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AKP’dir
Topraklar›m›z› emperyalizmin
üssü olmaktan kurtaraca¤›z!

Linç
halk›m›z›n
kültürü
de¤ildir!

Türk
Halk›;
Emperyalizme
karﬂ› mücadelemiz
ba¤›ms›zl›¤a kadar
durmayacak!

provokasyona gelmeyin, ﬂovenizme kanmay›n!
ISSN 13005 - 7944

F Tiplerinde
Sürgüne Karﬂ›
SAG sürüyor

Tecrite Karﬂ›
Ölüm Orucu
sürüyor

Memura Sadaka:
“toplu görüﬂme”
tiyatrosu bitti

‹D‹L KÜLTÜR MERKEZ‹
Geleneksel 3. Halk Sofras› Pikni¤i
Tarih: 11 Eylül
Yer: Mehmet Akif Ersoy Piknik
Alan› Çay›rbaﬂ›-SARIYER

Saat: 10.00
Pikni¤e kat›lacak sanatç›lar:
Grup Yorum, Tolga Sa¤, Burhan
Berken, Erdal Güney, Semah ekibi

Otobüs kalk›ﬂ saati: 7.30
Otobüs kalk›ﬂ yerleri: Gazi
Mahallesi: Cemevi önü, Son Durak,
Heykel Karayollar› Mah. Nurtepe:
Dilan Pastanesi önü, Okmeydan›:
Sibel Yalç›n Park›, Alibeyköy: Cengiz Topel Meydan›, Özﬂahmar Mar-

Tav›r
Eylül
2005
say›s›
ç›kt›

keti önü, Ça¤layan Dere: Trafo
önü, Gültepe: Havuz, ﬁiﬂli Camii
önü, Ba¤c›lar Karanfiller Kültür
Merkezi önü, ‹kitelli Temel Haklar
Derne¤i önü, Esenler Temel Haklar
Derne¤i önü, Esenyurt Temel Haklar Derne¤i önü, Bahçelievler Temel Haklar Derne¤i önü, Yenibosna
Cemevi önü, Sefaköy ‹nönü Mah.
Muhtarl›k önü, Alt›nﬂehir Bayramtepe Meydan›, Zeytinburnu ‹tfaiye
Olivium yan›, Sar›gazi Naz›m Hikmet Park›, Pendik Esenyal› Kavak
P›nar Mahallesi, Kartal Ahmet
ﬁimﬂek Kolej önü, Gülsuyu Heykel,
1 May›s Temel Haklar Derne¤i önü,
Gebze, Dar›ca, Ulaﬂtepe.

Ankara Gençlik Derne¤i
Yeni Adresine Taﬂ›nd›
ADRES: Sa¤l›k -1 Sok.
Artun Apt. No:11/4
S›hh›ye- ANKARA
Tel: 0 312 431 13 73



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

Ça¤r›lar
‹lanlar

● Birtan Altunbaﬂ

Davas›

8 Eylül Perﬂembe
Ank. 2. ACM.
Saat:11.00

● Buca 19 Aral›k

Davas›
‹zmir, 13 Eylül Sal›
5. Asl. Ceza Mahk.
Saat: 10.30

● Trabzon Linç

Filiz ÜNAL

Yener TÜRKER

9 Eylül 1998’de ﬂehit düﬂtüler. Tokat Niksar-Reﬂadiye aras›nda, oligarﬂinin
askeri güçleriyle çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtüler.
Çat›ﬂmada Filiz Ünal vurulup ﬂehit düﬂerken, Yener Türker’den çat›ﬂma sonras› haber al›namad›. Araﬂt›rmalar sonucunda
oligarﬂinin katliamc›lar› taraf›ndan vuruldu¤u veya Kelkit Irma¤›’nda bo¤uldu¤u
sonucuna var›ld›.
Recai Dinçel Karadeniz K›r SPB’lerinde savaﬂç› olan Filiz, Tokat Turhal ‹lçesi
Çerçi Köyü’nden, Yener Ordu Mesudiye’dendi.

Seher ﬁAH‹N

‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi’nde rehberlik ve dayan›ﬂma çal›ﬂmalar›na karﬂ› gerçekleﬂtirilen polis sald›r›s›nda polisler taraf›ndan üniversitenin
üçüncü kat›ndan aﬂa¤› at›ld›. Beﬂ
gün komada kald›ktan sonra 8
Eylül 1991’de ﬂehit düﬂtü.

‹YÖ-DER üyesiydi.
Mücadelede henüz çok
yeni oldu¤u bir süreçte
8 Eylül 1990’da Bursa’da geçirdi¤i bir trafik
kazas› sonucu aram›zdan ayr›ld›.

Zeynep Esra BOLAYIR

11 Eylül 1994’te
Dersim Mazgirt’e ba¤l›
Dar›kent Beldesi’nde,
Kürt milliyetçileri taraf›ndan öldürüldü. Mücadele okuru bir ö¤retmendi.

Davas›
15 Eylül Perﬂembe
1. Asliye Ceza Mahk.
Saat: 10.00
Yüksel KAﬁIKÇI

12 Eylül
1979’da ‹stanbul Okmeydan›’nda faﬂistlerle
girdi¤i çat›ﬂmada ﬂehit düﬂtü.
DEV-GENÇ’liydi.

Vedat ‹NAN

Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Sevtap TÜRKMEN

Kanın, ölümün, ﬂiddetin,
açl›¤›n, yoksullu¤un, sömürünün kol gezdi¤i bir
dünyada ‘barıﬂ’ isteyenlere diyoruz ki;
BARIﬁ; adalet demektir.
BARIﬁ; iﬂsizli¤in ortadan
kalkması demektir.
BARIﬁ; açlı¤ın ve yoksullu¤un son bulması de-

mektir.
BARIﬁ; yoksullu¤un, baskının, zulmün, acıların, kan
ve gözyaﬂının, ﬂiddetin ortadan
kalkması demektir.
BARIﬁ; sömürünün son
bulması demektir.
VE BARIﬁ ancak halkın
kendi kendini yönetti¤i bir
ülke ve dünyada mümkündür.
Böyle bir ülke ve dünya
için D‹RENMEKTEN, MÜCADELE etmekten baﬂka
bir yolumuz yoktur.

12 Eylül
1979’da Kars
Yeni Mahalle’de
faﬂistler taraf›ndan katledildi.
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Da¤›t›m: Merkez Da¤›t›m Pazarlama
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Mehmet SOYLU

Y›lmaz Güney

Julius Fuçik
Çekoslovakya Komünist Partisi önderlerindendi. 8 Eylül 1943’te Nazi
iﬂgalinde tutuklanarak
idam edildi.

Direniﬂte 200’lü günleri geçeli epey olmuﬂ. Hastane sürecinde zaman zaman
bilincinin gidip geldi¤i günler de olmuﬂ.
Bütün bunlara ra¤men dikkatle gözlüyor, ziyaretçiler, refakatçiler, aileler,
herkesi gözlüyor, anlamaya çal›ﬂ›yor. O
hengame ve yo¤unluk içinde kimin can› s›kk›n, kim durgun, kim üzgün, kimin ne ihtiyac› var... hep fark›nda. Bütün bunlarla ilgili olarak kimi zaman kendisi, kimi zaman
refakatçileriyle mücadele etmeye çal›ﬂ›yor.
Bir arkadaﬂ›m›z çok s›k olmayan aral›klarla
Ümüﬂ’ü ziyaret ediyor. K›sa sohbetleri oluyor. Bu arkadaﬂ› gördü¤ünde üzerinde hep
ayn› gömle¤in olmas› Ümüﬂ’ün gözünden
kaçm›yor. Hali vakti iyi oldu¤unu düﬂündü¤ü bir ziyaretçiye gömlek sipariﬂi veriyor.
Arkadaﬂ ziyarete geldi¤inde güzel bir hedi-

Devrimci sanatç›l›¤›n ülkemizdeki ilk örneklerindendi. 9 Eylül
1984’te aram›zdan
ayr›ld›.

8 Eylül
14 Eylül

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler

Ümüﬂ ﬁAH‹NGÖZ -Yozgat ﬁefaatli ‹lçesi’nin Halaçl› Köyü’nden
Ümüﬂ, 1992’de kat›ld› mücadeleye. Ankara’da, Malatya’da, Bursa’da
görev ald›. ‹ﬂçiye, memura, ö¤renciye devrimi anlatt›. 1997 Mart’›nda
tutsak düﬂtü. F tipi sald›r›s› gündeme geldi¤inde, en ön siperde, Ümraniye Hapishanesi Birinci Ölüm Orucu Ekibi’nde yerald›. Direniﬂin ilerleyen günlerinde tahliye edilmesine ra¤men ölüm orucunu Armutlu’daki
direniﬂ evinde sürdürdü. 330 gün boyunca açl›¤a ve zulme direnerek
14 Eylül 2001’de ölümsüzleﬂti.
1 ﬁubat 1976’da Kastamonu-‹nebolu’da
do¤du. 1996’da hapishanelerde süren ölüm orucu s›ras›nda devrimcilerle tan›ﬂt› ve mücadeleye
kat›ld›. Faﬂizm, sadece bir pankart ast›¤› için onu
gözalt›na al›p iﬂkenceden geçirdi. 19 Aral›k Katliam› s›ras›nda Bart›n Hapishanesi’ndeydi. Yaraland›. Sincan F Tipi kamp›na sevkedildi, tecriti,
iﬂkenceleri yaﬂad›. Öfke da¤lar olmuﬂtu U¤ur’un
U¤ur BÜLBÜL
yüre¤inde. Kendini feda etmeye daha ölüm orucuna gönüllü olarak karar vermiﬂti. 10 Eylül
2001’de ‹stanbul Gümüﬂsuyu’nda iﬂkenceci katliamc› çevik kuvvete
karﬂ› gerçekleﬂtirdi¤i feda eyleminde ﬂehit düﬂtü.
1970 Antakya do¤umludur. Arap alevi bir
ailenin çocu¤udur. 1990’da mücadeleye kat›ld›.
11 kez gözalt›na al›nd› bu sürede, iﬂkencelerden
geçirildi. Kardeﬂini, yak›nlar›n› ﬂehit verdi. Daha
büyük bir h›rsla sar›ld› mücadeleye. Akdeniz çap›nda görevler üstlendi.
1996’da ‹stanbul’da tutukland›. ‘96 Ölüm
Orucu’nda 3. Ekip’te yerald›. 19 Aral›k 2000’de,
Hamide ÖZTÜRK
6 kad›n tutsa¤›n diri diri yak›ld›¤› Bayrampaﬂa
C-1 Ko¤uﬂu’ndayd›. Bak›rköy Kad›n ve Çocuk Tutukevi’nde 5. Ölüm Orucu Ekipleri’nde ölüm orucuna baﬂlayan Hamide
Öztürk, 10 Eylül 2002’de ﬂehit düﬂtü.

,GE:K:=
=:BK
Ümüﬂ ﬁ ahingöz
ye paketiyle gömle¤i arkadaﬂa veriyor;
“eminim sana çok yak›ﬂacakt›r” diyor.
Ümraniye Hapishanesi’ndeyken direniﬂ baﬂlamadan önce komüncüdür Ümüﬂ. Herﬂeye
yetiﬂir. Üstün aç›l›r, üstünü örter, bir ﬂeyin
eksiktir, temin eder, sessizce koyar raf›na.
Tek tek kontrol eder, kimin neyi eksik, neye ihtiyac› var, neyi kaybolmuﬂ... Küçük
küçük hediyeler verir, senin ihtiyac›n var
der. Öyle anaç bir ﬂefkati vard› ki... Bir de
tabii çok ac›mas›z. Ne düﬂünüyorsa söyler,
hiç sak›nmaz. Dolays›zd›r. Diplomasiyi bilmez. Ve öyle güzel halk hikayeleriyle anla-

t›r ki insan›n gerçekli¤ini... Ya dersin,
“sen nereden biliyorsun bunlar›?”... “Ailemden” der, “benim annem, babam böyle anlat›r...” Asl›nda o halk›n bilgeli¤ini,
yüceli¤ini, dobral›¤›n› temsil eder ko¤uﬂta. Ben onun tuvalet temizli¤inden araﬂt›rma yapmaya “hay›r, yapmam, yapamam”
dedi¤ini duymad›m. Öyle çok iﬂi olur ki, yine de yapar, kalkar ilgilenirdi. En nefret etti¤i iki iﬂ, yazmak ve topluluk karﬂ›s›nda
konuﬂmakt›r. Yap denilince onu da yapar,
naz-niyaz bilmezdi...
Bana göre o saflar›m›zdaki kad›nlar›n çok
dikkat çekmeyen özgün bir türünü simgeliyor. Anadolu kad›n›n›n onur kavgas›n› anlat›yor. Nas›l kimlik kazan›l›r, nas›l kal›plar
k›r›l›r... Hem de kimsenin gözüne bak›p k›yameti koparmadan anlat›yor...

Linç sald›r›lar›ndan
iktidar sorumludur
Linç provokasyonlar›yla demokratik mücadelenin kuﬂat›l›p
sindirilmesine izin vermeyece¤imiz gibi, linç psikolojisinin,
ﬂovenizmin halk›m›z› çürütmesine de izin vermeyece¤iz.
Bunun için herkese görev düﬂüyor,
herkesin sorumluluk üstlenmesi gerekiyor.
ay önce Trabzon’da TAYAD’l›lara karﬂ› gerçekleﬂtirilen linç
sald›r›s›n›n ard›ndan ›srarla sald›r›n›n tekil ve lokal olmad›¤›n› anlatmaya çal›ﬂt›k. Aradan geçen 5 ay
san›r›z dedi¤imizi yeterince do¤rulad›. Linç sald›r›s› ve psikolojisi, o
günden bu yana yayg›nlaﬂarak devam etmektedir. Trabzon’la, Karadeniz’le s›n›rl› kalmay›p Trakya’dan Ege’ye, ‹ç Anadolu’ya uzanm›ﬂt›r. Sald›r›lar›n hedefleri ise hakk›n› arayan memurdan, ‹ncirlik’e
karﬂ› yürüyen vatanseverlere ve nihayetinde s›radan, suçu sadece “Diyarbak›rl›” olmak olan insanlara
uzanm›ﬂt›r.

5

-5 ay önce oldu¤u gibi Trabzon,
Eskiﬂehir ve Sakarya’daki sald›r›lardan de¤il, onlarca ﬂehirde, onlarca kez tekrarlanan bir olaydan sözediyoruz art›k. Nas›l oluyor, neden
önlenmiyor, kim örgütlüyor sorular›n›n cevab› da belirsiz de¤ildir.
Linç provokasyonlar› ve psikolojisi,
kendili¤inden yayg›nlaﬂm›ﬂ de¤il-

4

dir. Yayg›nlaﬂma, AKP iktidar›n›n,
Genelkurmay’›n ve burjuva medyan›n linç sald›r›lar›n› meﬂrulaﬂt›ran
ve teﬂvik eden aç›klamalar›n paralelinde sürmektedir.
o¤u yerde küçük bir grup
MHP’li faﬂistten, mafyac› serserilerden ibaret olan provokatörlerin k›ﬂk›rtmalar›n›n, AKP, generaller ve burjuva medya taraf›ndan“halk›n öfkesi, tepkisi” olarak
adland›r›lmas› sürdü¤ü müddetçe,
linç politikas›n›n oligarﬂinin politikas› oldu¤undan kimsenin ﬂüphesi
olmamal›d›r. AKP ve Genelkurmay’›n linç sald›r›lar›n› onaylayan
tutumlar›na paralel olarak düzenin
tüm kurumlar› da –polis, savc›lar,
mahkemeler, burjuva medya– linç
politikas›n› sahiplenmektedirler.
Polis, linç provokasyonlar› karﬂ›s›nda hiçbir yerde önleyici de¤il, tersine “örgütleyici”dir. Savc›l›klar,
provokatörlerin aç›k darp, tehdit, taciz suçlar› karﬂ›s›nda k›llar›n› k›p›rdatmamaktad›rlar.

Ç
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inçciler karﬂ›s›ndaki siyasal, polisiye, hukuki tutum AKP iktidar›n›n provokasyondaki yerini de
ortaya koymaktad›r. AKP, bu sald›r›lar› belki bizzat örgütlemiyor fakat
sald›r›lar karﬂ›s›ndaki tutumuyla yeﬂil ›ﬂ›k yakm›ﬂ oluyor. Ki halk›n
mücadelesine karﬂ› bu ve benzeri
yöntemlere baﬂvurmak, AKP zihniyeti için hiç yabanc› de¤ildir. Bugün
örgütlemiyorsa bu, yar›n da örgütlemeyece¤ini göstermez. AKP, bugün
için, bir yandan “düzenin bekas›”
ad›na linç politikalar›na onay verirken, öte yandan bu politikan›n Genelkurmay’› ve MHP’yi güçlendirece¤ini gördü¤ü için fazla da boyutlanmas›n› istememektedir.

L

inç sald›r›lar›nda karﬂ›m›za ç›kan yine “Susurluk tarz›” örgütlenmelerdir. Provokasyonlar› baﬂlatanlar, MHP içinde örgütlenmiﬂ veya polisle iﬂbirli¤i içindeki mafyac›,
serseri çetelerdir. Bunlar›n elde haz›r olmad›¤› yerlerde sivil polisler
de bizzat devreye girmektedir. Susurluk hem zihniyet olarak, hem örgütlenme olarak devam etmektedir.
Kimse bunun tersini iddia edebilecek durumda de¤ildir. Daha iktidara
geldi¤i ilk günden itibaren Susurlukçular’› himayeye soyunan AKP’nin
“Genelkurmay talimat›yla harekete
geçen, polis taraf›ndan örgütlenen
linç sald›r›lar›n›”n önünü kesmesi
mümkün de¤ildir.

L

KP, linci teﬂvik eden siyasal bir
yaklaﬂ›m›n sahibidir. Peﬂpeﬂe

A

iﬂkence yok diyen Adalet Bakan›’na ve
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Mahirler’in izinde, ba¤›ms›zl›k yolunda

tüm F tipi yardakç›lar›na ithaf ediyoruz!

43

Gelece¤imize sahip ç›kmak için
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Linç sald›r›lar›ndan iktidar sorumludur
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Yaﬂayanlar tecriti anlatt›
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Çeteleri bar›nd›rmayaca¤›z
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Trabzon’dan Cuda Adas›’na...
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Polis ve askerin yetki talebi ve yeni TMY
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Tecrite, sansüre, sürgün sevklere son

7

ﬁovenizm ve linç
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Ba¤›ms›zl›k için yürüdük
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Provokasyon ve linç politikas›n›n

30

Kürt halk›n› terörle bask›yla

kurmaylar› ve tetikçileri
14

- Not düﬂüyoruz
46

sindiremeyeceksiniz!

sürüyor

Trabzon halk› linç giriﬂimi hakk›nda
ne düﬂünüyor ?
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Emperyalizmin masas›ndaki Kürdistan
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Uzlaﬂmac› sendikac›ya sermayeden alk›ﬂ
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Emperyalizmle bar›ﬂmayaca¤›z
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Abdi ‹pekçi’de 2 y›l

37

Hayat›n içindeki Teori: ‘Politikan›n
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Bu mektuplar› F tiplerinde tecrit yok,

hedefi kitleleri kazanmakt›r’

Sömürge halklar›n “uzun yürüyüﬂ”ü

48

Kapitalist batakl›k: ‘Kutsal mülkiyet,
ucuz canlar’

49

Grup Yorum 7 y›l sonra Antakya’da
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Tarihte bu ay

linç sald›r›lar› yaﬂan›rken, AKP hükümeti ad›na hiçbir aç›klama yap›lm›yor oluﬂu önemli bir göstergedir.
Bu tav›r, AKP’nin karakteristik “sorunu yoksayma” politikas›n›n bir
yans›mas› de¤ildir sadece; linç sald›r›lar›na verdi¤i onay›n ifadesidir.
F tipleri konusunda “bu olaylar bizden önceki iktidar döneminde olmuﬂtur” diyerek, Kürt sorununda da
“geçmiﬂte hatalar yap›lm›ﬂt›r” sözleriyle, sorumlulu¤u tamamen üstünden atma yöntemi izleyen Tayyip Erdo¤an, linç sald›r›lar› karﬂ›s›nda da sanki bu sald›r›lar tamamen kendileri d›ﬂ›nda oluyormuﬂ,
kendilerinin hiçbir siyasi, hukuki,
idari sorumlulu¤u yokmuﬂ gibi demeçler vermekte, arada isim vermeden MHP’yi, BBP’yi eleﬂtirmektedir. Bunlar AKP’yi kurtarmaz.
ersin’deki “bayrak provokasyonu”yla baﬂlat›lan sürecin en
önemli hedeflerinden biri, devrimci,
demokratik muhalefetin polisiye ve
toplumsal bir bask› alt›nda kuﬂat›l›p
etkisizleﬂtirilmesidir. Linç sald›r›lar› da iﬂte buna hizmet etmektedir.
En demokratik, meﬂru talepler için
yap›lan eylemlerde bile, art›k eline
Türk bayra¤› alm›ﬂ bir provokatör
peydahlanmaktad›r. Linç psikolojisinin yayg›nlaﬂt›r›lmas›yla, mücadele etmenin, devrimciyim demenin, faﬂizme karﬂ› ç›kman›n,
“Kürt’üm” demenin karﬂ›s›na yasal
engeller d›ﬂ›nda “toplumsal bir engel” dikilmeye çal›ﬂ›l›yor. Böyle bir
kuﬂatmay› sadece ve sadece devrimcilerin, demokratlar›n kararl›, ilkeli mücadelesi bozar.

M

ay önce ilk sald›r›lar yaﬂand›¤›nda, provokasyonlar›, linç sald›r›lar›n›, tekil olarak görüp duyars›z,
tav›rs›z kalanlar, bu konuda ﬂovenizmin, provokasyon politikalar›n›n
karﬂ›s›na ortak bir güçle ç›kma önerilerine kulak t›kayan veya böyle bir
görevi bile grupçuluklar›na kurban
edenler, umuyoruz ki aylard›r süren
ve giderek yay›lan bu linç sahneleri
karﬂ›s›nda gereken dersleri ç›karm›ﬂ
olsunlar. AKP dahil olmak üzere,
linç sald›r›lar›, provokasyonlar, düzenin hiçbir kurumu taraf›ndan engellenmeyecektir; sebebini yukar›-

5

da izah ettik. Kontrollü bir ﬂekilde
kullanmaya devam edeceklerdir
(Elbette böyle bir politika, onu kullananlar için de tehlikelidir ve kontrolü nereye kadar sürdürebileceklerini bazen kendileri de belirleyemezler. Bu politika birgün dönüp
kendilerini de vurur. Fakat biz, bu
ülkenin devrimcileri, demokratlar›,
o zaman› beklemek durumunda de¤iliz).
ücadele eden herkesi terörist,
her türlü eylemi “terör eylemi” olarak damgalayan, devrimci
bas›ndan demokratik kitle örgütlerine kadar demokratik mücadelenin
kurumlar›n› “terör örgütlerinin paravan kuruluﬂlar›, yandaﬂlar›” olarak gösteren faﬂist politika, linç politikas›n›n da zeminini oluﬂturmaktad›r. Bu zemin üzerinde, linç sald›r›lar›na iliﬂkin “... ama karﬂ› taraf
da ﬂunlara dikkat etmeli” türünden
aç›klamalar yapan tüm politikac›lar,
generaller, polis ﬂefleri, gerçekte
sald›r›lara devam iﬂareti vermiﬂ olmaktad›rlar. Linç sald›r›lar›n› organize eden çeteler bir günde oluﬂturulmad›¤› gibi, sald›r›lara ﬂu veya
bu ölçüde kalabal›klar›n kat›lmas›na yolaçan linç psikolojisi de bir
günde ortaya ç›kmad›. Elbette bu
psikolojinin ekonomik, sosyolojik,
siyasal aç›dan kaynaklar› ayr›ca incelenebilir; ancak burada belirleyici
olan, oligarﬂinin politikalar›d›r.

M

urjuva bas›n günlerdir dü¤ünlerde silah s›kanlar› diline dolay›p “ﬂehir eﬂkiyal›¤›na hay›r” diye
kampanya
yürütüyor; gözünün
önündeki linç eﬂkiyal›¤› ise haber
sütunlar›nda kayboluyor. Ayd›n geçinenler bu olguyu tahlile bile çal›ﬂm›yorlar. Ayn› bas›n, intihar etmek
isteyen birine “atla atla” diye tempo
tutulmas›n› güya k›nayan yay›nlar
yap›yor ama hergün bir baﬂka ﬂehirde sahneye ç›kan linç güruhunu
“halk›n öfkesi” diye meﬂrulaﬂt›ran,
dolay›s›yla bu psikolojiyi besleyip
yayg›nlaﬂt›ran kendisidir.

B

üzenin tüm kurum ve politikalar›yla linç politikas›n› güçlendirmeye devam etti¤i bu koﬂullarda,
devrimci demokrat hiçbir kurum,

D
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örgüt, geliﬂmelere s›rt›n› dönemez.
Düzenin hiçbir kurumundan bu konuda “akl› baﬂ›nda” bir tav›r beklenemez. E¤er sorunun bir çözümü
varsa, o bizdedir. Ve elbette sorunun
bir çözümü vard›r. Linç provokasyonlar›yla demokratik mücadelenin
kuﬂat›l›p sindirilmesine izin vermeyece¤imiz gibi, linç psikolojisinin,
ﬂovenizmin halk›m›z› çürütmesine
de izin vermeyece¤iz. Bunun için
herkese görev düﬂüyor, herkesin sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Halka gerçekleri aç›klamak, durmaks›z›n ak›t›lan ﬂovenizm zehrine karﬂ›
tüm ulus ve milliyetlerden halk›m›z›n oligarﬂiye karﬂ› birlikte mücadelesini yükseltmek, milliyetçilik, demokratl›k, solculuk üzerindeki tüm
maskeleri y›rt›p atmak görevlerimizin baﬂl›calar›d›r.
emokratikleﬂme, AB üyeli¤i
veya “Kürt sorunu” konusunda,
AKP’ye yönelik boﬂ beklentiler yaratanlar, iktidarla halk›n aras›ndaki
çeliﬂkileri yumuﬂatanlar, AKP’nin
linç, katliam, iﬂkence, tecrit politikalar›ndaki sorumlulu¤unun perdelenmesine hizmet ettikleri gibi, provokasyonlar›n sürdürülmesine de
davetiye ç›karm›ﬂ oluyorlar. Linç
sald›r›lar› varsa, onun karﬂ›s›na halka gerçekleri aç›klayarak ve halkla
birlikte ç›kaca¤›z; tüm sorunlar›
halk› örgütleyerek, halk›n mücadelesini yükselterek çözece¤iz. “TürkKürt çat›ﬂmas›” ihtimalinin halk›n
mücadelesine karﬂ› bir tehdit ve
ﬂantaj olarak kullan›lmas›n› biz etkisizleﬂtirece¤iz. Devrimciler, demokratlar bu özgüvene sahip olmak
durumundad›r. Bu özgüvenle, hayat›n her alan›nda kendi meﬂrulu¤unu
savunmak durumundad›r. AKP’nin,
Genelkurmay’›n veya baﬂka düzen
güçlerinin inisiyatifini, icazetini,
iradesini kabul eden her politika,
halk› zay›flat›yor, mücadeleyi geriletiyor. Provokatörlerin, provokasyonu örgütleyenlerin, siyasi olarak
destekleyenlerin karﬂ›s›na, meﬂrulu¤umuzla, birlikteli¤imizle ve devrimci bir tutumla ç›kmal›y›z. Oyunlar, provokasyonlar böyle bozulur.

D

Trabzon’dan Cunda Adas›’na...

Provokasyon ve Linç
Oligarﬂinin; Trabzon’da doru¤a ulaﬂan linç politikas›n›n örnekleri yaﬂanmaya devam ediyor. Cunda Adas›’nda
yaﬂananlar, oligarﬂinin yaratt›¤› “linç
havas›”n›n rantç› faﬂist çeteler taraf›ndan nas›l kullan›ld›¤›n›n bir örne¤i olurken, Seferihisar’daki linç giriﬂiminin ortaya ç›kan ayr›nt›lar› da, karakol komutanlar›ndan mülki amirlere kadar bu politikan›n nas›l içselleﬂtirilip bir “görev”
olarak addedildi¤ini gösteriyor.

açka’dan Seferihisar’a...
“Vatandaﬂ Tepkisi”

L‹NÇ,
Türkiye
halklar›n›n
de¤il,
egemen
s›n›flar›n
kültürüdür

M

Trabzon Maçka’da HPG gerillalar›
ile özel timler aras›nda yaﬂanan çat›ﬂmada, yakalanan bir HPG gerillas›n›n linç
edilmek istenmesine sahne olmuﬂtu. Bu
olay burjuva medya ve yetkililer taraf›ndan “vatandaﬂ›n teröre karﬂ› tepkisi”
diye yans›t›l›p alk›ﬂlan›nca, çat›ﬂman›n
yaﬂand›¤› gün kaçan bir gerillan›n daha
sonra yakalanmas›nda da ayn› sahneler
tekrarland›. Burjuva medya yine alk›ﬂa
dururken, ordunun subaylar› ile linç giriﬂiminde bulunanlar›n kucaklaﬂma görüntüleri yans›d› gazetelere.

Provokatörler
Netleﬂti, AKP Suskun
Seferihisar’da
‹zmir'in Seferihisar ‹lçesi'nde 21
A¤ustos’ta yaﬂanan linç giriﬂiminin ayr›nt›lar› ortaya ç›k›yor. Hem lince maruz
kalan, hem de tutuklanan 5 kiﬂi ile görüﬂen avukatlar›, her ﬂeyin uzman çavuﬂ
taraf›ndan baﬂlat›ld›¤›n› aç›klad›lar. ‹zmir’den denize girmek için Ürkmez
Beldesi’ne giden ve lince maruz kalan
Naim Do¤an Balgün, ﬂöyle anlatt›:
“Çarﬂ›da, park etme bahanesi ile
kahvede oturan resmi bir uzman çavuﬂ
‘Çek araban›’ diye ba¤›rd›. 'Ailem de
arabada, yaﬂ pasta al›p ç›kaca¤›m, durmayaca¤›m' dedim. Uzman Çavuﬂ, 'araban› çek dediysem çekeceksin ulan' dedi. Ben de 'do¤ru konuﬂ, ne biçim konuﬂuyorsun’ dedim. Ben Do¤u ﬂivesi ile konuﬂtu¤um için, 'sen nerelisin' dedi. 'Di5
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yarbak›rl›y›m' dedim. Bunun üzerine
'Ben de Elaz›¤l›y›m ülkücüyüm. Siz
Kürt'sünüz, PKK'l›s›n›z' diye ba¤›r›nca
etraf kalabal›klaﬂt›. 'Ben çok Diyarbak›rl› s..." dedi ve elindeki kalemini b›çak
gibi karn›ma do¤ru vurdu. Birden ben
bir ﬂey yapmadan çevredeki kalabal›k
üzerimize gelmeye baﬂlad›. Jandarma
bizi arabas›na bindirdi. Baﬂka bir uzman çavuﬂ silah›n dipçi¤i ile bana vurdu ve arac›n kap›lar›n› açarak, insanlar›n bizi dövmesini sa¤lad›lar.”
Eyüp Balgün de jandarma arac›nda
dövüldüklerini, karakolda erkekleri yüzü koyun yat›rd›klar›n›, karakol komutan›n›n "sizi terörle yarg›lataca¤›m" dedi¤ini anlatt›. Nitekim, d›ﬂar›da toplanan
kitle bu yönde k›ﬂk›rt›lmaya devam etti.
Siyasi hiçbir yönü olmayan bir olay, ﬂovenist k›ﬂk›rtma ve ﬂanl› ordunun subaylar›n›n provokasyonu sonucu, 5 kiﬂinin
“terörle mücadele kanununa muhalefet”ten tutuklanmas›yla sonuçland›. 5
kiﬂi adliyeye ç›kar›ld›klar›nda da yine
linç edilmek istendiler ve adliyeye faﬂistler taraf›ndan Türk Bayra¤› as›ld›.
Bu esnada faﬂistler ile subaylar el ense
yaparak ﬂakalaﬂ›yorlard›.
Olaya iliﬂkin bir rapor haz›rlayan
‹HD ‹zmir ﬁubesi de, anlat›mlar› do¤rularken, olayda MHP'lilerin ve ülkü ocaklar› üyelerinin yerald›¤›n›, kurt iﬂaretlerinin yap›ld›¤›n› ve linci de bu grubun gerçekleﬂtirdi¤ini belirtti. Aç›klamada, güruhun karakol, adliye gibi yerlere rahatça giriﬂine izin verildi¤i, da¤›t›lmad›¤›,
Ürkmez Belediye Baﬂkan› ve Kaymakam›’n›n linçte bizzat yerald›¤›na, jandarma komutan›n›n sivil giyimli olarak kalabal›¤›n içinde bu 5 kiﬂiyi dövenler aras›nda oldu¤u yönünde iddialar›n bulundu¤u dile getirildi ve linç giriﬂiminde
bulunanlar hakk›nda hiçbir iﬂlemin yap›lmad›¤› söylendi.

unda Adas›’nda Rantç›lar
ﬁovenizmi Kulland›

C

Bal›kesir’in Ayval›k ‹lçesi’ne ba¤l›
Cunda (Alibey) Adas›’nda, faﬂist rant

çetesinin yaratt›¤› provokasyon,
Kürt esnaflara yönelik talan ve sald›r›lara dönüﬂtü.
Cunda’da rant kavgas› nedeniyle
Kürt esnaflar› kovmak isteyen faﬂist
çete, son birkaç ayd›r terör estiriyor,
hafta sonlar› meydanda okunan ‹stiklal Marﬂ›’nda haz›rola geçmeyenler denize at›larak, dövülerek ﬂovenizm t›rmand›r›l›yordu.
Cunda’daki restoran vb. iﬂletmelere el koymak, haraç almak isteyen
faﬂistler, 26 A¤ustos’ta Kürtler’in
iﬂyerlerine sald›rd›lar. Olay, basit bir
rant meselesiydi. Ancak, yarat›lan
ﬂovenist hava ve linç furyas› faﬂistler taraf›ndan kullan›ld›. Say›lar› bir
anda artan sald›rganlar “siz PKK’lisiniz, terk edin gidin” sözleriyle, talan ettikleri iﬂyerlerine Türk bayra¤›
çektiler. “PKK’liler adaya gelmiﬂler” söylentileri ile ada halk›n› k›ﬂk›rtan faﬂist güruh, 500 kiﬂi ile birlikte iﬂyerlerini tahrip ettiler. Olaylar›n büyümesinin ard›ndan jandarma ve polis Kürtler’i belediye otobüslerine bindirerek “korumaya” ald›. Ancak, Trabzon’dan bu yana yaﬂanan linçlerde s›rtlar› okﬂanan güruh, otobüse sald›rmaktan da çekinmediler.
Ada halk› olaylar› faﬂist esnaflar›n örgütledi¤ini anlat›rken, Kürtler
ise cangüvenli¤i nedeniyle Ayval›k
merkezine kaçmak zorunda kald› ve
Kürt iﬂçilerin onlarcas› da iﬂlerinden at›ld›.
40-50 kiﬂilik bir faﬂist grup geliyor, “ya haraç verirsiniz ya da defolup gidersiniz” diyor, itiraz edilince
de “PKK’liler defolun” yaygaras›
kopararak 500 kiﬂiyi talan ve lince
ortak ediyor... Bu olay; oligarﬂinin
yaratt›¤› ve körükledi¤i provokasyon ve linç politikas›n›n, rant çeteleri dahil nas›l kullan›labilece¤inin,
halklar› birbirine çat›ﬂt›rma zemininin nas›l olgunlaﬂt›r›ld›¤›n›n bir örne¤idir. Rant çetelerini, faﬂistleri cesaretlendiren devlettir.

