klan›r? Türkiye
solunun darbe, ihanet art›klar›n›
birbirine karfl› kullanmas› veya
kendi örgütlerinden kaçm›fl dö-
neklere, iflbirlikçilere kucak aç-
mas› veya s›rf rekabetçilikle bir-
likleri bozmas›, eylemleri da¤›t-
mas› nas›l aç›klan›r? 

Daha vahimi ise, buna benzer
tav›rlara iliflkin hemen hiçbir si-
yasi hareketin bir özelefltiri yap-
mam›fl olmas›d›r ki, bu da, f›rsat-
ç›l›k kültürünün devam etti¤ini
gösterir. 

*

F›rsatç›l›¤›n kayna¤›nda
kendi çizgisiyle güç olamama ve
devrim iddias›n›n zay›flamas› var-
d›r. Bu anlay›fl güç olmay› baflka ör-
gütlerle rekabet içine girmekte gö-
rür. Hedefi halk› örgütleyip, devrim
iddias›n› büyütmek de¤ildir, ufku

kendi varl›¤›n› devam ettirmekle s›-
n›rl›d›r. 

F›rsatç›l›k, hedeflerin küçüldü-
¤ü, devrim iddias›n›n kayboldu¤u
yerde hayat bulur. Emperyalizme ve
oligarfliye karfl› güç olmaktan çok,
birbirine karfl› iktidar ve güç olma
hesab› yap›nca, olaylar karfl›s›nda
halk›n mücadelesini ve örgütlenme-
sini gelifltirme sorumlulu¤u, yerini
rekabet ve f›rsatç›l›¤a b›rak›r. Salt
flu veya bu siyasetin “inisiyatifini”
k›rmak için bir birli¤i bozabilir,
kendini öne ç›karmak için bir eyle-
mi provoke edebilir. 

Bunun, “iktidar için, güç olmak
için her yol mübaht›r” diyen burju-
vazinin anlay›fl›ndan fark› yoktur. 

Kendi ideolojisine, çizgisine gü-
venemeyenler, birliklere de mesafe-
lidir. Birliklerin devrim cephesini
gelifltirecek araçlar olarak de¤il,
“kendisini eritecek” araçlar ola-
rak görülmesi de bu mant›¤›n so-
nucudur. 

F›rsatç›l›k, örgütlerin darbe,
operasyon yedi¤i dönemleri, ihanet-
leri, kuflatmalar›, ideolojik sald›r› ve
karalama dönemlerini, yani dostlu-
¤un, dayan›flman›n her zamankin-
den daha fazla gerekli oldu¤u dö-
nemleri, f›rsat bilir ve faydac› bir
mant›kla baflka bir örgütün güç kay-
betmesinden kendisinin güç kaza-
naca¤›n›n hesab›n› yapar.

*

F›rsatç›l›k devrimci dost-
lu¤u öldürür; eylem ve güç
birliklerine, çeflitli alanlardaki
destek ve dayan›flmaya, elbette
sonuçta herkes kendi politikalar›-
na, taktiklerine göre karar veri-
yor. Ama bunlar›n hayata geçiril-
mesinde ortak bir kültürün, ruh
halinin, iliflkilerin niteli¤inin de
en az politika ve taktikler kadar
önemi oldu¤unu kim yads›yabilir. 

Önceki yaz›lar›m›zdan birinde
dedi¤imiz gibi, “dostluk son de-

40

21 A¤ustos 2005 / 14

halk›n
Cephesi Fırsatçılık



rece de¤erli bir kavramd›r. ...
bir kültürdür. Düflmana karfl›
birlikte savaflma coflkusudur.
Düflman karfl›s›nda s›rt s›rta
verebilmektir. Düflman sald›r-
d›¤›nda yaln›z b›rak›lmaya-
ca¤›n›n güvenini duymakt›r.
Soldan 'bir düflmanl›k' gel-
meyece¤inin güvencesine sa-
hip olmakt›r.” 

F›rsatç›l›k iflte bu coflkuyu
ve güveni yokeden bir davran›fl
tarz›d›r. F›rsatç›l›kla, geçici ba-
z› propagandif kazan›mlar elde
edilebilir; ama solu kirleten bu
kültürle, sonuçta sola kaybettir-
dikleri gibi, kendileri de kaybe-
derler. Ve propagandif olarak
kazand›klar›n› sand›klar› fleyler,
kaybedeceklerinin yan›nda bir
hiçtir. 

Birbirinin güçlenmesini iste-
meyen ve tam tersine birbirini
güçsüz düflürmek için hiçbir f›r-
sat› kaç›rmayan bir sol tablosu,
ne faflizme karfl› güçlü birlikte-
likler oluflturabilir, ne de halka
güven verebilir. ‹lk f›rsatta bir-
birinin kuyusunu kazan, en ya-
k›c› sorunlarda bile biraraya ge-
lemeyen, halk› birlefltirmek ye-
rine bölen bir sola, halk “ikti-
dar” için güvenebilir mi? Oli-
garfliye karfl› gücü bu kadar s›-
n›rl›yken bu kadar f›rsatç› dav-
ranan biri iktidar olsa kimbilir
ne yapar diye düflünülmez mi?  

F›rsatç›l›k, yukar›da da dedi-
¤imiz gibi, iktidar iddias›ndan
uzakl›kt›r ve f›rsatç› bu nedenle
iktidar hedefli bir mücadelenin
çekim merkezi asla olamaz. 

*

F›rsatç›l›¤›n düflünce

ve hareket tarz› basittir.
Kendini çok ak›ll› san›r, f›rsat-
ç›l›klar›n› “taktik ustal›k” bile
sayar. Ama tüm bunlar›n ötesin-
de, f›rsatç›, baflkalar›n›n eme¤i-
nin üzerinden politika ve rek-
lam yapmay› çok sever. 

F›rsatç›l›k hemen her yerde
karfl›m›za rekabetçilikle birlik-
te ç›kar. Rekabetçi düflünce, ey-

lemin, birli¤in baflar›s›n› ve ge-
lece¤ini de¤il, kendi propagan-
das›n› yapmay›, kendi ad›n› öne
ç›karmay› esas al›r ve bunun
için hiçbir “f›rsat”› kaç›rmaz.
Kaç›n›lmaz olarak her “f›rsatç›-
l›k” yapt›¤›nda, çi¤, çocukça,
ciddiyetsiz bir tutumun sahibi
olur. F›rsatç› tavr›, her seferinde
çi¤li¤inden, çocukça atraksi-
yonlar›ndan, ciddiyetsizli¤in-
den tan›yabilirsiniz. 

*

F›rsatç›l›k hastal›¤›ndan

kurtulmak için devrim iddi-
as› büyümelidir. Devrim iddi-
as›na sahip, devrim perspekti-
fiyle düflünen bir hareket, f›rsat-
ç›l›kla de¤il, devrimden ç›kar›
olan ve devrim için savaflan tüm
güçleri birlefltirme anlay›fl›yla
hareket eder. 

Devrim cephesi büyü-

dükçe, düflman cephesi kü-

çülür. Devrim düzen diyalek-
ti¤i budur. Bu diyalekti¤in d›-
fl›ndaki her hesap, yanl›fl he-
sapt›r. Bunun d›fl›ndaki her
davran›fl, devrim cephesinin
büyümesine de¤il, do¤rudan
veya dolayl› düflman cephesi-
ne hizmet eder.  Türkiye solu-
nun önüne birlik, dostluk kül-
türünü gelifltirecek f›rsatlar da
ç›km›flt›r. Ama solun dikkati
bu tür f›rsatlarda de¤il, kendi
grup ç›karlar›na hizmet ede-
cek f›rsatlarda oldu¤u için
bunlar da heba edilmifltir. 

Sol, kendi geliflimini bafl-
kalar›yla rekabette de¤il halk›
örgütlemekte gördü¤ü nokta-
da, ancak bu noktada bu has-
tal›ktan kurtulabilir ve ancak
o zaman ideolojik mücadele
de buna hizmet eder hale ge-
lir. Herkes, önündeki as›l en-
gelin flu veya bu grup de¤il,
oligarfli oldu¤unu görmeli,
devrim iddias› ve ciddiyetine
uygun olarak solu kirleten,
dostlu¤u, güveni tahrip eden
kültürü terketmelidir. 
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✔✔ BBöyle ppolis mmüdürünün 
oldu¤u  yyerde ““linç” 
olmaz mm›? 

Trabzon Emniyet Müdür Yard›mc›s› ‹b-
rahim Azcan’›n yazd›¤› “Natafla” isim-
li kitapta, Erzurum’da bir hayat kad›-
n›n linç edilmesi övülüyor... 