Bunlar PKK’li, Terörist”
Kliﬂesi ‹zmir’de

“

‹zmir Temel Haklar, Büyük ﬁehir
Belediyesi taraf›ndan toplu taﬂ›ma

ücretlerine yap›lan zamlar›n geri çekilmesi için, 18 A¤ustos tarihinden
bu yana, ‹zmir’in çeﬂitli yerlerinde
imza standlar› açm›ﬂlard›. 29 A¤ustos günü Karﬂ›yaka ‹ﬂ Bankas›
önünde aç›lan standa gelen sivil polisler, derne¤in faaliyetini engellemeye çal›ﬂt›lar. Dernek çal›ﬂanlar›n›n, polisin bu ﬂekilde davranamayaca¤›n› ve faaliyetlerinin valili¤in
bilgisi dahilinde sürdü¤ünü söylemeleri üzerine, en ucuz yaygara piyasaya sürüldü.
Sivil polisler, çevrede toplanan
halka, “bunlar PKK’li, bunlar terörist” diye ba¤›rmaya, halk› k›ﬂk›rtarak bir linç ortam› yaratmaya
çal›ﬂt›lar. Bu esnada Temel Haklar
üyelerine de sald›rarak dövdüler.
Halk bu k›ﬂk›rtmaya gelmedi¤i gibi,
günlerdir ne yapt›¤›n› gördükleri
devrimcileri sahiplendiler. Bu kez
polis, halka da sald›rmaya baﬂlad›.
Çünkü onlar “duyarl› vatandaﬂ”
oyununu reddetmiﬂlerdi!
Standta bulunan dernek üyeleri

Ege Temel Haklar üyeleri, ulaﬂ›m
zamlar›n›n geri çekilmesi için açt›klar› imza stand›nda polisin sald›r›s›na u¤rad›. Sivil polisler, hem
sald›rd›, hem de “bunlar PKK’li,
bunlar terörist” diyerek provokasyon yaratmaya çal›ﬂt›. Yarg› provokatör polisin gözalt›na ald›¤› üç
Temel Haklar üyesini tutuklayarak, yasad›ﬂ›l›¤a ortak oldu.
Gözalt› ve tutuklamalar 30 A¤ustos günü stand›n aç›ld›¤› yerde
düzenlenen eylemle protesto
edildi. Dernek Baﬂkan› Nurhan
Y›lmaz, “Bu sald›r› son süreçteki
bilinçli yarat›lmaya çal›ﬂ›lan linç
giriﬂimlerinden ayr› de¤ildir. Çal›ﬂmalar›m›z devam edecektir” diye konuﬂurken, eyleme ESP,
BDSP ve DHP de destek verdi.
6
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Ufuk Sayg›n, Fatih Gökhan Aslan,
Bayram ‹çlek bu hukuksuz uygulama ile gözalt›na al›nmalar›n›n ard›ndan ç›kar›ld›klar› mahkemece tutukland›lar. Gerekçe malum; "polise
mukavemet ve polise darp ve hakaret etmek..." Yani, polis provokasyon yaratacak, yasal, demokratik bir
hakk›n kullan›lmas›n› engelleyecek
ama kimse onlara itiraz etmeyecek,
ederse tutuklanacak!
Tam tersine, baﬂ›ndan gözalt›nda
tutulduklar› emniyete kadar darp
edilen Temel Haklar üyeleri ama
mahkemelerin iﬂi polisin terörünü
meﬂrulaﬂt›rmak olunca, ne provokatörlü¤ün hesab› soruluyor, ne de hukuk gözetiliyor. Hukukun olmad›¤›,
provokatör polisin iste¤iyle insanlar›n tutukland›¤› yerde, en demokratik haklar›n yokedilmesi, bir polisin,
faﬂistin provokasyon yaratmas› çok
ucuz bir iﬂtir.

u Da ‘Sahibini’ Vuran
Linç Giriﬂimi

B

Linç giriﬂimlerinin meﬂrulaﬂt›r›ld›¤› yerde, bu politikay› bilinçli olarak kullananlar da, bunun nerede
duraca¤›n› ve nereyi vuraca¤›n› her
zaman kontrol edemeyebilirler. Bir
anlamda, pimi devlet taraf›ndan kurulan bir “saatli bomba”ya dönüﬂmüﬂtür art›k. Henüz bu aﬂamada olmasa da, 29 A¤ustos günü Denizli’nin Saray ‹lçesi’nde bu konuda
küçük bir örnek yaﬂand›. Kavga etti¤i Cengiz Taﬂç›'y› b›çakla yaralayan
Mehmet Akyüz adl› kiﬂi, götürüldü¤ü polis karakolunda, Taﬂç›'n›n yak›nlar› taraf›ndan linç edilmek istendi. Karakol önünde toplanan 40 kiﬂilik grup, Mehmet Akyüz'ü karakoldan ç›kararak hastanelik etti.
Polis merkezinde yaﬂanan linç
giriﬂiminin daha önceki devlet örgütlemesi linç giriﬂimlerinden cüret
ald›¤›n› görmemek için ancak kör
olmak gerekir. Lince göz yuman,
linç güruhunu cezaland›rmayanlar
daha çok örnekler yaﬂayacaklard›r.
Son iki haftada yaﬂananlar karﬂ›s›nda iktidar›n “sükunet” ça¤r›s›n›n
hiçbir anlam› yoktur. Halen tek bir
provokatör tutuklu de¤ildir.

ﬁovenizm ve Linç
Kitleler bir grup faﬂistin, mafyan›n
k›ﬂk›rtmalar›na nas›l geliyor? Bir anda
nas›l linç güruhuna dönüﬂüyorlar? Nas›l
bir kültürdür ki 5 insan›n üzerine binlerce kiﬂi gözü dönmüﬂ bir ﬂekilde yürüyor? Bu kültür kime aittir, nereden besleniyor?.. Tüm bu sorulara çok çeﬂitli
aç›lardan cevaplar aramak; provokasyonlar›n, linç giriﬂimlerinin karﬂ›s›na
barikat olabilmek aç›s›ndan önemlidir.

L‹NÇ,
Türkiye
halklar›n›n
de¤il,
egemen
s›n›flar›n
kültürüdür

oplumsal Hoﬂnutsuzlu¤un
Sa¤l›ks›z Yans›mas›

T

Linç olaylar› salt “toplumsal ﬂiddet”
ile aç›klanamayaca¤› gibi, önlemleri de
bu paralelde olamaz. Evet ortada bir
ﬂiddet olay› vard›r ama bu, halk›n ezenlere karﬂ› meﬂru ﬂiddetiyle uzaktan yak›ndan ilgisi olmayan bir ﬂiddettir. Her
ﬂeyden önce bu ayr›m konulmal›d›r. Elmalarla armutlar› ayn› sepete koyarak
buradan sonuç ç›karmaya çal›ﬂanlar, ayn› zamanda lincin sosyal, kültürel, siyasi boyutlar›n›n üzerini örtmektedirler.
Meselenin “e¤itimde” dü¤ümlendirilmesi ise en ucuz yoldur. Kald› ki böyle kabul etsek dahi, ekonomik yap›s› gibi e¤itim anlay›ﬂ› da çarp›k olan bir sistemin baﬂarabilece¤i bir iﬂ de¤ildir. Düﬂünün ki bir yandan e¤itirken, öte yandan “aman örgütlenmesin, mücadele
etmesin, hakk›n› aramas›n” diye yozlaﬂt›rma politikalar›n› pompalayan bir
düzenin e¤itimi sonuç verebilir mi?
Bu hat›rlatman›n ard›ndan, linci ortaya ç›karan, kitlelerin faﬂizm taraf›ndan kullan›lmas›n›n koﬂullar›n› olgunlaﬂt›ran etkenleri ele alabiliriz.
Egemen s›n›flar›n da korkuyla kar›ﬂ›k kabul ettikleri bir gerçek, milyonlarca halk›n, deyim yerindeyse “burnundan solumas›”d›r. Derin bir hoﬂnutsuzluk, temellerini yoksulluktan, eﬂitsizlikten, ezilmiﬂlikten, iﬂsizlikten, horlanma ve aﬂa¤›lanmadan almaktad›r.
‹ﬂbirlikçi iktidarlar›n emperyalizm karﬂ›s›ndaki onursuzluklar› aﬂa¤›lanmay›
7
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derinleﬂtirmektedir.
Düzenden hoﬂnutsuz k›zg›n kitleler;
örgütsüzlü¤ün ve köklü gericili¤in etkisiyle bu tepkiyi sa¤l›ks›z bir ﬂekilde,
yanl›ﬂ kanallara ak›tmaktad›r. Linç bunun bir örne¤idir. Futbol maçlar›ndan
s›radan bir olay karﬂ›s›nda gösterilen uç
tav›rlara kadar geniﬂ bir alanda kendini
göstermektedir.
Kapitalizmin baﬂdöndürücü geliﬂimi
teknolojide, bilimde “at›l›mlar” yaparken, ayn› h›zla da toplumsal yap›lar› ve
bireyin kiﬂili¤ini tahrip etti. Kapitalizmin ihtiyac› ve sonucu olarak ﬂekillenen h›zl› ve sa¤l›ks›z kentleﬂme bu tahribat› en üst boyuta ç›kard›. Kentlerin
gecekondular›n› dolduran milyonlar,
kendilerini dipsiz bir kuyuda buldular.
Halk›n de¤erleri h›zla yokedildi ama
bunun yerine konulan ilerici de¤erler,
sa¤l›kl› bir sosyal yap› ve düﬂünce sistemati¤i de¤il, çarp›k bir ﬂekillenme ve
de¤ersizleﬂtirme oldu. ‹ﬂsizler ayn› süreçte bir ordu haline dönüﬂtü. Yozlaﬂma
bir salg›n gibi yay›ld›.
‹ﬂte tüm bu geliﬂmeler karﬂ›s›nda kapitalizm çaresizdi, halk kitlelerinin sorunlar›n› çözecek ideolojik bir güce sahip olmad›¤› gibi böyle bir amac› da
yoktur. Ve sosyolojik, kültürel olarak
köklerinden kopard›¤› kitlelerin büyüyen hoﬂnutsuzlu¤unu ve öfkesini, sistemi tehlikeye düﬂürmeyecek kanallara
ak›tman›n yollar›n› açt›. Çeﬂitli araçlarla yozlaﬂt›rma, öfkeyi yanl›ﬂ yerlere, en
önemlisi de birbirlerine yöneltme gibi
yöntemler bu anlay›ﬂ›n ürünü olarak
karﬂ›m›za ç›kt›. De¤er yitimi o boyuta
ulaﬂt› ki intihara kalk›ﬂan birinin karﬂ›s›ndaki vicdan, ac›ma, kurtarma gibi
duygular yerini “at, at, at” diye alk›ﬂ tutan “insan”lara b›rakt›.
Kuﬂkusuz egemen s›n›flar›n, kitleleri kendi politikalar› çerçevesinde yönlendirir, etkilerken en büyük avantaj›,
onlar›n s›n›f bilincinden yoksun olmas›d›r. Türkiye’nin bir küçük-burjuvalar
ülkesi oldu¤u düﬂünüldü¤ünde, bunun
nesnel zemini de fazlas›yla mevcuttur.

Ve s›n›flar tarihi bize ö¤retmiﬂtir, faﬂizm, s›n›f bilincinden yoksun, kendine güvensiz kitleleri, yedeklemekte ustalaﬂm›ﬂt›r.
Buraya kadar ortaya konulan olgular elbette tek
baﬂ›na aç›klay›c› de¤ildir. ‹ﬂte oligarﬂi tam da bu zeminin
üzerinde ﬂovenizmi, gericili¤i kullanarak politika yapmaktad›r.

ovenizm Halklara Karﬂ›
Bir Silaht›r

ﬁ

Linç güruhunu harekete geçiren
temel etken; kitlelerin faﬂist, ﬂovenist propaganda ile beyinlerinin zehirlenmesidir. Tarihsel kökleri olan
ﬂovenizm dün oldu¤u gibi bugün
de, oligarﬂinin elinde, halklara ve
devrimcilere karﬂ› kullan›lan bir silaht›r. Halklar› birbirine düﬂürmek,
devrimcilere karﬂ› k›ﬂk›rtmak için
her f›rsatta kullan›lmaktad›r. Düzenlenen kontrgerilla eylemleri,
provokasyonlar, katliamlar ve her
f›rsatta dile getirilen; ‘Türk'ün
Türk'ten baﬂka dostu yoktur...
Türkiye Türkler’indir’ ifadeleri
bunun en ç›plak örne¤idir.
Bugün ﬂovenizmin yükseltilmesi, genel bir sürecin de¤il, özelde
Kürt halk›n›n mücadelesini ezmenin bir ürünüdür. Ama tek baﬂ›na
Kürt düﬂmanl›¤› da ﬂovenizmin
kendisi de¤ildir. Örne¤in bir K›br›s
sorunu da ﬂovenizm için malzeme
olmuﬂtur ve olmaktad›r.
Kuﬂkusuz ﬂovenizm bugünün de
bir sorunu de¤ildir. Halk›n mücadelesine paralel olarak kimi dönemlerde yükseltilen, kimi zaman geri çekilen ama objektif koﬂullar›n›n varl›¤› nedeniyle, oligarﬂinin elinde hiç
eskimeyen bir silaht›r. Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluﬂundan bu
yana egemen s›n›flar›n yönetme ve
kitleleri etki alt›na alma araçlar›n›n
baﬂ›ndad›r. Hatta “son Türk devletini ayakta tutan” ilkeler aras›nda görülür. Faﬂizmin kurumsallaﬂmas› ile
birlikte ise daha istikrarl›, sistematik bir politika haline gelmiﬂtir.
ﬁovenizmin özü, sadece ülkemize özgü de¤il, tarih boyunca “üstün

Devrimciler linç giriﬂimlerine, provokasyonlara,
ﬂovenizme karﬂ› mücadelede propagandalarla yetinmemeli, güncel politik
taleplerle de bu mücadeleyi kitlelere yaymal›d›r.
›rk, üstün insan...” anlay›ﬂ›na dayanm›ﬂt›r. Dünya halklar› onu Hitler, Mussolini gibi faﬂist rejimlerle
birlikte tart›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu
yüzden ﬂovenizm denildi¤inde akla
Hitler, Mussolini gelir.
Emperyalist ülkelerin burjuva
demokrasisinde de, bizim gibi yenisömürge ülkelerin faﬂizminde de
egemen s›n›flar›n kulland›¤› bir olgudur. Ancak ﬂovenizmin en azg›n
örnekleri ve en yayg›n kullan›m›n›n
faﬂizmde ortaya ç›kmas› rastlant›sal
de¤ildir. Faﬂizmin çok bilinen, "finans kapitalin en gerici, en ﬂoven
diktatörlü¤ü" tan›m› bu durumun
alt›n› da çizen bir tan›md›r.
ﬁovenizmin, faﬂizmle birlikte
tart›ﬂ›l›r oldu¤unu söylemiﬂtik. Asl›nda, felsefi kökenlerini Eflatunlar’a, Hegeller’e, Nietzscheler’e
kadar götürmek mümkündür. "Üstün insan, ›rk" ö¤retilerini oralarda
görebiliriz. Ancak konumuz itibariyle bu bölüme girmeden sadece
hat›rlatarak geçece¤iz.
Emperyalizm ça¤›yla birlikte gericileﬂen burjuvazi, bu sürece paralel olarak emekçilerin eﬂitlik, özgürlük talepleri karﬂ›s›nda büyük
bir korkuyu da yaﬂamaya baﬂlad›.
Irkç› düﬂüncelerin yetkinleﬂtirilmesi
de bu süreçte ﬂekillendi.
Eflatun, Hegel, Nietzsche ve
benzeri filozoflar›n "üstün ›rk", "üstün insan" teorileri, burjuvazi taraf›ndan dünya siyaset sahnesine, ül8
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kelerin ulusal politikalar›na taﬂ›nd› ve somut ifadesini sömürgecilikte buldu.
Teoriyi prati¤e taﬂ›yan ise
Avrupa emperyalistlerinden baﬂkas› de¤ildi. Üstün
›rk, aﬂa¤› ›rklar› medenileﬂtirirken, bütün yeralt› ve
yerüstü kaynaklar›na da el koyuyordu ayn› zamanda. Ki tüm bu zenginliklere “üstün ›rk” lay›k olabilirdi
sadece!
Sömürgeci Avrupa, kendi ideolojisindeki “tutarl›l›¤›n” sonucu
olarak, ﬂovenizmin en üst ifadesi
olarak Hitler’i do¤urdu.
‹talya, Almanya ve ‹spanya’da
ortaya ç›kan faﬂist partilerin ortak
özellikleri, ﬂovenizm olgusundan
baﬂka bir ﬂey de¤ildi. Bu partilerin
iktidarlara geliﬂleri ise tekelci burjuvazinin, devleti tam bask›c› bir temelde yeniden ﬂekillendirmesinin
bir ifadesiydi. Faﬂizm bu ülkelerde
kimi farkl›l›klar gösterse de devletin ve ulusun yüceltilmesi ortak
özellikleri olarak kaydedildi. Emekçilerin ayn› süreçte geliﬂen mücadeleleri karﬂ›s›nda kapitalist çark›n
güvenli¤inin birinci koﬂuluydu bu
ortak özellik. Ulusu yüceltmek,
›rkç›l›¤› yüceltmekti; böyle de oldu ve ulusun tan›m› da buna göre
de¤iﬂtirildi. “Komünizm umac›s›”
ise küçük-burjuva kitleleri korkutman›n temel demagojisi olarak kullan›ld› faﬂist partiler taraf›ndan.
En belirgin olarak Almanya’da,
üstün ›rk düﬂüncesi, ﬂovenizm, emperyalist yay›lmac›l›¤›n hem perdesi, hem de k›ﬂk›rt›c›s› olarak kullan›l›yordu. ﬁovenizmin ortaya konuluﬂu ve ayn› zamanda ﬂovenizmden
ç›kar›lan politikalar faﬂizmin demagojik yap›s›n›n da aç›k bir göstergesidir. Faﬂizm, ideolojisinin temeline
›rk›n üstünlü¤ünü oturtup, bu "ideoloji"yi y›¤›nlara benimsettikten
sonra, bunu emperyalist yay›lmac›l›¤›n tamamlamas› elbette çok zor
olmaz.
Naziler Germen ›rk›ndan halklar›n topraklar›n› iﬂgal ederken, ideolojik g›dalar›n› buradan ald›lar.
Elbette ﬂovenizmin tek iﬂlevi

emperyalist yay›lmac›l›kta görülmez, içte de s›n›flar mücadelesinin
üstünün örtülmesine hizmet eder.
Hitler'in deyiﬂiyle s›n›f mücadelesine, Marksist ideolojiye karﬂ› "zehirli bir bo¤ma gaz›d›r" üstün ›rk ideolojisi. Bu anlay›ﬂ elbette s›n›flar
gerçe¤ini demagojik olarak reddeder, yoksullu¤u, s›n›flar› aç›klamas›
ise “ikincil bir önem taﬂ›yan iç toplumsal gerginlikler de¤il" ya aﬂa¤›
›rklar›n engellemesi ya da asalak
›rklar›n bozucu etkisiydi.
‹ﬂte bu ›rkç›, ﬂovenist ideolojinin
dünya hakimiyetini sa¤lamak için
milyonlarca insan›n kan› döküldü.

T

ürkiye’de ﬁovenizm ve
Yöntemleri

Elbette burjuvazinin çocu¤unun
yeni-sömürgelere taﬂ›nmamas› düﬂünülemezdi. Faﬂizm oligarﬂilerin
yönetim biçimi olarak yeni-sömürgelere taﬂ›n›rken, Kemalist diktatörlü¤ün ilk y›llar›ndan bu yana varolan ﬂovenizm geliﬂtirildi. Ancak bizim gibi ülkelerde faﬂizm, tabandan
gelen, küçük-burjuvazi üzerinde
yükselerek iktidar olmad›, yukar›dan aﬂa¤›ya örgütlendi. Ama yine
de bir kitle taban›na ihtiyaç vard›.
ﬁovenizm iﬂte bu kitle taban›n› yaratmada etkin bir politika olarak uygulana geldi.
Ancak ülkemizde ﬂovenizmi
görmek için “üstün ›rk” temeli arayanlar, t›pk› faﬂizmin örgütleniﬂindeki yan›lg› gibi, yan›lg›ya düﬂerler.
Faﬂist ideoloji gerçek bir demagojiler bütünüdür. Tekelci burjuvazinin
ç›karlar›n› savunma oda¤›nda her
türlü kal›ba girer. Çünkü faﬂizm için
aslolan kitleleri devlete yedekleyebilmektir. Bu anlamda da faﬂizmin
tüm demagojilerinin biçimleniﬂinin
ülkeden ülkeye, süreçten sürece
farkl›l›klar göstermesinde bir çeliﬂki yoktur.
Türkiye'de ﬂovenizmin geçmiﬂinin Kemalist küçük-burjuva diktatörlü¤üne kadar gitti¤ini belirtmiﬂtik. Emperyalizm karﬂ›s›nda uzun
ömürlü olmayan Türk milliyetçili¤ini, Kürt halk›na ve çeﬂitli milliyetlere karﬂ› ilhak ve asimilasyon

“Halklar var olan, gerçek
kardeﬂli¤i pekiﬂtirmeli,
baﬂ düﬂman emperyalizme karﬂ› mücadele edilmeli ve uyan›k olunmal›d›r. Tek do¤ru yol budur.
Yoksa hangi saflarda
olursa olsun burjuva ﬂovenizmine düﬂmek emperyalizmin oyununa gelmektir, bölücülüktür.”
politikalar›yla sürdüren küçük-burjuva diktatörlü¤ü, bunu k›sa sürede
ezen ulus milliyetçili¤i konumuna
getirerek ﬂovenizme s›çratm›ﬂt›r.
"Milli burjuvazi" yaratma çabas›,
"milli ﬂuur" yaratma politikas›, ﬂovenizmin ideolojik boyutunu oluﬂturmuﬂtur.
ﬁovenizmin, Avrupa’da görülen
klasik faﬂizme uyan ideolojik biçimlenmesi ise esasta sivil faﬂist hareketin demagojisinin oda¤›na oturmuﬂtur. Üstün ›rk düﬂüncesi sivil faﬂistlerde Turanc›l›k olarak ifadesini
bulmuﬂtur. ‹ki ulusun, birçok milliyetin yaﬂad›¤› bir ülkede, saf bir
“üstün ›rk” demagojisinin tutmas›
mümkün de¤ildi. Hele, emperyalizm karﬂ›s›nda Türkiye iktidarlar›n›n düﬂtü¤ü durum düﬂünüldü¤ünde
bu demagoji tamamen zeminsiz kalacakt›r. Düﬂünün ki “Büyük Türkiye’nin” baﬂbakanlar›, Beyaz Saray
kap›lar›nda bir randevu için dilenmekte, ulusal onur ayaklar alt›na
al›nmakta, 1950’lerden bu yana ülke emperyalistler ve onlar›n kurumlar› taraf›ndan yönetilmektedir.
Oligarﬂi ﬂovenizmi klasik demagojileri üzerine geliﬂtiremeyece¤ine
göre, bunun yerine, di¤er tüm halklar›n düﬂman ilan edildi¤i, “dört
bir yan›n düﬂmanlarla çevrildi¤i”
ve “tüm uluslar›n her an Türkler’i yok etmek için haz›r bekledi¤i” psikolojik bir ortam bilinçli bir
ﬂekilde yükseltilmiﬂtir. Örne¤in, televizyonlar, kitaplar ve çeﬂitli yay›nlar son iki y›ld›r sürekli Türkiye’nin bir ‘komploya kurban gide9
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ce¤i’ fikrini iﬂliyor. Üstelik bunlar›
iﬂleyenler, ony›llard›r bu ülkeyi emperyalizm ad›na yöneten, kendi halk›na karﬂ› emperyalizm ad›na savaﬂanlard›r. ﬁimdi AB karﬂ›tl›¤› k›l›f›
üzerine oturtulan bu propaganda ile
iktidar ﬂovenizmi iktidar kavgalar›n›n malzemesi haline getirmeye çal›ﬂmaktad›rlar.
Hal böyle olunca, “vatandaﬂ”a
düﬂen vazife de do¤al olarak “Türklü¤ün savunulmas›”d›r. ﬁovenizmin
geliﬂtirildi¤i en güçlü zemin iﬂte buras›d›r.
Bir Ermeni’nin, bir Kürt’ün en
küçük hak talebinde, bunun “d›ﬂ
güçlere” ba¤lanmas› ve bir “milli
histeri” ile bast›r›lmas› yarat›lan bu
hava sayesinde mümkün olabilmektedir. Ki ﬂovenizm de¤iﬂik uluslar›n
yaﬂad›¤› topraklarda her zaman iç
düﬂmanl›klar› da yaratm›ﬂt›r.
Bugün ülkemizde ﬂovenizmin
Kürt düﬂmanl›¤› üzerinden yükseltilmesi, bu anlamda boﬂuna de¤ildir.
Bu faﬂist ideoloji nas›l Afrika’da
Apartheid olarak karﬂ›m›za ç›k›yorsa, ülkemizde de bugün Kürt düﬂmanl›¤› olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Oligarﬂik iktidar›n “Kürtler kardeﬂimizdir, bizim sorunumuz terörle” gibi söylemleri de, karakterine
uygun demagojilerden sadece biridir.
PKK yokken de Kürt halk› ﬂovenizmin a¤›r bask›s›, asimilasyon ve
inkar›na maruz kalm›ﬂ, b›rak›n
“Kürt sorunu”nu, Kürt’ün varl›¤›
bile inkar edilmiﬂtir.
Oligarﬂi, Kürt yurtsever hareketini tehlike olarak gördü¤ü süreçten
itibaren tüm kurumlar›n›, demagojilerini, politikalar›n› da buna göre
ﬂekillendirmiﬂtir. Okuldaki e¤itimden, polisinin ve askerinin kafa yap›s›na kadar kopkoyu bir ﬂovenizmi
görmek mümkündür. Ve sözde tersi
ifade edilse de oligarﬂinin ﬂovenizmi de özünde üstün ›rk, üstün ulus
düﬂüncesinden g›das›n› almaktad›r.
ﬁovenizmin Kürt düﬂmanl›¤› temelinde kulland›¤› yöntemler, özü
itibariyle klasik faﬂizmin yöntemlerinden çok farkl› de¤ildir. Örne¤in,
bugün linçlerde kullan›lan iﬂsiz kit-

lelere, yoksullu¤un, iﬂsizli¤in nedeni olarak Kürtler gösterilir. Bunu
“terör” diye ifade ederler ama gerçekte söyledikleri budur. Ya da büyük ﬂehirlerde artan suç oranlar›,
gecekondulaﬂmada adres yine ayn›d›r. Ki devletin resmi yetkililerinden burjuva bas›na kadar kapkaç›
Diyarbak›r ile bütünleﬂtirmeleri bu
anlay›ﬂ›n ürünüdür.
Adeta, Kürtler seslerini ç›karmay›p Türk olduklar›n› kabul etseler
halk›n tüm ekonomik, demokratik
sorunlar› çözülecekmiﬂ propagandas› yap›lmaktad›r. 1990’larda daha
aç›k olarak “Kürtler’in Türkler’i sömürdü¤ü” dahi dile getirilmiﬂtir. Yine, Kürt halk›n›n taleplerinin ve
mücadelesinin “d›ﬂ güçler” ile ba¤lant›s›n›n kurulmas›, hatta Kürt sorunu diye bir sorunun olmad›¤› ama
d›ﬂ güçler taraf›ndan zorla yarat›l›p
dayat›ld›¤› oligarﬂi taraf›ndan s›kça
iﬂlenen propagandad›r. Bu yolla,
halk›n “gavura alerjisi”, ulusal olarak ezilmiﬂli¤i Kürt’e düﬂmanl›¤a
kanalize edilmektedir. (Burada Kürt
milliyetçi hareketin yanl›ﬂ çizgisinin de bu konuda oligarﬂiye güç
verdi¤ini belirtmeden geçmeyelim.)
Gerçekte sorunlar›n kayna¤›n›n kapitalist sömürü sistemi ve
faﬂizm oldu¤u gerçe¤ini gizlemek
için de iyi bir zemin sunmaktad›r
tüm bu ﬂovenist demagojiler. Kimi
solcular›n, ayd›nlar›n demokratikleﬂmenin önünde engel olarak Kürt
yurtsever hareketini göstermeleri
de, oligarﬂinin ﬂovenist demagojilerine soldan kan taﬂ›maktad›r.
Bugün tüm gerici motiflerin
Kürt düﬂmanl›¤›na kanalize edilerek iﬂlendi¤i bir ortam› yaﬂ›yoruz.
ﬁovenizmin yükseltilmesi ve bilinci dumura u¤rat›lm›ﬂ, beyni zehirlenmiﬂ kitlelerin Kürtler’e yönelmesi ile do¤acak ortam, kuﬂkusuz
oligarﬂi için tüm emekçi kitlelerin
hak ve özgürlükler mücadelesini
bo¤mas›, bask›y› art›rmas› için de
bir f›rsat sunacakt›r. Nitekim bugün
linçlerin, ﬂovenist propagandalar ve
buna eﬂlik eden terör demagojisinin
ard›ndan yeni bask› yasalar› haz›rlanmaktad›r ve unutulmamal›d›r ki

bu yasalar sadece Kürt milliyetçi
hareketi için de¤il. Oligarﬂik sömürü düzeni için en büyük tehlike s›n›f
temeline dayanan bir mücadeledir
ve tasfiye edilmelidir.
ﬁovenizmi diri tutmak ve geliﬂtirmek için; asker cenazelerinden
futbol maçlar›na kadar her türlü vesileyi kullanan oligarﬂinin resmi ve
sivil yetkilileri, medyas› tam bir seferberlik halindedir.
ﬁovenizmin istisnas›z tüm biçimlerinde anti-komünizm temel
unsur olmuﬂtur. Komünizmi "ulusal
birli¤e düﬂman" ilan etmiﬂtir. Ülkemiz tarihi de bunun örnekleriyle doludur. “Geçmiﬂi sahiplenme” ad›na,
talanc› Osmanl› “ulusal gurur” haline getirilmiﬂ, böylece ﬂovenizme tarihsel bir kaynak yarat›lm›ﬂt›r. Son
süreçte yeniden Osmanl› propagandalar›n›n yo¤unlaﬂmas› da bu çerçevede düﬂünülmelidir.
Kitleleri "ulusun varl›¤› tehlikededir" ruh haline sokarak, gerçek çeliﬂkilerin üzerini örtmeye çal›ﬂan oligarﬂi, s›n›f mücadelelerini
de bu varl›¤a bir ihanet olarak damgalamay› ihmal etmemiﬂtir. Hiçbir
temeli yokken, devrimcilerin “vatan
hainli¤i” demagojisi ile karalanmas›nda oldu¤u gibi.
ﬁovenizm dini de kitleleri etkilemekte kullan›r. “Tanr›n›n yap›t›n› korumak için savaﬂ›yorum" diyen
Hitler ile ﬂovenizmle birlikte gericili¤i pompalayan oligarﬂinin zihniyeti temelde ayn›d›r. Örne¤in, gerici güruhlar Sivas’ta, Maraﬂ’ta bu ﬂekilde kullan›lm›ﬂlard›r. Gericili¤in
beslendi¤i ümmetçilik, ›rkç›l›¤a tezat gibi görünse de hem devrimci
düﬂmanl›¤›nda, anti-Kürt’çülükde
birleﬂebilmektedirler, hem de ülkemizdeki islamc›l›¤›n ﬂekilleniﬂinden
dolay›, gericilik kendi özünde de
ﬂovenizmle içiçe geliﬂmektedir.
Fark ﬂu ki örne¤in Osmanl›n›n “üç
k›tadaki hakimiyeti” ﬂovenistler taraf›ndan “Türkçülü¤ün hakimiyeti”
olarak Turanc›l›k propagandas› için
kullan›l›rken, gericiler taraf›ndan da
“müslümanl›¤›n hakimiyeti” olarak
propaganda edilmekte ve o günlere
özlem duyulmaktad›r.
10
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arikat›m›z; Halklar›n
Birlikte Mücadelesidir

B

Vatanseverlik ile burjuva milliyetçili¤i ve ﬂovenizm aras›nda hiçbir benzerlik bulunmad›¤› gibi, halk›n vatansever duygular›n›n ﬂovenizm taraf›ndan kullan›lmas›na da
izin verilmemelidir. ﬁovenizmle
mücadelede en baﬂta yads›nmamas›
gereken olgu budur. ﬁovenizmi kullanarak kitleleri k›ﬂk›rtanlar›n karﬂ›s›na, gerçek vatanseverlerin devrimciler oldu¤u gerçe¤iyle ç›k›lmal›d›r. Türkiye devrimci hareketinin
tarihi bu konuda zengin pratiklerle
doludur.
Bugün ﬂovenizme, linç giriﬂimlerine karﬂ› barikat kurmak, devrimcilerin önündeki temel görevlerden
biridir. Bu mücadele ayn› zamanda
anti-faﬂist bir mücadeledir. Kürt
milliyetçi hareketin ﬂovenizmi güçlendiren anlay›ﬂ›na karﬂ› ideolojik
mücadele sürdürülürken, öte yandan halk kitlelerinin oligarﬂi taraf›ndan bir güruh haline getirilmesine
karﬂ› fiili, ideolojik, politik olarak
mücadele yükseltilmelidir.
Kürt, Türk ve her milliyetten
halklar›m›z›n ulusal onurlar›n›
ayaklar alt›na alan, ezen, sömüren,
sindirmeye çal›ﬂan emperyalizme
ve oligarﬂiye karﬂ› bu mücadelede
ba¤›ms›zl›k vurgusu ön plana ç›kar›lmal›d›r. Halklar›n kardeﬂli¤i ve
birlikte mücadelesi ile tüm sorunlar›m›za çözüm bulunabilece¤i, bu
mücadelenin temel slogan›d›r. Unutulmamal›d›r ki ﬂovenizm halklar›
bölüp parçalamay›, birbirine düﬂmanlaﬂt›rarak, sorunlar›ndan uzaklaﬂt›rmay› hedefler. Halk kitlelerine
sorunlar›n›n as›l kayna¤›n› göstermeli, bunun için birlikte mücadeleyi örgütlemenin zeminini örmeliyiz.
Yaz›m›za Hüseyin Cevahir’den
bir al›nt›yla nokta koyal›m:
“Halklar var olan, gerçek kardeﬂli¤i pekiﬂtirmeli, baﬂ düﬂman
emperyalizme karﬂ› mücadele edilmeli ve uyan›k olunmal›d›r. Tek
do¤ru yol budur. Yoksa hangi saflarda olursa olsun burjuva ﬂovenizmine düﬂmek emperyalizmin oyununa gelmektir, bölücülüktür.”

Provokasyon ve linç politikas›n›n

kurmaylar› ve tetikçileri

L‹NÇ,
Türkiye
halklar›n›n
de¤il,
egemen
s›n›flar›n
kültürüdür

6 Nisan'da Trabzon’la baﬂlayan süreci bir hat›rlayal›m:
6 Nisan 2005 tarihinde; Trabzon'da
F tipleriyle ilgili bildiri da¤›tan TAYAD’l›lara, polisin baﬂlatt›¤›, faﬂistlerin
yerald›¤› linç giriﬂimi yaﬂand›. Polis
bizzat provoke eden konumundayd›.
MHP ve Türk-‹slamc› tarikatlar “bayrak
yak›ld›” yalan›n› yayd›lar. Vali, belediye baﬂkan› baﬂta olmak üzere yerel yöneticiler TAYAD’l›lar› suçlad›, linç güruhuna sahip ç›kt›. Emniyet müdürü
linç güruhuna “teﬂekkür” etti. Baﬂbakan
Erdo¤an, durumu “vatandaﬂlar›n hassasiyeti” olarak de¤erlendirdi. Benzer de¤erlendirmeler, burjuva bas›ndan, di¤er
burjuva partilerine kadar yap›ld›. “Sosyal demokrat” CHP, “solcu” Cumhuriyet Gazetesi de bu kervandaki yerlerini
ald›lar ve AKP karﬂ›tl›¤› ad›na faﬂist,
ﬂovenist bir dalgay› körükleyerek, linç
güruhunu masumlaﬂt›rd›lar. Yarg› ise
lince maruz kalanlar› tutuklayarak, linç
giriﬂimlerine yarg› cephesinden de cesaret verdi.
10 Nisan 2005’te yine Trabzon'da
basın açıklaması yapmak isteyen TAYAD’l›lara bir grup faﬂist sald›rd›. Bu
kez kitleleri harekete geçirememiﬂlerdi
ama yine polisin korumas›ndayd›lar.
‹ki gün sonra, Trabzon'daki linç giriﬂimini protesto etmek isteyen Gençlik
Derne¤i üyeleri, Adapazarı Kültür Merkezi önünde, 100 kiﬂilik faﬂist güruhun
sald›r›s›na maruz kald›. Her ﬂey polisin
gözü önünde gerçekleﬂti, sald›r›ya kat›lanlar, yönlendirenler daha sonra bas›na
da övünerek demeç vermelerine karﬂ›n
ne tutukland›lar ne de haklar›nda soruﬂturma aç›ld›.
20 Temmuz 2005 tarihinde ise bu
kez U¤ur Kaymaz ve Ahmet Kaymaz'ın
infaz edilmesi davas› nedeniyle Eskiﬂehir'e giden demokratik kitle örgütlerinin
üyelerine yönelik, sivil polislerin de
aralar›nda bulundu¤u bir grup faﬂist sald›rd›.
11
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Ve son süreçte; Bursa, Maçka, Seferihisar, Cunda Adas›... süreç ayn› ﬂekilde devam ettirildi.
Dikkat edin hiçbir linç giriﬂiminde
sald›rganlar gözalt›na al›nm›yor, tutuklanm›yor, cezaland›r›lm›yorlar. Aksine
ma¤durlar tutuklan›rken, devletin en tepesinden yereldeki yöneticiye kadar,
sald›rganlar “vatandaﬂ-yurttaﬂ” diye
masumlaﬂt›r›l›p cesaretlendiriliyorlar.
Hiçbir provokasyan, linç giriﬂimi ya
da faﬂist sald›r› durup dururken yaﬂanm›yor, “bir anl›k patlama”n›n ürünü de
de¤ildirler. Ya devletin örgütlemesi ya
bilgisi dahilinde yaﬂanmakta ya da onlar›n yaratt›¤› havan›n etkisiyle ortaya
ç›kmaktad›r. Elbette sosyolojik etkenler
gözard› edilemez ama as›l olarak bu süreç bilinçli bir ﬂekilde baﬂlat›ld› ve sürdürülmektedir.
Genelkurmay’›n, Mersin’de bayrak
provokasyonunun ard›ndan yapt›¤›
aç›klamay› hat›rlay›n. Resmen halka
ça¤r›lar yap›l›yor, bu topraklarda yaﬂayan insanlar›n bir bölümü “sözde vatandaﬂ” ilan ediliyordu.
6-7 Eylül ya¤ma olaylar›ndan bu yana bak›n, ony›llard›r generallerin ülkeyi
böyle yönetti¤ini görürsünüz. Ya provokatif bir kontra eylemi yaﬂama geçirilir,
ya halk›n kimi “kutsal” de¤erlerine yönelik yalan haberler yay›l›r ve provokasyonlar yarat›l›r. MGK Genel Sekreterli¤i’ne ba¤l› Toplumla ‹liﬂkiler Daire
Baﬂkanl›¤›, y›llarca temelde bu tür faaliyetlerin kurmayl›¤›n› yürütmüﬂtür.
Halk›n k›ﬂk›rt›lmas›, yönlendirilmesi,
“terör” demagojisi ve kimi korkular›
yayarak faﬂist politikalar›n destek gücü
haline getirilmesi vb. politikalar “psikolojik savaﬂ” ad›yla yaﬂama geçirilmiﬂtir.
Bakmay›n “halka sükunet ça¤r›lar›”
yap›yor olmalar›na. Gerçekte kontrollerinde bir ﬂovenist dalgan›n ve her an harekete haz›r bir linç güruhunun bulunmas›n› isterler. Daha geçen hafta generaller, “teröre karﬂ› topyekün mücadele”

ça¤r›lar› yap›yorlard›. Peki kimdi
bu “topyekün mücadeleyi” yapacak olanlar. Devlet güçleri için
özel bir ça¤r›ya
gerek olmad›¤›na
göre... Cunda’da,
Maçka’da, Seferihisar’da verildi
bunun cevab›.
2. Ordu Komutan› Org. ﬁükrü Sar››ﬂ›k, Malatya’da 30 A¤ustos
Zafer Bayram›
kutlamalar›nda
yapt›¤› konuﬂmada bak›n ne diyor:
“Bütün halk›m›za da mesaj veriyoruz. Ülke bir
mücadele içinde. Halkla beraber terörün ortadan kald›r›lmas› gerekir... Vatandaﬂlar›n çok dikkatli hareket etmesi, provoke edilmemeleri
gerekir. Ülke ve yöre halk›n›n dikkatli hareket etmesi laz›m yoksa bu
mücadelede yanl›ﬂ hareket ederlerse terörün bölge insan›na zarar› dokunur.”
General Malatya’dan özellikle
Kürt halk›na sesleniyor; hak talep
ederseniz, eylem yaparsan›z, biz de
bat›da birilerini harekete geçirir
provokasyon yarat›r›z ve bundan siz
zarar görürsünüz.
“Provoke edilmemeleri gereken
vatandaﬂ” kim ve kimler provoke
edecek?
“Provoke edilmemeleri gereken
vatandaﬂ”; Trabzon’dan Seferihisar’a provoke olan ve bunu da linç
giriﬂimi ile gösteren “vatandaﬂ”t›r.
Trabzon’daki linç giriﬂiminin ard›ndan, “TAYAD’l›lar da vatandaﬂ›n
hassasiyetini gözetsin” diyen iktidar yetkilileri, burjuva bas›n da ayn›s›n› söylemiyor muydu? Bu mant›¤a göre, linç güruhu, baz› kesimlerin eylem, talep ve davran›ﬂlar› nedeniyle “hakl›” olarak “provoke
olan vatandaﬂlar”d›r. Hukukmuﬂ,
hak ve özgürlüklermiﬂ, lincin top-

lumsal yap›y› tahrip etmesiymiﬂ,
halklar›n bir çat›ﬂmaya sürüklenmesiymiﬂ; bunlar›n hiçbir önemi yoktur bu kafaya göre. Halk sindirilsin,
“terör” dedikleri mücadeleler ezilsin de, ne olursa olsun!
6-7 Eylüller, Kanl› Pazarlar, Maraﬂlar, Çorumlar hep bu mant›k taraf›ndan yarat›lm›ﬂt›r. “Provoke olmaya haz›r vatandaﬂ” bulmakta da
hiç zorluk çekmemiﬂlerdir. Çünkü
kimi zaman MHP, kimi zaman gerici güçler olarak karﬂ›m›za ç›kan bu
kesimler, zaten bu oyunda gönüllü
olarak rol almaktad›rlar.
Genelkurmay, MHP ony›llard›r
bu oyunu sahneliyorlar.
MHP’nin “vatan-millet-bayrak”
demagojilerinin arkas›na saklanarak
döktü¤ü kan› herkes bilmektedir.
Faﬂist hareket bu misyonunu asla
terk etmemiﬂtir. Bugün “elinize silah de¤il bilgisiyar al›n” gibi tiyatro
oyunlar›na ancak, inanmak isteyenler ve faﬂist hareketi aklama amac›
taﬂ›yanlar inan›rlar. Ülkeyi boydan
boya kuﬂatan Amerikan üslerine,
IMF dayatmalar›na karﬂ› hiçbir
“hassasiyeti” olmayan MHP’nin,
“bayra¤› koruma” ad›na insanlar›
lince soyunmas›ndaki sahte milliyetçili¤i ise ayr› bir tart›ﬂma konu12
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sudur. Tarihleri boyunca oligarﬂinin
ve emperyalizmin verdi¤i rolü oynam›ﬂlar ve bunun karﬂ›l›¤›nda da
iktidar nimetlerinden yararland›r›lm›ﬂlard›r. MHP bugün de provokasyon politikas›n›n baﬂ tetikçisi olmaya devam etmektedir.
1969’un Kanl› Pazar’›nda emperyalizme karﬂ› ba¤›ms›zl›¤› savunan gençli¤in üzerine sal›nan gerici
güruh, Mehmet ﬁevki Eygiler’in
“Kalk›n ey ehli Müslüm; din elden
gidiyor” fetvalar› ile k›ﬂk›rt›l›rken,
2005’in Trabzon’unda MHP’li ö¤retmen Mehmet Ulusal, “vatan elden gidiyor; vurun bunlar› servetim
sizin olsun...” fetvalar›yla ayn›
oyunda kendilerine verilen rolleri
oynuyorlar.
Ne iktidar›n, ne de düzen partilerinin bu oyunun karﬂ›s›nda hiçbir
itirazlar› yoktur. Birço¤u iktidarlar›
döneminde provokasyon, linç politikalar›na ortak ve destekçi olmuﬂlard›r. Provokasyon bir devlet politikas› olarak uygulanmaktad›r bu
ülkede.
Trabzon’da valisi, emniyet müdürü ile devletin temsilcilerinin
aç›klamalar› biliniyor. ‹ﬂte Seferihisar; orada da ayn› tablo ç›k›yor karﬂ›m›za. Seferihisar Kaymakam› ve

Belediye Baﬂkan› ve Jandarma Komutan› linç giriﬂiminin baﬂ›nda,
hatta bizzat içindeler. Ve elbette yine MHP’li faﬂistlerle kolkolalar.
Bugün AKP de bu politikan›n
karﬂ›s›nda de¤ildir. Trabzon’dan bu
yana yaﬂananlara bak›n; AKP iktidar› provokasyonlar› önleme ad›na
hiçbir ﬂey yapmam›ﬂt›r. ‹çiﬂleri Bakan›, “provokasyonlara dikkat” genelgeleri yay›nl›yor ama ayn› bakanl›¤a ba¤l› polisler bizzat provokasyonlar›n baﬂ›nda, önünde yer
al›yorlar. Emniyet Genel Müdürlü¤ü Sözcüsü ‹smail Çalıﬂkan, daha
geçen hafta yapt›¤› bilgilendirme
toplantısında gazetecelerin sorusu
üzerine linç giriﬂimlerini, “Vatandaﬂlarımız terör olaylarına karﬂı duyarlı. Ancak bazen olumsuz görüntüler ortaya çıkabiliyor” diye de¤erlendiriyordu. “Olumsuz görüntü”
dedi¤i s›radan bir olay de¤il, linç.
Ama muhalif olan›n linç edilmesi
anlay›ﬂ›, Osmanl›’dan bu yana terk
edilmeyen bir politika olunca, linç
de destek görmektedir.
Cumhuriyet Gazetesi, Denizli'nin Sarayköy ‹lçesi’nde polis
merkezinde tutulan san›¤›n linç
edilmek istenmesi haberini, “Her
gün linç giriﬂimi” gibi, durumu
özetleyen bir baﬂl›kla verirken, spotunda; “Mersin'de baﬂlayan furyan›n, devletten gelen uyar›lara karﬂ›n yurda yay›ld›¤›n›” söylüyordu.
(29 A¤ustos)
Gerçekten “devletten gelen uyar›lara ra¤men” miydi bu yaﬂananlar? Gerek iktidardan, gerek polis
ve ordudan yap›lan bütün “sa¤duyu” ça¤r›lar› ayn› kesimlerce tekzip
edilen ça¤r›lard›r. Linç giriﬂimini
“vatandaﬂ tepkisi” diye adland›ranlar, sanki iki taraf çat›ﬂ›yormuﬂ gibi,
Trabzon üzerine, “iki tarafa da yak›n durmayacaklar›n›” söyleyen
baﬂbakanlar›n sa¤duyu ça¤r›lar›n›n
bir anlam› olabilir mi?
Tek bir provokatörün cezaland›r›lmas›n› b›rak›n, hükümet taraf›ndan, provokasyonlar ve linç giriﬂimleri üzerine tutarl›, karﬂ› duran bir
aç›klama dahi yap›lmam›ﬂt›r. Aksine
her aç›klamalar›nda mutlaka meﬂru-

Kürt milliyetçi hareketi
ezmek, devrimci mücadeleyi tasfiye etmek,
halk›n mücadelesini
bast›rmak gibi amaçlar›n yan›s›ra, oligarﬂinin
kendi içindeki iktidar
kavgalar›n›n ürünü olarak tertiplenen provokasyon ve linç giriﬂimlerinin önüne geçmek, en
baﬂta iktidar›n sorumlulu¤udur. Göstermelik
aç›klamalarla AKP sorumluluktan kurtulamaz. Provokasyonlar,
linç giriﬂimleri sürdükçe
AKP’nin sorumlulu¤u
da sürecektir.

laﬂt›ran, masumlaﬂt›ran ifadelere
yerverilmiﬂtir. Bu durum da, iktidar
olmaktan kaynakl› sorumluluklar›n›
daha da a¤›rlaﬂt›ran bir unsur olarak
tarihin sayfalar›na yaz›lm›ﬂt›r.
Linç giriﬂimlerinde önemli bir
unsur olarak da medya karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r. Sözde linç giriﬂimlerini eleﬂtirenler de olmaktad›r. Ama
en eleﬂtirel yaklaﬂan dahi, örne¤in
PKK’li ise lincin çok da karﬂ› ç›k›lacak birﬂey olmad›¤›n› düﬂünmektedir. Mesela, linç giriﬂimleri eleﬂtirilirken, halk›n “PKK’li zannetti¤i”
söylenmektedir. Yani, PKK’li ise
eleﬂtirilecek bir durum yoktur. Kulland›klar› dile bak›n, pekala 12 Eylül öncesinin eli kanl› MHP’liler oldu¤unu bildikleri kalabal›klar için
“vatandaﬂ” deyimini kullanmaktad›rlar. Orada MHP’li olmayan kimi
k›ﬂk›rt›lm›ﬂ unsurlar›n bulunmas›n›n bir önemi yoktur; e¤er bir ortaça¤ uygulamas› olan linç varsa, orada sadece güruh vard›r.
Örne¤in, Maçka’da yaﬂanan
ikinci linç giriﬂiminin ard›ndan 28
13
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A¤ustos tarihli baz› gazetelerin haber baﬂl›klar›na bak›n: Takvim Gazetesi manﬂetten “PKK’y› horon
tepti” diye verdi¤i haberin spotunda, “Maçka’da komiser vurup kaçan teröristi, beﬂ gün sonra Karadeniz delikanl›s› yakalad›. Halk
kahramanlar› ba¤r›na bast›. Maçka
sabaha kadar horon tepti” diyerek,
linç giriﬂimini bayram ilan ediyordu. Gözcü Gazetesi “Karakolun
önünün bayram yerine çevrildi¤ini”
müjdelerken, Halka ve Olaylara
Tercüman ile Dünden Bugüne Tercüman da lince alk›ﬂa duran manﬂetleriyle “teröre karﬂ› topyekün
mücadele”de harekete geçirilen güruhu “kahraman halk” ilan ediyorlard›. Milliyet ise; “‘terörist yakaland›’ bayram›” baﬂl›kl› haberinde,
bu haleti ruhiyeyi normalleﬂtirirken,
kullan›lan resim anlaml›yd›. Bir subay ile linç güruhundan bir faﬂist
kucaklaﬂ›rken gösteriliyordu. Devlet ile devletin yard›mc› güçleri
misyonunu 12 Eylül’den bu yana
sürdürenlerin gözyaﬂartan kucaklaﬂmas›yd› bu.
Cumhuriyet Gazetesi de 29
A¤ustos tarihli nüshas›nda; PKK’linin “yurttaﬂlar” taraf›ndan linç edilmeye çal›ﬂ›ld›¤›n› yazarken, ayn›
haber içinde, Trabzon, Samsun, Sakarya’da yaﬂananlar da hat›rlat›larak, TAYAD'l›lara linç giriﬂiminde
bulunanlar için “yurttaﬂlar” kavram›
kullan›l›yordu.
En basitinden hiçbirinin akl›na,
“ey vatandaﬂ, bir suç ve suçlu varsa,
kanunlar var, size ne oluyor” gibi
sorular› sormak dahi gelmiyordu.
Oligarﬂinin her provokasyonunda amaç farkl› olsa da, örgütleyenleri hep ayn› olmuﬂ, hep halk zarar
görmüﬂtür. Bugün de böyledir.
Kürt milliyetçi hareketi ezmek,
devrimci mücadeleyi tasfiye etmek,
halk›n mücadelesini bast›rmak gibi
amaçlar›n yan›s›ra, oligarﬂinin kendi içindeki iktidar kavgalar›n›n ürünü olarak tertiplenen provokasyon
ve linç giriﬂimlerinin önüne geçmek, en baﬂta iktidar›n sorumlulu¤udur. Göstermelik aç›klamalarla
AKP sorumluluktan kurtulamaz.

Trabzon Halk› Linç Giriﬂimi
Hakk›nda Ne Düﬂünüyor?
Bir anket çal›ﬂmas›n›n sonuçlar›

L‹NÇ,
Türkiye
halklar›n›n
de¤il,
egemen
s›n›flar›n
kültürüdür

Haklar ve Özgürlükler Cephesi'nin
may›s ay›ndan beri Trabzon'da sürdürdü¤ü “Trabzon'da linç giriﬂimi” baﬂl›kl›
anket çal›ﬂmas›, geçti¤imiz günlerde
sona erdi. Bu kapsamda, 1000 kiﬂi ile
yüzyüze görüﬂüldü. Çal›ﬂma a¤›rl›kl›
olarak Trabzon merkezinde yürütülürken Vakf›kebir, Tonya, Beﬂikdüzü, Düzköy, Sürmene, Of ve Maçka ‹lçeleri’nde
de gerçekleﬂtirildi. Sorular halk›n de¤iﬂik kesimlerine yöneltildi. Esnaf, ﬂoför,
memur, iﬂçi, köylü, iﬂportac› gibi mesleklerden rastgele seçilen insanlarla birlikte, de¤iﬂik siyasi partilerin il ve ilçe
baﬂkanlar›, belediye baﬂkanlar› ile görüﬂmeler yap›ld›. HÖC’lüler bu çal›ﬂma
boyunca kimi zaman bir kahvehanede,
kimi zaman bir otobüste, parkta, berberde, markette... anket yap›lan say›n›n
çok üzerinde insana gerçekleri anlatt›lar. Hat›rlatmak istedi¤imiz bir baﬂka
nokta da, 6 Nisan'da linç edilmek istenenlerin de bu çal›ﬂmada yeralm›ﬂ olmalar›d›r. Binlerce insan bu kez onlarla
yüzyüze geldi, onlar› dinledi.

“TAYAD’l›lar Haks›zl›¤a
Maruz Kald›lar”

1

Ankete kat›lan 1000 kiﬂiden %65'i
olay› ilk olarak, “Türk bayra¤› yak›ld›,
PKK bayra¤› aç›ld›, teröristler ﬂehre indi, bayrak yerde süründü" vb. ﬂekilde
duydu¤unu belirtirken, % 20'si bildiri
da¤›tanlara sald›r›n›n nedeni “bayrak
yak›ld› diye” ﬂeklinde izah ediyor.
Bayra¤› yakma gibi bir ﬂeyin olmad›¤›n› ö¤rendi¤inde ne düﬂündükleri soruldu¤unda ise, % 20'si “zaten
inanmad›¤›n›”, % 47'si olanlara üzüldü¤ünü ve TAYAD'l›lar›n haks›zl›¤a u¤rad›¤›n› düﬂündü¤ünü belirtti. % 16's›
kand›r›lm›ﬂl›¤a tepki duydu¤unu, % 4'ü
böyle bir ﬂey duymad›¤›n›, % 12'si
umursamad›¤›n›, % 6's› bilinçsiz bir
toplumda yaﬂad›¤›m›z›, % 4'ü denmiﬂsede bunun halk› yat›ﬂt›rmak için söy14
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lendi¤ini, inanmad›¤›n›, % 1'i ise Trabzon'un yap›s›n›n aç›¤a ç›kt›¤›n› belirtti.

“Linç Giriﬂimcilerinin Ulusal De¤erlerle ‹lgisi Yok”

2

Anket çal›ﬂmas›n›n baﬂlang›c›nda;
Linç olay›nda ülkü ocaklar› ve Trabzonspor Taraftarlar Derne¤i üyelerinin
kullan›lm›ﬂ olmas›n› neye ba¤lad›klar›
soruldu. Ancak Taraftarlar Derne¤i, aldat›ld›klar›n› belirterek, anketten isimlerinin ç›kar›lmas›n› talep ettiler. Bu
aﬂamadan sonra ise, sadece ülkü ocaklar›’n›n ismi an›larak yap›ld›.
% 48'i “ülkücülerin bu provokasyona alet edilmek isteniﬂini onlar›n kavgac›, serseri yanlar›na” ba¤l›yor. % 32'si
“ülkücüler böyle bir ﬂey yapmaz, bu
provokasyona özel olarak alet edilmediler” cevab› verirken, % 7'si milliyetçiliklerine ba¤l›yor. % 9'un yorum yapmaktan kaç›nd›¤› bu soruya % 4'lük bir
kesim de sorunun onlara indirgenecek
kadar basit olmad›¤› görüﬂünde.
Linç giriﬂiminde “bayrak, vatan” gibi kavramlar›n kullan›l›ﬂ›ndan yola ç›k›larak, linç giriﬂiminde bulunanlar gerçekten ulusal de¤erlere sahip ç›kan
kiﬂiler olup olmad›¤› da soruldu.
Bu soruya cevap veren 1000 kiﬂiden
%59'u “linç giriﬂimine kat›lanlar›n ulusal de¤erlere sahip ç›kmak isteyen kiﬂiler olmad›¤›n›; serseri, iﬂsiz, k›ﬂk›rt›lm›ﬂ, bilinçsiz insanlar” oldu¤unu düﬂünüyor. %18'i “bu tür insanlar da vard›”
derken, ayn› oranda bir kesim de “milliyetçi, ulusal de¤erlere sahip ç›kan insanlar” oldu¤unu belirtiyor. %5’i ise
yorum yapmaktan kaç›n›yor.

“Yetkililerin Beyanlar›
K›ﬂk›rt›c› Rol Oyand›”

3

Linç giriﬂiminin öncesi ve sonras›nda, hükümetten siyasi partilere kadar

kargaﬂa ç›karma,
hedef ﬂaﬂ›rtmak
Solcular›, TAYAD’›
susturmak
Bildiri içeri¤ini
duyurmamak
Baz› kesimlerin
sesini duyurmak
Milliyetçi t›rman›ﬂ›
sa¤lamak
Bildiri da¤›t›m›
zamans›zd›...
Bilmiyorum

çeﬂitli aç›klamalar yap›ld›. Trabzon
yerelinde de valisi, belediye baﬂkan› ve çeﬂitli kuruluﬂlar aç›klamalarda bulundular. Peki, bu aç›klamalar
halk›n gözünde nas›l bir etki yaratm›ﬂt›. Nas›l de¤erlendirmiﬂlerdi bu
aç›klamalar›?
‹ﬂte 1000 kiﬂinin cevaplar›:
% 31'i aç›klamalar› “k›ﬂk›rt›c›,
yetersiz, popülist, inand›r›c› bulmuyorum” gibi cevaplarla de¤erlendirirken, % 5'i “baﬂka türlü olmazd›"
cevab› verdi. % 16's› "yat›ﬂt›r›c›"
bulurken, % 2'si yorum yapmad›.
Ve % 4 gibi bir kesim de bu aç›klamalar› "umursamad›¤›n›” ifade etti.

4

“Provokatörler Kitlenin
Bilinçsizli¤ini Kulland›”

Peki, Trabzonlular, bu kadar kolay k›ﬂk›rt›lmay›, bir baﬂka deyiﬂle
“galeyana gelmeyi” neye ba¤l›yorlard›. 250 kiﬂi, yani % 25'i “cehalet”
cevab› veriyor bu soruya. % 16's›
"yay›lan haberlerin k›ﬂk›rt›c›l›¤›n›n
yüksekli¤ine”, buna yak›n bir kesim; % 15'i de “milli hassasiyet ve
duyarl›l›kla” aç›kl›yor.
Di¤er cevaplar ise ﬂöyle s›ralan›yor: % 12 “Trabzon'un yap›s›na”,
% 2 ekonomik s›k›nt›lara, iﬂsizli¤e
vb. etkenlere, % 7 bilmiyorum.
Burjuva bas›nda “ayd›n” s›fatl›
kimi yazarlar, o süreçte “Trabzon’da F tipi yok ki neden TAYAD

“Provokasyonu Devlet
Düzenledi”

6

Ankette yer alan sorulardan biri de, bu provokasyonu kimin düzenledi¤i ﬂeklindeydi.
Ankete kat›lan 1000 kiﬂiden;
% 38'i provokasyonu düzenleyeni;
“Devlet, düzen, MGK, AKP,
MHP, Polis..." gibi egemen güçlerle tan›mlad›.
% 10'u PKK derken, % 5'i TAYAD'›, % 2'si de hem TAYAD
hem de MHP'yi ifade etti.
% 10'u medya derken, % 5 tarikat
ﬂefi Haydar Baﬂ'›n örgütledi¤ini
düﬂündü¤ünü ifade etti.
% 20'lik bir k›sm›n›n “bilmiyorum” cevab› verdi¤i soruya,
% 10'u olay›n provokasyon olmad›¤›n› dile getirdi.
orada bildiri da¤›tt›” gibi, akla mant›¤a da, hak ve özgürlükler mücadelesine de ayk›r› ﬂeyler yazm›ﬂlard›.
Trabzon halk› da böyle mi düﬂünüyordu?
Ankete kat›lan 1000 kiﬂiden
% 90'› “F tipi hapishane yok diye
Trabzon'da F tipine karﬂ› ç›kmak
yanl›ﬂ de¤ildi, bir haks›zl›¤a her
yerde karﬂ› ç›kabilir insanlar” cevab›yla, köﬂe yazarlar› gibi düﬂünmedi¤ini ifade etti. Onlar gibi düﬂü15
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nenlerin oran› ise sadece % 5'te kald›. Ay›n oranda bir kesim de cevaps›z b›rakt›.

Bir Hakka
5“Demokratik
Sald›r› Endiﬂe Verici
HÖC’lüler 1000 kiﬂiye, sald›r›
günü da¤›t›lan TAYAD bildirilerini
okuyup okamad›klar›n› da sordu.
% 82'i okumad›¤›n› ifade ederken, geriye kalan› gazetelerden, arkadaﬂ›ndan alarak vb. biçimde okuduklar›n› söyledi. Okuyanlara, bildiri içeri¤i hakk›nda da soru yöneltildi. Onlar›n % 2’si tecriti bu bildiriyle ilk kez duydu¤unu belirtirken,
% 8’i emperyalizmin bir uygulamas› olan tecritin kald›r›lmas› gerekti¤ini % 4'ü “F tiplerindeki teröristlerin her ﬂeyi hak etti¤ini” belirtmiﬂtir. % 4'ü ise "bu sorun halk› ilgilendirmiyor" cevab› vermiﬂtir.
TAYAD’l›lar›n demokratik haklar›n› kullan›rken sald›r›ya maruz
kalmalar› ise en çok tart›ﬂ›lan konular›n baﬂ›nda geliyordu. Ankete kat›lanlar›n % 80'i bu durumun kendilerini endiﬂelendirdi¤ini belirterek
eleﬂtirirken, % 20'si tersine, hiçbir
endiﬂe duymad›¤›n›, umursamad›¤›n› dile getirdi.
Ankette yeralan son soru ise bu
tür provokasyonlar›n tekrar yaﬂanmamas› için ne yap›lmas› gerekti¤i
üzerineydi. % 32'si “e¤itim” derken, % 30'u “TAYAD'l›lar kendini
halka daha iyi tan›tmal›” gibi bir cevap verdi. % 15'i toplumsal mutabakat, birlik, güven ve bar›ﬂ gerekti¤ini ifade ederken, % 6's› yap›labilecek bir ﬂeyin olmad›¤›n›, ayn› oranda bir kesim ekonomik iyileﬂmenin
gerekti¤ini ifade etti. % 4'ünün “eylem yap›lmas›n” cevab› verdi¤i soruya, % 2'si “adalet” % 1'i “TV'ler
denetlenmeli”, % 4 “TAYAD'l›lar
uyan›k olmal›” cevaplar› verdi.
***
Anket, ortaya koydu¤u gerçeklerin yan›nda, kitle çal›ﬂmas›n›n önemine de iﬂaret etmektedir. Biz kitlelere gitmedi¤imizde, gerçekleri
ulaﬂt›rmad›¤›m›zda, büyük oranda
gerici, faﬂist propagandalar›n etkisinde kalmalar›, kaç›n›lmazd›r.

“Uzlaﬂmac› sendikac›ya” sermayeden alk›ﬂ

Grev, Toplu Sözleﬂme Hakk›
Hangi Bahara Kald›?
Hükümet ile memur sendikalar› aras›nda süren toplu görüﬂmelerde, 29 A¤ustos günü
yap›lan 4. tur sonucunda anlaﬂma sa¤land›. Türk KamuSen ve Memur-Sen hükümetle ücret konusunda mütabakata var›rken, KESK anlaﬂmaya
ﬂerh koydu.
Baﬂbakan Erdo¤an’›n da
bir aﬂamas›nda kat›ld›¤› görüﬂmelerin sonunda, hükümet, “birinci ve ikinci alt› aylar için yüzde 2.5'lik oranlarda genel zam, ek ödeme almayan
memurlara da 40'ar YTL seyyanen
zam" önerisini sundu. Türk KamuSen ve Memur-Sen bu öneriyi kabul
ederken; KESK ﬂerh koydu. Buna
göre; temmuz itibariyle en düﬂük
memur maaﬂ›n›n 120 YTL art›ﬂla
750 YTL'ye yükseltilece¤i aç›kland›. Hükümet, emekçilere verece¤i
paray›, “bütçeye 3 milyar 790 milyon ilave yük getirecek” diye aç›klayarak, IMF ve sermayenin istekleri d›ﬂ›nda, her ﬂeyi bir yük olarak
gördüklerini ortaya koydu.
Türk Kamu-Sen ile MemurSen'in temsil etti¤i 8 iﬂkolundaki bu
uzlaﬂmaya karﬂ›n, KESK yetkili oldu¤u 3 iﬂkolu için Uzlaﬂt›rma Kuruluna baﬂvurdu.

“Uzlaﬂmaya haz›r”
girdiler, uzlaﬂt›lar
Görüﬂmeler öncesi baﬂbakanl›k
önünde aç›klama yapan konfederasyon baﬂkanlar›, ücret taleplerinde
revizyona gittiklerini aç›klarken,
uzlaﬂma mesajlar›n› daha aç›k verdiler.
Kamu Sen ve Memur-Sen, uslu
devlet sendikas› tav›rlar›n› ortaya
koyarken, KESK Genel Baﬂkan› ‹smail Hakk› Tombul da, “ayk›r›” olmad›klar›n›, ücrette revizyona gide-

bileceklerini belirtti ve “uzlaﬂmaz
bir tavr›n içinde de¤iliz. Ancak tek
tarafl› uzlaﬂma olmaz" sözleriyle dile getirdi. KESK adeta; M. Ali ﬁahin’in tehdidinin ard›ndan, burjuva
bas›nda Taha Akyol gibi kimi yazarlar›n eleﬂtirdi¤i, “eski, 12 Eylül öncesinin D‹SK tarz›” diye ifade ettikleri çizgide olmad›klar›n› ispatlamaya, örnek gösterilen Avrupa sendikac›l›¤›n› benimsedikleri mesaj›
vermeye çal›ﬂ›yordu.
Elbette, masaya oturman›n bir
yan› anlaﬂmad›r. Ama bu anlaﬂma,
emekçilerin ç›kar›naysa bir anlam
ifade edebilirdi. Ama art›k tüm görüﬂmelerin ücret üzerinden döndü¤ü, grevli sendika hakk›n›n “rutin
gündem” olarak konuﬂulup bir yana
b›rak›ld›¤›, AKP iktidar›n›n “Anayasa paketimizde getirece¤iz” aldatmacas›na “eyvallah” edildi¤i bir
masadan, emekçilerin ç›kar›na bir
sonuç ç›kmayaca¤› aﬂikard›.
AKP iktidar› yalanc› bir ekonomide iyileﬂme tablosu çiziyor ve
emekçilere de “bak›n ekonomi düzeliyor, bu kadar zamma gerek yok”
diye istedi¤i ücreti dayat›yor. Masaya ilk konulan ücretin biraz daha
üzerine ç›kmalar› bu gerçe¤i de¤iﬂtirmiyor. Bütün görüﬂmelerde ayn›
oyun sahnelenir. Bunun karﬂ›s›nda
sendikalar›n geri ad›m atmas› da
adeta oyunun kural› olarak kan›k16
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sanm›ﬂt›r.

“Kand›rma” siyaseti
25 A¤ustos günü baﬂlayan toplu
görüﬂmelerde nelerin konuﬂuldu¤u,
Türkiye Kamu-Sen taraf›ndan tutanak halinde internet sitesinde
yay›nland›. Bu görüﬂmelerde
dikkat çekici olan bir bölüm
ise, AKP hükümetinin Türk‹ﬂ ile yapt›¤›, kamu iﬂyerlerindeki iﬂçilere dair görüﬂmelere iliﬂkin bölümdü. Türkiye
Kamu-Sen Baﬂkan›’n›n iﬂçilere verilen zamm› örnek göstermesi üzerine, memurlarla
görüﬂmelere de kat›lan Kamu
‹ﬂveren Kurulu Temsilcisi
Adnan Çiçek, 370 binden
fazla iﬂçiyi ilgilendiren sözleﬂmeleri ﬂu sözlerle izah etti:
“‹ﬂçilerle memurlar› ücret art›ﬂlar› aç›s›ndan k›yaslayabilirsiniz.
Biz kamu iﬂçisine yüzde 10 verdik.
Ama ﬂu realiteyi dikkate al›n, iﬂçilere verilen gelir vergisine tabidir.
Memurlarda böyle bir s›n›rlama
yoktur. Ocak, ﬂubat, mart ay›na girdi¤inde iﬂçinin yüzde 5’i gider, temmuz ay›nda yüzde 5 daha gider. Bu
realiteyi sendikalar da bilirler. Görünüﬂte yüzde 10 zam yapt›k ama bu
ortalamaya vuruldu¤u zaman yüzde
3.4 zam yapt›k.”
Sendikalar›n da “bildi¤i” ve ortak oldu¤u bu oyunda aldat›lan
Türk-‹ﬂ de¤ildir elbette. Söylendi¤i
gibi, onlar da “bu realiteyi bilir”.
Aldat›lan 370 bin kamu iﬂçisidir.
Hükümet memurlara karﬂ› da ayn› politikay› uygulamaktad›r. Hem
ilk önerdikleri rakam› ifade ediﬂlerinde, hem de üzerinde uzlaﬂmaya
var›lan rakamda, ayn› “kand›rma siyaseti” geçerlidir. KESK Araﬂt›rma
Merkezi taraf›ndan yap›lan aç›klama bu gerçe¤i gözler önüne sermektedir. Hükümetin “aile ve çocuk
yard›mlar› ile birlikte kamu emekçilerinin en düﬂük ücretinin 750 YTL
olaca¤›n›” aç›klarken, KESK’in hesaplamas›, en düﬂük ücretin 649
YTL olaca¤›n› ortaya koymakta.
KESK aç›klamas›nda hükümetin
zam yöntemi ﬂöyle ifade ediliyor:

e mek
“Hükümet katsay›lar› etkilemeyen, emeklili¤e ve vergi kesintisine
tabi olmayan ek ödemeleri ücret art›ﬂ› diye göstermeye çal›ﬂmaktad›r.
Oysa bütçede bile ücretler ile ek
ödemeler ayr› kalemlerde gösterilmektedir. Hükümet kendisine maliyeti az olan ek ödeme ile, önerdi¤i
sefalet ücretini gizlemekte, emekliyi
ise açl›¤a mahkum etmektedir.”

“Mücadele sürecek”
Kamu-Sen ve Memur-Sen iﬂbirlikçili¤inin uzlaﬂmas›n›n ard›ndan,
KESK 31 A¤ustos’ta toplu görüﬂmeleri de¤erlendiren bir bas›n toplant›s› yapt›. "Konfederasyonumuzun öngörüleri bu görüﬂme döneminde de bir kez daha do¤ruland›.
“Görüﬂme sonuçlar›, kamu emekçilerinin ve emeklilerin beklentilerini
karﬂ›lamaktan uzakt›r" aç›klamas›
yapan KESK Baﬂkan› ‹smail Hakk›
Tombul, ücret ve grev hakk› üzerine
taleplerini yineledi.
Baﬂbakan Yard›mc›s› ﬁahin’in,
toplu sözleﬂme hakk› tan›yacaklar›
ancak, sendikalar›n kendilerine
“güven” vermesi gerekti¤i ﬂeklindeki sözlerini hat›rlatan Tombul, “Mücadele tarihimiz ortadad›r; KESK,
hükümete “güven” vermez, kamu
emekçilerine güven vermeyi tercih
eder. Hükümete güven veren sendikalarla var›lacak her türlü mutabakat›n, bugünkünden farkl› olmayaca¤› da çok aç›kt›r” diye konuﬂtu.
Görüﬂmeler masada bitse bile,
hakl› ve meﬂru talepler için mücadele programlar›n›n devam etti¤ini
belirten Tombul, “Sonbahar aylar›nda devam edecek mücadele gündemimizde Kamu Personel Rejimi de¤iﬂiklikleri, Sosyal Sigortalar ve
Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa Tasar›s›, 2006 y›l› bütçesi ve kamu emekçilerinin di¤er bütün sorunlar› var.
Biz, k›ﬂ uykusunda de¤iliz, baz› kesimlere de uyanmalar›n› tavsiye
ederiz” ﬂeklinde konuﬂtu.