Kitab›n fuhuflun nas›l önlenebilece¤ine
iliflkin bir bölümünde Azcan flöyle ya-
z›yor: “Fuhuflla mücadele, toplumsal
deste¤in sa¤lanmas› halinde baflar›
sa¤lanabilecek bir mücadeledir... Er-
zurum’da HIV virüsü tafl›yan yabanc›
uyruklu kad›n›n flehir halk› taraf›ndan
taflland›¤›n› ulusal televizyon kanalla-
r›ndan seyretmifltim. Halk›n gösterdi¤i
tepki, polisin almakta oldu¤u önlemle-
rin ço¤undan daha etkili olmufltu...” 

fiimdi düflünün bu kafa “toplumsal
destekten” ne anlar? Anlad›¤› Erzu-
rum’da yaflanand›r. Ve linç güruhuyla
kolkola giren polis flefleri iflte bu zihni-
yetin ta kendisidir.

✔✔ Korucular ‘‘e¤itimin’ 
hizmetinde!

Operasyona gidemeyecek kadar yafll›
korucular, okullarda “hizmetli” olarak
çal›flt›r›lmaya baflland›. 

Katliamc›l›¤› meslek edinmifl birini, 7-8-
10 yafllar›ndaki çocuklar›n e¤itildi¤i ku-
rumlara hizmetli olarak vermek, mant›-
¤a da, pedagoji bilimine de ayk›r›. Ama
oligarfliden zaten ikisi de beklenemez. 

✔✔ YÖK, ppolis bbask›n›ndan 
‘kayg›l›’ym›fl!

YÖK, 15 A¤ustos’ta yapt›¤› aç›klamada
Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi'nin ard›n-
dan 19 May›s ve ‹nönü Üniversiteleri’ne
gerçeklefltirilen polis bask›nlar›n› endifle
verici olarak nitelendirdi.

Kuruldu¤undan beri, yüzlerce kez polisi
üniversitelere sokan, ça¤›ran YÖK’çü-
ler, polis bir kez kendileri için gelince
endiflelenmifl!

Polisin aya¤›n› üniversiteye siz al›flt›rd›-
n›z, al›flm›fl kudurmufltan beterdir, cere-
mesini YÖK’çüler de çekecek. 

not düflüyoruz



Türkiye’den Gençlik Federasyo-
nu delegelerinin de yerald›¤›, 16.
Dünya Gençlik ve Ö¤renci Festiva-
li Venezuella’da 16 A¤ustos günü
Bolivarc› Devrimle Dayan›flma Yü-
rüyüflü ile sona erdi. Festival kapsa-
m›nda çeflitli seminer, konferans ve
atölye çal›flmalar› gerçeklefltirildi
ve dünyan›n birçok ülkesinden
gençlik örgütleri aras›ndaki daya-
n›flma gelifltirildi.

“Bolivarc› devrim ve 
21. yüzy›l sosyalizmi”

Festival ayn› zamanda, Venezu-
ella’da Bolivarc› devrim sürecinin
tüm dünya gençli¤ine anlat›lmas›-
n›n da bir zeminiydi. Bu çerçevede,
13 A¤ustos günü Teresa Carreno Ti-
yatrosu’nda “Bolivarc› devrim ve
21. yüzy›l sosyalizmi” konulu bir
toplant› düzenlendi. Toplant›ya,
MVR, PPT partilerinden temsilciler
ile, Alman politolog Heinz Diete-
rich kat›ld›. Misafirler aras›nda Kü-
ba D›fliflleri Bakan› Ricardo Alarcón
da bulundu.

Venezuella Devlet Baflkan› Hu-
go Chavez, konuflmas›na bafllarken
öncelikle 79 yafl›na basan Fidel
Castro’nun do¤um gününü kutlad›
ve Fidel’in mahkeme salonlar›ndaki

“Tarih Beni Beraat Ettirecektir” sö-
zünü hat›rlatarak, “tarih Fidel’i çok-
tan beraat ettirdi” dedi. Chavez, en
büyük terörist eylem diye nitelen-
dirdi¤i Hiroflima ve Nagazaki’ye
at›lan atom bombalar›yla öldürülen
insanlar› anarken, “bugün dünya
anti-emperyalist gençli¤i Cara-
cas’a hayat yüklü bir atom bombas›
att›” diye konufltu.

ABD emperyalizminin, tarihin
en güçlü, en zalim ve en ikiyüzlü
imparatorluk olu¤unu vurgulayan
Chavez, “Roma ve Büyük ‹sken-
der’in kurdu¤u imparatorluklar, im-
paratorluklar›n› gizlemediler. ABD
gibi ‘insan haklar›’ ad› alt›nda in-
sanlar› katletmediler. Karl Marks
‘Ya sosyalizm ya barbarl›k’ demiflti.
Bugün emperyalizm dünyay› öyle
bir mahvediyor ki, önümüzdeki 50
y›l içinde b›rak›n barbarl›¤› dünya-
da hayat bile kalmayabilir” dedi. 

ABD’nin ne Venezuella halk›n›
ne de Irak halk›n› teslim alamayaca-
¤›n› belirten Chavez, Venezu-
ella’daki “sosyalist inflaa” konusun-
da da bilgi verdi. Venezuella sosya-
lizminin flablon olmad›¤›n›, tek bir
yola de¤il, çeflitli yollara baflvurul-
du¤unu, halk›n tüm yarat›c›l›¤›n›
ortaya serdi¤ini, en genifl kat›l›ml›
devrimci demokrasi anlay›fl›n›n ha-

kim oldu¤unu söyleyen Chavez,
“Yoksullar›n sorunlar›n› çözmek

istiyorsan›z öncelikle kendilerine

iktidar› vereceksiniz” ilkesi do¤-
rultusunda, yoksullar›n kendi gele-
ceklerine sahip ç›kmalar› için ken-
dilerini donatmak gerekti¤ini ve bu
do¤rultuda, “Mision Robinson” ad›
alt›nda milyonlarca yoksula okuma
yazmas›n› ö¤retme kampanyas›n›
baflar›yla sürdürdüklerini kaydetti.

Sosyalizmin kurulmas› için sa¤-
l›k, e¤itim, sosyal adalet, konut ve
toprak sorunlar›n› çözmek üzere
Bolivarc› diye nitelendirilen dev-
rimci hükümetin bafllatt›¤› “misión”
diye isimlendirdi¤i kampanyalar›
anlatt›. Örne¤in Misión Sucre kap-
sam›nda 70 bin gencin yüksek ö¤re-
timden ücretsiz yararland›¤›n›; Mi-
sión Milagro sayesinde sa¤l›k konu-
sunda bedava göz tedavisi sa¤land›-
¤›n›; gecekondu mahallelerinde
milyonlarca kifliye Misión Barrio
Adentro ile ücretsiz sa¤l›k taramas›
ve tedavi sa¤land›¤›n›; Misión Gu-
aicapuro kapsam›nda K›z›lderilili
yerlilere toprak da¤›t›ld›¤›n›; petrol
flirketi PDVSA gibi büyük flirketle-
rin, halk›n refah› için “sosyal üre-
tim” tarz›nda iflletildi¤ini belirtti.

ABD emperyalizminin olas› bir
iflgaline karfl›, halka askeri e¤itim
verdiklerini de dile getiren Chavez,
Che’nin bir sözünü hat›rlatarak,
“Gün mücadele günüdür, yar›n

bizim olacakt›r” dedi ve gençlere
flöyle seslendi: “Ancak as›l ifl, genç-
li¤e düfler. Çünkü yaflam yeryüzün-
den silinmeden, dünyay› kurtaracak
olan sizlersiniz. Ve o zaman tarih si-
zi beraat ettirecek!”

Konuflma dinleyicilerden yo¤un
alk›fl al›rken, Bolivarc› devrimci sü-
reç lehine sloganlar att›.
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16. Dünya Gençlik ve Ö¤renci Festivali

Kahrolsun Emperyalizm,
Yaflas›n Sosyalizm

4 ayr› merkezde yap›lan seminerler,
kültürel etkinlikler, flenliklerle ge-
çen festivalde, gençlik örgütleri
standlarla, binlerce kifliye seslerini
ulaflt›rd›lar. Gençlik Federasyonu
da, 13 A¤ustos günü Teresa Carreno
Tiyatrosu’nda, federasyonun bro-
flürlerini da¤›tt› ve yüzlerce festival
delegesine Türkiye’deki gençli¤in
devrimci mücadelesi aktar›ld›.



“5’ler Koflulsuz 

Serbest B›rak›ls›n” 

11 A¤ustos günü ise, Küba Ulu-
sal Meclis Baflkan› Ricardo Alar-
con, gençli¤e seslendi. ABD'nin ko-
flulsuz ve flarts›z hemen Kübal› 5
kahraman› serbest b›rakmas› için
seslerini yükseltmelerini isteyen
Alarcon, “e¤er befller yeniden yar-
g›lan›rsa, bu yarg›lama Amerika
Birleflik Devleti için ‘Nürnberg Da-
vas›’na benzeyecektir" dedi. 

Kübal› 5'ler, Antonio Guerrero,
Fernando Gonzalez, Gerardo Her-
nandez, Ramon Labañino ve René
Gonzalez ifllemedikleri suçlardan
dolay› 7 y›ld›r Amerikan hapishane-
lerinde tutsak bulunuyorlar. 