KESK Eylemleri
Toplugörüﬂmelerin 4. turunun
yap›ld›¤› 29 A¤ustos günü, baﬂba-

Devrimci Memur Hareketi (DMH), anlaﬂma yap›lmadan önce, 26 A¤ustos’ta bir aç›klamayla toplu görüﬂme sürecini de¤erlendirdi.
Hükümetin önerdi¤i zamm›n
emekçilerle dalga geçmek anlam›na geldi¤inin alt›n› çizen DMH, bu
durumun ayn› zamanda bu ülkeyi
IMF’nin yönetti¤inin resmi belgesi
oldu¤unu dile getirdi. Toplugörüﬂmenin bir oyun oldu¤u ve nas›l sonuçlanaca¤›n›n daha önce defalarca izlenen bir film oldu¤u dile getirilirken, bu oyunun zemininin,
grevsiz sendika hakk›n› kabul etme
ile haz›rland›¤›na dikkat çekildi.
Aç›klamada, sendikalar›n ve hükümetin tutumu ﬂöyle de¤erlendirildi:
“Grevli toplusözleﬂmeli sendikal haklar ile ilgili anayasal düzenleme yapaca¤›n› söyleyen AKP di¤er taraftan da Kamu Personeli Yasa Tasla¤›’nda yaln›zca grevi de¤il
grevin propagandas›n› ve desteklenmesini dahi yasakl›yor. Ad›na
uzlaﬂt›rma kurulu denen oluﬂum
ise oyunun son perdesidir. Bugüne
kadar sendikalar›n da, uzlaﬂt›rma
kurulunun da istedi¤i de¤iﬂiklikleri
kabul eden bir hükümet görülmemiﬂtir. Toplugörüﬂme masas›nda
oturmak daha en baﬂta anlams›zken gelinen noktada hala orada
oturmak bile bile ladesten baﬂka
bir ﬂey de¤ildir. ...
Kamu-Sen Baﬂkan› Bircan Aky›ld›z bilgilendirme toplant›lar›nda
AKP hükümetine sözde “sert” söylemler gönderirken; dostlar›na da
al›ﬂveriﬂte oldu¤unun mesaj›n›
göndermeyi ihmal etmemiﬂtir. Hükümetle Kamu-Sen aras›ndaki tart›ﬂma AKP-MHP aras›ndaki it dalaﬂ›ndan ibarettir. Memur-Sen’in
AKP’nin arka bahçesi oldu¤u gerçe¤i bir kez daha teyid edilmiﬂtir.
KESK d›ﬂ›ndaki sendikalar
kendi misyonlar› do¤rultusunda
hareket ediyorlar. Ancak KESK
hem toplugörüﬂme hem de di¤er
gündemlerde sürecin gerektirdi¤i
eylem ve etkinlikler düzenlemek-

ten uzak
durmuﬂ, s›radanlaﬂan
bas›n aç›klamalar›yla kamu emekçileri içindeki güvensizli¤i daha da
kuvvetlendiren bir tarz› tekrarlamakta ›srar etmiﬂtir. AB’den demokrasi, özgürlük gelebilece¤i boﬂ
düﬂünceleri KESK’e hakim anlay›ﬂlar›n yüzünde tokat gibi patlarken bu tarz terk edilmemiﬂ, hala
uzlaﬂmac› sivil toplumcu kafa yap›s›yla sendikal mücadelenin yürütülebilece¤ine dair “uzayl›” yaklaﬂ›mlar sergilenmektedir.

DMH’den De¤erlendirme
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E¤itim-Sen’in kapat›lma davas›nda oligarﬂinin dayatmas›na boyun e¤enlerin IMF’nin güdümündeki AKP’ye karﬂ› etkin bir mücadele yürütmesini beklemek için
aﬂ›r› bir iyi niyet içinde olmak gerekir. Onlar için risksiz bedel ödemeyen bir tarz önemlidir.
ﬁu sorular çok basittir:
◆ KESK'e hakim anlay›ﬂlar,
gerçekten grevli-toplusözleﬂmeli
sendika hakk›n› istemekte midir?
◆ Gerçekten emekçilerin ekonomik, demokratik taleplerinin sonuna kadar arkas›nda m›d›r? ◆ ﬁayet
evet deniliyorsa fiili-meﬂru mücadele temelinde bunun için hangi
program hayata geçirilecektir?
Kimse kalk›p da üç tane bas›n
aç›klamas›n›, bilmem neredeki bas›n toplant›s› hikayesini anlatmamal›d›r. Emekçilerin bunlara karn›
toktur. Geçmiﬂten bugüne “mangalda kül b›rakmay›p, diﬂ çektirmeyle sonuçlanan pratikler”; güvensizli¤i aﬂ›p, di¤erleriyle “ayn›laﬂmay›” da beraberinde getirmiﬂ
ve örgütsel kan kayb›n›n en büyük
nedeni olmuﬂtur.
Sendikalar› ve haklar›m›z› masada de¤il; fiili-meﬂru mücadele
çizgisindeki direniﬂlerimizle kazand›k. Gerçekten bu konudaki samimiyet, toplusözleﬂme ve grev
hakk›n› kazanman›n da yolunu
gösterebilecek tek adrestir. Tersini
düﬂünenler, geriye dönüp KESK’i
KESK yapan mücadele tarihimize
bir kez daha bakmal›d›rlar!”

Erdo¤an: “IMF’ciyiz”
Konfederasyon baﬂkanlar› ile
Baﬂbakan Erdo¤an aras›nda yap›lan görüﬂmelerde, IMF tart›ﬂmalar›
da yaﬂand›. Erdo¤an uzun uzun
ekonominin nas›l iyiye gitti¤ini anlat›rken, sendikac›lar hakl› olarak,
“o zaman neden düﬂük zam veriyorsunuz” diye sordular.
Erdo¤an, “bütçe limitlerimiz,
imkanlar›m›z bu kadar” diyerek,
asl›nda ekonomi bahar›n› bir cümle sonra kendisi yalanlam›ﬂ oldu.
Bunun üzerine sendikac›lar, “sözünü etti¤iniz limit sizin mi, IMF’nin
mi” diye sordular.
IMF’nin memura ne kadar zam
verilmesine izin verdi¤i bas›na dahi yans›yan bir tart›ﬂmayd›, ekonominin IMF taraf›ndan yönetildi¤i
gizlenecek bir s›r da de¤ildi. Erdo¤an bu soruya ﬂu cevab› verdi:
“Eski partim (FP) IMF’ye
karﬂ›yd› ama biz dünya gerçeklekanl›¤a yürümek isteyen, KESK’e
ba¤l› sendikalar›n yöneticileri polisin biber gazl›, coplu müdahalesiyle
karﬂ›laﬂt›lar. KESK’liler, Devlet Bakan› Mehmet Ali ﬁahin’in gözda¤›n›n ard›ndan yaﬂanan sald›r›ya oturma eylemi ile cevap verdiler. ‹smail
Hakk› Tombul, 150 kiﬂinin kat›ld›¤›
eylemi, "Biz söyledi¤imizi yapar›z.
Yapamayaca¤›m›z› söylemeyiz.
Masaya anlam kazand›raca¤›m›z›
söyledik. Bu tutumumuz say›n ﬁahin'e uyar› olmal›d›r. Bu tutumu da
dikkate almazsan›z, bundan sonraki
büyük eylemlerimize haz›rl›kl› olmal›s›n›z" diye ifade etti.
Tombul daha sonra görüﬂmelere kat›lmak üzere baﬂbakanl›¤a gitti.
27-29 A¤ustos günlerinde baﬂka kentlerde de bas›n
aç›klamalar› yap›ld›. Aç›klamalara kat›l›m›n oldukça
düﬂük oldu¤u göze çarparken, grevli toplu sözleﬂmeli
sendika talebi masada unutulsa da eylemlerde unutulmad›.
KESK ‹stanbul ﬁubeler

rini gördük, IMF karﬂ›tl›¤›m›z yok.”
“Dünya gerçekleri”, emperyalizmin dünya düzeni önünde secdeye varman›n, emperyalist tekellerin
ç›karlar›na göre dönen çarklar›n
basit bir diﬂlisi olmay› kabul etmenin “kod ad›” oluyor burada. Erdo¤an’›n “dünya gerçekleri” ile koltu¤u s›k› s›k›ya birbirine ba¤l›. Zaten, Milliyet’ten Yasemin Çongar
müjdeyi verdi, “ABD’de Erdo¤an’›n imaj› yavaﬂ yavaﬂ düzeliyor”muﬂ.
‹ﬂte size “dünya gerçekleri” kod
ad›yla pazarlanan söylemle neyin
kastedildi¤inin bir örne¤i. ABD
politikalar› paralelinde hareket
ederseniz, “imaj›n›z” yükselir; ama
öte yandan ülkeniz çöker, emekçi
sefalete yükselir, son y›llar›n en
büyük d›ﬂ ticaret aç›¤› yaﬂan›r...
Olsun önemli de¤il, aslolan
ABD’nin gerçeklerini iﬂbirlikçilerin görmüﬂ olmalar›d›r.
Platformu Galatasaray Postanesi
önünde yapt›¤› eylemde, hükümetin
emekçilerin taleplerini yerine getirmesini isterken, linç giriﬂimleri,
provokasyonlar da protesto edildi.
Ayr›ca, SES’li sa¤l›k emekçileri de
Okmeydan› E¤itim ve Araﬂt›rma
Hastanesi’de yapt›klar› eylemde,
hükümetin zam önerisinin yetersiz
oldu¤unu dile getirdiler.
‹zmir’de, Sümerbank önünde
toplanan emekçiler, M. Ali ﬁahin'in
tehditlerini protesto ettiler. Büyükﬂehir Belediyesi'ne yürüyen emek-
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çilere seslenen KESK ‹zmir ﬁubeler
Platformu Dönem Sözcüsü Musa
Sever, toplu sözleﬂme ve grev hakk›n›n ILO ile garantiye al›nd›¤›n›
belirterek, taleplerini hükümete ilettiklerini söyledi.
Elaz›¤ Büyük Postane önünde
toplanan KESK’liler, “Sadaka De¤il Toplu Sözleﬂme”, "Vur Vur ‹nlesin AKP Dinlesin" sloganlar› att›lar.
Diyarbak›r ﬁubeler Platformu ise,
AZC Plaza önünde bas›n aç›klamas› düzenledi. Malatya’da da eylem
yeri postane önüydü. Yap›lan aç›klamada, emekçilerin toplu sözleﬂmelerde insanca yaﬂanacak bir ücret
talep ettikleri kaydedilerek, “Hükümet toplu sözleﬂme ve grev hakk›m›z› uygulamal›d›r” denildi. KESK’liler ﬁahin’e protesto metni fakslad›lar. Emekçiler; Sivas, Kayseri,
Samsun, Kocaeli, Amasya, Zonguldak, ﬁanl›urfa, Adana ve Ad›yaman’da da bas›n aç›klamalar› ile
grev hakk› talep ettiler.
E¤itim-Sen Ankara ﬁubeleri,
Devlet Bakan› Mehmet Ali ﬁahin'in
E¤itim-Sen'e yönelik aç›klamalar›n›
protesto etmek için 27 A¤ustos günü 1 No'lu ﬁube önünde toplanarak
K›z›lay Postanesi’ne yürüdüler ve
ﬁahin'e, “bir sendikam›z tüzü¤ü nedeniyle duvara toslad›, yasad›ﬂ› eylemler yaparlarsa yine toslarlar”
ﬂeklindeki aç›klamalar› nedeniyle
protesto mektubu gönderdiler.
Yürüyüﬂ s›ras›nda “Devlet Güdümlü Sendikaya Hay›r, Emekçi
Düﬂman› ﬁahin ‹stifa” sloganlar›
at›ld›. Postane önünde konuﬂan E¤itim-Sen Baﬂkan› Alaaddin Dinçer,
ﬁahin’in
konuﬂmas›n›n,
devlet güdümünde sendika
olmak istemeyen emek
yanl›s› tüm güçlere, sonlar›n›n E¤itim-Sen'e benzeyece¤i tehdidi anlam›na geldi¤ine dikkat çekti ve “demokratikleﬂmeden söz eden
AKP’nin gerçek yüzü ortaya ç›kt›” dedi.
Ayr›ca, 27 A¤ustos’ta
‹zmir, ‹stanbul baﬂta olmak
üzere, E¤itim-Sen’liler ﬁahin'i protesto eden eylemler
düzenlediler.

Abdi ‹pekçi’de 2 Y›l
Tam iki y›l önce geldiler Ankara’n›n orta yerindeki bu parka.
Eylül ay›n›n zulümle, ölümlerle an›ld›¤›, gerçe¤in karanl›¤›n köy
kuyular›nda bo¤ulmak istendi¤i günlerinde, gerçe¤e ›ﬂ›k tutmak
için geldiler. Gözlerinde umut, gözlerinde direnen yak›nlar›n›n
gücüyle çelikleﬂmiﬂ bak›ﬂlar› ilk gün nas›lsa, bugün de öyle. Çald›klar› kap›larda karﬂ›lar›na ç›kan çözümsüzlük, onlar› umutsuzlaﬂt›rmad›, duyars›zl›klara ald›rmad›lar. Bu, TAYAD’›n, 12 Eylül’ün karanl›k günlerinden bu yana gelene¤iydi. Hapishanelerde
tecrit alt›nda direnen evlatlar›n›n, kardeﬂlerinin, eﬂlerinin, yoldaﬂlar›n›n sesini herkese duyurmak, “bu ülkenin hapishanelerinde zulüm var, insanlar ölüyor” diye hayk›rmak, kopkoyu sansür
duvarlar›nda gedikler açmak kararl›l›¤›nda geri ad›m atmad›lar.
Daha ilk günden say›s›z engelle karﬂ›laﬂt›lar. Gözalt›na al›nd›lar, iﬂkenceler gördüler, komplolar kurulup tutukland›lar. K›ﬂ›n
so¤u¤undan, yaz›n s›ca¤›ndan kendilerini koruyacak çad›r kurmalar›na izin verilmedi, yan›baﬂ›nda kimileri çad›rlar kurarken.
Faﬂist provokasyonlara, polisin sald›r›lar›na maruz kald›lar, eﬂyalar› parçaland›, defalarca taciz edildiler. Tüm bu bask›lara gö¤üs
gerdiler. AKP iktidar›n›n her yöntemle y›ld›rmaya çal›ﬂt›¤› TAYAD’l›lar, bu park› bir direniﬂ mevzisine çevirme karar›yla gelmiﬂlerdi. Onlar› tan›yanlar, bir karar verdiklerinde bedellerini
ödeyerek yerine getirme konusundaki dirençlerini de çok iyi bilirlerdi. Bunu hesap etmeyenler de bu 2 y›lda ö¤renmiﬂ olmal›lar.
“Hapishanelerde neler oluyor bilmek hakk›n›z” diyerek, 120
insan›n oligarﬂik iktidar taraf›ndan katledildi¤ini, tecrit iﬂkencesinin kesintisiz bir ﬂekilde sürdü¤ünü ellerinin ulaﬂt›¤› herkese
anlatt›lar. Böyle bir zulüm ve ölümler karﬂ›s›nda susman›n ne büyük bir utanç oldu¤unun da an›t› oldular. Onlar›n varl›¤›, sorumluluklar›n› unutanlara hat›rlatan bir iﬂlevde kendi do¤all›¤›nda
görüyordu.
TAYAD’l› Aileler’in Abdi ‹pekçi Park›’nda 2. y›l›n› dolduran
direniﬂi, ilk günkü kararl›l›¤›ndan hiçbir ﬂey yitirmedi. Abdi
‹pekçi Park›’n› hak arayanlar›n bir mekan› haline getirirken, ayn› zamanda demokratik mücadelede görülmedik bir kararl›l›k ve
sabr›n, hapishaneler mücadelesinde fedakar bir sahiplenmenin
örne¤ini sergiliyorlar orada.
Gazeteler, televizyonlar iki y›ld›r yan›baﬂlar›nda hayk›ran bu
sesi duymama, duyurmama “baﬂar›s›na” imza atarken, bu sansüre güvenerek, seslerinin duyulmad›¤›n›, eylemlerinin hiçbir etkisinin olmad›¤›n› düﬂünenler yan›l›yorlar. Bütün egemenler tarih
boyunca böyle bakt›lar, seslerini k›st›klar› kesimlerin görülmedi¤ini, kimsenin onlar›n fark›nda olmad›¤›n› varsayd›lar. Ama tarih
yaz›yordu bir kez ve tarihin yazd›¤› hiçbir ﬂeyin gizli kalmas›
mümkün de¤ildi. TAYAD’l›lar da, Türkiye topraklar›nda 5 y›ld›r
yaz›lan büyük bir destan›n son iki y›l›n›n parças› oldular.
Abdi ‹pekçi Park›’na yolu düﬂen herkese, tecriti, 120 ölümü,
ölüm orucu direniﬂini anlatt›lar. Son haftalarda ise, Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’ndeki devrimci tutsaklara yönelik sald›r›-sürgünler ve buna karﬂ› devrimci tutsaklar›n baﬂlatt›¤› süresiz açl›k grevi var gündemlerinde. Zulmün biçimi, gündemi de¤iﬂse de, onlar›n gerçe¤i anlatma gündemi 2 y›ld›r de¤iﬂmiyor. Hapishanelerde
tecrit sürdükçe de de¤iﬂmeyecek.
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5 y›ld›r hapishanelerde katleden, iﬂkence yapan oligarﬂik
düzenin baﬂkentinde 2 y›ld›r
zulmü hayk›r›yorlar. Onlar›n
sesi, Türkiye gerçe¤idir. Onlar›n sesi, bu gerçe¤in karﬂ›s›nda boyun e¤meyenlerin, direnenlerin varl›¤›n› anlat›yor. Onlar›n sesi, yalan›n, sansürün
karﬂ›s›nda gerçe¤in bir gün
mutlaka kazanaca¤›n› hayk›r›yor. Bu sese güç verelim!

Hapishanelerde neler oluyor? Bilmek Hakk›n›z!
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Bu mektuplar›,
“F tiplerinde tecrit yok,
iﬂkence yok” diyen Adalet
Bakan›’na ve tüm
F tipi yardakç›lar›na
ithaf ediyoruz!
➧ hergün hücrelerde, onlarca iﬂkenceci gardiyan›n
karﬂ›s›nda elleri kollar› ba¤l›

➧ revire diye ça¤r›l›yorlar, iﬂkenceye götürülüyorlar
➧ doktora ç›k›yorlar, iﬂkencenin kayda geçip
geçmedi¤ini ö¤renemiyorlar

➧ giriﬂte ‘cehenneme hoﬂgeldiniz’ diye karﬂ›lan›yorlar
➧ dilekçe veriyorlar, ak›betini ö¤renemiyorlar
➧ tüm adli kurumlar, suç duyurular›nda soruﬂturmaya
gerek duymuyor

➧ kitap, dergi, mektup, ziyaret yasaklar› bitmiyor
➧ tüm yasaklar, cezalar, infaz hakimlikleri taraf›ndan
an›nda onaylan›yor...
‹ﬂkenceli sürgünler sonucu bask›n›n, iﬂkencenin ayyuka ç›kt›¤› Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi’nden iki tutsa¤›n mektubundan bölümler aktar›yoruz; inkardan gelinen, sansürlenen F tipi gerçe¤ini herkes bilsin
diye! Okurlar›m›z› Mustafa Tosun
ve Metin Yavuz’un mektuplar›yla
baﬂbaﬂa b›rak›yoruz:

Mustafa Tosun’un 19 A¤ustos 2005 tarihli mektubu:
Merhaba... Operasyonu ve buran›n ilk günlerini yazm›ﬂt›m. Hak
gasplar›, keyfilikler, dayatmalar sürüyor. ﬁimdi de “10 güne kadar
hücre cezas›” istemiyle soruﬂturma
açt›lar. Sald›r›lar› yazay›m önce:
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Operasyonun ard›ndan hücrelere
at›ld›ktan sonra gerçekleﬂen sald›r›lar (benim ö¤renebildi¤im kadar)
ﬂunlar:
30 Temmuz: Bülent Kemal Y›ld›r›m’a sald›r›ld›... 31 Temmuz:
Cemal A¤›rman, Ercan Kutlu’ya
sald›r›ld›... 1 A¤ustos: Kenan
Günyel, Mustafa Tosun, Ercan
Kutlu, Kaan Kurtuluﬂ, Celal Yayla’ya sald›r›ld›... 2 A¤ustos: Serdar Karaçelik, Ercan Göko¤lu’na
sald›r›ld›... 3 A¤ustos: Bar›ﬂ Ateﬂ,
Ercan Göko¤lu, Cemal A¤›rman’a sald›r›ld›... 4 A¤ustos: Kaan Kurtuluﬂ, Ercan Kutlu, Celal
Yayla, Ali Koca’ya sald›r›ld›... 5
A¤ustos: Bülent Kemal Y›ld›r›m’a
sald›r›ld›... 16 A¤ustos: Ercan
Kutlu’ya sald›r›ld›... (Yürüyüﬂ’ün
eki: Bu mektup elimize geçtikten
sonra, 27 A¤ustos’ta Kaan Kurtuluﬂ’un slogan att›¤› ve kap›lar› dövdü¤ü için tekrar sald›r›ya u¤rad›¤›
haber al›nd›.)
Sald›r›lar, slogan att›¤›m›z gerekçesiyle havaland›rma kap›lar›n›
kapatmaya geldiklerinde gerçekleﬂtiriliyor. 8-10 gardiyan ite kaka, vurarak hücreye sokuyor, köﬂeye s›k›ﬂt›r›p tekme yumruk eﬂli¤inde slogan atmamam›z›, kap›lara vurmamam›z› söylüyorlar.
Son sald›r› ise 16 A¤ustos’ta, buran›n biz sevk edildikten sonra gerçekleﬂen ilk genel aramas› s›ras›nda
oldu. Gardiyanlar›n buyurgan ve
sald›rgan tav›rlar›na, itip kakmas›na
karﬂ› koyan Ercan’a sald›r›ld›.
Tüm bu sald›r›lar için suç duyurusu yapt›k, yap›yoruz. Ancak dilekçeyle suç duyurular›m›z›n iﬂlem
no’lar›n› talep etmemize ra¤men
verilmedi¤i için dilekçelerimiz iﬂleme konuluyor mu, konuluyorsa kaç› konuluyor, bunlar› bilemiyoruz.
“Bilemiyoruz” demiﬂken, bilemedi¤imiz bir ﬂeyi daha yazay›m.
Hem 30 Temmuz’da giriﬂte, doktora
yara bereleri gösterdik, hem de daha
sonra ç›kt›¤›m›z revirde. Bu üç seferde de doktorlar yaralara, morluklara bak›p bizim ç›kar›lmam›z› istediler; yan›m›zda kay›t etmediler, sadece “edece¤iz” dediler.

Bugün de 6 arkadaﬂ›m›z iz var
m› diye hastaneye ç›kar›ld›. Yani
sevk-sürgünden tam 20 gün sonra.
Eh, bu da yaralar›n kapanmas›,
morluklar›n geçmesi için makul bir
süre! Sonuçta kurﬂun-b›çak yaras›
de¤il.
Soruﬂturma demiﬂtim; hakk›m›zda C‹K’in 44. maddesinin J bendince “kurum görevlilerine hakaret
veya tehditte bulunmak”tan soruﬂturma aç›ld›. Soruﬂturman›n gerekçesini de yazay›m belgeden:
“... nakil geldi¤inizde, kurumumuza kabul iﬂlemleri s›ras›nda görevlilere direnerek, üst aramas›n›,
foto¤raf çekilmesini, parmak izi
al›nmas›n›, kan grubu tespitini kabul etmeyerek, devlet ve devlet görevlileri aleyhinde tehdit edici
(Adalet Bakanl›¤›’ndan, tüm yarg›
çal›ﬂanlar›ndan ve Ceza ‹nfaz Kurumu personelinden bunlar›n hesab›n›n sorulaca¤› vb.) sinkafl› küfürler savurarak slogan att›¤›n›zdan ve
eylemleri daha da ileri götürerek
personele fiili sald›r›da bulundu¤unuzdan dolay›...”
Kara mizah örne¤i bir soruﬂturma. Sabah›n köründe hücresi bas›larak, iﬂkencelerle sevk edilen, 2
No’lu F Tipi’ne daha giriﬂte “buras› geldi¤iniz yere benzemez. Göreceksiniz!”, “cehenneme hoﬂgeldiniz” diye karﬂ›lanan, onursuz arama
dayat›lan ve kabul etmeyince sald›r›lan, bu sald›r›lara hücrelerde de
maruz kalmaya devam eden bizleriz; ama hakk›nda soruﬂturma aç›lan da bizleriz. Nasreddin Hoca f›kras› gibi; “iyi de h›rs›z›n hiç mi kabahati yok?”
Dayat›lan sevk-sürgüne direndi¤imiz, zor kullan›ld›¤›nda slogan
att›¤›m›z, kay›t iﬂlemlerini kabul etmedi¤imiz do¤ru. Her insan›n kendisine dayat›lana, sald›r›lara karﬂ›
direnme hakk› vard›r. Bu hakk›m›z›
kulland›k. Tabii sadece bu gerçe¤e
dayanarak ceza vermek istemedikleri için “sinkafl› küfürler savurarak
slogan att›¤›m›z›” (o da nas›l oluyorsa?), hatta “fiili sald›r›”da bulundu¤umuzu ekleyivermiﬂler. Yara
bere içinde, bir odada 10-15 gardi-

yan›n karﬂ›s›ndayken nas›l fiili sald›r›da bulunmuﬂsak!!!
Yar›n bu soruﬂturma için yaz›l›
ifade verece¤iz... San›r›m eylül ay›
içinde “10 güne kadar hücre cezas›”n› alm›ﬂ oluruz.
Hücre cezas› alan› tek tutuyorlar
ve kap›s›n› sadece günde 1 saat aç›yorlar. Bizi zaten tek tutuyorlar ve
havaland›rma kap›lar›m›z› s›n›rl›
aç›yorlar. Fiili bir hücre cezaland›rmas› var yani.
1 No’ludan gelen dergilerimizi
alamad›k. Kitaplara da “5 kitap” s›n›rlamas› uyguluyorlar. (C‹K’e göre
art›k böyle bir s›n›r olmamas› laz›m!) Eski tarihli gazete ve dergiler
aramalarda al›n›yor. Bu konuda
savc›l›¤a yapt›¤›m›z suç duyurular›na cevap gelmeye baﬂlad›; “yaﬂam
alan› daralmas›n diye” imiﬂ! (Ne
kadar da çok tutuklunun ferah ferah
yaﬂamas›n› düﬂünüyorlar!!!)
Eski dergileri “eski” diye vermiyorlar. Yenilerini ise disiplin kurulu
“sak›ncal›” bularak vermiyor. Yürüyüﬂ’ün 10, 11 ve 12. say›lar›n› da
vermediler. Bu “sak›ncal›” kararlar›n›n gerekçelerini okuyan biri, Yürüyüﬂ’ü yasal, denetimlerden geçip
de toplatma karar› al›nmayan bir
dergi de¤il de, yeralt› matbaas›nda
bas›lan illegal bir yay›n zanneder.
Ancak görünen o ki, uzunca bir
süre böyle “bilim-kurgu” (ne deyim
baﬂka) gerekçelerle dergi yüzü göstermeyecekler bize.
Yay›nlar, beyinlerdeki ve yüreklerdekilerin yaz›ya dökülmesidir sadece. Beyinden ve yürekten ç›kar ve
yine oraya seslenirler. Bizi yay›nlardan mahrum b›rakabilirler de,
kayna¤a, beynimize ve yüre¤imize
ne yapabilir, nas›l engel olabilirler?
‹ﬂte onu beceremezler. 19 Aral›k’tan
bu yana u¤raﬂ›yorlar o kayna¤› kurutmak için... Sonuç; biz yine
“B‹Z”iz. Çok ﬂey yapm›ﬂ görünseler de yerlerinde say›yorlar. Tüm
u¤raﬂlar›n›n gelip dayand›¤› ve durdu¤u yer, irademiz. O iradeyi kabullenecekler. Er ya da geç.
Buradaki arkadaﬂlardan umut ve
direnç yüklü selamlar.
***
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4 Eylül 2005 / 16

Metin Yavuz’un
15 A¤ustos 2005
tarihli mektubu:
“... tekli hücrelere getirildikten sonra, hergün sabah 11.00 slogan›ndan sonra
havaland›rmalar zorla kapat›lmaya
devam etti. O günlerde sürgün gelen
arkadaﬂlara her gün sald›r›yorlard›.
Onlara iﬂkencenin kesilmesinden sonraki çarﬂamba günü bana
sald›r›p iﬂkence yapt›lar. Sonra da
havaland›rma kap›lar›n› kapat›p gidiyorlar. Perﬂembe günü yine saat
11.00’de geldiler ve bu kez daha
yo¤un ve uzun süreli bir sald›r› oldu; önce hücrede, sonra havaland›rmada ve tekrar hücrede devam etti.
Ve havaland›rma kap›s›n› kapat›p
gittiler. Ayn› gün ‹smail ve Cem’e
de yo¤un sald›r› olmuﬂ ve ard›ndan
revire diyerek ‹smail’i baﬂka bir
hücreye götürmüﬂler. Böylece ‹smail ve Cem de tek tutulmaya baﬂlad›lar.
Sürgün gelen arkadaﬂlar, gelir
gelmez açl›k grevine baﬂlam›ﬂlar. Biz
de ay›n dördünden itibaren baﬂlad›k.
ﬁu an açl›k grevi sürüyor. Ve hepimizin tek tek tecriti de devam ediyor...
‹ﬂte buran›n halleri ﬂimdilik böyle.

Direniﬂçinin
100. Günü
“Bugün Serdar Abi’nin
100. günüydü. Çok güzel
bir program oldu. Muharrem Çetinkaya’n›n Fidan’a ﬂiirini kendisi
okudu insan› yüre¤inden vuran bir
sesle. Bütün tüylerim diken diken
oldu. Bugün görüﬂ günümdü ayn›
zamanda, Serdar Abi de malta penceresine t›rmanm›ﬂt›. ‹nsana o halde, o kadar yak›nken görüp de ulaﬂamamak, s›k›ca sar›lamamak oldukça a¤›r geliyor. En az›ndan yüzüne bakarak 100. gününü kutlama
f›rsat› oldu.”
(Sincan F Tipi’nden Kamil Karataﬂ’›n 17 A¤ustos tarihli mektubundan)

Yaﬂayanlar TECR‹T’i anlatt›
19-22 Aral›k 2000 tarihinde gerçekleﬂtirilen katliam operasyonundan bu yana, ad› F tipleri ile özdeﬂleﬂen bir iﬂkence yaﬂan›yor ülkemizde. Bu iﬂkencenin ad›; TECR‹T.
Ask›lar, falakalar, elektrik manyetolar› kullan›lm›yor, iﬂkencecilerin “gözalt› süresi” s›n›rlamalar› da
yok; zamana yayarak, yavaﬂ yavaﬂ
çürüten, yokeden ve ölümlere kadar
uzanan, do¤rudan insan beynine uygulanan bir iﬂkence tecrit.
5 y›ld›r F tipi hapishanelerde tecrit iﬂkencesini yaﬂayan ve tecritin
son bulmas› için direnen devrimci
tutsaklar, kendi yaﬂad›klar›ndan yola ç›karak yazd›lar bu kitab›.