“Anti-Emperyalist 

Mahkeme”

Festivalde 14 A¤ustos günü, “‹n-
sanl›¤›n Faflizme Karfl› Zaferinin
60. Y›ldönümü - Emperyalizme, Fa-
flizme ve Savafla Karfl› Mücadele
Günü” program çerçevesinde, “An-
ti-Emperyalist Mahkeme” kuruldu.
Emperyalizmin halklara karfl› iflle-
di¤i suçlar›n yarg›land›¤› simgesel
mahkemede katliamlar, sömürü po-
litikalar› anlat›ld›. ABD’nin sald›r-
ganl›¤› üzerine tan›k olarak konu-
flan Chavez, sald›rganl›klar›n›n sür-
mesi halinde ABD’ye petrol ihraca-
t›n› durdurabileceklerini aç›klad›. 

***

Büyük bir coflku içinde geçen ve
‘Kahrolsun Emperyalizm, Yaflas›n
Sosyalizm’ sloganlar›n›n at›ld›¤› bir
yürüyüflle tamamlanan festival,
dünya gençli¤i için, dayan›flman›n,
mücadele kararl›l›¤›n›n geliflti¤i,
Venezuella’daki süreci tan›maya
çal›flt›¤› bir platform oldu. 
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16. Dünya Gençlik ve Ögrenci
Festivali'nin sürdü¤ü günlerde, Ve-
nezuella'n›n baflkenti Caracas'ta,
Karaipler, Orta ve Güney Ameri-
ka'y› kapsayan ve emperyalizme
karfl› her türlü direnifl arac›n› kabul
eden Bolivarc› K›tasal Koodinas-
yonu isminde yeni bir devrimci
platformun ilk kongresi yap›ld›. 

10-12 A¤ustos tarihleri aras›n-
da, "Hepimiz Bolivar'da Buluflu-

yoruz" fliar›yla yap›lan toplant›la-
ra; Kolombiya'dan, Meksika, Ar-
jantin, fiili, Peru, Bolivya, Ekvador,
Venezuella, Haiti, Dominik Cum-
huriyeti ve Porto Rico'dan 650'ye
yak›n delege kat›ld›. Toplant›da,
Kolombiyal› devrimcilerin daveti
üzerine DHKC Uluslararas› ‹liflki-
ler Komitesi’nden bir heyet de ka-
t›ld›. Öte yandan Avrupa'n›n çeflitli
ülkelerinden ba¤›ms›zl›kç›, anti-
emperyalist, devrimci örgüt temsil-
cileri de davetliler aras›ndaki yerle-
rini ald›lar.

Devrimci örgütler ve devrimci
örgütlerle dayan›flma komiteleri d›-
fl›nda Maphuche halk›, Aymara hal-
k› ve Quechua halk›ndan çok say›-
da K›z›lderili temsilci de vard›. Ki-
mileri, çocuklar›yla hatta yaylar› ve
oklar›yla Kolombiya Venezuella s›-
n›r›ndaki Maracaibo bölgesinden 8
gün yürüyerek kat›lm›fllard›. Ayr›ca

Amerika'da önde gelen dev-
rimci militan ve düflünür,
koordinasyonun onur ko-
nuklar› olarak, Latin halkla-
r› aç›s›ndan bu tarihi bulufl-
madaki yerlerini ald›lar. 

Kongre; Bolivarc› kültür
ve felsefe, yerlilerin sorun-
lar›, ortak ve alternatif bir

medya kuruluflunu oluflturma çaba-
lar› ve son olarak da "anti-emper-
yalist k›nama, Bolivarc› dayan›flma
ve halklar›n haklar›" konulu 4 ayr›
çal›flma komisyonlar›na bölündü.

Anti-emperyalist k›nama, Boli-
varc› dayan›flma ve halklar›n hakla-
r› isimli çal›flma grubuna kat›lan
Cephe Enternasyonal Heyeti, Dev-
rimci Halk Kurtulufl Partisi-Cephe-
si'nin tarihini, Amerika k›tas›n›
Türkiye ile ba¤daflt›ran yeni–sö-
mürgecilik iliflkilerini, Türkiye
devrimci hareketinin içinde bulun-
du¤u süreci, tecrite karfl› Büyük Di-
renifli ve ABD baflta olmak üzere
emperyalizmin Cephe'ye yönelik
sald›r›lar›n› anlatt›lar. Ayn› çal›flma
komisyonunda, yo¤un talep üzeri-
ne tutsaklarla dayan›flma konusu,
önemli bir yer kazand›. Bu çerçeve-
de, komisyon baflkan› taraf›ndan
Türkiye Devleti’nin iflkencecili¤in-
den dolay› k›nand›¤›, DHKC Dava-
s› tutsaklar›n›n kahramanlar›n›n se-
lamland›¤›, ailelerine ve yoldafllar›-
na baflsa¤l›¤› dilendi¤i bir mesaj
haz›rlanarak kongrenin sonuç dek-
larasyon toplant›s›na sunuldu ve
delegeler taraf›ndan onayland›. Ay-
r›ca, Cephe Enternasyonal Temsil-
cileri çok say›da ‹spanyolca yay›n-
lanan dergi ve radyo muhabirleriy-
le röportajlar yapt› ve Cephe'nin ta-
rihini anlatan ‹spanyolca bir bildiri
tüm delegelere da¤›t›ld›. 

Böylece, Simon Bolivar'›n, Za-
pata'n›n, Farabundo ve José Mar-
ti'nin, Sandino'nun, Che'nin ve Tu-
pac Amaru'nun yani ihtilalci Ame-
rika'n›n Cephe ile buluflmas›, halk-
lar ve onlar›n devrimci öncüleri
aras›nda kardefllik köprüleri yaratt›.

Bolivarc› Koordinasyon Toplant›s›

Latin Amerikal› devrim-
ciler dayan›flmalar›n›
güçlendirirken, sonuç
bildirgesinde Büyük
Direniflin kahraman-
lar›n› selamlad›lar



‹srail 38 y›ld›r iflgal alt›nda tuttu-
¤u Gazze fieridi’nden çekiliyor. 15
A¤ustos günü bafllayan çekilmenin
4-5 hafta sürmesi bekleniyor. ‹srail
devleti taraf›ndan, iflgali kal›c›lafl-
t›rmak için bölgeye yerlefltirilen ve
flimdi ç›kmalar› istenen Yahudi yer-
leflimciler ise, çeflitli direnifller ger-
çeklefltiriyorlar. 

Filistin halk› ise, çekilmeyi gös-
terilerle kutlad›. Hamas, ‹slami Ci-
had ve di¤er direnifl örgütleri tara-
f›ndan düzenlenen gösterilerde, çe-
kilme karar› direniflin baflar›s› ola-
rak de¤erlendirilirken, Bat› fie-
ria’daki iflgalin de son bulmas› is-
tendi. 16 A¤ustos günü Gazze’de
düzenlenen bir gösteride konuflan
Devlet Baflkan› Mahmut Abbas da,
halk›n bu beklentisine tercüman
olarak; “Bu mutlu günü vatandaflla-
r›m›z, yaral›lar›m›z ve tutuklular›-
m›zla paylaflal›m. Bugün Gazze'nin
iflgali bitti. fiimdi çok iflimiz var.
Dahas› esirlerimizi, Kudüs'ü ve
baflka yerlerimizi de istiyoruz. D›-
flar›daki mültecilerimizi de unutma-
d›k ve onlar›n da geri gelmesini is-
tiyoruz” diye konufltu.

38 y›ll›k iflgal

‹srail’in Gazze’den çekilifli, si-
yonist plan›n bir parças›. Ancak
bunda, iflgali daha fazla sürdürme-
nin zorluklar›, direnifl karfl›s›nda ve
kendi içinde yaflad›¤› açmazlar da
etkendir. Filistin’in evlatlar›n›n bü-
yük fedekarl›klarla sürdürdü¤ü di-
renifl, siyonist devletin açmazlar›n›
her alanda derinlefltirmektedir. Bu
yan›yla, fiaron’un planlar›na ra¤-
men, Gazze’den çekilmede direni-
flin pay› küçümsenemez. Gazze ifl-
galinin sona ermesi Filistin direnifli
aç›s›ndan da bir nefeslenme sa¤la-
yacakt›r kuflkusuz. Ancak “parça
parça” yaklafl›m›n›n emperyalist

destekli ‹srail karfl›s›nda baflar› flan-
s› tart›fl›l›rd›r. En çok bar›fltan
sözedilen bugün, Filistin duvarla ku-
flat›l›yor, yeni yerler ilhak ediliyor.

Gazze fieridi yaklafl›k 36 km
uzunlu¤unda 10 km geniflli¤inde bir
alana sahip ve dünyan›n en büyük
nüfus yo¤unlu¤unu bar›nd›r›yor.
Tam 1.4 milyon Filistinli bu küçü-
cük bölgede üst üste büyük bir yok-
sulluk, sefalet içinde, 1967 y›l›nda-
ki Arap-‹srail Savafl›’ndan bu yana
yafl›yor. Çekilinen bölge ise, Gazze
fieridi’nin yüzde 40’a yak›n›n› olufl-
turuyor. Gazze’de iflsizlik oran›
%60’a yak›n ve halk›n büyük ço-
¤unlu¤u günde 2 dolar›n alt›nda ve
daha çok yard›mlarla yafl›yorlar.
Gazze, bu tablosuyla ayn› zamanda
1. intifadan›n da baflkenti özelli¤ini
tafl›yor. Keza, 2. intifada boyunca
da say›s›z feda eylemcisini ba¤r›n-
dan ç›kard›. Burada ‹srail’in büyüt-
tü¤ü korkunç öfke, ‹srail kentlerin-
de patlad›. ‹srail’in evlerini y›kt›¤›,
tarlalar›n› tahrip etti¤i Filistin halk›,
Gazze’de yaflad›¤› mülteci kampla-
r›nda 1967’den bu yana say›s›z sal-
d›r›ya maruz kald›. Direnifl örgütle-
rinin liderlerine yönelik say›s›z su-
ikast, sald›r› düzenlendi.

Bat› fieria’n›n ilhak›

fiaron’un geri çekilme karar›,
“Yol Haritas›”n›n bir parças›. Bu
plan, emperyalistlerce yap›lm›fl, özü
itibariyle ‹srail ç›karlar›na hizmet
eden, ancak Filistin halk›n›n ve Fi-
listin odakl› tüm dünyadaki öfkeyi
de bast›rman›n bir oyunu. 

Gazze fieridi’nde 21 ve Bat› fie-
ria’da 4 olmak üzere toplam 25 yer-
leflim yeri boflalt›l›yor. Ve tüm bun-
lar sadece 9 bin yerleflimciyi ifade
ediyor. Oysa en büyük iflgal Bat›
fieria topraklar›nda ve 120 Yahudi
yerleflim biriminde 250 bin yerle-

flimci var. Plan›n önemli bir aya¤›
bu. Yani, Bat› fieria’daki iflgalin ka-
l›c›laflt›r›lmas›, dolay›s›yla Ku-
düs’ün ‹srail’in elinde kalmas›. 

Öte yandan Gazze fieridi de yine
‹srail’in havadan, karadan, deniz-
den kuflatmas› alt›nda tutulmaya de-
vam edecek. Bu öyle bir bar›fl ki,
Gazze ile Bat› fieria aras›nda özgür-
ce dolafl›m, tafl›mac›l›k hakk› olma-
yacak. Gerekçe malum; “güvenlik”.
Yani ‹srail devletinin güvenli¤i. Sa-
y›s›z kontrol noktalar› ile de bu ya-
sa¤› uyguluyor. fiaron’n, çekilme-
den hemen önce yapt›¤›, “Askeri
olarak çekildi¤imiz yerleflim birim-
leri ‹srail’e ba¤l› kalacak ve Filis-
tinli mülteciler konusunda taviz
vermeyece¤iz... Gazze’deki duvar-
lar y›k›lmayacak ve bu bölge ‹sra-
il’den ayr›lmayacak. Filistinliler
için 1948 y›l›ndan bu yana yafla-
d›klar› durum de¤iflmeyecek ve
mülteci olarak kalmaya devam
edecekler” aç›klamas›, “‹srail bar›-
fl›n›n” ve çekilmenin ne menem bir
fley oldu¤unu aç›kça ortaya koy-
maktad›r. 

Gazze halk›n›n ‘‹srail kuflatma-

s› alt›ndaki Gazze fieridi'nin aç›k

cezaevinden ne fark› var’ tepkisi
ise, bu durumun kabullenilmeyece-
¤ini flimdiden gösteriyor. Keza, ‹s-
rail’in askeri olarak çekilmesinin
hiçbir anlam ifade etmedi¤i, istedi¤i
zaman girip bombalamalar gerçek-
lefltirdi¤i, tutuklamalar yapt›¤› da
bilinen, yaflanan bir gerçek. 

fiaron, Araplar’dan ar›nd›r›lm›fl
Yahudi devletinin s›n›rlar›n› tek ta-
rafl› olarak çizmeyi hesaplarken,
ayn› zamanda Gazze’nin askeri,
ekonomik yükünden de kurtulmak
istiyor. 

Belirtti¤imiz gibi, as›l plan ise,
Gazze’den çekilmeyi, Bat› fieria’da
kal›c›laflma ve daha fazla topra¤› il-
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��‹srail Gazze’den Çekiliyor �

‘Esirlerimizi, Kudüs'ü, 
mültecilerimizi de istiyoruz’



hak etme yönünde kullanmakt›r. fia-
ron’un “Bat› fieria’daki yerleflim
yerlerinden vazgeçmeyeceklerini”
aç›klamas›, bu durumun ifadesidir. 

fiaron’un plan›na göre; Bat› fie-
ria’daki Yahudi nüfusu art›r›l›rken,
Filistin bölgeleri birbirinden kopar›-
lacak ve her bir yerleflim birimi ye-
ni ‹srail yerleflim birimleriyle kufla-
t›lacak. K›saca Gazze’den çekilme-
nin karfl›l›¤›, Kudüs’ün tamam›n›
ele geçirme ve Bat› fieria topraklar›-
n›n ilhak edilmesi plan›d›r. 

Filistin Baflbakan› Kurey, fia-
ron’un aç›klamalar› karfl›s›nda “Yol
Haritas›”n› haz›rlayan emperyalist-
lere seslenerek, “Filistinliler bir ka-
r›fl vatan topra¤›ndan dahi vazgeç-
meyecek. Yol Haritas›’n›n destekçi-
leri ve planlay›c›lar›, fiaron’a ge-
rekli tepkiyi vermelidir. Bu ülkeler
art›k, saf›n› belirlemeli” diyor. 

Onlar›n saf› bellidir. Amerika
aç›k bir flekilde taraf olurken, Avru-
pa emperyalistleri de z›mni olarak
‹srail plan›na destek vermektedirler.

Bat› fieria’daki iflgal ve ilhak da
Bush taraf›ndan onaylanm›flt›r.

Baflkenti Kudüs olan 

Ba¤›ms›z Filistin

fiaron’un “taviz vermeyece¤iz”
dedi¤i mültecilerin geri dönüflü ile,
Bat› fieria’n›n, Kudüs’ün iflgaline
son verilmesi, Filistin halk›n›n vaz-
geçemeyece¤i taleplerdir. 

Filistin yönetimi taraf›ndan 2003
y›l›nda aç›klanan bir rapora göre,
toplam 9.3 milyon olan Filistin nü-
fusunun sadece yüzde 35’i, yani 3.6
milyonu iflgal alt›ndaki topraklarda
yafl›yor. Geri kalanlar ise, baflta Ür-
dün ve Suriye olmak üzere mülteci
durumunda. Mültecilerin geri dönü-
flünü içermeyen hiçbir plan›n neden
baflar› flans›n›n olmad›¤›n› bu ra-
kamlar da gösteriyor.

fiaron plan›n›n, Gazze’den çekil-
menin ‹srail’in kendi içinde ortaya
ç›kard›¤› yeni saflaflma ve çeliflkiler
bir yana, fiaron’un “saf siyonist

devlet” rüyas›n›n karfl›s›nda en bafl-
ta Filistin halk›n›n direnifli vard›r.
Filistin’in, bütün topraklar›n› öz-
gürlefltirinceye, milyonlarca mülte-
cinin ana vatana dönüflünü sa¤la-
y›ncaya kadar çeflitli biçimlerde di-
renece¤inden kimsenin kuflkusu ol-
mas›n. Filistinli direnifl liderlerinin
ilan ettikleri gibi, “son sözü Filis-

tinliler söyleyecek.”
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15 A¤ustos günü, Bask
ülkesinin San Sebastian
kentinde Batasuna Partisi'nin dü-
zenledi¤i ‘Bar›fl Yürüyüflü’, ‹spanya
polisinin sald›r›s›yla karfl›laflt›. 10
kiflinin yaraland›¤› ve çok say›da ki-
flinin gözalt›na al›nd›¤› gösteride
yollara barikatlar kuruldu ve Baskl›
gençler polisle çat›flt›lar.

“Bar›fl” istenen bu gösteri,
IRA’n›n silah b›rakmas›n› ETA’ya
örnek olarak gösteren hükümet tara-
f›ndan yasaklanm›flt›. Buna ra¤men
Batasuna’n›n ça¤r›s›na uyan 10 bin
kifli soka¤a ç›kt›. Gösteride konuflan
Batasuna lideri Arnaldo Otegi,
amaçlar›n›n, Bask bölgesinin gele-
ce¤i için yap›lacak çok partili gö-
rüflmelere, kendilerinin de kat›l›m›-
n› sa¤lamak oldu¤unu söyledi.