Boran Yay›nevi gerçekleri
kitaplaﬂt›rmaya devam ediyor

Kitapç›larda ve Boran Yay›nevi’nde
‹stiklal Cad. Terzi Han No:378/704
Beyo¤lu/ ‹STANBUL

Kitap, sekiz bölümden oluﬂuyor:
◆ F Tipi Hapishaneler, ◆ F Tipi
Tecritin Etkileri, ◆ Fiziksel ve Psikolojik Sorunlar Anketi, ◆ Tecrit ve
‹ntihar, ◆ Tecrit ve Piﬂmanl›k, ◆ Röportajlar, ◆ Tecritin Tarihi ve Ülkemizde Tecrit bölüm baﬂl›klar› alt›nda, tutsaklar beﬂ y›ld›r yaﬂad›klar›
süreci, tecritin yaratt›¤› tahribatlar
yönüyle ele al›yorlar.
F tipi hapishaneler, son beﬂ y›ld›r
Türkiye gerçe¤inin bir parças› haline geldi. F tiplerinin mimarisi de¤ildi elbette onu gündemde tutan. Bu
mimari yap› ve çeﬂitli yapt›r›mlar,
kurallar bütünü içinde yaﬂama geçirilen tecrit politikas›yd› as›l olarak.
F tipi hücrelerde her ﬂey tecritin yaﬂama geçirilmesi, daha do¤ru deyiﬂle, planlanan etkiyi yaratmas› hesab›na göre düzenlenmiﬂ durumda. En
temel yan, tutsaklar›n birbirinden
yal›t›lmas› iken, bununla s›n›rl› kalm›yor, dayan›ﬂma, paylaﬂ›m, birbirlerinin insan s›cakl›¤›n› dahi hissetme anlam›na gelecek her ﬂey yasaklan›yor.
En özet ifadeyle, sosyal bir varl›k olan insan›, insan olmas›n›n
özelliklerinden soyundurmaya çal›ﬂan bir politika tecrit. Düﬂüncelerini
de¤iﬂtirmek, egemen sisteme uyumlu düﬂünmeye zorlamakt›r amac›.
Bir baﬂka deyiﬂle, hücrelere att›¤›
tutuklu ve hükümlüleri “teslim almakt›r.” Bunun için fiziki, psikolojik, her türlü sald›r› arac› kullan›lm›ﬂt›r bugüne kadar ve halen sürmektedir.
Boran Yay›nevi’nce haz›rlanan
kitap, bu gerçekleri somut olgularla
ortaya koyuyor. Kitap okunuldu¤unda, tecrite karﬂ› direniﬂin siyasi
boyutu kadar, insani anlamda da neden vazgeçilmez oldu¤u daha da
netleﬂiyor. Bu kitapta anlat›lan iﬂkencelerin son bulmas› için ﬂu ana
kadar 120 insan›n hayat›n› verdi¤i
düﬂünüldü¤ünde, insan beynini, düﬂüncelerini hedefleyen korkunç bir
iﬂkence olan tecriti uygulayan iﬂ22
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kencecilerin nas›l bir ruh haline sahip olduklar›, hangi politik ç›karlar
için bu utanca imza att›klar›, sorular›n›n cevaplar› da veriliyor kitapta.
F tipi hapishaneler ilk gündeme
geldi¤inde, özellikle Almanya’da
tecriti yaﬂayanlar›n anlat›mlar›, ülkemiz ayd›nlar›, yazarlar› taraf›ndan ilgi ve öfkeyle karﬂ›lanm›ﬂt›.
ﬁimdi çok daha katmerlisi yaﬂan›yor hücrelerde. Fiziki ve psikolojik
olarak büyük bir tahribat tablosu
bugünden ortaya ç›km›ﬂ durumda.
Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’nde
kalan tutsaklar›n haz›rlad›¤› kitap,
ayn› hapishanede kalan tutsaklar
üzerinde yap›lan bir anket çal›ﬂmas›n› da içeriyor.
Anketin “Fiziksel Sorunlar”
baﬂl›¤› alt›nda ele al›nan bölümünde, tutuklu ve hükümlülerin üçte birinden fazlas›nda varolan 7 rahats›zl›k dikkate al›nd›¤›nda, “tecrit öncesine göre bu rahats›zl›klar›n ortalama 7 kat civar›nda art›ﬂ gösterdi¤i” sonucuna var›l›yor. Ayn› ankette
bu rahats›zl›klar›n baﬂl›calar› ﬂöyle
s›ralan›yor: Göz rahats›zl›klar›, baﬂ
a¤r›s›, kas-iskelet a¤r›lar›, mide rahats›zl›klar›, cilt hastal›klar›, diﬂ sorunlar›, kalp rahats›zl›klar›.
“Psikolojik Sorunlar” Anketi
ise çok daha a¤›r bir tabloyu gösteriyor. Yo¤un baﬂ a¤r›s›ndan unutkanl›¤a, yo¤unlaﬂamama, ›ﬂ›k ve sese karﬂ› duyarl›l›¤a kadar birçok rahats›zl›¤›n baﬂgösterme oranlar› ortaya konulduktan sonra rakamlar ﬂu
ifadelerle de¤erlendiriliyor:
“Rakamlara bakt›¤›m›zda ilk
dikkatimizi çeken, rahats›zl›klar›n
görülme oran›ndaki yükseklik. Her
üç tutuklu ve hükümlüden ikisinde
baﬂa¤r›s› ve unutkanl›k; ortalama
her iki kiﬂiden birinde yo¤unlaﬂamama, ›ﬂ›¤a ve sese karﬂ› duyarl›l›k,
gerginlik, kulak ç›nlamas›, kolay ve
ani sinirlenme ve ortalama her üç
kiﬂiden birinde sürekli yorgunluk
hissi, kalp çarp›nt›s›/ritm bozuklu¤u, nefes darl›¤›, al›nganl›k, tak›nt›lar ve tahammülsüzlük var.
Baﬂa¤r›s›, unutkanl›k gibi rahats›zl›klar›n say›s›n›n yüksek olmas›
bir yana, normal koﬂullarda nadiren

“D›ﬂardayken hiçbir rahats›zl›¤› olmayan A.D.,
tecrit
ortam›nda sa¤l›kl›
sosyal iliﬂkiler
kurabilme
olanaklar›ndan mahrum
b›rak›larak
hasta edildi.
Rahats›zl›¤›
Mart 2002’de baﬂlad› ve defalarca
intihar giriﬂiminde bulunan, yan›ndakilere sald›ran A., say›s›z
baﬂvurulara ra¤men Ekim 2003’e
kadar hastaneye yat›r›lmad›.”
görülebilecek olan ›ﬂ›¤a ve sese
duyarl›l›k, kulak ç›nlamas› ve kalp
çarp›nt›s›n›n bu kadar yüksek
oranda olmas› dikkat çekicidir.
Tüm bu rahats›zl›klar›n bu kadar
yo¤un yaﬂan›yor olmas›n›n tek nedeni tecrittir.”
Kitab›n giriﬂinde, “tecritin
vahﬂetini anlayabilmenizin tek yolu, bizler için anlatmakt›... Hiçe
say›lmay›; her gün, her an tecrit
iﬂkencesine maruz b›rak›lmay›;
insans›zl›¤› ve bunun y›k›m›n› anlat›yor bu çal›ﬂma” diyor tutsaklar. Ve ilerleyen bölümlerde, tecriti yaﬂayanlar›n, tan›k olanlar›n çarp›c› anlat›mlar› yeral›yor.
O anlat›mlardan birinde, S.S.
isimli, 45 yaﬂ›nda evli, 2 çocuk babas› tutuklunun durumu ﬂöyle anlat›l›yor örne¤in: “19 Aral›k 2001’de
tahliye oldu¤unda kafas›, tek kiﬂilik
hücrelerde duvara vurdu¤u için k›r›klar içindeydi. Yavaﬂ ve yalpalayarak yürüyor ve öldürülmekten
korkuyordu. Ailesinin kendi ailesi
oldu¤una dahi inanam›yordu.”
S.S belki “ﬂansl›”, tahliye edilmiﬂ, ama hala bu iﬂkenceyi yaﬂayanlar var. B.S. de onlardan biri: “B.S.
29 Temmuz günü ziyaretten sonra
duvarlar› yumruklamaya baﬂlad›.
Tekme, tokat, yumruk adeta duvarla
bütünleﬂti. Sonra kendi kendine konuﬂmaya ve küfür etmeye baﬂlad›.
Aradan bir zaman geçti. ‹ntihara

kalk›ﬂt›. ﬁimdiki durumu ise; sabaha kadar uyumuyor, bazen bir
saat uyuyup ç›¤l›k ç›¤l›¤a kalk›yor. Durup dururken türkü söylüyor, oturup a¤l›yor, hiç susmuyor.”
Tecritin etkilerini en yo¤un yaﬂayanlardan biri olan ve intihara
kalk›ﬂan H.T.A ise kendi durumuna iliﬂkin ﬂunlar› söylüyor:
“Beton zemine inen çekicin
sesleri hücrenin duvarlar›nda
yank›lan›yordu. Yan›mdaki hücrede de kalan yoktu. Yani havalan“G.K. kendinden geçmiﬂ
bir halde pencereleri çarpmaya baﬂlad›.
Camlar› yumruklay›p k›rd›. Bir yandan da ba¤›r›yordu. ‘‹nsan
hücreye s›¤ar
m› ulan, insan
hücreye s›¤ar
m›?’ diye. Elleri kesilmiﬂ her yan› kan olmuﬂtu. Duvarlar› yumruklamaya ve sert bir ﬂekilde kafas›n› vurmaya baﬂlad›.”
d›rmada da tektim. Halüsinasyonlar baﬂlad›. Çok garip ve benimle
alakal› olmayan kabuslar görmeye baﬂl›yordum. Hiç kimse ile konuﬂmak içimden gelmiyordu. Bu
uzun zaman sürdü. Bu zamanlarda bir söz, bir müzik, mektup, sohbet ilaç gibi geliyor. K›sacas› halüsinasyonlar, ç›¤l›klar, hiçbir ﬂey
yapamama ya da anlams›zl›k, her
ﬂey anlams›z gelmeye baﬂl›yor.
Mektup, kitap, TV, radyo vs. Bu
noktada yakma olay› oldu. Yani
yaﬂama sevinci diyoruz, intihar
diyoruz. Ancak sen onu yaparken
intihar olarak alg›lam›yorsun.”
Anlat›mlar uzay›p gidiyor; dolays›z bir ﬂekilde, yaﬂad›klar›n› okumak dahi, koyu sansürün arkas›nda
nelerin gizlendi¤ini gösteriyor bizlere. Elbette kitapta sadece yaﬂan›lanlar de¤il, ayn› zamanda tecritin
23
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bir politika olarak neden uyguland›¤›na dair röportajlar ve görüﬂler de
yeral›yor. Bunlar da somut örnekler
üzerinden ortaya konuluyor. Örne¤in, röportaj yap›lan tutsaklardan
biri olan ﬁadi Naci Özbolat ﬂöyle tarif ediyor tecritin amac›n›:
“Tecrit uygulamas›n›n temel
amac›; siyasi kimli¤in bask› uygulayarak ezilmeye, yokedilmeye çal›ﬂ›lmas›, psikolojik sorunlar yaﬂatabilecek koﬂullara mahkum etmek, alg›lama ve yorumlama yetene¤ini,
haks›zl›klara karﬂ› tepki gösterme
yetene¤ini yoketmek, ezmek ve kiﬂiliksiz, her ﬂeye boyun e¤en bir
kiﬂi haline getirmektir. Bu politika kuﬂkusuz salt F tipi politikas›
de¤il, genel olarak farkl› biçimlerle ama özü ayn› olan yöntemlerle, halka her alanda uygulanan bir politikad›r. Tecrit, psikolojik bask›, bu politikan›n temel
araçlar›ndand›r.”
“Tecrit - yaﬂayanlar anlat›yor”
kitab›nda örneklerle anlat›lan tecrit iﬂkencesinin son bulmas› için,
sadece bu kitab› okumakla yetin-

“2002 senesiydi. Kula¤›ma
a¤lama
sesleri geliyordu. Annem a¤l›yordu. Ben
de bu sesleri
duyunca a¤l›yordum. Kafamdaki ses
y›lan var diyordu.
Ben
hissediyordum. Ses diyordu ki, bu y›lanlar
Amerikan y›lanlar›, sana iﬂkence yapacak... Kafamdaki ses diyordu ki
kendini as kurtar.”
memeli, ayn› zamanda bunlar› en
geniﬂ kesimlere ulaﬂt›rmal›y›z. Ancak bu koﬂulda, kitap yaz›lma amac›na ulaﬂacak, iktidar›n gizlemeye
çal›ﬂt›¤› ve bir yandan koyulaﬂt›rarak sürdürdü¤ü bir iﬂkenceye karﬂ›
daha fazla insan bilgi sahibi olacak.

aras›nda
hiçbir fark›n olmad›¤›n›n,
O H A L
yetkilerinin yayg›nlaﬂt›r›ld›¤›n›n,
AB’nin demokratikleﬂme yasalar›
ad›yla, bask› yasalar›n›n kurumlaﬂt›r›ld›¤›n›n itiraf edilmesinde oldu¤u gibi. Önceki say›lar›m›zda da alt›n› çizmiﬂtik: Halka karﬂ› savaﬂta,
devletin kolluk güçleri için bir yetki
sorunu yoktur, ortada bir iktidar
kavgas› ve polisin, ordunun katliamlar, bask›lar, iﬂkenceler için daha
fazla yetki talebi var.
Yeni TCK’da, polisin ve jandarman›n bütün isteklerinin yerine getirilmesi, demokrasicilik oyunu gere¤i yasaya yaz›lmayanlar›n da hükümet kararnameleri ile tamamlanmas›; bu tart›ﬂmalar›n özünün yetki
olmad›¤›n› göstermeye yetmektedir.
Ordu, her asker cenazesini istismar
ederek “k›s›tlanm›ﬂ yetkilerinden”
dem vururken, polisin tam da karakterine uygun olarak en ucuz numaralara baﬂvurmas› (örne¤in, “yetkimiz yok” diyerek, bir h›rs›z› yakalamamas›); demokrasicilik oyunundaki maskelere dahi tahammülü olmamas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Oysa AKP vitrini süslemek için
ne cambazl›klar yap›yor: “Bir tarafta zecri tedbir talepleri, di¤er tarafta hak ve özgürlükler var. Bu ikisinin dengesini tutturmam›z gerekiyor. ‹nce bir tel üzerinde yürüyoruz,
cambazl›k yap›yoruz.”
Kimileri ise, bu hükümetin “tercihini hak ve özgürlüklerden yana
yapt›¤›n›” söylüyordu. Çiçek’in
cambazl›¤›n›n s›rr› ﬂu; nas›l yapar›z
da demokrasicilik oyunu bozulmadan bask›y› daha da art›r›r›z.

Polis ve askerin “yetki” talebi ve yeni TMY

Çiçek: “Her Türlü Yetki
AB Yasalar›nda Var!”
Adalet Bakan› Cemil Çiçek, 28
A¤ustos tarihli Radikal Gazetesi’ndeki beyan›nda, Terörle Mücadele
Yasas›'nda yap›lacak de¤iﬂiklikler
üzerine generaller ve polis taraf›ndan “AB yasalar› ç›kt› elimiz kolumuz ba¤land›” mahiyetindeki
aç›klamalara çok özet bir ﬂekilde
cevap veriyor: “AB’ye uyum yasalar› diye eleﬂtirilen yasalarda her
türlü yetki var.”
Evet, gerçe¤i de budur. “Demokratikleﬂme” ad›na yap›lan yasalar,
ayn› zamanda “terör” demagojisine
dayanan her türlü bask›y› da içeriyor. Çiçek örnekler de veriyor. Generallerin “terör örgütü propagandas› yapman›n suç olmad›¤›” yalan›na at›fta bulunarak, “bayrak yakmak zaten suç, silahl› örgüt propagandas› yapmak zaten suç. ‹ﬂte bir
savc› Öcalan'a 'say›n' dedi¤i için
bir kiﬂi hakk›nda dava açt›. Bunu
'AB yasalar› geldi, böyle oldu' denilen yasalara göre yapt›” diyor.
Generallerin “‹ngiltere’de olan
bizde de olsun” sözüne de cevab›
var Çiçek’in. ‹ngiltere'de düﬂünülen
terör yasalar›n› “ola¤anüstü halin,
ola¤an hale getirilmesi” olarak nitelerken, verdi¤i örneklerle, asl›nda
ola¤anüstü halin fiili olarak varl›¤›n› ortaya koyuyor.
“Örne¤in ‹ngiltere, özel mahkemeler kurmaya haz›rlan›yor. Bizde
bu zaten var. Eskiden DGM vard›,
ﬂimdi A¤›r Ceza Mahkemeleri var.”
“Ola¤anüstü Hal Yasas›, güvenlik kuﬂkusu olan durumlarda kiﬂilerin bölge s›n›rlar› d›ﬂ›na ç›kar›lmas› yetkisini OHAL Valisi’ne veriyordu. Oysa benzeri bir yetki zaten her
valide kendi il s›n›rlar› için var.”
Oligarﬂi içindeki it dalaﬂ› zaman
zaman böyle gerçeklerin ikrar›na da
dönüﬂebilmektedir. DGM ile ACM

‘Topyekün mücadele’ havas›
yaratma kampanyas›
Oligarﬂi, halk›n mücadelesini,
devrimci demokratik mücadeleyi
bast›rmak, yoketmek istemektedir. PKK’nin eylemleri, Kürt halk›n›n en meﬂru demokratik haklar›n›
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talep etmesi, bu konuda “bahane”
olarak kullan›lmaktad›r. Daha düne
kadar “terörü yenen tek ordu” safsatas› ile ortal›kta dolaﬂan generaller,
ﬂimdi “topyekün mücadele” ça¤r›s›nda bulunuyorlar.
Bu “ça¤r›ya” uyan faﬂistler provokasyonlar yarat›rken, kimi “ulusalc›” kurumlar da sözde araﬂt›rmalarla polisin yalanlar›n›n alt›n› doldurmaya çal›ﬂ›yorlar. Ankara Ticaret Odas› Baﬂkan› Sinan Aygün
taraf›ndan aç›klanan “suç patlamas›” raporu bunun tipik bir örne¤i.
Suçun kayna¤› kapitalist sistemden
beslenen patronlar, bu raporda elbette kapitalizmi eleﬂtirmiyorlar,
katlanarak büyüyen kapkaç, h›rs›zl›k, cinayet, cinnet vb. suçlardaki
ola¤anüstü art›ﬂ ortaya konulduktan
sonra vard›klar› sonuç ﬂu:
“AB yasalar›yla polisin eli kolu ba¤land›, suçlular› yakalayam›yorlar, böyle oluyor...”
Demek ki, bunca iﬂkence, katliam, sokaklar›n kameralarla donat›lmas›, hatta özel güvenlikçi ordusuna dahi “yakalama” yetkileri tan›nmas›, ATO’ya yetmiyor.
Burjuva bas›nda birçok yazar da
bu kampanyan›n gönüllü askerleri
olarak, “AB karﬂ›tl›¤›” k›l›f›nda, faﬂist bask›lar›n, yasaklar›n daha da
art›r›lmas›n›n fetvalar›n› veriyorlar.

Polisin ‘Nazi Denetim
Modeli’ hayali ve muhbirlik
Polis de “topyekün mücadele”
havas›n›, kendi cephesinden, muhbirli¤i yayg›nlaﬂt›rmaya, meﬂrulaﬂt›rmaya çal›ﬂarak de¤erlendiriyor.
‹stanbul’da bir evde yaﬂanan
patlaman›n ard›ndan, “herkes komﬂular›na dikkat etsin, en küçük ﬂüphede polise haber verin, apartman
yöneticileri kim geliyor kim taﬂ›nd›,
nereden geldi bilmeli...” gibi aç›klamalarla halka ihbarc›l›k ça¤r›s›
yapan Emniyet Müdürü Celalettin
Cerrah’›n rüyas›, Nazi “denetim”
modelini yaﬂama geçirmek. “Müthiﬂ” parlak fikri ise ﬂu:
“Emekliler oturduklar› pencereden, sokakta dolaﬂ›rken gördükleri olaylar› polise bildirmeli.

Emekliler bir sistem içerisinde güvenlik çal›ﬂmas›n›n içine sokulmal›.”
‹srail’de uyguland›¤› örne¤ini veren Cerrah, tarih bilgisinin k›tl›¤›ndan m›, kafa yap›s›n›n daha da s›r›taca¤› kayg›s›ndan m› bilinmez ama
Naziler’i örnek göstermiyor. Oysa,
tüm bir toplumu denetleme hayalleri
kuran Naziler, Cerrah’›n hayalini
1930’lar›n Almanyas›’nda uygulamaya çal›ﬂt›. As›ls›z ihbarlar, iftiralar
ve infazlar birbirini izledi. Amerikan
tarihinin utanç y›llar› olan Mc. Cartycilik de “muhbir vatandaﬂ” üzerine
oturmuﬂ ve say›s›z komploya, tutuklamalara neden olmuﬂtu.
Cerrah ve Emniyet Genel Müdürlü¤ü sözcüsü, muhbirlik ça¤r›lar›n›
meﬂrulaﬂt›rmak için, bunun “muhbirlik” de¤il, “vatandaﬂl›k görevi” oldu¤unu söylemektedirler. 2002 y›l›nda,
dönemin Ankara Emniyet Müdürü
Hasan Yücesan’›n “asayiﬂ gönüllüleri” de bu demagoji üzerine oturuyordu. Muhbirlik, Yücesan taraf›ndan
“huzurun ve mutlulu¤un” anahtar›
olarak yüceltilirken, “muhbir vatandaﬂlara” törenlerle “muhbirlik kimli¤i” da¤›t›lm›ﬂt›. ‹ki ay sonra vazgeçilen projede 1885 kiﬂi bu onursuzlu¤u
kabul ederek yakalar›na kart takm›ﬂlard›. Baﬂvurular›n ise 17 bini buldu¤u belirtiliyordu. ‹lk 400 muhbire
kart verme töreninde Yücesan, alçakl›¤›n evrensel tarihine geçecek ﬂu
sözleri sarfetmiﬂti:
“Ülkenin birlik ve beraberli¤ine
göz diken, toplumun huzurunu bozanlara karﬂ› birlikte mücadele edece¤iz. Birlikte savaﬂaca¤›z. Biz memleketi savunaca¤›m›za, ülkemize yönelen her eli k›raca¤›m›za söz vermiﬂtik. Sizler art›k bizim silah arkadaﬂlar›m›zs›n›z!”
Bu kafan›n polis ﬂefi oldu¤u yerde provokasyonlar, halk› birbirine
düﬂürme oyunlar› biter mi?
Cerrah yeni bir ﬂey söylemiyor
dolay›s›yla. Ama bir an, Cerrah’›n
söylediklerinin yaﬂama geçirildi¤ini
düﬂünün; sokakta, pencere pervazlar›nda bir çift emekli göz, “ﬂüphelendi¤i” herkesi ihbar ediyor ve bu yüzbinlerce emekli taraf›ndan mütema-

diyen tekrarlan›yor. “Toplumsal paranoya ve cinnet hali” dedikleri, devlet eliyle baﬂka nas›l yarat›l›r? Sosyal
iliﬂkiler baﬂka nas›l tahrip edilir, halk
birbirinden ﬂüphe duyar hale nas›l
getirilir? Tüm bunlar polis ﬂefi için
gereksiz sorulard›r. Muhbirlik ça¤r›s›n› “F tipi yaﬂama sürükleniyoruz” diye eleﬂtiren CHP Milletvekili
Orhan Erarslan, do¤ru söylüyor; özlemleri tüm halk› F tipleﬂtirilmiﬂ bir
Türkiye’ye t›kmakt›r. “Muhbir vatandaﬂa” da gardiyanl›k iﬂi veriliyor.
Bu bak›ﬂa göre, zaten tüm halk
suçludur, dolay›s›yla denetlenmelidir. Baﬂbakanl›k ‹nsan Haklar› Kurulu Baﬂkan› Doç. Dr. Vahit B›çak’›n,
25 A¤ustos günü aç›klad›¤› araﬂt›rma
sonuçlar› da bunu teyid etmektedir.
B›çak, Türkiye'de nüfusa göre oran›
fazla olan ﬂüpheli ve san›k say›s›n›n
giderek artt›¤›na dikkat çekti¤i aç›klamas›nda; 1986 y›l›nda 1 milyon 79
bin 593 kiﬂinin ﬂüpheli ya da san›k
iken, bu say›n›n 2003 y›l›nda 2 milyon 109 bin 11'e ulaﬂt›¤›n› ifade ediyor. “Yani” diyor B›çak; “2003 y›l›nda, bir y›l içerisinde toplumun % 3'ü
ﬂüpheli ya da san›k oluyor. Bu rakam, bir y›lda %3 ise, 33 y›lda %99'a
ulaﬂ›yor. Bu marjinal bir sorun de¤il.
Günlük hayat›, herkesi ilgilendiren
bir sorun ve rakamlar çok yüksek.”
“Sorun”, tüm halk›n düﬂman görülmesinden kaynaklanmaktad›r ve
böyle bir rejimin Cerrah gibi polis
ﬂefleri olmas› do¤ald›r!

Muhbirlik, çürümenin ve bir
toplumu çürütmenin ad›d›r
Tarih içinde halklar›n “en alçakça
iﬂ” olarak tarif edip lanetledi¤i muhbirlik, bir halk›n alçalt›lmas›d›r. Ve
“vatandaﬂl›k görevi” denilerek asla
meﬂrulaﬂt›r›lamam›ﬂt›r.
Muhbirli¤e lay›k görülenler en
baﬂta kendilerini alçalt›lm›ﬂ görmelidirler. “Muhbir vatandaﬂ”›n yayg›nlaﬂt›¤› yerde, büyük bir çürüme yaﬂan›yor, halk› birbirine düﬂmanlaﬂt›rma
politikalar› uygulan›yor demektir. Bu
alçakl›¤a bu topraklarda yaﬂayan hiç
kimse tenezzül etmemeli, alçalt›lmay›, aﬂa¤›lanmay› reddetmelidir.
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AI: “iﬂkence sürüyor”
Uluslararas› Af Örgütü (AI),
25 A¤ustos günü yay›nlad›¤› raporda, Türkiye'de hak ihlallerinin, iﬂkencenin “ciddi biçimde”
devam etti¤ini dile getirdi. AI Raporu’nda, “iﬂkence, kötü muamele hala yayg›n” ifadelerine
yer verilirken, hapishaneler ve polis merkezlerinin ba¤›ms›z kurullarca habersiz denetlenmesi, “yasal ba¤›ms›z kiﬂilerden oluﬂan
bir kontrol mekanizmas› kurulmas›” ve “hakimlerin, polisin,
jandarman›n uluslararas› standartlar konusunda e¤itilmesi”,
iﬂkenceye karﬂ› “al›nabilecek önlemler” aras›nda say›ld›.
Tüm bu ‘önlemler’ karikatürize edilerek uygulanm›ﬂ ve “ba¤›ms›z” dedikleri kurullar, tam da
iﬂkencenin gizlenmesinin paravanalar› haline gelmiﬂtir. AI’nin anlamak istemedi¤i bu Türkiye gerçe¤idir, yani faﬂizmin demokrasicilik oyunu oynamas›d›r.

“Yoksullu¤un oldu¤u
yerde demokrasi olmaz”
Yazar Fikret Baﬂkaya, 29
A¤ustos günü Antakya Merkez’e
Ba¤l› Yeﬂilp›nar Belediyesi taraf›ndan organize edilen 2. Defne
Kültür Sanat Festivali’nde, 'Küreselleﬂme ve Emperyalizm' konulu
bir panele kat›ld›. Küreselleﬂmenin tarihi seyrini ve etkisini anlatan Baﬂkaya, özelleﬂtirmeleri eleﬂtirerek ﬂöyle dedi:
“Özelleﬂtirmede devlet zengini koruyacak, onun polisi de
halk›n hesab›n› görecek. Bir taraftan yoksulluk artarken karﬂ›
taraftan da demokrasi ﬂark›lar›
söylemek iki yüzlülüktür.”
Kapitalizmin tehlikeli bir evreyi yaﬂad›¤›na ve tüm dünyay› tahrip etti¤ine dikkat çeken Baﬂkaya,
e¤er halklar bu sald›r›lar›n karﬂ›s›na dikilmez ise geriye kurtar›lacak bir ﬂeyin kalmayabilece¤ini
dile getirdi.

topraklar›m›z› emperyalizmin üssü olmaktan kurtaraca¤›z

‹stanbul, ‹zmir, Ankara, Dersim,
Samsun, Antakya... 22 kentten yola
ç›kan anti-emperyalistler, kentlerin
sokaklar›n› ba¤›ms›zl›k ﬂiar›yla
geçtiler, Anadolu topraklar›nda ba¤›ms›zl›k bayra¤›n›n devrimcilerin
elinde dalgaland›¤›n› bir kez daha
gösterdiler, her ad›mda büyüyen
yürüyüﬂ, emperyalizme ve iﬂbirlikçilere bilenen öfkesiyle ulaﬂt› ‹ncirlik’e. ‹ncirlik... Anadolu’nun ba¤r›na saplanan ihanet hançeri, ba¤›ml›l›¤›n simgesi ‹ncirlik. Yine oligarﬂinin jandarmas›n›n korumas›ndayd›, iﬂbirlikçiler yine efendileri
için Anadolu gençlerini dikmiﬂlerdi
Yanki’nin kap› nöbetine.

Ba¤›ms›zl›k için yürüdük
Ortado¤u halklar›na yönelik tehdit ve sald›r› üssü olan ‹ncirlik'in
kapat›lmas› için 1.5 ayd›r yürütülen
kampanyan›n sonucunda, 26 A¤ustos günü Türkiye’nin dört bir yan›ndan yürüyüﬂler baﬂlat›ld›.
‹stanbul’da Galatasaray Postanesi önünde toplanan Koordinasyon
üyeleri ve yürüyüﬂe destek veren
kurumlar, “‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n” pankart› ve “Emperyalist Katillere ‹ﬂbirlikçilere Karﬂ› ‹ncirlik
Üssüne Yürüyoruz, ABD Ortado¤u'dan Defol” dövizleri ile flamalar
açt›lar. Ortak aç›klamay› yapan Figen Yüksekda¤, Irak iﬂgaline de¤inerek, AKP iktidar›n›n iﬂgalcilerle
iﬂbirli¤i yaparak, katliamlardan sorumlu oldu¤unu, ‹ncirlik'in bir katliam üssü oldu¤unu dile getirdi. Yüksekda¤ yürüyüﬂün gerekçesini ﬂöyle aç›klad›:
“‹ncirlik, Türkiye'deki siyasi iktidar›n iﬂbirlikçi politikalar›n ve tarihinin sembolize oldu¤u yerdir.
Irak'ta özgürlü¤ü için direnen halk›
katleden ölüm mangalar› ‹ncirlik'ten gidiyor. Kamuoyuna aç›klanmayan gizli anlaﬂmalarla kitle imha
silahlar›, ‹ncirlik'te konuﬂland›r›l›yor. ‹ncirlik Türkiye halklar›n›n ira-

desi hiçe say›larak bizim topraklar›m›z› kanl› bir emperyalist sald›rganl›¤›n aleti haline getiriyor. Bu
utanc›n sorumlulu¤u iﬂbirlikçi siyasi iktidara aittir. Biz bu utanc› paylaﬂmayaca¤›z. Topraklar›m›zdaki
di¤er ABD-NATO üslerini de istemiyoruz. Bizler 22 ilden yola ç›kan
yürüyüﬂçüler olarak 28 A¤ustos'ta
emperyalizme nefretimizi bir kez
daha hayk›raca¤›z.”
Grup Yorum, bu topraklar üzerinde ba¤›ms›zl›k, demokrasi, sosyalizm ad›na verilen bütün kavgalarda oldu¤u gibi, bu yürüyüﬂte de
marﬂlar›yla oradayd›. Yap›lan aç›klaman›n ard›ndan 300 kiﬂi, kortej
halinde Gündo¤du ve Çavbela
marﬂlar›n› söyleyerek TRT binas›na
kadar yürüdü. Burada otobüslere binen Koordinasyon üyeleri ile di¤er
kuruluﬂlar›n temsilcileri, 4 otobüsle
Gebze'ye hareket ettiler.
Ayn› gün Do¤u, Güneydo¤u,
Karadeniz, Ege’den de yürüyüﬂ kollar› hareket etti. ‹zmir’de Konak
Kemeralt› giriﬂinde toplanan Koordinasyon üyeleri, yapt›klar› aç›klaman›n ard›ndan, “‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n” sloganlar›yla büyükﬂehir
belediyesi önünden yola ç›kt›lar.
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Eyleme Belediye-‹ﬂ 4 No'lu ﬁube de
destek verdi. Yürüyüﬂ kolu, ertesi
günü Eskiﬂehir’de ‹stanbul'dan gelen grupla birleﬂti.

Yürüyüﬂ Kocaeli’de
‹stanbul’dan ç›kan yürüyüﬂçüler,
marﬂlar›n hiç susmad›¤› yolculu¤un
ard›ndan, Gebze’ye ulaﬂt›lar. Gebze’de yürüyüﬂçüler “‹ncirlik Üssü

Kapat›ls›n-Gebze Irak’ta ‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu” pankartlar›yla
karﬂ›land›lar. Gebze giriﬂinden
Gebze Merkez’e kadar sloganlar eﬂli¤inde yap›lan yürüyüﬂ ve aç›klaman›n ard›ndan, kat›l›mlarla birlikte ‹zmit’e hareket edildi.
‹zmit'teki Koordinasyon üyeleri,
yürüyüﬂ kolunu Merkez Bankas›
önünde karﬂ›lad› ve ‹nsan Haklar›
Park›'na kadar sloganlarla yüründü.
SES, Halkevi, SDP, EMEP de Koordinasyon üyelerine destek verirken, yürüyüﬂ boyunca, “‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n, Katil ABD Ortado¤u'dan Defol” sloganlar› at›ld›.
Merkezi kararla, sar› ﬂapkal› ve beyaz önlüklü yürüyüﬂçüler, Kocaeli
halk›n›n alk›ﬂlar›yla karﬂ›lan›rken,
‹nsan Haklar› Park›'nda bir aç›klama yap›ld›. Özgür Aﬂan’›n yapt›¤›
aç›klamada, “‹ncirlik Üssü'nü ve
topraklar›m›zdaki ABD ve NATO
üslerini istemiyoruz” denildi.
Kitle aç›klaman›n ard›ndan, Kocaeli’den kat›l›mlarla birlikte otobüslerle yola devam etti.

Yürüyüﬂ Bursa’da
Kocaeli’nin ard›ndan yürüyüﬂ
akﬂam saatlerinde Bursa’ya ulaﬂt›.
Burada da yaklaﬂ›k 100 kiﬂi taraf›ndan karﬂ›lanan kitle, AKP Bursa ‹l
Binas› önünde yap›lan aç›klaman›n
ard›ndan, Fomara’dan Osmangazi

Metro ç›k›ﬂ›na kadar sloganlarla yürüdü. Karﬂ›lamaya D‹SK’e ba¤l›
sendikalar ile SDP, Halkevi ve BAT‹S de destek verirken, emniyet
müdürlü¤ü önünden geçen kitle,
Bursa’daki gözalt› ve tutuklama terörüne atfen, “Bize Gücünüz Yetmedi Yetmeyecek” slogan›n› att›.
Yürüyüﬂün ard›ndan metro önünde
yap›lan aç›klamada, iktidar›n iﬂbirlikçili¤ine
dikkat
çekilerek,
“ABD’nin Irak’ta ve Ortado¤u’da
yapt›¤› tüm katliamlardan Türkiye
devleti
sorumludur.
Türkiye
ABD’nin Ortado¤u’daki jandarmalar›ndan birisidir.” denildi. Aç›klaman›n ard›ndan halaylar çeken kitle, geceyi geçirmek üzere Bursa Temel Haklar’a geçti.

Yürüyüﬂ Eskiﬂehir’de
27 A¤ustos sabah› Bursa’dan yola ç›kan kitle, Eskiﬂehir Koordinasyon bileﬂenleri (HÖC, ESP, Maya)
ve destekçi devrimci demokratlar
taraf›ndan Yediler Park›’nda ba¤›ms›zl›k sloganlar›yla karﬂ›land›lar.
Polisin yo¤un kuﬂatmas› alt›nda 500
metre marﬂlar ve sloganlarla coﬂkulu ﬂekilde yürüyen kitle, Migros
önünde bir aç›klama yapt›.
Koordinasyon ad›na bas›n aç›klamas›n› yapan Eskiﬂehir Gençlik
Derne¤i Baﬂkan› Onur Ertekin, “‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› için,
emperyalizme, faﬂizme ve tüm katliamc› politikalara karﬂ› direnenlerin
sesine sesimizi katmak için, emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine nefretimizi hayk›rmak için ‹ncirlik Üssü’ne yürüyoruz.” diye konuﬂtu.
Aç›klama, "Katil ABD Ortado¤u'dan Defol, Irak Halk› Yaln›z De¤ildir" sloganlar› ile biterken, kitle
Eskiﬂehir'den de kat›l›mc›lar› alarak
Ankara’ya gitmek üzere yola ç›kt›.

Yürüyüﬂ Ankara’da
Eskiﬂehir’den sloganlarla u¤urlanan anti-emperyalistler, oligarﬂinin baﬂkentine coﬂkulu sloganlar ve
marﬂlarla girdiler. ‹stanbul’dan, Kocaeli, Bursa ve Eskiﬂehir’den büyüyen öfkeleri ve coﬂkular›yla Ankara’ya ulaﬂan anti-emperyalistler, To27
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Karadeniz Kolu

“Amerikal› m›s›n?”
26 A¤ustos günü Hopa'dan yola ç›kan grup, Trabzon'daki yürüyüﬂçülerle
birlikte ‘yasakl› alan’ Meydan Park'ta
aç›klama yapt›lar. "‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n" pankart› aç›lan eylemde, ‹ncirlik’te y›llard›r Amerikan bayra¤›n›n
dalgaland›¤› vurgulanarak, “Sahte
milliyetçiler insanlar›, ülkesini gerçekten sevenlere karﬂ› k›ﬂk›rt›p provokasyonlar düzenlerken ‹ncirlik'i ABD'ye
teslim ediyordu. Amerika'ya karﬂ› sus
pus olanlar bayra¤› kullanarak iﬂbirlikçiliklerini gizliyorlard›” denildi.
Türkiye’nin dört bir yan›ndan baﬂlayan yürüyüﬂ hat›rlat›l›rken, “biz de
Karadeniz'den kat›l›yoruz bu kervana.
F›nd›¤›n, tütünün, çay›n, tulumun ve
kemençenin namusu için ‹ncirlik’e yürüyoruz” denildi.
Bu s›rada yaﬂl› bir Trabzonlu, “sizinle gurur duyuyoruz, siz oldu¤unuz
müddetçe bu vatana bir ﬂey olmaz” diyerek deste¤ini ifade ederken, aç›klaman›n ard›ndan bildiri da¤›t›m› s›ras›nda da halk›n olumlu tepkileri oldu.
Yürüyüﬂçüler, otobüsle Ordu’ya hareket ettiler. Ünye ‹lçesi’ne gelindi¤inde
ise polisin engellemesi ile karﬂ›laﬂ›ld›.
Bildiri da¤›tarak ve önlüklü ﬂekilde
yürüyüﬂe izin vermeyece¤ini söyleyen
polis, ba¤›ms›zl›k iste¤inden duydu¤u
korkuyu ortaya koyarken, buna ra¤men eylem program› hayata geçirildi.
Bu kez de bir polis provokatörü,
Zeynep Erdu¤rul'a sald›rmaya kalk›ﬂt›. Yürüyüﬂçüler provokatörü “SEN
AMER‹KALI MISIN!'' diye teﬂhir
ederken, yap›lan aç›klaman›n ard›ndan yürüyüﬂ Samsun'a do¤ru yol ald›.
Buradan kat›l›mlar ve yap›lan aç›klaman›n ard›ndan Ankara’da, di¤er yürüyüﬂ kollar› ile birleﬂildi.