Bilindi¤i gibi, ‹spanya devleti
Avrupa Birli¤i’nin de tam onay›yla
Batasuna Partisi’ni yasad›fl› ilan et-
mifl, gazetelerini kapatm›flt›. ‹ste-
dikleri, Bask ülkesinin özgürlü¤ünü

savunan tüm seslerin susmas› ve
t›pk› Türkiye oligarflisinin yapt›¤›
gibi, Bask sorununu “terör sorunu”
olarak lansetmekti. Batasuna Parti-
si, iki y›l önce ismini de¤ifltirerek,
Bask Topraklar› Komünist Partisi
ad›n› ald› ve yap›lan son seçimde 9
milletvekilli¤i kazand›.

Bask sorunu, Batasuna yasa¤› ve
son olarak demokratik bir gösteri-
nin polis zoruyla da¤›t›lmas›, “ba-
r›fl” talebinin askeri zorla bast›r›l-
mas›, sadece ‹spanya’n›n yeni hü-
kümetinin “sosyalistlik” ile alakas›
olmad›¤›n› göstermekle kalm›yor,
ayn› zamanda Avrupa Birli¤i’nin
halklar›n haklar›n› tan›ma konusun-
daki gericili¤ini de sergiliyor.  

Bask ülkesinin gelece¤i için top-
lant›lardan sözediliyor, ama o hal-
k›n ony›llard›r mücadelesini veren,
özgürlük düflünü temsil edenler
böyle bir toplant›da yeralm›yor.

Tam da “Kürtsüz Kürt so-
runu çözümü” ucubesinde

oldu¤u gibi. 

Buna karfl›l›k Batasuna’n›n ta-
lepleri gayet aç›k: Öncelikli olarak,
Bask ülkesinin tüm sosyal ve politik
aktörlerinin kat›ld›¤› bir tart›flma fo-
rumu düzenlenmesi ve ard›ndan
Bask ülkesinde referanduma gidil-
mesi ve do¤al olarak sonuçlar›n›
herkesin kabul etmesi. Buna ba¤l›
olarak “ETA silah b›rakmadan ol-
maz” gibi, hiçbir ön koflulun konul-
mamas›. Batasuna’n›n ikinci bir fo-
rum olarak formüle etti¤i önerisinde
ise, sorunun taraflar› olan Fransa,
‹spanya ve ETA aras›nda görüflme-
lerin gerçeklefltirilmesi. 

‹spanya hükümetinin tüm bunla-
ra cevab› ise, Batasuna'y› görüflme-
lere katmamak oluyor. Çünkü onlar
sözünü ettikleri bar›fl› de¤il, teslimi-
yeti istiyorlar, bu yüzden Bask ülke-
sinin ba¤›ms›zl›¤›ndan yana hiçbir
sese tahammülleri yok. 

Rüyas› ggerçek oolacak. ÖÖmrünü
adad›¤› FFilistin ddavas›, baflkenti

Kudüs oolan bba¤›ms›z bbir
Filistin ddevletinin kkurulufluyla

zaferini kkutlayacak. 

AB Demokrasisi ve Bask Halk›n›n Haklar›
Batasuna gösterisine sald›r›
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44 Amerikan Senatörü, ‹talyan
hükümetine gönderdi¤i mektup ile,
‹talya’da bulunan ‘Anti-Emperyalist
Kamp’ (A‹K) örgütlenmesine yöne-
lik bask› uygulanmas›n›, faaliyetleri-
ne izin verilmemesini istedi.

Gerekçesi ise, A‹K’›n, özellikle
Irak direnifline verdi¤i destek ve fa-
aliyetleri oluflturuyor. Keza, A‹K ta-
raf›ndan ekim ay›nda Roma'da Irak
Konferans› düzenlenecek. Konfe-
ransa, baflta Irak olmak üzere Orta-
do¤u ve Avrupa’dan birçok devrim-
ci, anti-emperyalist örgütün kat›lma-
s› planlan›yor. 

A‹K’in “uluslararas› terörist fi-
nansman a¤›”n›n bir parças› oldu¤u
iddia edilen mektupta, bu konferan-
s›n da engellenmesi isteniyor ve
kamp bileflenlerinin “illegal örgütle-
rin üyesi oldu¤u” söyleniyordu. ‹tal-
yan hükümeti bu emirlerin ilk ad›m›
olarak A‹K’in hesaplar›na el koydu.
A‹K’ya ait http://www.antiimperi-
alista.org internet sitesi 1 Temmuz
günü, Amerika’daki Westhost isimli
servis sa¤lay›c› taraf›ndan kapat›ld›.

Koordinasyon’dan Protesto
Irak’ta ‹flgale Hay›r Koordinas-

yonu, 15 A¤ustos günü ‹talyan Kon-
soloslu¤u önünde yapt›¤› aç›kla-
mayla, A‹K’e destek verdi. Galata-
saray Lisesi önünde toplanarak,
“Anti-Terör Yasalar› Ve Yasakla-

malar Halklar›n Mücadelesini Bo-

¤amaz” yaz›l› pankart açan koordi-
nasyon üyeleri, “Yaflas›n Enternas-
yonal Dayan›flma”, “Katil ABD, Or-
ta Do¤udan Defol”, “Zafer Direnen
Halklar›n Olacak”, “Anti-Emperya-
list Kamp Yaln›z De¤ildir” sloganla-
r›n› att›lar.

Senatörlerin bu giriflimlerini, Irak
Konferans›’n› engelleme faaliyetle-
rinden biri olarak de¤erlendiren ko-
ordinasyon, ‹talyan hükümetine de
seslenerek ‘Anti Emperyalist
Kamp’›n faaliyetlerini durdurmaya,
engellemeye yönelik giriflimlerinden
vazgeçmesini istediler.

Ço¤u HÖC’lülerden oluflan koor-
dinasyon üyeleri ad›na konuflan Em-
riye Demirkan, Anti-Emperyalist
Kamp'›n ‹talyan hükümetine yönelik
taleplerini s›ralayarak, bu taleplere
sahip ç›kt›klar›n› dile getirdi. 

Enternasyonalizm Yokedilemez
Amerikan emperyalizmi, Irak’ta

batakl›¤a gömüldükçe, iflgale karfl›
ç›kan, direnifle destek veren güçleri
de sindirmeye çal›fl›yor. ‹talya’da
A‹K’in hedef seçilmesi ise, birçok
devrimci, komünist, ilerici örgütlen-
menin biraraya geldi¤i faaliyetler
düzenlemesi, Türkiye dahil birçok
yerde emperyalist politikalara karfl›
direnen güçlerle dayan›flma içinde
bulunmas›ndand›r.

Hat›rlanaca¤› gibi, A‹K yönetici-
si iki kifli, 1 Nisan komplo operasyo-
nu kapsam›nda, ‹talya’da iki Türki-
yeli devrimci ile birlikte tutuklan-
m›fllard›. Onlardan biri olan Anti-
Emperyalist Kamp'›n sözcüsü More-
no, d›flar›da yap›lan bir eyleme gön-
derdi¤i mesajda, “Bizi DHKC'li ol-
maktan yarg›lamaya çal›fl›yorlar.
Bundan gurur duyar›m” diyerek dü-
flüncelerini ifade etmiflti. Ölüm oru-
cu eylemiyle çeflitli dayan›flma ey-
lemleri de örgütleyen A‹K organi-
zasyonuyla, 2003 bafl›nda, içlerinde
Türkiye’den DHKC’lilerin de oldu-
¤u 40 kiflilik bir heyetle Ba¤dat’a
gitmifl ve Irak halk›yla dayan›flmas›-
n› ifade etmiflti.

Campo Anti-imperialista
non e' solo

-Anti-Emperyalist Kamp Yaln›z De¤ildir-

A‹K eylemlerinden birinde

birçok ülkeden devrimciler

birlikte görülüyor

Güney Afrika’daki alt›n maden-
lerinde son 18 y›l›n en büyük grevi
yafland›. Geçen hafta sonu baflla-
yan grev ikinci haftaya girmeden
patronlar iflçilerin taleplerini kabul
etmek zorunda kald›lar. Greve,
madenlerde çal›flan 130 bin iflçiden
100 bini kat›ld›. 

Dünyan›n en büyük alt›n üreti-
cisi konumundaki Güney Afri-
ka’n›n bu zenginli¤i büyük oranda
emperyalist metropollere akarken,
emekçiler en kötü koflullarda ve
düflük ücretlerle çal›fl›yorlar.

‹ngiltere’de ise, sermayeyi zor-
layan havayolu grevi, s›n›f daya-
n›flmas›n›n da bir örne¤ini ortaya
koydu. 

Dünyan›n en yo¤un havaalanla-
r›ndan olan Londra Heathrow Ha-
vaalan›’nda, yiyecek firmas› çal›-
flanlar›, patronun mevsimlik ucuz
iflçi çal›flt›rmas›n› protesto amac›y-
la grev bafllatt›lar. Firma, greve ç›-
kan 300 iflçiyi iflten atarak cevap
verdi. Bunun üzerine, flirkette çal›-
flan bin iflçi arkadafllar›na destek
için greve ç›kt›. Yer hizmetleri ve-
ren emekçiler de destek amac›yla
ifl yavafllatt›lar. Bu durum, ‹ngiliz
havayollar›n›n 120’den fazla uçuflu
iptal etmesini, 20 binden fazla yol-
cunun mahsur kalmas›n› berabe-
rinde getirdi. ‹flçilerin gücü ve da-
yan›flmas› karfl›s›nda geri ad›m
atan patronlar, emekçilerin taleple-
rini kabul etmek zorunda kald›lar.