Yürüyüﬂçüler, Abdi ‹pekçi’de 2 y›ld›r emperyalizmin hücrelerine karﬂ› ses olan TAYAD’l›lar› ziyaret etti
◆ HÖC, 25 A¤ustos’ta Adana Narl›ca
Mahallesi'nde bir dinleti düzenleyerek yürüyüﬂe ça¤r› yapt›. 26 A¤ustos
günü ise ﬁakirpaﬂa Temel Haklar
önünde bir ﬂenlik düzenlendi. Ayn›
gün Koordinasyon üyeleri ﬁakirpaﬂa
Havalan› önünde eylem yapt›. HÖC
üyesi Özcan HIR, yürüyüﬂün iﬂbirlikçili¤e karﬂ› oldu¤unu vurgulad›.
◆ Mersin Koordinasyon üyeleri, radyo ve TV programlar› ile yürüyüﬂü
duyurmaya devam ettiler. HÖC üyesi Nazan Ayd›n yerel kanal 33
TV’de 24 A¤ustos’ta konuk oldu¤u
programda, Mersin halk›na yürüyüﬂe kat›l›m ça¤r›s› yapt›. 26 A¤ustos’ta da Taﬂbina önünde yap›lan eylemle yürüyüﬂün baﬂlad›¤› duyuruldu. “‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde konuﬂan
Hasan Biber, yürüyüﬂün Mersin’e
ulaﬂmas› ile buradan kat›l›m sa¤layacaklar›n› dile getirdi. Bu arada,
yürüyüﬂçülerin Mersin’de konaklayaca¤› Kazanl› Belediye Dü¤ün Salonu için, polisin belediyeyi tehdit
etti¤i ve belediyenin konaklamay›
iptal etti¤i ö¤renildi.
◆ ‹ncirlik yürüﬂüne kat›lmak için
Dersim'den Ankara'ya yola ç›kan 20
HÖC’lüler, K›rﬂehir ç›k›ﬂ›nda trafik
kazas› geçirdi. Kazada can kayb› olmazken, minübüs ﬂöforü Haydar
Karabulut ve Abdurahman Parlak
yaraland›lar. Arkadaﬂlar›n› hastaneye gönderen HÖC’lüler yürüyüﬂe
kat›lmak için Ankara'ya hareket ettiler.
◆ Kordinasyon Kocaeli birleﬂenleri,
24 A¤ustos günü, Belediye ‹ﬂ Han›
önünden ‹nsan Haklar› Park›'na meﬂaleli yürüyüﬂ yapt›.

ros Sokak'ta Koordinasyon Ankara
bileﬂenleri ile BDSP, ÇHD, Maya
ve Odak taraf›ndan alk›ﬂlar ve “‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n” slogan›yla
karﬂ›land›lar.
Bu esnada Dersim, Malatya ve
di¤er kentlerden gelen yürüyüﬂçüler
de kitleyle birleﬂtiler. Koordinasyon
imzal› pankartlar aç›larak kortej
oluﬂturuldu ve Abdi ‹pekçi Park›'na
yürüyüﬂe geçildi. Polisin dayatmas›na karﬂ›n tüm yolu trafi¤e kapatan
kitle, oligarﬂik iktidar›n yöneticilerinin kulaklar›n›n dibinde ba¤›ms›zl›k sloganlar›n› hayk›rd›lar.
Yürüyüﬂe Ankara'dan 200 kiﬂi
kat›l›rken, bileﬂenler aras›nda yeralan Ankara HÖC 75 kiﬂi ile kat›ld›.
Yürüyüﬂ boyunca “Kahrolsun Emperyalizm Yaﬂas›n Mücadelemiz,
Filistin'de ‹ntifada Irakta Direniﬂ
Kazanacak” sloganlar› at›ld›. Gündo¤du ve Çavbella marﬂlar›yla parka giren kitle ad›na aç›klama yapan
Necati ORT, “bizler, 1 Mart'ta 100
bin olanlar›z. Bizler bu topraklar›n
iﬂçi, emekçileri, onurunu, gelece¤ini koruyanlar›z. Bizler 6. Filo'yu
denize dökenleriz. Ülkemiz topraklar› tarihsel misyonu gere¤i, bir kez
daha emperyalizme ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› yürüyüﬂe geçti. Dün 6. Filo'yu denize döktü¤ümüz gibi ‹ncirlik Üssü’nü de bu ülke topraklar›ndan söküp ataca¤›z.” diye konuﬂtu.
Aç›klaman›n ard›ndan ‹dilcan
Müzik Grubu’nun marﬂlar› hep bir
a¤›zdan söylendi. Daha sonra, Ankara’dan kat›l›mlarla birlikte büyüyen kervan, Konya'ya hareket etti.
27 A¤ustos gecesi Konya’dan yola
ç›kan yürüyüﬂ kolu, ertesi günü sabah saatlerinde Mersin’e ulaﬂt›.
28 A¤ustos sabah› Mersin Karayollar› 5. Bölge Müdürlü¤ü önünde
karﬂ›lanan yürüyüﬂ kolu, AKP Mersin ‹l Binas› önüne yürüdü. Polisin
“yolu kapat›yorsunuz” bahanesiyle
kitleyi kald›r›mdan yürütmek istemesine karﬂ›n, Koordinasyon üyeleri yolu trafi¤e kapatarak sloganlarla
AKP önüne yürüdüler. Burada yap›lan aç›klamada, tüm dünyada direnen halklar selamland›. Mersin’de
kitle, Koordinasyon bileﬂenlerinden
28
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HÖC, ESP, DHP ve Partizan’›n yan› s›ra SES, BES, Halkevi ve ‹HD
taraf›ndan karﬂ›land›. Yürüyüﬂ kolu,
Mersin’den 500 kiﬂi ayr›ld›.

Yürüyüﬂ Adana’da
26 A¤ustos günü ‹stanbul’dan
yola ç›kan ba¤›ms›zl›k yürüyüﬂçüleri, Adana’ya yaklaﬂ›rken, Adana’da
onlar› karﬂ›lamak için Hatay’dan
gelenlerin de kat›l›m›yla Celal Bayar Köprüsü’nde toplanan 300 kiﬂi,
halaylar çekti, sloganlar att›.
‹l il kat›lanlarla büyüyen yürüyüﬂ, saat 13.30’da Adana’ya ulaﬂt›
ve z›lg›tlar, alk›ﬂlar, sloganlarla karﬂ›land›. Burada yap›lan aç›klamada
konuﬂan Bülent Öner, “geçtikleri
kentlerde coﬂkuyu ve öfkeyi büyüten yürüyüﬂçüleri, ayn› çoﬂku ve öfkeyle selaml›yoruz” dedi. Öner, ‹ncirlik’in emperyalistler ve iﬂbirlikçileri için önemli bir mevzi oldu¤unu hat›rlatarak, bu mevzinin ortadan kalkmas›n›n da antiemperyalistler için önemli oldu¤unu
belirtti.
Celal Bayar Köprüsü’nden sloganlarla ‹nönü Park›’na
yürüyen kitle

burada da bir aç›klama yaparak ‹ncirlik’e yürüyüﬂe geçti. Yürüyüﬂe
Adana’dan HÖC’ün de yerald›¤›
Koordinasyon bileﬂenlerinin yan›s›ra, BDSP, Tüm Bel-Sen ve HaberSen ﬂubeleri de kat›ld›.

‹ncirlik Önündeyiz
Otobüslerle ‹ncirlik Üssü’ne yola ç›kan kitle, üsse 400 metre mesafede kortejler oluﬂturarak sloganlarla yürüyüﬂe geçti. 1200 kiﬂi, “‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n, ‹ﬂgalci ABD
Topraklar›m›zdan Defol, Katil ABD
Ortado¤u’dan Defol, Katil ABD ‹ﬂbirlikçi AKP, Kahrolsun Emperyalizm Yaﬂas›n Mücadelemiz” sloganlar› atan kitle ‹ncirlik giriﬂinde panzerler ve binlerce jandarma, polis
taraf›ndan karﬂ›land›. Çat›larda ise
keskin niﬂanc›lar ba¤›ms›zl›k için
dövüﬂenlere gözda¤› amaçl› olarak
yerleﬂtirilmiﬂ, efendilerini korumaya alm›ﬂlard›.
Bu arada
‹ncirlik Üssü’ne 3 km.
uzakl›kta ve
yürüyüﬂ kolunun üzerinde bulunan
Amerikan
Konsoloslu¤u da s›k› korumaya al›nm›ﬂ, giriﬂ-ç›-

k›ﬂlar›n
yasakland›¤›
beldenin çevresine ise
jandarma ve çevik kuvvet yerleﬂtirilmiﬂti.
Adana’ya giriﬂten itibaren 2 km. yürüyen kitle, ‹ncirlik önüne gelindi¤inde, Ali Kartar adl›
kiﬂi, jandarmalar›n aras›nda Türk bayra¤› ç›kararak, kitleyi provoke etmeye çal›ﬂt›. Ba¤›ms›zl›k için yürüyenlerin karﬂ›s›na Türk bayra¤›yla
ç›karak, sahte milliyetçili¤in pespayeli¤ini sergileyen provokatöre cevap
sloganlarla verildi.
‹ncirlik önünde k›z›l
bayraklar dalgalan›rken,
Ba¤›ms›z Türkiye sloganlar› yank›land›. Koordinasyon ad›na konuﬂan HÖC’lü Eyüp Baﬂ,
yürüyüﬂün gerekçesini
anlat›rken, Figen Yüksekda¤ da, üssün kapat›lmas›n› istedi. Ortak
aç›klaman›n ard›ndan
kurum temsilcileri konuﬂmalar
yaparken,
HÖC üyesi Hasan Biber
de Arapça ve Türkçe ﬂiir
okudu.
Irak’ta iﬂgal öncesi
kurulan ve o günden bu
yana iﬂgale karﬂ› mücadelenin öncülü¤ünü yapan Koordinasyon, bir
kez daha emperyalizme
karﬂ› Türkiye halk›n›n
düﬂüncelerinin tercüman› olurken, anti-emperyalist mücadelede birlik
zemini oldu¤unu, en geniﬂ ittifak› sa¤layarak bir
kez daha gösterdi.
Haklar ve Özgürlürler Cephesi, bulundu¤u tüm kentlerde Koordinasyon ad›na yürütülen çal›ﬂmalara aktif
ﬂekilde kat›l›rken, yürüyüﬂte de kitlesel olarak
yerlerini ald›lar.
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Yürüyüﬂün ard›ndan
‹ncirlik Yürüyüﬂü; devrimci, demokratlar›n, bu ülkenin vatanseverlerinin, anti-emperyalist güçlerinin ba¤›ms›zl›k bayra¤›n› yere
düﬂürmeyeceklerini bir kez daha göstermiﬂtir.
Devrimciler, “modas›n›n geçti¤i” söylenen
ba¤›ms›zl›k mücadelesini, bugün daha da fazla yükseltmenin gereklili¤i bilinciyle hareket
etmiﬂlerdir. Ba¤›ml›l›¤›n kaç›n›lmazl›¤›n›n
dayat›ld›¤›, iﬂbirlikçili¤in “reel politik” olarak ambalanjland›¤›, anti-emperyalistli¤in
“Bush karﬂ›tl›¤›” ile dejenere edilmeye çal›ﬂ›ld›¤› bir süreci yaﬂ›yoruz. Bu yalan ve çarp›tma dünyas›n› ancak gerçek ba¤›ms›zl›kç›lar, devrimciler parçalayabilirler.
Bizim ba¤›ms›zl›k ﬂiarlar›m›z, “Kahrolsun Emperyalizm” sloganlar›m›z yükseldikçe, emperyalistler ve iﬂbirlikçiler istedikleri
gibi Türkiye’yi hiçbir zaman yaratamayacaklar. Ba¤›ms›zl›k bayra¤› Türkiye devrimci hareketinin elinde dalgalanmaya devam edecek.
‹ncirlik Yürüyüﬂü’nden, ayn› günlerde Ankara’da arkadaﬂlar›na destek vermek için “Ne
Amerika Ne Avrupa Ba¤›ms›zl›k Türkiye, ‹ﬂbirlikçili¤e Son” slogan›yla yürüyen Gençlik
Federasyonu üyelerine; meydanlar, yollar bunu söylüyor.
“Ba¤›ms›zl›¤›n modas›n›n geçti¤ini” söyleyenler, küreselleﬂmecilerdir. Globalizmin
dünyay› büyük bir köye dönüﬂtürdü¤ü, bu
köyde “karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n” esas oldu¤u
burjuvazi taraf›ndan üretilip solun çeﬂitli
renkleri taraf›ndan yay›lan bir teoridir.
Ba¤›ms›zl›¤›n modas›n›n geçmiﬂ olmas›
bir yana, ba¤›ms›zl›k düﬂüncesi ve hedefinin
her zamankinden daha ön plana ç›kar›lmas›
gereken bir yüzy›lday›z. Bunu devrimciler
yap›yor; ülkemiz ba¤›ms›z olacak kararl›l›¤›yla savaﬂ›yorlar. Bu savaﬂta, ‹ncirlik’in askerleri: AKP, Genelkurmay, MHP sahte ulusalc›lard›r. Küreselleﬂmeci sol da ‹ncirlik’in
askerlerinin lojistik-ideolojik hizmetlerini
görüyor... Bu yüzden onlar yürüyüﬂte yoktu.
Kendi içinde kimi küçük hesaplar, reklamc›, grupçu kayg›lar, birlik kültürüne denk
düﬂmeyen tutumlar eleﬂtirilebilir ancak ﬂu
aç›k ki Irak’ta ‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu,
bu ülkede ba¤›ms›zl›ktan yana güçlerin en
güçlü mevzisi oldu¤unu göstermiﬂtir. Burjuva
bas›n›n, hatta kendine sol diyen gazetelerin
yürüyüﬂü geçiﬂtirme çabas›na karﬂ›n, Türkiye
solunun emperyalizme ve iﬂbirlikçili¤e karﬂ›
mücadelesinde hak etti¤i yeri alm›ﬂt›r.

Kürt halk›n› terörle, bask›yla

sindiremeyeceksiniz!

Operasyonda bir gerilla yaral›yken silahla, biri gizlendi¤i çal›l›¤›n
yak›lmas›yla, birinin de sorguland›ktan sonra infaz edildi¤i bildirildi.

Halk gerillay› sahiplendi
Generallerin “ulusal bayramlar›”, halka karﬂ› gözda¤› ya da iktidara karﬂ› it dalaﬂ› amaçl› de¤erlendirmeleri, en az resepsiyonlar›n kendisi kadar bir gelenektir. 30 A¤ustos
Zafer Bayram› resepsiyonunda da
bu gelenek bozulmad›. “Teröre karﬂ›
topyekün mücadeleden” sözeden
generaller, bu mücadelenin DEHAP’›n sindirilmesi, yokedilmesi,
Kürt milliyetçi harekete karﬂ› her
türlü yalan›n, karalaman›n kullan›ld›¤› psikolojik savaﬂ yöntemleri ve
elbette imha oldu¤unu gösterdiler.
Bu arada, generallerin OHAL’in yeniden getirilmesi yönündeki haberlere de Genelkurmay Baﬂkan› Org.
Hilmi Özkök hiç bayatlamayan “d›ﬂ
güçler” demagojisiyle “aç›kl›k” getirdi. Zinhar böyle bir isteklerinin
olmad›¤›n› söyleyen Özkök, haberlerin kayna¤›n› ise ﬂöyle aç›klad›:
“Araﬂt›rd›k, bu haberlerin kayna¤›n›n Yunanistan oldu¤unu ö¤rendik.”

DEHAP Hedefte
Resepsiyonun ana gündemlerinden birini de Batman’da çat›ﬂma
bölgesine yürüyen halk oluﬂturuyordu. 1. Ordu Komutan› Org. Yaﬂar Büyükan›t yaﬂananlar›, “Türkiye’nin Filistin haline getirilmek istenmesi” ve “Teröre karﬂ› mücadele eden Türk Silahl› Kuvvetleri’nin
etkisizleﬂtirilmesi” olarak de¤erlendirdi ve bunun sorumlusu olarak da,
“yasal bir parti” diye tarif etti¤i DEHAP’› gösterdi. Son bir hafta içinde
burjuva bas›n›n yalan üzerine kurulu kampanyas› ile birleﬂen DEHAP’l›lara yönelik kampanyan›n
bir parças›yd› generallerin konuﬂmas›.
Geçen hafta, DEHAP yöneticileri, Öcalan’dan “say›n” diye sözettikleri için tutuklanma talebiyle
mahkemeye ç›kar›ld›lar. DEHAP
Genel Baﬂkan› Tuncer Bak›rhan ve

7 MYK üyesi tutuklanmad›lar, ama
“yasad›ﬂ› örgüte yard›m etme” iddias› gibi, tek kan›t› “say›n” kelimesi
olan bir suçlama ile, yurtd›ﬂ›na ç›kmalar›na yasak konuldu. Bununla
da bitmedi; cunta y›llar›n›n uygulamalar›ndan olan, imza verme uygulamas›na tabi tutuldular. Buna göre,
yasal bir partinin genel baﬂkan› ve
genel merkez yöneticileri haftada
bir gün bulunduklar› ilin emniyet
müdürlü¤üne giderek beyanda bulunacak evrak imzalayacaklar.
Ayn› günlerde; ‹çiﬂleri Bakanl›¤›, DEHAP'l› Diyarbak›r Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Osman Baydemir ve 6 üst düzey yönetici hakk›nda, adli soruﬂturma yürütülmesi
için izin verdi. Soruﬂturman›n en
büyük gerekçesi ise, PKK militanlar›n›n cenazeleri için belediye ambulans›n›n tahsis edilmesi gibi, hem
dini hem de geleneksel olarak do¤al
bir uygulama.
Ama zerre kadar savaﬂ ahlak›,
hukuku tan›mayan oligarﬂi, halk›n
geleneklerini, de¤erlerini de tahrip
etmek, yoketmek istiyor.
Beﬂiri’de yap›lan operasyonda
da oligarﬂinin savaﬂ ahlak›n›n zerresini taﬂ›mad›¤› yine görüldü.

Oligarﬂinin tek bildi¤i
“çözüm”; imha
HPG’nin “bir ay eylem
yapmama” karar›na karﬂ›n,
Batman'›n Beﬂiri ‹lçesi k›rsal›nda 25 A¤ustos günü
operasyon baﬂlatan devlet
güçleri, 7 kiﬂiyi katlettiler.
HPG, 7 gerillan›n yaﬂam›n› yitirdi¤ini aç›klarken,
bir de sivilin katledildi¤ini
duyurdu. Bölge halk› taraf›ndan D‹HA’ya verilen
bilgilerde ise, tam bir vahﬂet tablosu ortaya ç›kt›.
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Generallerin “Filistin” benzetmesine neden olan ise, operasyon
s›ras›nda binlerce kiﬂinin çat›ﬂma
bölgesine yürümek istemesi oldu.
28 A¤ustos günü, yaklaﬂ›k 2 bin kiﬂi Tepecik ve Yal›nkavak köyleri
aras›ndaki bölgeye yürüyüﬂe geçti.
Kitlenin önü Beﬂiri ç›k›ﬂ›nda panzerler ve binlerce jandarma taraf›ndan kesildi ve müdahale edildi.
Özgür Yurttaﬂ Hareketi’nin ça¤r›s› ile, Batman ve Siirt'te toplanan
ve operasyonun durdurulmas›n› isteyen kitle panzerlerin önüne ç›karken, gaz bombalar›na karﬂ› direndi.
Yürüyüﬂ s›ras›nda “Bijî Serok
Apo”, “ﬁehid Namirin” sloganlar›
at›l›rken, DEHAP Batman ‹l Baﬂkan›’n›n da aralar›nda bulundu¤u çok
say›da DEHAP’l› da yürüyüﬂte yerald›lar. Kitle, jandarma barikat›n›n
önüne geldi¤inde, özel harekat timleri ve jandarma taraf›ndan herhangi bir uyar› yap›lmadan panzerlerin
sirenleri çal›narak, müdahale edildi.
Havaya ateﬂ açarak, kitleyi da¤›tmaya çal›ﬂan jandarma ve özel harekat timleri, panzerleri kalabal›¤›n
üzerine sürdü ve yo¤un olarak gaz
bombas› kulland›. Halk ise, sald›r›ya taﬂlarla, gençler molotoflarla
karﬂ›l›k verdi.
Batman Belediye Baﬂkan› Hüseyin Kalkan ile askeri yetkililer aras›ndaki görüﬂmenin ard›ndan, 'operasyon bitti' bilgisi üzerine kitle ye-

Batman / Beﬂiri

niden Beﬂiri'ye döndü.

savaﬂ›n bombalar› patlat›l›yor. Ya
DEHAP’› ya PKK’yi bölüyor
parçal›yor, ertesi gün baﬂka Kürt
milliyetçisi kurum ve kiﬂilere
“PKK’ye alternatifler” kurduruyor.

Halk› kurﬂunlad›lar
Batman’da da, yüzlerce kiﬂi,
gerilla cenazelerinin bulundu¤u
devlet hastanesi önünde toplanarak ﬂehitlerine sahip ç›kt› ve kent
merkezinde yürüyüﬂ gerçekleﬂtirdi.
Kitleye sald›ran polis silah kulland› ve Hasan ‹ﬂ isimli yurtsever
baﬂ›ndan vurularak katledildi. Oligarﬂinin valisi ve polis ﬂefi, cinayeti “halk› k›ﬂk›rtmak isteyenlerin” iﬂi
diye aç›klarken, buna uygun olarak
da, Hasan ‹ﬂ’in gösteriler baﬂlamadan önce öldürüldü¤ü yönünde bir
rapor düzenletti. Ancak ailesinin itiraz› sonucu Diyarbak›r Adli T›p taraf›ndan yap›lan ikinci incelemede,
Hasan ‹ﬂ’in gösteriler s›ras›nda vuruldu¤u ortaya ç›kt›. Keza, gösteri
s›ras›nda vuruldu¤unu gören yüzlerce tan›k vard› ortada.
Polisin katletti¤i Hasan ‹ﬂ, ertesi
gün binlerce kiﬂi taraf›ndan Batman
Devlet Hastanesi’nden al›narak sloganlarla gerçekleﬂen 5 km’lik yürüyüﬂün ard›ndan Batman Asri Mezarl›¤›'nda topra¤a verildi.
Hasan ‹ﬂ’in ölümünü protesto
için çeﬂitli yerlerde gösteriler yap›l›rken, Diyarbak›r'›n Kayap›nar
Semti'nde yürüyüﬂ yapan halka polis yine müdahale etti. Adana'n›n
ﬁakirpaﬂa Mahallesi'nde yap›lan
gösteride de mahalle kuﬂat›larak
panzerlerle müdahale edildi.

AKP’nin ‘çözümü’nün
alt›ndan M‹T ç›kt›!
Gerillaya imha, Kürt halk›na
bask› ve sindirme operasyonlar› dayat›l›rken, AKP’nin “Kürt sorunu”
tan›mlamas›n›n, tarihin çöplü¤ünde
yerini alan benzeri aç›klamalar›n
yan›na büyük bir h›zla gidece¤i anlaﬂ›l›yor. “Teröre karﬂ› savaﬂ” demagojisi terk edilmedi¤i sürece,
göstermelik ad›m atmalar› dahi
mümkün de¤ildir.
Batman’da binlerce kiﬂinin operasyon bölgesine yürüyüﬂünü,
“Olay toplama kalabal›k ve bindiril-

20 A¤ustos'ta Trabzon'un Maçka
‹lçesi'nde katledilen HPG'li Mesut ‹sa'n›n cenaze töreninde 10
bin kiﬂi sahip ç›kt›. 27 A¤ustos'ta
ailesi taraf›ndan al›narak Nusaybin'e götürülen ve 10 bin kiﬂi taraf›ndan Suriye’nin Qamiﬂlo kentine u¤urlan ‹sa'n›n cenaze töreninde Maçka’daki linç giriﬂimine
yönelik sloganlar hayk›r›ld›. Dersim'de yaﬂam›n› yitiren HPG’li
Süleyman Tekin’in 26 A¤ustos’ta
yap›lan cenaze töreninde de 10
bin kiﬂi gerillaya sahip ç›kt›.

miﬂ k›talardan ibarettir, halk destekleri yoktur” diyerek küçümseyen
Baﬂbakan Erdo¤an için, herhangi
bir konuda “tespit” yapmak, “sözler” vermek, ucuzdur; ne de olsa takiyyecili¤in uzman›d›rlar.
‹ﬂte size, “yerel TV’lere Kürtçe
yay›na izin verilmesi” talimat›n›n
ak›beti. RTÜK’ün, hangi TV’lere
izin verilece¤ine iliﬂkin M‹T’ten
bilgi istedi¤i ortaya ç›kt›. Ancak bu
hukukd›ﬂ›l›k o kadar ola¤an hale
getirilmiﬂti ki, ço¤u AKP’lilerden
oluﬂan RTÜK yönetimi, “sadece
bilgi istediklerini” aç›klayarak kendini savundu.
Yasas› zaten ç›kar›lm›ﬂ ama
RTÜK taraf›ndan uygulanmayan,
yerel TV’lere Kürtçe yay›n, kimileri taraf›ndan, “çözümün ad›mlar›”
aras›nda say›l›yordu.

Burjuva bas›n
‘savaﬂ cephesi’nde
Generaller “topyekün mücadele” ister de, burjuva bas›n durur mu;
baﬂta Do¤an Medya olmak üzere,
savaﬂ cephesine koﬂan burjuva bas›n›n sayfalar›ndan her gün bir yalan
pompalan›yor, her gün psikolojik
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Fethullahç› Aksiyon Dergisi’nin, 250 ayd›n›n PKK’nin
ölüm listesinde oldu¤u haberi ise,
bu savaﬂtaki en desteksiz at›ﬂ›n baﬂ›na yerleﬂti. Ortada güya bir “öldürülecek ayd›nlar listesi” vard›, ama
ne hikmetse, Kürt yazar Mehmed
Uzun d›ﬂ›nda kimsenin ad› geçmiyor ne de liste ortaya konabiliyordu.
Aksiyon’un kontra haberi, haftalar sonra, 29 A¤ustos günü Hürriyet
Gazetesi’nin manﬂetine taﬂ›nd›;
“Mehmed Uzun PKK tehdidinden ötürü Türkiye’yi terk etmiﬂ”ti.
Mehmed Uzun’un yurtd›ﬂ›na
ç›kt›¤› do¤ruydu. Uzun, ç›k›ﬂ gerekçesini net bir dille ifade etmese de,
ﬂunu aç›kça söylüyordu: PKK’den
herhangi bir tehdit almad›m, Aksiyon’un haberi gerçek d›ﬂ›d›r. Hürriyet’in haberini yalanl›yordu, ancak
Hürriyet ertesi günü, adeta bu yalanlama yokmuﬂ gibi ayn› paralelde
yay›nlar›n› sürdürdü ve genel yay›n
yönetmeni taraf›ndan, tekzibin geçersizli¤i teorize edildi. Ne de olsa
“ülkenin bir mücadele içinde oldu¤unu” söylemiyor muydu generaller; elbette bu “mücadelenin” önünde yürüyecekti mi¤ferli burjuva
medya. Anl› ﬂanl› tarihi savaﬂ cephesinde kazand›¤› madalyalarla doluydu ne de olsa.
Osmanl›’dan bu yana ayakland›klar› için, “Kürtler’in devletten
özür dilemesini” istemesi gibi akla
ziyan yaz›lar yazan Hürriyet yazar›
Özdemir ‹nce’den; Kürtler’in bölge
ülkelerini k›zd›rd›¤›n› söyleyerek,
“Bu öfkeli çevre, bu k›zg›n komﬂular Kürtler’e hayat› dar edebilir” diye, Türkiye, ‹ran ve Suriye
ad›na tehditler savuran Ertu¤rul Özkök’e; köﬂelerden de ﬂovenizm propagandas› ve “imha imha imha” alk›ﬂç›l›¤› eksik olmuyor.
K›saca medya da tüm cephanelerini savaﬂa sürmeye devam ediyor.

lhak
mha
As milasyon

80 y›ll›k
Kürt
politikas›

Bölüm 3

kiﬂi kalm›ﬂt›.
"Anadolu
toplam nüfusunun beﬂte
birini, erkek
nüfusunun
dörtte birini,
silah alt›na
al›nabilecek
nüfusun üçte
birini yitirdi." (Milli

de k›r›lmas›na, yerinden yurdundan
göç etmesine yol açm›ﬂt›.
Savaﬂ boyunca y›k›ma u¤rayan
Kürdistan topraklar› savaﬂ sonras›nda emperyalistler taraf›ndan paylaﬂ›lmak üzere masaya yat›r›ld›. 22
May›s 1919’da ‹ngilizler’le Frans›zlar aras›nda imzalanan bir antlaﬂmayla, Musul ve Filistin ‹ngiltere'ye geçerken Suriye ve Kilikya
Frans›zlar’a b›rak›ld›. Böylelikle
Kürdistan topraklar› bu kez de ‹ngi-

Emperyalizmin Masasındaki Kürdistan
Kürt halk›n›n ac›l›, kanl› tarihinde dolaﬂmaya devam ediyoruz. Yaz›
dizimizin önceki bölümünde sürgün
yollar›nda b›rakm›ﬂt›k Kürt halk›n›.
1. Emperyalist Paylaﬂ›m Savaﬂ› y›llar›yd›. Ve çok de¤il, birkaç y›l sonra yeni bir sürgün dalgas› daha bekliyordu Kürt halk›n›.
Savaﬂ›n baﬂ›nda “iç cephesini
sa¤lamlaﬂt›rmak” gerekçesiyle özellikle Muﬂ, Bitlis, Diyarbak›r yörelerindeki Kürtler’i sürgün etmiﬂti Osmanl›. 700 bine yak›n Kürt’ün göçe
zorland›¤› bu süreçte göç yollar›na
düﬂenlerin yar›dan fazlas› yollarda
açl›ktan, hastal›ktan öldü.
1. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’n›n sonlar›na
do¤ru, her cephede yenilgiye u¤rayan Osmanl› Devleti, yenilginin
ac›s›n› yine halktan ç›kar›yordu.
“Hasta adam” hala zulüm uyguluyor, Kürtler’in bir k›sm› “Türk nüfusunun yüzde 5-10'unu aﬂmamak
ﬂart›yla” Bat› Anadolu'ya yerleﬂtirilmeye çal›ﬂ›l›yordu. Ancak Osmanl›’n›n ömrü bu planlar› uygulamaya yetmeyecekti.

“Yedi düvel” Anadolu’yu
paylaﬂ›yor
1. Paylaﬂ›m Savaﬂ› Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun da içinde bulundu¤u blokun yenilgisiyle sonuçland›.
Savaﬂ›n Osmanl› aç›s›ndan faturas›
a¤›rd›. Osmanl›, savaﬂ boyunca 2
milyon 850 bin kiﬂiyi silah alt›na alm›ﬂt›, Mondros Antlaﬂmas› imzaland›¤›nda ise geriye sadece 560 bin

Kurtuluﬂ Tarihi, D. Avc›o¤lu, cilt.3,
syf, 929)

liz ve Frans›z emperyalistleri aras›nda pay edilmiﬂ oluyordu.

Avrupa emperyalistleri "hasta
adam" Osmanl›’n›n topraklar›n›
paylaﬂmaya koyuldular.

Amerikan mandas›nda
kurtuluﬂ aray›ﬂlar›

Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi’nin 7. maddesine
göre ‹tilaf Devletleri, “güvenliklerinin tehlikeye girmesi durumunda”
ülkenin stratejik bölgelerini iﬂgal etme hakk›na sahip oluyorlard›. Nitekim bu ve benzeri maddelere dayanarak Mütareke'den sonra emperyalistler birçok bölgeyi iﬂgal ettiler. 14
Kas›m 1918'de ‹ngiliz birlikleri ‹stanbul'a ç›kt›. Güney Anadolu, Do¤u Anadolu, Kilikya ‹ngilizler’in
denetimine girdi. Orta ve Bat› Anadolu ‹stanbul'daki ‹ngiliz Genelkurmay›’na ba¤land›. Akdeniz ve Karadeniz Limanlar›’n› egemenli¤i alt›na alan ‹ngilizler Samsun, Trabzon
ve Merzifon'a da birlik ç›kard›lar.
‹ngilizler 1919 y›l›n›n Ocak ay›nda
da Urfa, Antep ve Maraﬂ'a girdiler.
Frans›z birlikleri ise Adana Bölgesi’ni ve Do¤u Trakya'n›n önemli bir
bölümünü iﬂgal ederken, ‹talyanlar
Akdeniz k›y›lar›na asker ç›kard›lar.
Emperyalist devletlerin göz dikti¤i yerlerin içinde, Ortado¤u'daki
stratejik konumu ve önemli petrol
kaynaklar› nedeniyle Kürdistan topraklar› da vard› elbette.
Kürdistan 1. Paylaﬂ›m Savaﬂ›’nda ﬂiddetli çat›ﬂmalara sahne olmuﬂ,
Osmanl›, Rus ve ‹ngilizler aras›ndaki savaﬂlar Kürtler’in kitleler halin32
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Anadolu’nun iﬂgal edilmesinin
ard›ndan Anadolu’da yavaﬂ yavaﬂ
bir kurtuluﬂ hareketi de ﬂekilleniyordu. Ancak dönemin Kürt örgütlenmeleri ve önderleri, baﬂka bir
aray›ﬂ içindeydiler.
Bu y›llarda faaliyet yürüten çeﬂitli Kürt örgütlenmeleri bulunuyordu. Bunlar›n en önemlisi Kürdistan
Teali Cemiyeti (KTC) idi. 1918’de
kurulan Kürdistan Teali Cemiyeti'nin Osmanl›'ya karﬂ› etkin bir mücadelesi yoktu ancak önemi, belli
baﬂl› aﬂiret temsilcilerini ve ayd›nlar›n› içinde bar›nd›rmas›ndan geliyordu. Cemiyetin birçok yöneticisi
ayn› zamanda Osmanl›'n›n çeﬂitli
kademelerinde görevliydi.
Bir yanda emperyalist iﬂgal, bir
yanda Anadolu’da ﬂekillenmeye
baﬂlayan bir kurtuluﬂ hareketi ve bir
yanda da di¤er uluslar›n ba¤›ms›zl›k mücadeleleri, Kürdistan Teali
Cemiyeti içerisinde de farkl› düﬂüncelerin oluﬂmas›na yolaçt›. Cemiyet
içerisinde özellikle de genç kadrolar
"ba¤›ms›zl›¤›" savunup Osmanl›'ya
karﬂ› izlenen "›l›ml›" politikalara
karﬂ› ç›k›yorlard›.
Buna karﬂ›l›k Cemiyet Baﬂkan›
Seyit Abdülkadir ise “bu zor döneminde” Osmanl›'n›n yan›nda olunmas› gerekti¤ini savunuyordu.

"Kürtler’in istiklal istemediklerini
ancak imparatorlu¤a ba¤l› muhtar
bir idare talebinde bulunduklar›n›"
söyleyen Seyit Abdülkadir’i ba¤›ms›zl›ktan yana olan Kürtler de eleﬂtiriyordu, Osmanl› savunucular› da.
Gazeteler, ayn› zamanda Dan›ﬂtay
(ﬁuray› Devlet) baﬂkan› olan Seyit
Abdülkadir için "ya ﬁuray› Devlet
riyasetinden çekilsin ya da Kürdistan'›n istiklalini istemekten vazgeçsin" diye yaz›yorlard›. Bu tav›r,
sonraki yüzy›l boyunca Kürtler’e
dayat›lacak asimilasyonun da karakteristik ifadesidir. “Kürt kökenli” burjuva politikac›lar›n, generallerin üst düzey görevlere getirilmesinin koﬂulu cumhuriyet döneminde
de hep böyle olmuﬂtur.
Kürtler içinde bu tart›ﬂmalar sürerken, ABD’nin aç›klad›¤› “Wilson ilkeleri”, Kürtler’in politikas›na yeni bir yön verdi.
ABD, savaﬂa sonradan kat›ld›¤›
için paylaﬂ›m konusunda ‹tilaf Devletleri’nin yapt›¤› anlaﬂmalar›n d›ﬂ›nda kalm›ﬂt›. Bu yüzden paylaﬂ›mdan daha büyük pay kapabilmek
için ABD Baﬂkan› Wilson, 14 maddelik bir bildirge aç›klad›. ABD’nin
bu dönemde geliﬂtirdi¤i politikalar›n baﬂ›nda “uluslara haklar›n›n
tan›nmas›” geliyordu. ABD sözde
gizli antlaﬂmalara karﬂ› ç›k›p, kendini savaﬂ›n tüm ac› sonuçlar›n› yaﬂayan halklar›n gözünde bir kurtar›c› ve hami gibi göstermek istiyordu.
Wilson ‹lkeleri’nin 12. maddesi
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nu yak›ndan ilgilendiriyordu. Bu maddede
ﬂöyle deniyor; "Bugünkü Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nun Türk k›s›mlar›na güvenli bir hükümranl›k sa¤lanmal›d›r, fakat halen idaresindeki di¤er milletlere tereddüt edilmez bir
hayat güvenli¤i ile mutlak dokunulmaz muhtar (özerk) bir geliﬂme f›rsat› tan›nmal›d›r." (Kürdistan Teali
Cemiyeti, ‹. Göldaﬂ, syf. 134 )
ABD’nin “di¤er milletlere
özerklik” politikas›, birçok kesimi
etkiledi. Emperyalizmsiz bir çözüm
düﬂünemeyen milliyetçi anlay›ﬂlar
çözümü ABD himayesinde uygulanacak Wilson prensiplerinde arama-

ya baﬂlad›. Hem Türk, hem Kürt ayd›nlar içinde Amerikan mandac›l›¤›n› savunan geniﬂ bir kesim oluﬂtu.
‹stanbul'da Robert Koleji’nden baz›
ayd›nlar bu amaçla "Wilson Derne¤i"ni kurdular. Bunlar Anadolu
Kurtuluﬂ Mücadelesi’ni ABD'nin
denetimine sokmaya çal›ﬂ›yorlard›.
Kürtler içerisinde ise Wilson ‹lkeleri’ne sahip ç›kan kesimlerin baﬂ›nda
Kürdistan Teali Cemiyeti gelmekteydi.
Wilson ‹lkeleri’ni memnuniyetle
karﬂ›layan KTC'nin tepki gösterdi¤i
tek nokta, emperyalizmin çizdi¤i s›n›rlara göre Kürdistan'›n bir k›sm›n›n Ermenistan topraklar› içerisinde
gösterilmesi olmuﬂtur. Kürt ileri gelenleri, sanki her ﬂey hallolmuﬂ gibi,
emperyalistler nezdinde Ermenistan'a verilen topraklar›n Kürdistan'a
ait oldu¤unu ispatlamaya çal›ﬂmakla meﬂguldü.