Güney Afrika ve
‹ngiltere’de Grevler

Hindistan'da devrimci gerillalar
11 A¤ustos günü, ülkenin do¤u-
sundaki Nalanda bölgesinde bir
karakolu bast›. 200’den fazla geril-
lan›n kat›ld›¤› aç›klanan eylemde 2
polis öldürülürken, binay› atefle ve-
ren gerillalar, silah ve mühimmata
da el koydular.  Gerillalar, bölge-
den ayrılmadan önce sorumlulu¤u
üstlendikleri bir bildiri bıraktılar. 

Gerilla Karakol Bast›

dünya
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yurtd›fl›

Bu y›l ikincisi düzenlenen Ana-
dolu Federasyonu Aile ve Gençlik
Kamp›, 6-12 A¤ustos tarihleri ara-
s›nda Fransa'n›n Boozfheim flehrin-
de yap›ld›.

Avrupa’n›n de¤iflik ülkelerinden
ve flehirlerlerinden gençlerin birara-
ya geldi¤i kamp›n aç›l›fl›nda konu-
flan Anadolu Federasyonu Baflkan›
Nurhan Erdem taraf›ndan bir semi-
ner verildi. Seminerde, Avrupa de-
nilince ak›llara ne geldi¤i, Avru-
pa'daki insanlar›n sorunlar›, asimi-
lasyon, yozlaflma, sosyal k›s›tlama-
lar ve Avrupa ülkelerinde h›zl› bir
biçimde yürürlü¤e giren göçmenlik
ve anti-terör yasalar›, bunlara karfl›
nas›l mücadele edilece¤i konular›
ele al›nd›. 

Öte yandan kamp›n kültürel fa-
aliyetlerini oluflturan, tiyatro, koro
ve fliir gruplar›n›n oluflturulmas›, si-
nevizyon gösterimi gibi etkinlikle-
rin örgütlenmesi yap›ld›.

Üçüncü gün, düzenlenen semi-
nerin konusu ise, Ortado¤u direnifli,
Irak iflgali, emperyalizmin Ortado-
¤u politikalar›yd›. Konuflmalarda,
iflgalin oldu¤u her yerde direniflin
meflru olaca¤›na dikkat çeki-
lerek, Ortado¤u savafllar, ifl-
gal, ABD emperyalizminin
politikalar› ve Irak iflgaline
karfl› süren direnifl anlat›ld›.

9 A¤ustos günü ise,
Irak’ta direnifli sürdüren
gruplardan olan Irak Yurtse-
ver ‹ttifak›’ndan Omar Alka-
lemji’nin kat›ld›¤›, Irak’taki
direnifli ve son süreci konu

alan bir seminer gerçeklefltirildi.
Irakl› konuflmac›, Irak'›n tarihinde
yaflad›¤› iflgaller ve direniflleri an-
latt› ve ABD için önemine de¤in-
di. “Demokrasi getirme” ad›na
ABD’nin yüzbinlere varan say›da
insan› katletti¤ini ve 1. Körfez Sa-
vafl›'ndan sonra iki milyondan fazla
insan›n ambargodan katledildi¤ini
dile getiren Alkalemji, emperyalist-
lerin halk›n hayat›na her yönüyle
müdahalelerinden örnekler verdi.
Petrolün ya¤malanmas›, insanlar›
yozlaflt›rmak için her türlü i¤rençli-
¤in sergilenmesi, iflsizlik gibi sorun-
lar› belirten konuflmac›, flu anki yö-
netimin Irak halk›n› temsil etmedi-
¤ine konuflmas›nda yer verdi. Dire-
niflin zaferle sonuçlanaca¤›n› belir-
ten Alkalemji, iflgale karfl› Sünni’siy-
le, Arap’›yla, komünisti, islamc›s›yla
hep beraber savaflt›klar›n› anlatt›.

Kamp›n 5. günü olan 10 A¤us-
tos’ta ise, “Neden ba¤›ms›z, de-
mokratik, sosyalist bir ülke istiyo-
ruz" konulu seminer yap›ld›. Semi-
nerde özellikle Avrupa Birlikçilik
üzerinde tart›flmalar yap›ld›. 

6. gün düzenlenen kano gezinti-
sinin ard›ndan, “aile ve çocuk e¤iti-
mi” konulu seminer düzenlendi.
Uzman bir pedagogun verdi¤i semi-
nere bir e¤itmen de efllik etti. Semi-
nerde özellikle Avrupa yoz kültü-
ründen etkinlenmenin sonucu yafla-
nan sorunlar ele al›nd›. 

Kamp›n, Türkiye’den de konuk-
lar› vard›. TAYAD'l› Ünzile Aras ve
Orhan Eski F tiplerindeki tecriti ve

TAYAD'›n mücadelesini anlatan ko-
nuflmalar yapt›lar. Ünzile Aras, TA-
YAD'›n tarihi ve mücadelesi üzerine
konuflurken, Orhan Eski, 1 Nisan
operasyonu döneminde tutukland›-
¤›n› ve F tiplerindeki tutsaklar›n ya-
flamlar›n›, dayan›flmay›, tecritin uy-
gulan›fl biçimlerini anlatt›. 

Kamp›n 7. günü yani son günü,
kampa kat›lan gençlerin ve ailelerin
düzenledikleri flenlik vard›. fienlik
öncesi kamp›n de¤erlendirmesi de
yap›l›rken, çocuklar da söz haklar›-
n› kulland›lar. Daha sonra yap›lan
flenlikte, halkoyunlar› ekibi, fliir ve
tiyatro gruplar›, koro kamp süresin-
ce ortaya ç›kard›klar› eserlerini sun-
dular. Son olarak ise kampa kat›lan
100 kifli hep birlikte halaylar çekti. 

“Neden Ba¤›ms›zl›k, Demok-

rasi ve Sosyalizm ‹stiyoruz” ko-
nulu paneller, Avrupa’n›n çeflitli
ülkelerinde kurulu bulunan de-
mokratik kurumlar›n panellerinde
tart›fl›lmaya devam ediliyor.

13-14 A¤ustos günlerinde
Avusturya’n›n ‹nnsbruck ve Graz
flehirlerindeki Anadolu Federas-
yonu’na ba¤l› Anadolu Kültür
Merkezleri’nde yap›lan paneller-
de, ba¤›ms›zl›k ile demokrasi ve
sosyalizm aras›nda, bizim gibi ye-
ni-sömürge ülkelere özgü kopmaz
ba¤ üzerinde durulurken, sosya-
lizm üzerine çarp›tmalar ve refor-
mist politikalar de¤erlendirildi.

Eski sosyalist ülkelerdeki yan-
l›fl uygulamalar ve y›k›l›fl›n ne-
denleri üzerine yap›lan konuflma-
larda, bu sürecin ard›ndan, emper-
yalistlerin sosyalizme karfl› yürüt-
tükleri ideolojik sald›r›lar›n ve bu-
nun etkisi alt›nda kalan solun sav-
rulmas›na dikkat çekilerek; tek
kurtulufl umudunun sosyalizm ol-
du¤u, bugün bunun daha somut ve
canl› bir ihtiyaç oldu¤u anlat›ld›.
Canl› geçen paneller, soru-cevap
bölümüyle son buldu. 

Avusturya’da 
Sosyalizm Panelleri

Anadolu Federasyonu Aile Ve 
Gençlik Kamp› Fransa’da Yap›ld›
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kültür

Okumak geliflmektir, ufkun ge-
nifllemesidir. ‹nsanlar yaflad›k-
lar›yla s›n›rl› sayarlar hayat›.
Oysa hayat, dar alanlara hap-
sedilemez. Görmesek, bilme-
sek bile baflka yaflant›lar vard›r.
Ve bunlara ço¤unlukla okuya-
rak, izleyerek, duyarak vak›f
oluruz. 

Medya patronlar›, hükümetler,
k›saca egemenler, okuman›n
öneminden bahsedip okuma
oran›n›n düflüklü¤ünden yak›-
n›rlar. Fakat okunacak, yaz›la-
cak konular› da k›s›tlamaktan
geri durmazlar. ‹fllerine geldi¤i
konularda, ifllerine geldi¤i za-
man okunup yaz›lmas›na izin
verirler. 

S›n›fl› toplumlarla birlikte kimi
konular hep yasakl›d›r. Bunda-
ki k›stas ifllenen konular›n ç›-
karlar›na ters düflüp düflmeye-
ce¤idir. Çünkü düflüncenin de-
¤ifltirici gücü karfl›s›nda güç-
süzdürler. Bu fiziki bir güçsüz-
lük de¤il, ço¤unlukla ideolojik,
politik güçsüzlüktür. Dünyan›n
yuvarlak oldu¤unun, döndü¤ü-
nün toplum içinde yay›lmas›n-
dan rahats›zd›r Ortaça¤ ege-
menleri. Ve engizisyon mahke-
meleriyle engellemek isterler
gerçe¤i. Gerçek bilimin do¤ru-
lad›¤›d›r ve ispat edemezler
dünyan›n dönmedi¤ini. 

Yasaklar Ortaça¤’da kalmad›.
Bugün de kitap dergi yasakla-
r›ndan medet umuyor ege-
menler. Oysa gerçek, yasakla-
ra ra¤men kendini dayat›yor ve
geliflme zeminini yarat›yor. Ta-
rihin ak›fl›n› ne yasaklar de¤ifl-
tirebilir, ne bask›lar, ne katli-
amlar... 

***

Bir kad›n ölüm döfle¤inde yat›-
yor, belki de son sözlerini söy-
lüyordu. Ufalm›fl bedenine inat
gözlerinde umudu, inanc› bü-
yütüyordu. Kocamand› gözleri.

Ufac›k bedeni
“ben hakl›y›m”
diyor, kimse
bu hakl›l›¤a
karfl› ç›kam›-

yordu. O kad›n Sevgi Erdo-
¤an’d›. Bafle¤meyen kad›nlar-
dan biriydi. 

Bir Temmuz günüydü Sevgi’nin
ölüm haberi bafle¤meyen ka-
d›nlar›n  mekan›na ulaflt›¤›nda.
Hayk›rd›lar Sevgi’nin ölümsüz-
lü¤ünü, hayk›rd›lar an›s›na ba¤-
l› kalacaklar›n›. Yanlar›nda yol-

culu¤a bafllam›flt›
Sevgi Ablalar›. Ve iflte
Alamut’tan alm›fllard›
Sevgi’nin zafer habe-
rini. 

Yaflatmak için ölüyordu
Sevgi. Yaflatmak için

ölüyordu Zehra, Canan. Yaflat-
mak için ölüyordu Gülsüman,
fienay... 

Yaflatmak için, onurlu, adaletli
yaflamak için. Aç aç›kta, hasta-
l›klardan k›r›larak, cahil b›rak›la-
rak, ezilerek, horlanarak yafla-
mak, yaflamak de¤ildi. ‹nsanca
yaflamak için ömürlerini verdi-
ler birer birer; k›sacas› yaflat-
mak iiçin ööldüler.

Tutsakt› Günay, Sevgi’nin yolda-
fl›yd›. Yoldafl›n›n sat›rlar›na, se-
sine hasretti. Bir kitap gönderil-
di bafle¤meyen kad›nlara, ya-
flatmak için ölenlerin kitab›...
Heyecanla bekliyorlard›. belki
bir nebze olsun kuruyan du-
daklara düflen su damlas› mi-
sali dindirirdi hasretlerini.

“Uygun ggörülmemifltir” dediler
pervas›zca. “Ölüm oorucunu
özendiriyor” dediler yine. Gü-
nay kitab› eline alamad›, sayfa-
lar›n› içer gibi okuyamad›. O’na
yasakt›. De¤il mi ki, Sevgi’nin

y o l d a -
fl › y d › ,
S e v -
g i ’ n i n
yolculu-
¤ u n u n
tan›¤›y-
d›, o
halde o
k i t a p
ona ya-
s a k t › ,
ö t e s i
yoktu. 

Ve iflte
bir kitap
y a s a k -

lanm›fl, Günaylar ölüm orucuna
özendirilmemiflti, öyle mi?

Günay’›n nedeni azalmam›flt› ki
o kitab› okuyamad› diye, öfke-
si dinmemiflti. ‹nanç azal›r m›y-
d› bir kitap okunamad› diye,
hakl›l›ktan vazgeçilir miydi?
Zavall› zulüm, zavall› zalim,
ebedi yan›lg›s›ndan kurtulama-
m›flt› yine. Günay yürüyordu
sudan duru, su gibi hayat ve-

Yasakl› kitaplar*
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Sendikac›-flair Hasan Biber, 13
A¤ustos’ta Adana Temel Haklar’da,
ertesi günü de fiakirpafla Temel Hak-
lar’da fliir dinletisi verdi. fiiirlerinden
örnekler sunan Biber’in, emperya-
lizm ve direnifl üzerine yazd›¤› fliirler
ilgiyle dinlendi. Emperyalizmin yoz
kültürüne karfl› mücadele üzerine ko-
nuflan Biber, bu konuda devrimci,
demokrat kurumlara büyük sorumlu-
luklar düfltü¤ünün alt›n› çizdi.

Mazgirt gençli¤inin 
yozlaflmaya karfl› mücadelesi

Oligarfli Dersim halk›n› ve genç-
li¤ini yozlaflt›rmaya çal›fl›yor. Buna
karfl› Dersim halk› her alanda oldu-
¤u gibi direniyor. Yozlaflt›rmaya, ifl-
birlikçilefltirmeye çal›fl›lan ilçeler-
den biri de Mazgirt. Bundan dolay›
Mazgirt gençli¤i mücadele ediyor.
Mazgirt’te 10 A¤ustos günü, sömü-
rüye, yozlaflmaya karfl› Mazgirt
gençli¤i taraf›ndan düzenlenen flen-
li¤e 300 kifli kat›l›rken, yap›lan ko-
nuflmalarda; Mazgirt gençli¤inin
yozlaflmaya karfl› kültür cephesin-
den bu tür çabalarla cevap verece¤i
ifade edildi. fienlikte stand açan
Dersim Temel Haklar, gönderdi¤i
mesajda, Mazgirt gençli¤inin yoz-
laflmaya karfl› verdi¤i mücadelede
sonuna kadar yan›nda olacaklar›n›
ifade etti. Sinevizyon gösterimi,
skeçler, fliir ve müzik dinletileri ile
flenlik sona erdi. 

Pülümür Bal Festivali
Bu y›l 12’ncisi düzenlenen Pülü-

mür Bal Festivali çoflkuyla kutlan›r-
ken, polis terörü yine sahnedeydi.
13 A¤ustos günü düzenlenen festi-
val yar›flmalarla bafllad› ve eski hü-
kümet kona¤› önünde yap›lan ko-
nuflmalarla devam etti. Konuflmala-
ra halk›n ilgisinin düflük olmas› dü-
flündürücü bir tablo ortaya ç›kar›r-
ken, akflam yap›lan konserlere ilgi
yo¤undu. Munzur Festivali’ni ya-
saklayan oligarfli burada da arama
noktalar› kurarak kat›l›m› azaltma,
tedirgin etme yönünde çaba harca-

d›. Buna karfl›n yaklafl›k 1000 kifli
festivale kat›ld›. 

Festivalde stand açan Dersim
Temel Haklar üyeleri ise polisin ve
J‹TEM’cilerin terörüyle karfl›laflt›.
J‹TEM'ciler ve polis Yürüyüfl Der-
gisi’nin sat›lmas›n› engelleyeme-
yince, stand›n önünde durarak halk-
tan tecrit etmeye çal›flt›. Buna ra¤-
men dergiyi alanlar›n olmas› üzeri-
ne, Ali Kemal... isimli okurumuza,
“ulan sen nas›l dergiyi al›rs›n” diye-
rek sald›rd›lar. Ard›ndan standta bu-
lunanlara keyfi kimlik kontrolü
yapmak istediler. Bunun nedenini
soran Dersim Temel Haklar Yöne-
tim Kurulu üyeleri Ali Demir ve
Özcan Do¤an’a verdikleri cevapla,
bölgede hangi kanunlar›n geçerli ol-
du¤unu da gösteriyorlard›. “fiüphe-
lisiniz” keyfili¤iyle gözalt›na al›nan
dernek yöneticileri ve yasal bir der-
giyi sat›n alma suçu iflleyen Ali Ke-
mal... gözalt›nda “ulan siz kimsiniz
gelip çöplü¤ümüzde ötersiniz” gibi
tehdit ve küfürlere maruz kald›lar. 

Gözalt›lara halk›n tepki göster-
mesi ve Belediye Baflkan› Mesut
Coflkun ile tertip komitesinin müda-
halesi sonucu yar›m saat sonra ser-
best b›rakmak zorunda kald›lar.
Devrimci yay›nlar›n halka gerçek-
leri ulaflt›rmas›n› engellemek için
her türlü yasad›fl›, gayrimeflru yola
baflvuran oligarflinin amac›na ulafla-
mayaca¤›n› belirten devrimciler,
Dersim'in her mahallesinde, ilçesin-
de, köyünde çal›flmalar›n› sürdüre-
ceklerini, buna kimsenin engel ola-
mayaca¤›n› dile getirdiler. 

Hasan BBiber’den 
fiiir DDinletisi

ren bilinciyle. 
Günay’› anlat›yordu dergiler.