Sevr, Kürtler için bir
kurtuluﬂ muydu?
10 A¤ustos 1920’de imzalanan
Sevr Antlaﬂmas›, ayn› zamanda Osmanl› Devleti’nin sonu anlam›na da
geliyordu.
Sevr’e göre Osmanl›’ya sadece
‹stanbul ve çevresi b›rak›lm›ﬂt›; o
da ‹ngiltere'nin kontrolünde olmak
üzere. Di¤er bölgeler ise emperyalist ülkeler aras›nda pay ediliyordu.
‹zmir ve çevresi Yunanl›lar’a; Kilikya ve çevresi Frans›zlar’a; Musul, Diyarbak›r, Hakkari ‹ngilizler’e; Güneybat› Anadolu ‹talyanlar’a
b›rak›l›yordu. Ayr›ca Ermeni ve
Kürtler’e emperyalistlerin kontrolü
alt›nda özerklik tan›n›yordu. Ermenistan’›n s›n›rlar› Kas›m 1920'de
ABD Baﬂkan› Wilson taraf›ndan belirlenmiﬂti, Kürdistan bölgesi ise ‹ngilizler’in denetiminde olacakt›.
Mondros gibi Sevr de emperyalist paylaﬂ›m› belgeleyen bir iﬂgal
anlaﬂmas›yd›. Ancak bu emperyalist
dayatman›n içinde Kürtler’e "özerklik" tan›nm›ﬂ olmas› nedeniyle, bu
emperyalist dayatma, Kürt milliyetçileri taraf›ndan savunuldu.
Oysa Sevr'de, hiçbir millete gerçek anlamda bir ba¤›ms›zl›k, özerk33
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lik tan›nmas› sözkonusu de¤ildir;
emperyalist devletlerin o günkü meselesi Osmanl›’y› paylaﬂmakt›r. Osmanl› s›n›rlar› içindeki Kürt, Ermeni, Arap gibi milliyetleri "ba¤›ms›zl›k", "otonomi" vaatleriyle kendine
ba¤lamaya çal›ﬂm›ﬂlard›r. Baﬂka bir
deyiﬂle, emperyalistler, Kürtler’in
özerklik, ba¤›ms›zl›k özlemlerini,
kendi istila amaçlar› için kullanm›ﬂlard›r. Emperyalist politika, klasik
böl-parçala politikas›n›n bir uygulamas›yd›; daha 1. Paylaﬂ›m Savaﬂ›
döneminden itibaren bir taraftan
Kürt-Ermeni çeliﬂkisi yarat›lm›ﬂ,
yeri geldi¤inde Türkler’le-Rumlar;
Kürtler’le-Ermeniler birbirine karﬂ›
k›ﬂk›rt›lm›ﬂt›r. Böylelikle emperyalizm güçten düﬂürdü¤ü, yordu¤u
halklar› kendine muhtaç hale getirmek istemiﬂtir.
Kürt milliyetçileri gerek uluslararas› resmi bir belgede Kürtler’e
"otonomi" tan›nm›ﬂ olmas›, gerekse de Sevr’de Kürt delegelerin bulunmas›ndan dolay› Sevr'e birçok
olumlu misyon yüklemiﬂlerdir.
Sevr'in emperyalist niteli¤i görülmedi¤i gibi, Sevr'deki "hayal k›r›kl›¤›na" ra¤men yine de övgüler dizilmekten geri durulmam›ﬂt›r.
Sevr Anlaﬂmas›’n›n 62. Maddesi, ‹ngiliz, Frans›z ve ‹talyan hükümetlerinden oluﬂan bir komisyonun
alt› ay içinde Kürtler’in özerkli¤inin koﬂullar›n› haz›rlamas›n› öngörüyordu. 64. Maddede ise, “ba¤›ms›zl›k” ihtimali de öngörülüyor ve
ﬂöyle deniyordu:
“Kürtler, bu bölgelerdeki nüfusun ço¤unlu¤unun Türkiye’den ba¤›ms›z olmak istediklerini kan›tlayarak Milletler Cemiyeti Kongresine baﬂvururlarsa ve konsey de bu
nüfusun ba¤›ms›zl›¤a yetenekli oldu¤u görüﬂüne var›rsa... Türkiye,
bu tavsiyeye uymay› yükümlenir."
K›sacas› Sevr’e göre, yani
Sevr'e göre Van, Bitlis, Erzurum ve
Trabzon illerini içine alacak bir Ermeni devleti kurulacak. Diyarbak›r,
Urfa, Cizre çevresinde ise emperyalizmin himayesinde Kürt özerk bölgesi oluﬂturulacakt›.
Ancak emperyalistlerin “ulusal

sorunlar›” çözmek de¤il, emperyalist ç›karlar peﬂinde oldu¤unun tüm
göstergeleri daha o günden ortadayd›. Nitekim, Osmanl› s›n›rlar› içindeki Kürtler’in özerkli¤ini, hatta
ba¤›ms›zl›¤›n› savunan ‹ngiliz emperyalizmi, Güney Kürdistan'› ele
geçirdi¤inde, ilk iﬂi buradaki Kürt
hareketini kanl› bir biçimde bast›rmak oldu. Ayn› bask› ve katliamlar,
‹ran s›n›rlar› içinde kalan Kürtler’e
karﬂ› da uyguland›.

Güvenilen da¤lara
karlar ya¤›yor
Bu dönemin Kürtler aç›s›ndan
kilit isimlerinden biri ﬁerif Paﬂa’d›r.
ﬁerif Paﬂa Paris görüﬂmelerine ve
Sevr'e Osmanl› delegesi olarak kat›lm›ﬂt›. Fakat Kürdistan Teali Cemiyeti, ‹stanbul'daki iﬂgal kuvvetlerine ﬁerif Paﬂa'n›n kendilerini temsil edebilece¤ini belirtti. ﬁerif Paﬂa,
16 Nisan 1919'da Osmanl› delegeli¤inden çekildi ve Kürt delegesi olarak faaliyetlerini yürüttü. Sevr Konferans›'nda Kürtler’in isteklerini,
"Birleﬂik Kürdistan" haritas› eﬂli¤inde dile getirdi.
Kürt çevrelerinin kimileri onun
temsilcili¤ini kabul etmedi. Ancak
a¤›rl›kl› bir kesim öyle görmeye devam etti. ﬁerif Paﬂa sonuçta 24 Nisan 1920'de "Saltanat ve Hilafete
ba¤l›l›¤›mdan dolay›...” diyerek
Kürt delegeli¤ini de b›rakt›.
Tabii sorun tek baﬂ›na ﬁerif Paﬂa'n›n niteli¤iyle ilgili de¤ildir. Esas
olarak ortada iç bütünlü¤ü olan bir

Kürt hareketi yoktur. Varolan çeﬂitli
örgütlenmeler de dar ayd›n hareketi
veya aﬂiret örgütlenmesi olmaktan
öteye gidememiﬂtir. Bu yan›yla
Kürt halk›n›n mücadelesine önderlik etmekten çok uzakt›rlar.
Anti-emperyalist bir bak›ﬂ aç›s›
yoktur. Paris görüﬂmelerinde de,
Sevr’de de Kürtler aç›s›ndan görüﬂmeler adeta Kürt-Ermeni çeliﬂkisine, hangi ilin kimin s›n›rlar›nda olaca¤›na indirgenmiﬂtir.
Bel ba¤lanan tek güç emperyalizmdir. Çözümlenemeyen s›n›r sorunu da emperyalistlerin insaf›na
b›rak›lm›ﬂt›r. Ancak bu anlaﬂma, gerek Ermeni taraf›nda gerekse de
Kürt taraf›nda çeﬂitli tepkilere yol
açt›. Çeﬂitli Kürt aﬂiretleri, Osmanl›
yanl›s› Kürt çevreleri antlaﬂmay›
kabul etmediler.
Fakat bu arada, tüm hesaplar› alt
üst eden baﬂka bir geliﬂme yaﬂan›yordu. Emperyalistlerin Sevr’deki
hesaplar›, Anadolu Kurtuluﬂ Savaﬂ›’yla bozuldu. Emperyalistler art›k
tamamen kendi dertlerine düﬂecek,
Ermeniler’i, Kürtler’i öylece yüzüstü b›rakacaklard›. Önce Wilson
“Prensipleri”ne bel ba¤lanm›ﬂt›,
sonra di¤er emperyalistlerin “muhtariyet” sözlerine. Kurulan hayaller
bir bir y›k›ld›. Öyle ki Osmanl›
Devleti daha Ekim 1919'da ‹stanbul'daki bütün Kürt örgütlerinin faaliyetleri için yasaklama karar› ald›¤›nda, Kürtler’e özerklikten bahseden ve asl›nda ‹stanbul’da yönetimi
elinde bulunduran ‹ngilizler buna

Ermeni-Kürt Çat›ﬂmas›ndan
Mandac›l›kta Ermeni-Kürt Anlaﬂmas›na
20 Kas›m 1919’da, Paris’te emperyalistlerin himayesinde yap›lan
görüﬂmelerde Kürtler’le Ermeniler aras›nda bir anlaﬂma yap›ld›. Ama ne yaz›k ki, anlaﬂma metni, ba¤›ms›zl›kç›l›¤›n de¤il, mandac›l›¤›n bir ifadesiydi;
Ermeni ve Kürt temsilcilerinin birlikte imzalay›p emperyalistlere sunduklar› bu anlaﬂmada ﬂöyle deniyordu:
“Sizden, uluslar›n haklar› prensibine uygun olarak 'Birleﬂik Ba¤›ms›z
Ermenistan' ve 'Ba¤›ms›z bir Kürdistan'›n yarat›lmas›n›, kurulacak olan
bu devletlerin, büyük devletlerin yard›m›n› alabilmesinin sa¤lanmas›n›, ülkelerimizin tekrar geliﬂmesi sürecinde bu devletlerin gerekli olan ekonomik
ve teknik yard›mlar›n› esirgememelerini rica ederiz.” (Bat›-Ermenistan Kürt
‹liﬂkileri ve Jenosid, M. Kalman, syf. 186 )
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bile ses ç›karmad›lar.
Kürtler yine yasaklarla, ilhak ve
iﬂgal edilmiﬂ topraklar›yla baﬂbaﬂayd›lar. Emperyalistlerden medet
umacak durumda da de¤illerdi art›k. Ne olursa halklar›n kendi yapacakt›. Anadolu ve Mezopotamya,
ﬂimdi emperyalistlerin çizdikleri s›n›rlarla de¤il, bir kurtuluﬂ savaﬂ›yla
yeniden ﬂekilleniyordu. Peki bu yeniden ﬂekilleniﬂ içinde Kürtler’in
yeri ne olacakt›?

Kurtuluﬂ Savaﬂ› ve iﬂgal
karﬂ›s›nda Kürtler
Anadolu iﬂgal alt›ndayd›. Kürdistan da iﬂgal alt›ndayd›. Üstelik
iﬂgalci ayn›yd›. Baﬂka deyiﬂle, Kürt
halk›n›n da Türk halk›n›n da düﬂmanlar› ayn›yd›. Bu ayn›l›k iki halk›n ortak mücadele vermesinin objektif koﬂulunu oluﬂturuyordu.
Bu süreçte Kürt aﬂiretleri feodal
yap›lar›n› sürdürmekteydiler. Kendi
iç dinamikleriyle bir ulusal hareket
olarak tarih sahnesine ç›kma aﬂamas›nda de¤illerdi. Emperyalist iﬂgal
ve geliﬂmeye baﬂlayan Kurtuluﬂ Savaﬂ› karﬂ›s›nda Kürt halk› ikili bir
tav›r geliﬂtirdi. Bir k›s›m Kemalistler’le birlikte tav›r geliﬂtirirken, di¤er bir k›s›m ise, ya sessiz kald› ya
da emperyalist devletlerden medet
ummaya devam etti.
Bu ikili tav›r, Kürt aﬂiretleri için
oldu¤u kadar, ayd›n kesim için de
geçerliydi. Hakim feodal yap›, objektif olarak Kürtler’in kendilerini
bölgedeki güç durumuna göre ayarlamas›n› ve farkl› kesimlerle iﬂbirli¤i içinde parçalara ayr›lmas›n› beraberinde getirmektedir. Bundan dolay› da her Kürt hareketi ba¤r›nda
çeﬂitli yanlar› bir arada taﬂ›m›ﬂt›r.
Ulusalc› düﬂüncelere sahip Kürt
ayd›nlar›n›n, Kürt ulusal sorununun
ancak Türk ulusal hareketiyle birlikte çözülece¤i yönündeki düﬂünceleri, Kürtler’in Anadolu Kurtuluﬂ
Savaﬂ›’na kat›l›ﬂ›n›n bir nedenidir.
Bir di¤er neden ise, feodal aﬂiretlerin, t›pk› Türk eﬂraf-ayan kesimi gibi Ermeni hareketi karﬂ›s›nda
"mülk"lerini koruma ve Kemalistler’in çeﬂitli vaatlerine ba¤lanma

temelinde olmuﬂtur.
Kemalistler, Kürtler’i yanlar›na
çekmek için yo¤un bir biçimde “Ermeni meselesi”ni öne sürdüler. Kemalistler’in Kürtler’e yönelik propagandas› ﬂöyle özetlenebilirdi:
“Emperyalistler ba¤›ms›z Ermenistan ilan edecek, Kürdistan topraklar›n› da Ermenistan’a katacaklar,
Kürtler sürülecek.” Kaz›m Karabekir, Kürtler’in kendilerine kat›lmas›n›n "Kürdistan'›n Ermenistan olaca¤›n› anlatmakla” sa¤lanaca¤›n›
söylerken bu politikay› özetlemiﬂ
oluyordu. Zaten Sevr ve Paris görüﬂmelerinde Ermeniler’in ve emperyalistlerin bu tür isteklerine tan›k olan
Kürtler aç›s›ndan bu tez oldukça
inand›r›c›yd›. Bütün bunlar›n sonucunda ‹ngiltere’nin hizmetinde Kürt
dernekleri, ABD mandac›l›¤› savunucular› olsa da, Kürt aﬂiretleri genellikle Kurtuluﬂ Savaﬂ›’na kat›l›rlar.
Öte taraftan ﬂu da çok aç›k görülmektedir ki, bu süreçte bir Kürt
ulusal hareketinden ve bunun Kemalistler’le ittifak›ndan sözedilemez. Feodal aﬂiret yap›lanmas› ve
aﬂiretler aras›ndaki çeliﬂkiler bunun
önünde engel durumundad›r. Bu nedenle Kürtler’in Kurtuluﬂ Savaﬂ›’ndaki yerini ve bu dönemin sonuçlar›n› de¤erlendirirken, “Kürtler aldat›ld›lar" veya "Kemalistlerle birleﬂmediler" gibi aç›klamalar getirmek, süreci izah etmeye yetmez.
Bütünlü¤ü sa¤lanm›ﬂ bir Kürt ulusal hareketi olmad›¤› için, iliﬂkiler
de buna göre ﬂekillenmemiﬂtir.
Kemalistler ba¤›ms›zl›k savaﬂ›nda Kürtler’le ittifaka, Kürtler’i Kurtuluﬂ Savaﬂ›'na katmaya özel bir
önem verdiler. Çünkü Kürtler’in
emperyalizmin "böl-parçala " politikalar›na alet olmas› durumunda
ba¤›ms›zl›¤›n tehlikeye düﬂece¤i
aç›kt›. Baﬂta ‹ngilizler olmak üzere
emperyalistlerin Kürtler üzerindeki
manevralar› etkili bir ﬂekilde sürüyordu. Yani emperyalist iﬂgal karﬂ›s›nda Kürtler zorunlu bir ittifakt›.
Kemalistler’in Kürtler’le ittifak
politikas›n› de¤erlendirirken Kemalizm'in s›n›f karakterini hiç unutmamak gerekir.

Vilayet-i ﬁarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
1919’da Anadolu'nun dört bir yan›nda Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri
(MHC) kurulmaktayd›. 4 bölgesel merkez oluﬂturulmuﬂtu: Bat›da ‹zmir
MHC, güneyde Adana MHC, do¤uda Do¤u Anadolu’da, Vilayet-i ﬁarkiye
MHC, Trakya'da Trakya MHC. Cemiyetler içerisinde en güçlü olan› Vilayeti ﬁarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti (VﬁMHC) idi.
Cemiyetin 4 Aral›k 1918 tarihli kuruluﬂ bildirgesinde ﬂunlar söylenmekteydi; "Vilayet-i ﬁarkiye'de anas›r-› galip olan Türk ve Kürtler’in hukuku
milliyesini muhafaza azmiyle alakadar baaz› zevat› marife taraf›ndan bir
heyet teﬂkil edilmiﬂtir."
VﬁMHC Kürtler’in oturduklar› bölgeleri iﬂgalden kurtarmay› amaçl›yordu ve Kürtler’le Türklerin ortak mücadelesini savunuyordu. Ve bir kongresinde ﬂöyle deniliyordu: "ﬁark vilayetlerinde Türk Kürtsüz, Kürt Türksüz yaﬂayamaz".
Osmanl› bürokrasisinin sivil-ayd›n kesiminin yukardan aﬂa¤›ya geliﬂtirdi¤i bir hareket olan Kemalist
hareket, tüm ittifak ve politikalar›nda küçük-burjuvazinin s›n›f karakterine uygun olarak ikili tav›rlar
sergilemiﬂtir. Emperyalizme karﬂ›
tam ba¤›ms›zl›ktan yanad›r, ama
ayn› zamanda kapitalizmi savunur.
Milli bir burjuvazi yaratmak ister,
ama iktidar›n›n sars›laca¤› endiﬂesiyle burjuvazinin tekelleﬂmesini de
dizginlemek ister. Ayn› dönemde
geliﬂen Sovyet Devrimi karﬂ›s›ndaki tutumu da benzerdir; Bir yandan
emperyalizme karﬂ› Sovyetler’in
deste¤ini al›r, dayan›ﬂma içinde
olurken öte yandan halk üzerinde
yarataca¤› etkiden korktuklar› için
de hep mesafeli olmuﬂlard›r.
Bir yandan Kürtler’i Kurtuluﬂ
Savaﬂ› saflar›na kazanmaya çal›ﬂan
Mustafa Kemal, di¤er yandan Kürt
örgütlenmelerinin önünü kesmeye
çal›ﬂmaktad›r. Kürdistan Teali Cemiyeti baﬂta olma üzere, çeﬂitli Kürt
derneklerinin ve klüplerinin faaliyetleri Kemalistler’i özellikle rahats›z etmiﬂtir. Mesela M. Kemal 15
Haziran 1919'da Amasya'dan Diyarbak›r'a çekti¤i telgrafta Kürt derneklerine karﬂ› al›nan “önlemlere”
deste¤ini ﬂöyle ifade etmekteydi:
"Ülkede nifak ç›karmak isteyen
her cemiyet derhal da¤›t›lmal›d›r...
Bu gibi önlemlerin al›nmas› yurtseverlik görevinin icab›d›r. Bundan
dolay› ben, sizlerin Kürt derne¤i konusunda ald›¤›n›z önlemleri bütü35
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nüyle onayl›yorum." (Kürt Siyaset
Tarihi, syf. 111)
Fakat ayn› dönemde, Kemalistler, Kürt aﬂiretlerini yan›na çekebilmek için Kürtler’e ulusal haklar›n›
tan›ma vaadinde de bulunmuﬂtur.
Nitekim bu vaatler etkili de olmuﬂ
ve sonuçta çeﬂitli Kürt aﬂiretleri Kemalistler’le birlikte hareket etmiﬂtir.
Mustafa Kemal daha Samsun'a ç›kt›¤›nda ﬂunlar› söylemektedir:
"Kürtler’in serbest geliﬂimlerini
temin için ›rki ve içtimai hukuklar› aynen kabul edildi. Böylece yabanc›lar›n Kürtler üzerinde yapaca¤› propagandalar›n bu ﬂekilde
önünün de al›naca¤›, Kürtler’in
malum olmas› hususu belirtildi."
(Dünden Yar›na Kürtler, Halil Nebiler, Muhsin K›z›lkaya, syf. 36 )
M. Kemal 18 Haziran 1919'da 1.
Kolordu Kumandan› Cafer Tayyar
Bey'e gönderdi¤i telgrafta ise "‹ngiliz himayesinde bir müstakil Kürdistan teﬂkili hakk›ndaki ‹ngiliz propagandas› ve bunun taraftarlar› bertaraf edildi. Kürtler de Türklerle
birleﬂti." (Aktaran, Ö. Bak›ﬂ, 19 Haziran 1999) demekteydi.
Özet olarak söylemek gerekirse,
‹ngiliz k›ﬂk›rtmas›ndan kayg› duyulan bu süreç için Kürtler’in inkar›
gibi bir durum sözkonusu de¤ildir.
Tam aksine özerklik vaatlerinin yan› s›ra "kardeﬂlik", dindaﬂl›k, birliktelik vurgular› s›kça yap›lmaktad›r.
Ve bu durum Kurtuluﬂ Savaﬂ› boyunca devam edecektir...

Emperyalizmle Bar›ﬂmayaca¤›z
Oligarﬂiyle Bar›ﬂmayaca¤›z!
31 A¤ustos Çarﬂamba
akﬂam› Haklar ve Özgürlükler Cephesi taraf›ndan
‹stanbul'un Okmeydan›,
Nurtepe, 1 May›s, Esenler ve Alibeyköy Mahallelerinde 1 Eylül Dünya
Bar›ﬂ Günü vesilesiyle
meﬂaleli yürüyüﬂler düzenlendi. Çeﬂitli ﬂehirlerdeki Temel Haklar Dernekleri, aç›klamalar yapt›.
HÖC’lüler, eylemlerinde dünyan›n ve ülkemizin açl›k,
yoksulluk, kan içinde b›rak›ld›¤› bir
dünyada, açl›¤›n, yoksullu¤un, dökülen kan›n sorumlular›yla “bar›ﬂ”tan sözetmenin mümkün olmad›¤›n› belirterek, ülke içinde bar›ﬂ›n
ancak halk›n devrimci iktidar›nda,
dünyada bar›ﬂ›n ise, emperyalizmin
yenildi¤i bir dünyada sa¤lanaca¤›n›
vurgulad›lar.
HÖC’lüler bu eylemlerinde emperyalizmle, oligarﬂiyle bar›ﬂmayacaklar›n› belirtirken, bunun nedenini
aç›klayan tek bir pankart taﬂ›d›lar.
Tüm gösterilerde taﬂ›nan pankartta
ﬂu sözler yaz›l›yd›: "Emperyalizm
ve ‹ﬂbirlikçileri ‹ﬂgal ve Tecritle
Katlediyor.”
*
Alibeyköy Cengiztopel Caddesi’nde Alibeyköy Haklar ve Özgürlükler Temsilcili¤i taraf›ndan düzenlenen meﬂaleli yürüyüﬂ eylemi, yaklaﬂ›k yar›m saat sürerken, eylemde
‹stanbul HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan haz›rlanan 1 Eylül Dünya Bar›ﬂ
Günü bildirisi okundu. Eylem eﬂitlik, özgürlük ve adalet için mücadele ça¤r›s› yap›larak bitirildi.
*
Nurtepe HÖC Temsilcili¤i’nin
düzenledi¤i yürüyüﬂ ise, akﬂam
21.00'de Çayan Mahallesi Hüseyin
Aksoy Park›'ndan baﬂlad›. "Adalet,
Ba¤›ms›zl›k Olmadan Bar›ﬂ Olmaz”,
“Tecrite ‹ﬂgal Ortakl›¤›na Son”, “Za-

fer Direnen Halklar›n Olacak” yaz›l›
dövizlerin de taﬂ›nd›¤› yürüyüﬂte,
HÖC'lüler, 5 y›ld›r süren tecrit politikas›nda katledilen devrimcileri hat›rlatarak, “bar›ﬂ” üzerine sürdürülen
tüm reformist görüﬂleri ve demagoji-

leri ﬂu soruyla cevaplad›lar: “120
ÖLÜM HANG‹ BARIﬁ?”
*
Okmeydan›’nda HÖC’lüler, Aﬂ›k
Veysel Park›'ndan Sibel Yalç›n Direniﬂ Park›'na kadar "Emperyalizmle
Bar›ﬂmayaca¤›z, Oligarﬂiyle Bar›ﬂmayaca¤›z, Faﬂizmle Bar›ﬂmayaca¤›z Kahrolsun Emperyalizm Yaﬂas›n
Mücadelemiz” sloganlar›yla yürüdüler.
Irak’ta, Afganistan’da iﬂgale, ülkemiz hapishanelerindeki tecrite son
verilmesinin talep edildi¤i eylemde
“bar›ﬂ”, iﬂsizli¤in ve açl›¤›n ortadan
kalkmas›, sömürünün son bulmas›
ve adalet olarak tan›mland›.
HÖC’lülerin eylemleri, hergün
bask›y›, katliamc›l›¤› destekleyip,
y›lda bir gün “bar›ﬂ”› hat›rlayan riyakar bar›ﬂç›lara bir cevap olurken,
dünya ve ülkemiz gerçe¤inden uzak
bar›ﬂ politikas› savunucular›na da iﬂgal, tecrit gerçe¤ini hat›rlatan, bar›ﬂ›n yolunu gösteren eylemler oldu.
yo¤un ilgiyle
izledi¤i tiyatronun ard›ndan k›rm›z›ya
boyanm›ﬂ
temsili 3 kanl› güvercin
u ç u r a n
HÖC’lüler
daha sonra
bas›n aç›klamas› metnini
okudular. Ebru Benek’in
okudu¤u
aç›klamada “Emperyalizm her gün
yeni sald›r› planlar›yla halklara
bombalar ya¤d›r›yorken; ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve adalet isteyenler katlediliyorken, tecrit varken,
120 ölüm varken, y›k›mlar, çeteler,
faﬂist sald›r›lar varken bar›ﬂ olamaz!” denildi.
Aç›klaman›n ard›ndan bir ﬂiirin
okunmas›yla birlikte Grup Yorum
da türkülerini seslendirdi. Yorum’un söyledi¤i türkü ve marﬂlar›n ard›ndan eylem kitlenin coﬂkulu alk›ﬂ ve sloganlar›yla bitirildi.

HÖC 1 Eylül’de Sultanahmet’teydi
HÖC’lüler Dünya Bar›ﬂ Günü’nde Sultanahmet Park›’ndayd›.
HÖC’lüler “‹ﬂgal ve Tecrite Son”
pankart› açarak, k›z›l bayraklar›
ve üzerinde iﬂkence resimlerinin
bulundu¤u “Hangi Bar›ﬂ” yazan
dövizleri ile Mehmet Akif Ersoy
Park›’na kadar sloganlarla yürüdüler.
“Kahrolsun Emperyalizm Yaﬂas›n Mücadelemiz” sloganlar›yla
M.Akif Ersoy Park›’na gelen 200
kiﬂilik kitle ilk olarak burada k›sa
bir tiyatro oyunu sergiledi. Halk›n
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hayat›n
içindeki

teori

Kitle Çal›ﬂmas›
Gecekondular konusunu tart›ﬂ›rken, s›k s›k kitle çal›ﬂmas›na at›f
yapt›k. Ve Özlem o sohbetimizden
sonra dedi ki “madem o kadar kitle
çal›ﬂmas›ndan sözettik, o halde tart›ﬂmam›z› bu konu üzerinden devam
ettirelim!” Biz de peki dedik. Böylelikle önceki konuyu da pekiﬂtirmiﬂ, gerek önceki konuda, gerekse
de baﬂka konularda s›k s›k sözünü
etti¤imiz bir kavram› biraz açm›ﬂ
olaca¤›z. ‹lk sözü önerinin sahibi
olarak Özlem’e veriyorum; san›yorum konuya haz›rlanm›ﬂ olmal›.

Özlem: Önerim üzerine bu konuyu ele alaca¤›m›z›n belli olmas›yla tabii ki bir haz›rl›¤›m oldu. Fakat ﬂöyle söyleyelim; mesela konumuz bir “ulusal sorun” olsa veya
“faﬂizm” olsa, araﬂt›rmak, haz›rlanmak nisbeten daha kolayd›r. Bu konuda ise hem kaynak yok, hem kaynak çok. Kitle çal›ﬂmas› yapmak ne
demek? Benim ç›kard›¤›m sonuç ﬂu
oldu: En k›sa ve özlü tan›m›yla
“kitle çal›ﬂmas›, kitleleri örgütlemektir”.
Kitle çal›ﬂmas› konusuna böyle
bak›nca pek çok kitap, birçok yaz›m›z bu konuya iliﬂkindir asl›nda.
Fakat bu ﬂekildeki bir ele alman›n
da oldukça genel, dolay›s›yla bizim
aç›m›zdan yeterince somut olmad›¤›n›n fark›nday›m. Bu noktada neleri bu baﬂl›k alt›nda de¤erlendirece¤imizi belirlemek için önce bir
çerçeve çizmek gerek san›r›m.
Komünist Enternasyonal (ki sözünü etti¤im 3. Enternasyonal’dir)
Örgütleme ﬁubesi taraf›ndan haz›rlanan bir model tüzükte, bir “HÜCRE” ﬂöyle tan›mlan›yor –bu tan›m›n biraz önce de¤indi¤im çerçeveyi ortaya koydu¤unu düﬂünüyorum– evet, tan›m ﬂu:
“Hücre, partinin iﬂçi ve yoksul
köylülerle ba¤ kurmas›n› sa¤layan
organd›r. Hücrenin fonksiyonu,

Politikan›n hedefi
kitleleri kazanmakt›r
partili olmayan çal›ﬂan emekçi kitleler aras›nda, sistemli komünist
ajitasyon ve propaganda yoluyla,
parti iﬂlerini yürürlü¤e koymak,
yeni üyeler kazanmak, parti siyasetini yaymak, fabrika [veya mahalle,
okul, ﬂehir] gazetesi yay›nlamak,
fabrikadaki parti üyeleri ve iﬂçiler
aras›nda kültürel ve e¤itim çal›ﬂmalar›n› yönetmek, hiçbir engel tan›madan, y›lmadan sürekli olarak
fabrikadaki tüm resmi pozisyonlar›
kazanmak, iﬂçilerin [veya çal›ﬂma
yap›lan di¤er alanlardaki kitlenin]
talepleriyle ilgilenmek, onlara devrimci s›n›f mücadelesinin esaslar›n›
aç›klamak, inatc› ve kararl› çal›ﬂma
yoluyla iﬂçilerin bütün mücadelelerinde önderli¤i ele geçirmektir.”
(Örgütlenme Üzerine, sf. 199)
Burada “kitle çal›ﬂmas›”n›n kapsamas› gereken hemen tüm unsurlar, say›lm›ﬂt›r. Bu “hücre” nin yapaca¤› hemen tüm iﬂler, kitle çal›ﬂmas›n›n kapsam›na giriyor. Kitle
çal›ﬂmas› nedir dedi¤imizde, bunlar› alt alta s›ralayarak ﬂematik bir
aç›klama elde etmiﬂ oluruz.
Bu çerçeveyi aktar›rken, ﬂuna da
dikkat çekmek istiyorum; bunlar,
kendi içinde bir bütün oluﬂturuyorlar. Ve ancak bu bütünlük içinde yürütülürlerse, yap›lan, bir “kitle çal›ﬂmas›”na tekabül eder. Daha somut söylersem, mesela bir yerde ajitasyon propaganda faaliyeti yap›yor
ama orada üye kazanma, örgütlenme oluﬂturma, e¤itim gibi faaliyetleri yürütmüyorsak veya üye kazan›yor ama ötekileri yapm›yorsak, o
bütünlüklü bir kitle çal›ﬂmas›na
denk düﬂmez. Komünist Enternasyonal’in bu “hücre” tan›m› asl›nda
bize ﬂunu da gösteriyor; bir alandaki kitle çal›ﬂmas›, devrim iddias›n›n o birimdeki yans›mas›d›r. Kitle çal›ﬂmas› devrim iddias›n› gerçekleﬂtirebilmek, kitle mücadelesini
geliﬂtirebilmek için neler gerekiyor37
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sa, çok yönlülü¤ü ve bütünlü¤ü
içinde onlar› yapmakt›r.
Benim giriﬂ olarak söyleyeceklerim ﬂimdilik bunlar.

Kemal: Tan›m yapmak ve bir
çerçeve çizmekle konuya sistematik
bir giriﬂ yapm›ﬂ olduk. Kitle çal›ﬂmas›n› politik, örgütsel faaliyetimiz
içinde bu çerçeveden hareketle biraz daha açmaya çal›ﬂal›m.
Kitle çal›ﬂmas›n›n ne olup ne olmad›¤›n›n tüm insanlar›m›z›n kafas›nda somutlaﬂmas› önemli gerçekten. Kitle çal›ﬂmas›, kitlelere gitmek, kitleleri örgütlemek, bütün
bunlar, defalarca yaz›lar›m›zda da
konuﬂmalar›m›zda da geçmiﬂtir.
Geçmeye devam edecektir. Demek
ki sorunun fark›nda olmamak sözkonusu de¤il ancak demek ki bir yan›n› eksik b›rak›yoruz. Ben bu konudaki sorunumuzu ﬂöyle özetliyorum: Bir; yeterince kitle çal›ﬂmas›
yapm›yoruz, iki; yapt›¤›m›z kadar›n›n da içini doldurmuyoruz, yani
Özlem’in belirtti¤i bütünlük içinde
yapm›yoruz.
E¤er “kitle çal›ﬂmas›” dedi¤imiz
olay kafam›zda tam somutlaﬂmazsa,
kitle çal›ﬂmas›n›n hangi araçlarla,
hangi yöntemlerle, hangi hedeflerle yürütülece¤i kafam›zda somut olmazsa, yüzlerce, binlerce
kez “kitle çal›ﬂmas› yapmal›y›z” diye tekrarlasak da bundan sonuç alamay›z. Mao’nun güzel bir deyiﬂi
var; “E¤er görevimiz bir ›rma¤›
geçmek ise, bunu köprü ya da sandal olmadan yapamay›z. Köprü ya
da sandal sorununu çözmeden ›rma¤› geçmekten sözetmek boﬂtur.
Yöntem (ve araç) sorununu çözmeden, görev hakk›nda konuﬂmak yarars›zd›r.”
Peki bir kitle çal›ﬂmas›n›n araçlar›, yöntemleri, hedefleri nelerdir?