Günaylar’› anlat›yordu kitaplar.
Günaylar’›n yoldafllar›na, Gü-
naylar’›n yolculu¤unun tan›kla-
r›na yine yasakt› sayfalar. Hiç-
bir fley olmam›flt›, hiç kimse
ölmemiflti. Alevler aras›nda
sloganlar hayk›r›lmam›fl, can-
lar verilmemiflti. Gördükleri ya-
land›, duyduklar› yaland›. Öf-
keyle dolup taflmas› yürekle-
rin, ince ince s›zlamas› sonra,
taflmaya haz›r gözyafllar› ya-
land›. Yoktu böyle bir fley, kur-
guydu hepsi, öyle mi?

Sergül, niye son sözünü alevler
içinde söylemiflti? Neden, Gü-
nay Sevgi’nin, Sergül Günay’›n
peflinden gitmiflti? Bir cevab›
yoktu zulmün. 

Bir fleyi yoksayarsan›z yokolur
muydu gerçekten? Gerçekler
inatç›yd›, m›zrak çuvala s›¤m›-
yor, gerçekler deliyordu zul-
mün karanl›k perdesini... 

***

Bir not; Hüseyin Çukurluöz tara-
f›ndan yaz›lan Efsanelerden
Destanlara adl› kitap da Uflak
Hapishanesi’ndeki kad›n tut-
saklara verilmedi. Çünkü bu
kitapta Uflak’ta ölüm orucuna
bafllayan ve flehit düflen Yase-
min Canc› ile Günay Ö¤re-
ner’den de bahsedilmektedir.
Üstelik ölüm orucu “destan-
laflt›r›lm›fl”t›r!

Gerçekler “kurgu” s›n›f›na sokul-
mak istenince yasaklara sar›l-
d›lar yine. Bu kitab› okumad›lar
diye Uflak Hapishanesi’ndeki
kad›n tutsaklar›n direnmek için
nedenleri azalmad›. T›pk› Gü-
nay Ö¤rener’in “Yaflatmak ‹çin
Öldüler” kitab›n›, Sergül Al-
bayrak’›n Günay Ö¤rener’den
bahseden dergileri okuyama-
mas›nda oldu¤u gibi...  

* Uflak Hapishanesi’ndeki DHKP-
C Davas› bayan tutsaklar›n›n ç›-
kard›¤› Zeybek Atefli Dergisi’nin
Temmuz 2005 say›s›ndan al›n-
m›flt›r.

Mazgirt’te flenlik, Pülümür’de festival
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❒ Hakkari'de ‹nfaz

Hakkari Valili¤i’nin, “yola ma-
y›n döflemek isterken ‘dur’ ihtar›na
uymad›¤› ve ç›kan çat›flmada öldü-
¤ü” söylenen ve burjuva bas›n›n da
bu yönde lanse etti¤i Yusuf Yaflar
isimli yurtseverin, infaz edildi¤i or-
taya ç›kt›.

Hakkari il merkezine ba¤l› Ka-
vakl› Köyü yak›nlar›nda 13 A¤ustos
günü ölü bulunan Yaflar’›n kardefli
Kamil Yaflar, abisinin il merkezin-
den al›narak olay yerine götürüldü-
¤ünü düflündü¤ünü aç›klarken, k›sa
süre önce, abisinin “Bafl›na bir ifl
gelece¤inden kuflkuland›¤›n›” ifade
etti. SHP'li ‹l Genel Meclis Üyesi
Naif Kayacan ise, olay günü iki sa-
at öncesine kadar flehir merkezinde
oturup beraber çay içtiklerini dile
getirirken, D‹HA’ya konuflan köy-
lüleri de Yusuf Yaflar’›n gerilla ol-
mad›¤›n›, evlenmek üzere oldu¤unu
söylediler.

‹nfazc› Özel Harekat Timleri,
cenazeyi almak isteyenlerin de ka-
falar›na silah do¤rultularak tehdit
ederken, otopsi raporu infaz› do¤ru-
lad›. Rapora göre; kafa ve gö¤üs
k›sm›na yak›n mesafeden atefl

edilmifl 20 kurflun isabet etmiflti.
Yaflar’›n gerilla de¤il, sivil giyimli

oldu¤u da sav-
c›l›k raporuna
geçti. 

Oligarflinin
“Kürt Soru-
nu”na çözü-

münün en ç›plak ifadesidir Yusuf
Yaflar’›n infaz›. AKP iktidar›n›n da
deste¤ini ifade etti¤i “teröre karfl›
savafl” dedikleri de budur. 

❒ Adana’da Tutuklama 

Furyas› Bitmiyor

Adana’da 1 May›s’tan bu yana
ard› arkas› kesilmeyen gözalt› ve tu-
tuklamalara her gün bir yenisi ekle-
niyor. 8 A¤ustos günü gözalt›na al›-
nan 3 ESP’li ile bir DHP’li tutukla-
n›rken, Partizan okuru Çilem Önsel
de gözalt›na al›nd›. 

Gözalt› terörü 15 A¤ustos günü
de okurlar›m›za yöneldi. Adana
Merkezi ve Karfl›yaka Mahalle-
si'nde dergimizin da¤›t›m›n› ve sat›-
fl›n› yapan 7 kifli gözalt›na al›nd›.
Okurlar›m›z›n tamamen keyfi bir
flekilde gözalt›na al›nmalar›n›n ar-
d›ndan bir k›sm› hemen serbest b›-
rak›ld›. P›nar Çal›fl›r, Mahmut ‹lhan
ve Mehmet Gökmen ise, “1 Ma-
y›s’ta tek tip elbise giydikleri” ge-
rekçe gösterilerek Terörle Mücadele
fiubesi’ne götürüldüler. Gözalt›na
al›nma s›ras›nda bu hukukd›fl› uy-
gulamaya direnen sadece 7 insana
polis gözyaflart›c› biber gaz› s›kt›. 

Bu arada son bir ay içinde Ada-
na’da demokratik kurumlarda çal›-

flan 18 kiflinin benzer gerekçelerle
tutukland›klar› ö¤renildi.

❒ Erzincan’da Tutuklama

Erzincan merkeze ba¤l› Molla
Beldesi'nde düzenlenen Do¤a ve
Kültür Festivali'nde, Mercan flehit-
lerinin katliam›n› protesto eden slo-
gan att›klar› gerekçesiyle, Sinem
Karaçal› ve Vural Çelik isimli iki
üniversite ö¤rencisi tutukland›. Jan-
darma taraf›ndan 12 A¤ustos günü
evlerinden gözalt›na al›nan ö¤renci-
lere, oligarflinin her olayda kullan-
d›¤› “örgüt propagandas› yapt›klar›”
suçlamas› yöneltildi. 

AKP iktidar›n›n
‘Demokratik Türkiyesi’!

Adana’da yaflanan gözalt› ve tutuk-
lama terörü, adliye önünde ve ‹nönü
Park›’nda yap›lan aç›klamalarla pro-
testo edildi. TAYAD’l› Yasemin Sa-
nar’›n konuflmas›n›n ard›ndan, 15
gündür toplanan imzalar Cumhuri-
yet Savc›l›¤›’na verilmek istendi an-
cak savc› kabul etmedi. Polis ise,
aç›klamaya kat›lanlar›n isimlerini
alarak hukuksuzlu¤unu sürdürdü.

13 A¤ustos 1993’te ‹stanbul PERPA ‹fl
Merkezi’nde polis taraf›ndan infaz edilen
Mehmet Salg›n, Hakan Kasa, Nebi Akyü-
rek, Semra Ç›tlak ve Sabri At›lm›fl için
Nurtepe Temel Haklar taraf›ndan bir anma
düzenlendi.

Gazi Mezarl›¤›’ndaki Mehmet Salg›n
ve Hakan Kasa’n›n mezarlar›n›n ziyareti-
nin ard›ndan Nurtepe Cemevi’nde verilen
yemek, sayg› durufluyla bafllad›. Nurtepe
Temel Haklar ad›na yap›lan konuflmada,
Perpa katliam›n›n unutulmayaca¤› vurgu-
lan›rken, halka karfl› son süreçte geliflen
sald›r›lara da de¤inildi. 

Ard›ndan, Memet Salg›n’›n ablas› Fat-
ma Salg›n, kardeflini anlatt›. TAYAD’l› Ai-

leler ad›na ‹smet S›na¤ ise, halk›n evlatla-
r›n›n y›llard›r da¤larda, sokaklarda, hapis-
hanelerde vatanlar› için canlar›n› feda et-
tiklerini dile getirdi. 

Anmaya 150 kifli kat›ld›. 

Perpa infaz operasyonu, oligarflinin in-
faz politikas›n›n sonuçlar›ndan biriydi.
Ölüm mangalar› sorgusuz sualsiz infazlar
gerçeklefltirirken, aç›lan mahkemelerde de
akland›lar. Perpa davas› da böyleydi.
Ölüm mangas› elemanlar›na göstermelik
cezalar verilerek cesaret verildi. Ve onlar-
dan biri olan Ayhan Çark›n’›n daha sonra
Susurluk’ta ortaya ç›kmas›, infaz›n Susur-
luk politikas› oldu¤unu da ortaya gözler
önüne serecekti. 

Perpa 
fiehitleri 
An›ld›

Ödüllendirilen
‹nfazc›lar
Susurluk’ta
ortaya
ç›km›flt›