Mazlum: Ben “hedefleri”nden

baﬂlayay›m söze. Özlem’in yapt›¤›
“kitle çal›ﬂmas› kitleleri örgütlemektir” tan›m›nda, asl›nda ayn› anlama gelen bir kelime de¤iﬂtirece¤im hedefi tarif etmek için; “kitle
çal›ﬂmas›, kitleleri kazanmakt›r.”
Politika, güçtür. Güçle yap›l›r,
Politikada güç, ideolojidir, örgüttür
ama en önemlisi bunlar› da ete kemi¤e büründürecek olan kitlelerdir.
Bazen “oy say›s›”d›r politikada güç,
bazen “gerilla say›s›”, bazen hayat›n çeﬂitli alanlar›nda varedebildi¤in
örgütlülükler... Ama hepsi neticede
“kitleler” demektir. Bu yüzden politika, somut görünümüyle kitleleri
kazanma hedefiyle yap›l›r. Çünkü
politik hedefleri gerçekleﬂtirmek
için kitleleri kazanmak ﬂartt›r. Hedefleri, yöntemleri farkl› olsa da,
burjuva örgütler aç›s›ndan da, devrimci örgütler aç›s›ndan da böyledir
bu. Düzeni korumak isteyenler de,
de¤iﬂtirmek isteyenler de kitleleri
kazanma mücadelesi verirler. Kitle
çal›ﬂmas›, bu mücadelenin sistemli,
planl›, çok yönlü yürütülmesidir.
Kitle çal›ﬂmas›nda kararl›l›k, ›srar, sab›r ve baﬂar›, iddial› olman›n
veya iddias›zl›¤›n da göstergesidir.
Bir mahallede, ﬂehirde bir örgütlülük düﬂünün; kendi içine kapanm›ﬂ. “Kitle çal›ﬂmas›” arada bir bildiri, dergi da¤›tmak, arada onlardan
getirebildi¤ini birkaç gösteriye getirmekle s›n›rl› –yani yapt›¤› asl›nda
kitle çal›ﬂmas› de¤il–. Bir mücadele
düﬂünün, belli bir çevrenin döngüsü
içine hapsolmuﬂ. Örgütlenmelerde,
eylemlerde “sen ben bizim o¤lan”
esprisi iﬂte böyle ç›km›ﬂt›r.
Özlem’in kitle çal›ﬂmas›n›n çerçevesini çizmek için aktard›¤› “hücre”nin yapaca¤› iﬂler al›nt›s›nda, hemen ikinci s›rada belirtilen noktaya

O

ligarﬂinin bizi kitlelerden tecrit etmek
için her türlü yöntemi kulland›¤› bir
ortamda, kitle çal›ﬂmas› yapmamak,
oligarﬂinin iﬂini kolaylaﬂt›rmak, kendimizi kitlelerden tecrit etmektir... Kitle
çal›ﬂmas›nda kararl›l›k, ›srar, sab›r ve
baﬂar›, iddial› olman›n veya iddias›zl›¤›n da göstergesidir.

dikkatinizi çekmek istiyorum; orada diyor ki “Hücrenin fonksiyonu,
partili olmayan çal›ﬂan emekçi kitleler aras›nda...” ajitasyon propaganda yapmak, yeni üye kazanmak
vs. ﬁimdi bir semtteki dernek üyelerinin sürekli birbirleriyle, örgütlü
çevre iliﬂkileriyle birlikte olmas›,
bir okuldaki devrimci ö¤rencilerin
ayn› ﬂekilde “içe kapan›k” bir çal›ﬂma yürütmeleri, kitle çal›ﬂmas› yapmaman›n ta kendisidir. Oysa kitle
çal›ﬂmas›nda mesele, tam da partili
olmayan, dernek, sendika üyesi olmayan kesimlere ulaﬂmakt›r. Bu konuda Lenin’den ﬂu tespiti aktarmak
istiyorum:
“Parti, iﬂçi s›n›f›n›n öncüsünün
milyonlarca iﬂçiyle olan birli¤inin
bir ifadesidir. Parti ne kadar sa¤lam bir öncü olursa olsun, ne kadar
iyi örgütlenirse örgütlensin, partili
olmayan kitlelerle ba¤ kurmaks›z›n
ve bu ba¤lar› artt›r›p kuvvetlendirmeksizin ne varl›¤›n› sürdürebilir,
ne de geliﬂebilir. Kendi kabu¤una
çekilen, kendini kitlelerden tecrit
eden, kendi s›n›f›yla olan ba¤lar›n›
koparan, hatta gevﬂeten bir parti,
kitlelerin güven ve deste¤ini kaybetmeye... mahkumdur.” (Lenin, Stalin, Örgütlenme Üzerine, s.f. 146)
Oligarﬂinin bizi kitlelerden tecrit
etmek için her türlü yöntemi kulland›¤› bir ortamda, kitle çal›ﬂmas›
yapmamak, oligarﬂinin iﬂini kolaylaﬂt›rmak, kendimizi kitlelerden
tecrit etmektir.
Evet, özetlersem, kitle çal›ﬂmas›n›n hedefi, büyük bir h›rsla, iddiayla, s›n›rs›z bir emekle kitleleri kazanmaya çal›ﬂmakt›r. Her devrimci,
her örgütlenme, bunun plan›n› yapmak, araçlar›n› yaratmak, bunun
için gerekli emek ve sabr› ve kararl›l›¤› göstermek zorundad›r.
Burada ayr›ca bir çeliﬂkiye iﬂaret
etmek istiyorum; bizde kitle çal›ﬂmas› yapmaman›n gerekçesi ço¤u
kez zamans›zl›kt›r, zamans›zl›¤›n
gerekçesi de “pratik iﬂlerin, eylemlerin yo¤unlu¤u”dur. Oysa böyle
yaparak kendimizi tam bir k›s›r
döngüye hapsetmiﬂ oluyoruz, bu k›s›r döngü de bizi giderek tecrit eder.
38
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K›s›r döngü ﬂudur; kitle çal›ﬂmas›
yapsak, pratik iﬂleri omuzlayacak
kadrolar, sempatizanlar ç›karaca¤›z,
kitle çal›ﬂmas› yapsak, daha güçlü
eylemler örgütleyece¤iz ama eylem
gerekçesiyle kitle çal›ﬂmas› yapmay›nca, asl›nda giderek eylem yapamaz veya güçsüz eylemler yapar
hale gelinir. Buradan ﬂunu söylemek istiyorum; burada çerçevesini
çizdi¤imiz, neleri içerdi¤ini az çok
ortaya koydu¤umuz “kitle çal›ﬂmas›”, çeﬂitli faaliyetlerin yan›s›ra yap›lacak bir iﬂ de¤il, devrimci faaliyetin temelidir. Buna böyle bakmayan, çarp›k bak›yor demektir.

Özlem: “Kitle çal›ﬂmas›n›n
yöntemi” konusuna ben devam
edeyim isterseniz.
Çal›ﬂma yapt›¤›m›z alan› ve
alandaki kitleyi ekonomik, sosyal,
kültürel aç›dan tan›mak, kitle çal›ﬂmas›n›n yöntemi sorununu aç›¤a
kavuﬂturman›n ilk ad›mlar›ndan biridir.
‹iﬂkilerimizin yo¤unlaﬂt›¤› mahalleler, iﬂyerleri, okullar d›ﬂ›nda
kalan yerlere iliﬂkin bilgilerimiz ço¤unlukla “izlenim”lerle s›n›rl›d›r,
veyahut y›llar içinde oluﬂmuﬂ baz›
önyarg›lar›n sürüp gitmesi sözkonusudur; o mahalleden bir ﬂey ç›kmaz,
oradakiler gericidir gibi... Oysa belki oluﬂan say›s›z yeni sokakta, mahallede, semtte, okulda çok daha
uygun geliﬂme imkanlar› da yakalanabilir. Fakat böyle bir imkan› aç›¤a
ç›karabilmemiz için “çal›ﬂma alan›n›n tahlili” iﬂini çok ciddi ve kapsaml› biçimde yerine getirmemiz
gerekir. Falan okulda, falan sokakta, falan iﬂyerinde halk›n hangi kesimleri var, çeliﬂkileri neler, düzenle, siyasi kurumlarla iliﬂkileri nas›l,
tepkileri, hoﬂnutsuzluklar›, sorunlar›, talepleri... Bunlar› ö¤renmenin
kendisi kitle çal›ﬂmas›na baﬂlam›ﬂ
olmak demektir zaten. Çünkü bunlar› uzaktan bakarak ö¤renemeyiz,
bir alan› kapsaml› tan›may› do¤rudan veya dolayl› iliﬂkiler arac›l›¤›yla onlar›n içine girerek sa¤layabiliriz zaten.
Onlar›n düzen partilerine oy ver-

B
mesine, din-tarikat iliﬂkileri içinde
olmas›na, günlük yaﬂamdaki bireyciliklerine, kurnazl›klar›na, apolitikliklerine, duyars›zl›klar›, tek ölçü
olarak al›nmamal›d›r. Bunlar ölçü
al›nd›¤›nda bunun do¤al sonucu
“bu kitleyi harekete geçirmek zor”,
“burada örgütlenme olmaz” gibi
düﬂüncelere varmakt›r; ki nitekim
zaman zaman da olan budur. Oysa
kitle hareketleri, düzeniçi iliﬂkilerde
oluﬂan bu saflaﬂmalar›n çok büyük
bir h›zla de¤iﬂebildi¤ini de gösterir.
Her düﬂünceden, partiden, milliyetten yüzbin iﬂçinin yürüdü¤ü Zonguldak direniﬂinden Gazi Ayaklanmas›’na kadar bütün büyük kitle eylemleri, hareketleri, bunun kan›t›d›r
asl›nda. Haldeki durumlar› ne olursa olsun, kitle çal›ﬂmas› içinde onlara bir ﬂekilde ulaﬂmak, uzak gevﬂek,
zay›f da olsa ba¤lar kurmak, iﬂte
böylesi dönemlere de haz›rlanm›ﬂ
olmakt›r. Ki kitle çal›ﬂmas›n›n en
önemli noktalar›ndan biri budur.

Kemal: Buna iliﬂkin bir ek yapay›m; kitle çal›ﬂmas›n›n k›sa vadeli sonuçlar›yla uzun vadeli sonuçlar›n› da birbirinden ay›rdetmek gerekir. Kitle çal›ﬂmas›, sadece “taraftar
kazanma” çal›ﬂmas› de¤ildir. Kitle
çal›ﬂmas›, mevcut örgütlülü¤ümüzle, kadro ve sempatizanlar›m›zla,
içinde yerald›¤›m›z kitlenin harekete geçirilebilmesi, spontane olarak harekete geçti¤inde yönlendirilebilmesini hedefleyen çal›ﬂmad›r. Kitle hareketleri, hep iradi oluﬂmaz; tersine ço¤u zaman en az›ndan
baﬂlang›çtaki niteli¤i kendili¤indendir. Kitle çal›ﬂmas›n›n sonuçlar› Özlem’in de iﬂaret etti¤i gibi, iﬂte tam
bu noktada gösterir kendini... Evet
Özlem, sen kald›¤›n yerden devam
et.

Özlem: ‹lk maddeyi tekrar
edeyim; kitle çal›ﬂmas›n› do¤ru bir
yöntemle sürdürmek için birinci
nokta, kitleyi, alan› tan›mak, bu tan›maya paralel de yayg›n ba¤lar,
iliﬂkiler kurmakt›r. ‹kinci ana nokta,
çal›ﬂmam›z›n halk›n hayat›n›n her
yönünü kucaklayacak ﬂekilde olmas›d›r. Baﬂta sözünü etti¤imiz çok

yönlülük iﬂte bu aç›dan önemlidir.
Bu konuda izninizle Mao’dan bir
al›nt› aktarmak istiyorum:
“Bugün merkezi görevimiz, geniﬂ kitleleri devrimci savaﬂa kat›lmaya seferber etmek...tir. E¤er yoldaﬂlar›m›z bu görevi gerçekten kavr›yor ve devrimin ne pahas›na olursa olsun bütün ülkeye yay›lmas› gerekti¤ini anl›yorlarsa, o zaman geniﬂ kitlelerin acil ç›karlar› ve refah› sorununu hiçbir ﬂekilde gözard›
etmemeli ya da küçümsememelidirler. Çünkü devrimci savaﬂ kitlelerin
savaﬂ›d›r; ancak kitleler seferber
edilerek ve onlara dayan›larak yürütülebilir.”
Bu okudu¤um bölümde çok orjinal bir ﬂey yok gibi ama öyle de¤il;
kitleleri devrimci savaﬂa katmakla,
kitlelerin acil ç›karlar› için u¤raﬂmak aras›nda bir ba¤ kuruyor Mao.
Al›nt›n›n devam›nda sözlerini ﬂöyle
sürdürüyor:
“E¤er halk›, sadece savaﬂ› yürütmek için seferber eder ve baﬂka
hiçbir ﬂey yapmazsak, düﬂman› yenmeyi baﬂarabilir miyiz? Elbette ki
hay›r. E¤er kazanmak istiyorsak,
daha pek çok ﬂey yapmam›z gerekir.
Köylülerin toprak mücadelesine önderlik etmeli... iﬂçilerin ç›karlar›n›
korumal›; kooperatifler kurmal›...
ve kitlelerin karﬂ›laﬂt›klar› sorunlar›, yani yiyecek, giyecek, konut, yakacak, prinç, yemeklik ya¤ ve tuz,
hastal›k ve sa¤l›k, evlenme gibi sorunlar› çözmeliyiz. K›sacas› kitlelerin günlük hayat›ndaki bütün pratik
sorunlara önem vermeliyiz....
Oysa kadrolar›m›zdan baz›lar›nda görülen e¤ilim ﬂudur: Onlar sadece K›z›l Ordu’nun geniﬂletilmesinden... sözetmektedirler; di¤er sorunlara gelince, bunlar› ne tart›ﬂmakta,
ne de bunlara ilgi duymaktad›rlar.”
(Seçme Eserler 1. syf.189, 190)
Mao, bunlar›n bir k›sm›n›, kurtar›lm›ﬂ bölge esprisini de gözönünde
bulundurarak söylüyor. Bu anlamda
söyledikleri bire bir ele al›namaz
ama buradaki mant›¤› kavramak ve
almak önemlidir.
ﬁimdi bunu kendi prati¤imizden,
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ir alandaki kitle çal›ﬂmas›, devrim
iddias›n›n o birimdeki yans›mas›d›r. Kitle çal›ﬂmas› devrim iddias›n›
gerçekleﬂtirebilmek, kitle mücadelesini geliﬂtirebilmek için neler gerekiyorsa, çok yönlülü¤ü ve bütünlü¤ü içinde onlar› yapmakt›r.

solun prati¤inden de¤erlendirebiliriz. E¤er bir yerdeki kitle çal›ﬂmam›z, sadece onlar› eylemlere ça¤›rmaktan ibaretse, e¤er bir yerde sadece ve sadece militan kazanmaya
çal›ﬂ›yor ama baﬂka hiçbir ﬂeye kafa
yormuyorsak, e¤er bulundu¤umuz
alandaki kitleyle iliﬂkimiz arada bir
ba¤›ﬂ istemek, gece, piknik bileti
satmak, dergi vermekten öteye geçmiyorsa, orada elbette bir kitle çal›ﬂmas›ndan sözedilemez.
Mesela, üniversiteli oldu¤um
için Kürt milliyetçilerinin üniversite
prati¤inden de çarp›c› bir örnek verebilirim; onlar›n üniversitelerdeki
çal›ﬂmalar› uzun y›llar sadece gerillaya savaﬂç› kazand›rma çal›ﬂmas›
olmuﬂ, onun d›ﬂ›nda gençli¤in akademik, demokratik talepleri, kültürel sorunlar› onlar› fazla ilgilendirmemiﬂtir. Tabii bunun sonucunda da
oradaki kitlesellikleri birçok yerin
gerisinde kalm›ﬂt›r.
Mao da bu sorunu anlatt›¤› yerde
bir örnek veriyor. ‹ki ﬂehri ele al›yor
bu örnekte. Birinci ﬂehirdeki örgütlenme, ﬂehirde sadece “K›z›l Ordu’nun geniﬂletilmesi”, baﬂka deyiﬂle
K›z›l Ordu’ya savaﬂç› kazan›lmas›
çal›ﬂmas› yap›yor; baﬂka bir ﬂehirde
ise kitlelerin bu tür sorunlar›na iliﬂkin de yo¤un faaliyetler yürüten bir
parti örgütünü anlat›yor.
‹lk planda, düz mant›kla bak›ld›¤›nda tüm gücünü, zaman›n›, eme¤ini K›z›l Ordu’nun geniﬂletilmesine yönelten örgütlenme, daha fazla
say›da savaﬂç› ç›karm›ﬂt›r diye düﬂünülür. Ama öyle olmuyor, tersine
ikinci ﬂehirdeki örgütlülük, K›z›l
Ordu’ya daha fazla asker ç›kar›yor.
Tekrar aktard›¤›m anlay›ﬂa dönersek, kitle çal›ﬂmas›n› insanlar›n
eylemlere kat›lmas›n› sa¤lamaya
çal›ﬂmak, daha fazla dergi da¤›tmak

gibi tek yönlü, tek boyutlu ele ald›¤›m›zda, onlar›n özgün taleplerini
kucaklayamad›¤›m›zda, kitle çal›ﬂmas› çarp›k, sakat bir çal›ﬂma olarak ﬂekillenmiﬂ demektir. Bu tek
yönlü, tek boyutlu ele al›ﬂlarda, mesela bir yerde yayg›n iliﬂkiler vard›r
ama onlar “üye kazanma”ya dönüﬂmez veya bir yerde örgütlü önemli
say›da insan›m›z vard›r, ama orada
“örgütsüz” kesimlerle iliﬂkiler yayg›nlaﬂt›r›lamaz. Kimi yerde yayg›n
iliﬂkiler vard›r ama kadrolaﬂma
yoktur, kimi yerde kadrolar, militanlar vard›r ama bir türlü kitleselleﬂme olmaz... Bu ve benzeri durumlar iﬂte, kitle çal›ﬂmas›n› bu bütünlük içinde ele almamaktan kaynaklan›yor san›r›m. Kitle çal›ﬂmas›n› sadece halk› eyleme ça¤›rmak
olarak gören, mevcut iliﬂkileri içinde bile kitlelerin ekonomik, sosyal
taleplerine, sorunlar›na, ihtiyaçlar›na e¤ilmeyen bir örgütlülük, bir süre sonra o ça¤r›lar›n›n giderek cevaps›z kald›¤›n› görür. Bizim önceki çal›ﬂmam›zda belirtilen “do¤umdan dü¤üne, cenazeye...” kadar
hayat›n ve halk›n her an›n›n içinde
olmak, o hayat›n her yönünü örgütlenmenin ve mücadelenin bir unsuru olarak görmek, Mao’nun belirtti¤i bu kapsay›c›l›¤› da ifade etmiﬂ
oluyor asl›nda.

Kemal: Kitle çal›ﬂmas›n›n
araçlar› konusuna da sen devam et
istersen Mazlum.
Mazlum: Asl›nda her ﬂey bir
araç. Çok aç›klay›c› oldu de¤il mi!
Fakat gerçekten böyle. Derneklerimiz kitle çal›ﬂmas›n›n bir arac›d›r,
dergiler öyle, pankartlar, paneller,
bildiriler, komiteler, e¤itim çal›ﬂmalar›, hepsi bunun bir parças›. Bu anlamda araçlar› say›p dökmekten

K

itleleri onlar›n ç›karlar›n› temsil etti¤imize, hayatlar›m›z› onlar›n hayatlar›yla s›k›ca birleﬂtirmiﬂ oldu¤umuza ikna
etmeliyiz. ... onlarla birlikte olmal›, coﬂku
ve inisiyatiflerini harekete geçirmeli, ç›karlar› için ciddiyet ve içtenlikle çal›ﬂmal› ve
üretimde ve günlük hayatta karﬂ›laﬂt›klar›
bütün sorunlar› çözmeliyiz.” (Mao)

çok, burada önemli olan, üzerinde
durmam›z gereken, kitle çal›ﬂmas›nda kulland›¤›m›z tüm araçlar›
“hakk›n› vererek kullanmak” olmal›d›r. Kan›mca, eksik yan›m›z da
buras›d›r. Birçok yerde dernekler,
sendikalar var fakat onlar› kitle çal›ﬂmas›n›n etkin bir arac› olarak kullan›yor muyuz? Siyasal, kültürel
yay›n organlar› var; onlar› etkin bir
ﬂekilde kitle çal›ﬂmas›nda kullan›yor muyuz? Konuﬂmam›z, üslubumuz da kitle çal›ﬂmas›n›n bir “arac›”d›r ve olumlu da, olumsuz da rol
oynayabilir. Dahas›, kendimiz de
kitle çal›ﬂmas›n›n en önemli arac›y›z.
Dolay›s›yla, kitle çal›ﬂmas›n›n
araçlar›n› haz›rlamak, asl›nda kendimizi haz›rlamakt›r. Mesela, do¤ru
bir kitle çal›ﬂmas› için, bizi halka
yabanc›laﬂt›racak her ﬂeyden kaç›nmal›y›z; bu giyim de olabilir, konuﬂma üslubu da. Giyimiyle, konuﬂmas›yla, oturup kalkmas›yla asl›nda
zaaflar› olan birinin kitle çal›ﬂmas›
yapmas› demek, o kitle çal›ﬂmas›n›
uygun araçlarla yapmamak demektir. Böyle bir çal›ﬂma bizi kitleleri
kazanma hedefine ulaﬂt›rmaz.
Kitlelerle, onlar›n ulusal, dini,
kültürel geleneklerine sayg› gösteren bir iliﬂki kurmak, samimi bir yak›nl›k oluﬂturmak gibi daha dikkat
edilmesi gereken birçok yan vard›r.
Bizimle düﬂündüklerini paylaﬂabilmeli, eleﬂtirebilmeli, sorabilmeliler.
‹yi konuﬂmac›lar kadar, iyi dinleyiciler olabilmeliyiz. Sözünü dinlemedi¤imiz, düﬂüncelerini dikkate
almad›¤›m›z insanlar›n bize güvenmesini bekleyemeyiz. Karﬂ›m›zdakileri küçümseyen bir yaklaﬂ›m asla
olmamas› gerekendir. Bir konuyu
anlat›rken de bilgiççe, ukalaca de¤il, alçakgönüllülük içinde anlatabilmeliyiz. Bunlar küçük, ayr›nt› gibi görünen ama kitle çal›ﬂmas›nda
son derece belirleyici hale gelebilen
davran›ﬂlard›r.
Baﬂka mesela, ajitasyon, propaganda kitle çal›ﬂmas›n›n bir parças›
m›d›r? Evet! Öyleyse kitle çal›ﬂmas›n›n bu biçiminin gerekli arac› da
propaganday›, ajitasyonu, e¤itimi,
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anlaﬂ›l›r ve etkili ﬂekilde yapabilecek insanlard›r. Demek ki Mao’nun
benzetmesiyle söyleyim ben de, ›rma¤› geçmek için köprü veya sandal laz›msa, kitle çal›ﬂmas› yapmak
için propaganda ve ajitasyonu yetkin bir ﬂekilde yapacak insanlar laz›md›r. Bu da “allah vergisi” de¤ildir, e¤itim, çal›ﬂma, deneyim, haz›rl›k iﬂidir. Mesela, dergi kitle çal›ﬂmas›n›n bir arac› de¤il mi? Evet!
Ama dergiyi sadece b›rak›p paras›n›
almakla yetiniyorsak, üzerinde tart›ﬂm›yorsak, yeni insanlara ulaﬂt›rm›yorsak, kendimiz okumuyor ve
dolay›s›yla çevremizde tart›ﬂt›rm›yorsak, ona bölgemizden, alanlar›m›zdan canl› haber ak›ﬂ› sa¤lam›yorsak, bu arac› do¤ru kulland›¤›m›z söylenebilir mi?

Kemal: Mazlum iyi bir noktaya de¤indi, kitle çal›ﬂmas›n›n en
baﬂta gelen arac› insanlar›m›z ve
kurumlar›m›zd›r. Ve bu noktada da
elbette öncelikle bizim kitle çal›ﬂmas› yapacak donan›mda olmam›z
ﬂartt›r. “Parti... –diyor Stalin– örgütsüz iﬂçi kitlesinin milyonlar›na
disiplin ruhunu ve sistemli mücadeleyi, örgüt ruhunu ve metaneti
kazand›rmal›d›r. [ki, kitle çal›ﬂmas›
dedi¤imiz da zaten bu] Ama parti,
ancak kendisi de disiplinin ve örgüt
ruhunun somut örne¤i ise... bu görevleri baﬂarabilir. Bu koﬂullar olmadan, partinin, önderlik etmesi
sözkonusu bile olamaz.” (Leninizmin Temelleri, akt. Örgütlenme
Üzerine, sf. 151)
Kitle çal›ﬂmas› için, baﬂka deyiﬂle kitleleri kazanmak için, baﬂta
kendimiz, örgütlülüklerimiz, yay›nlar›m›z olmak üzere, az›msanmayacak araca sahibiz, bu noktada Mazlum’a kat›l›yorum, bunlar› kitle çal›ﬂmas›nda hakk›n› vererek, donatarak kullanmamakt›r eksi¤imiz.
Ben son olarak kitle çal›ﬂmas›n›n yöntemi aç›s›ndan bir nokta daha eklemek istiyorum. Kitleler,
kimsenin “emireri” de¤ildir. Talimatlarla, salt ça¤r›larla iﬂ yapt›ramaz, mücadeleye kanalize edemezsiniz. Ça¤r›m›z ancak onun talepleriyle uyuﬂtu¤u zaman harekete ge-

çebilir. Fakat talepleriyle uyuﬂmas›
da yetmez. Baﬂka korkular›ndan,
kayg›lar›ndan da bir ﬂekilde kurtulmas› gerekir. Harekete geçti¤inde
de zorluklar ve zorbal›k karﬂ›s›nda
geri e¤ilimler içine girebilir. Kitle
çal›ﬂmas›, sürecin her aﬂamas›nda
bunlar› öngörmek, bunlara müdahil
olabilmektir.
Gündemde olan bir sorun temelinde veya gündeme sokmak istedi¤imiz konuyu gündeme getiren toplant›lar, tart›ﬂmalar içinde, kitle baﬂ›ndan itibaren sürecin içine kat›lmaya çal›ﬂ›lmal›d›r. Biz esas olarak
ilk ad›m› atan, konuyu gündeme getiren olmal›, ondan sonraki her ad›m› kitleyle birlikte atmak hedeflenmelidir. O konuda nas›l bir çal›ﬂma yürütülecek, hangi eylemler yap›lacak, hangi araçlar kullan›lacak...
Bütün bunlar›n kararlaﬂt›r›lmas› sürecine kitleyi katt›¤›m›z zaman, iﬂte
o zaman kitlenin kendi karar›na, eylemine daha büyük bir kararl›l›kla
sahip ç›kaca¤›ndan emin olunabilir.
Elbette ﬂunlar da ihtimal dahilindedir; bizim önerdi¤imizden, düﬂündü¤ümüzden daha geri kararlar
ç›kabilir. Olsun. Bu “kitle çal›ﬂmas›”ndan, bu yöntemden vazgeçilme
gerekçesi de¤ildir. (Elbette anl›k
geliﬂen, an›nda tav›r al›nmas› gereken olaylar bu söyledi¤imizin d›ﬂ›ndad›r. Böylesi anlarda yukar›daki
ﬂemaya uygun bir örgütlenme yapmaya çal›ﬂmak, kitle çal›ﬂmas› de¤il, bürokratizm, kitle kuyrukçulu¤u olur.) Kitlelere güvenmek ve
kitlelerin güvenini kazanmak, kitle çal›ﬂmas›n›n ana halkas›d›r. Bu
güven, olmazsa olmazd›r.
K›sacas›, görülece¤i gibi, kitle
çal›ﬂmas›nda ana noktalar, dikkat
edilecek yönler bu bak›ﬂ aç›s›n›n
›ﬂ›¤›nda daha da aç›l›p geliﬂtirilebilir, çal›ﬂman›n her bir biçimi, aﬂamas› ayr›nt›land›r›labilir. Ama esas
olan kitle çal›ﬂmas›n›n araçlar›ndaki, yöntemlerindeki, hedeflerindeki
bak›ﬂ aç›s›n› kavram›ﬂ olmakt›r. Bugünkü sohbetimizde bunu ortaya
koymaya çal›ﬂt›k. Gelecek say›ya
kadar hoﬂcakal›n.

Coca Cola Maketi Yak›ld›
‹ﬂten at›lan Coca Cola iﬂçilerinin eylemleri, D‹SK’in
baﬂlatt›¤› "Coca Cola ‹çmeme" boykotu ile birlikte sürüyor.
Nakliyat-‹ﬂ ‹stanbul ﬁubesi üyesi iﬂçiler, 26 A¤ustos günü sendika önünde yapt›klar› eylemde, Coca Cola maketini
yakarak, “‹ﬂçi Düﬂman› Coca Cola Defol, Ölmek Var Dönmek Yok” sloganlar›n› att›lar. Eylemde konuﬂan Nakliyat-‹ﬂ
Genel Baﬂkan› Ali R›za Küçükosmano¤lu, iﬂten at›lan iﬂçilerinin 98 gündür direniﬂte olduklar›n› hat›rlatarak, iﬂçilerin, anayasal haklar› olan örgütlenme ve iﬂe geri dönme mücadelesinden vazgeçmediklerini söyledi. Ambar iﬂçilerinin
at›lan iﬂçilere destek verdi¤ini belirten Karaosmano¤lu’nun
konuﬂmas›n›n ard›ndan Coca Cola ﬂiﬂesinin maketi yak›larak, "Cola ‹çen Bush Olsun" slogan› at›ld›.

Sa¤l›k Bakanl›¤›’na Hekim Protestosu
Türkiye'nin birçok yerinden 27 A¤ustos günü Ankara’ya gelen Türk Tabipler Birli¤i ve Pratisyen Hekimleri Derne¤i üyeleri, “Gelece¤imiz Karart›lmas›n” yaz›l› siyah önlükleri giyerek Aile Hekimli¤i Projesi'ni Sa¤l›k
Bakanl›¤› önünde protesto ettiler. “Patronluk De¤il, Hekimlik Yapmak ‹stiyoruz, Sa¤l›k Ocaklar›m›z›n ‹ﬂletme Olmas›na Hay›r, Sa¤l›k Bakan› ‹stifa” dövizlerini taﬂ›yan hekimler, Sa¤l›k Bakanl›¤› önüne geldiklerinde burada bir aç›klama yapt›lar. Pratisyen Hekimleri Derne¤i Baﬂkan› Kurtuluﬂ
Ar›kök, aile hekimli¤i sistemi ile pratisyen hekimlik alan›n›n karmaﬂ›k bir
hale getirildi¤ini söyledi.
Ar›kök, projenin Düzce’de uygulamaya geçmesiyle halk›n sa¤l›¤› üzerinde deney yap›ld›¤›n› belirterek ﬂunlar› söyledi; “Birinci basamak sa¤l›k
hizmetleri piyasa koﬂullar›na sürülmektedir. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›na özlük
haklar›n› terk etmeye ve iﬂ güvencesinden vazgeçmeye zorlanmaktad›r.
Halk›n sa¤l›¤› sat›lmaktad›r.” Projenin iptalini isteyen hekimler, taleplerini s›ralad›ktan sonra, bakanl›k önüne, üzerinde “Gelece¤imiz Karart›lmas›n” yaz›l› siyah önlük ast›lar.

Fidan Kalﬂen’in Babas› Yaﬂam›n› Yitirdi
19 Aral›k 2000’de Çanakkale Hapishanesi’nde feda eylemi yaparak ﬂehit düﬂen Ölüm Orucu Direniﬂçisi Fidan Kalﬂen’in babas› Kekil Kalﬂen, yakaland›¤› kanser hastal›¤› sonucu yaﬂam›n› yitirdi.
Kekil Kalﬂen’in cenazesi, 26 A¤ustos günü Dersim merkeze ba¤l› Puluçay›r Köyü’nde, ailesi, yak›nlar›, TAYAD’l› Aileler ve Dersim Temel Haklar
üyelerinin de kat›l›m›yla, vasiyeti üzerine k›z› Fidan Kalﬂen’in mezar›n›n yan›nda defnedildi. Ayr›ca
19 Aral›k öncesi Fidan Kalﬂen’in, hapishanede babas›na hediye etti¤i karanfil iﬂlemeli üzerinde B‹Z
KAZANACA⁄IZ yazan mendil ve çok sevdi¤i k›z›n›n h›rkas›n›n da bir parças› babas›n›n vasiyeti
üzerine ailesi taraf›ndan tabutun içine konuldu. Y›llard›r hapishanelerdeki tutsaklar›n dostu olan
“Kekil Amca”y› sayg›yla an›yor, yak›nlar›na ve
ailesine baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.
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25 A¤ustos günü Ankara’da toplanan 300’den fazla genç; sadece
yarg›lanan arkadaﬂlar›na
sahip
ç›km›yor, ayn› zamanda tarihsel yürüyüﬂleri paralelinde bir ad›m daha
at›yorlard›.
“Ba¤›ms›zl›k isteyen gençli¤in yarg›lanamayaca¤›n›” hayk›rmalar›
bu yüzdendi. Bu
yürüyüﬂ, ba¤›ms›zl›k,
demokrasi ve sosyalizm kavgas›nda saf tutan gençli¤in yürüyüﬂüdür. Bu yürüyüﬂ, 36 y›ld›r kesintisiz
bir ﬂekilde sürüyor. FKF’yle yola
ç›kt›lar, DEV-GENÇ ile ﬂaha kalkt›lar, Gençlik Federasyonu ile miras›
omuzlad›lar. Cuntalar, bask›lar, katliamlar bu yürüyüﬂü kesintiye u¤ratsa da durduramad›, yok edemedi.
Gençlik her seferinde yeniden aya¤a kalkarak, Ba¤›ms›z Türkiye kavgas›nda en öne f›rlad›. DEV-GENÇ
ve DEV-GENÇ’liler hep varoldular.
Kimi zaman DEV-GENÇ “paylaﬂ›lamayan bir miras” olarak görüldü. DEV-GENÇ’in Türkiye halklar›
ve gençli¤i nezdindeki prestijini örgütleme hesab› yapanlar, yine DEVGENÇ prati¤inin alt›nda ezildiler.
Oysa, DEV-GENÇ miras›na sahip
ç›kmak, ayn› çizgide yürüyebilmekle mümkündü. “DEV-GENÇ bünyesi”, gerçekten ba¤›ms›zl›¤› savunmayan, düzenin icazetine s›¤›nan,
kitlelerden kopuk anlay›ﬂlar› bir safra gibi att›. Mahir’in yolunda yürüyen gençlik, bu tart›ﬂmaya; mücadelesiyle, bu mirasa sözde de¤il prati¤iyle sahip ç›kmas›yla son noktay›
koydu. Bugün de Gençlik Federasyonlu ö¤renciler, tarihsel miras›n
kimde oldu¤unu gösteriyorlar.
Ankara Adliyesi önünde dalgaland›rd›klar› bayraklar, att›klar› sloganlar, Mahir’in sesiyle iﬂbirlikçilerin karﬂ›s›na dikilmeleri bunun kan›t›d›r. Onlar, ba¤›ms›zl›¤›n sözünü
etmenin dahi lanetlendi¤i, solculu-

politikalar›ndan,
apolitikleﬂtirmeden medet umuyorlar. Vatanseverli¤i tamamen
ﬂekilsel hale getirip, gerçekte yokedilmiﬂ bir gençlik
istiyorlar. Bu konuda çok da baﬂar›s›z olduklar› söylenemez. Bugün,
en özet ifadeyle,
hayalleri Avrupa
ya da Amerika’ya
“kapa¤› atmak”
olan, bu nedenle de ne
“halk için bilim, halk
için e¤itim” mücadelesinin içinde yeralan, ne
de iﬂbirlikçilerin karﬂ›s›na dikilen
bir gençlik tablosu a¤›rl›kl› olarak
yarat›lm›ﬂt›r.
Ama önlerinde 36 y›ld›r yokedemedikleri bir engel hala durmaktad›r. DEV-GENÇ’liler, bu tablonun
ortas›nda, bu tabloyu de¤iﬂtirme
kavgas› veren, bunun için gerekti¤inde bedeller ödeyen en dinamik
güç olmaya devam etmektedir. Ankara’da görülen duruﬂma, 6 DEVGENÇ’li¤inin tutuklanmas›, yüzlercesinin iﬂkencehanelere taﬂ›nmas›,
iﬂkencenin baﬂkentin sokaklar›na
taﬂmas›, bu bedellerin sadece küçük
bir örne¤iydi. Ancak, mahkeme
önünde hayk›rd›klar› sloganlarla,
bedellerin ba¤›ms›zl›k yürüyüﬂünü
durduramayaca¤›n› bir kez daha
ilan ettiler. Gençli¤imize vahﬂice
sald›ranlar, onlar› tutuklayanlar, bu
yürüyüﬂü durduracaklar› hayalleri
kuranlar bir kez daha yan›ld›klar›n›
gördüler o gün. Mahir yine yol gösteriyordu onlara, Devrimci Gençli¤in bayra¤› yine dalgalan›yordu iﬂbirlikçilerin baﬂkentinde, yine “Yaﬂas›n Tam Ba¤›ms›z Türkiye” slogan› dillerinden düﬂmüyordu.
DEV-GENÇ ve DEV-GENÇ’lilerimiz, onurumuz oldu¤u kadar,
gelece¤e güvenimizdir. Ba¤›ms›zl›k
bayra¤›n› hiç yere düﬂürmeyen böyle bir gençli¤e sahip olmak, tüm
Türkiye halk› için büyük bir ﬂans,
büyük bir güçtür.

Mahirler’in izinde,
ba¤›ms›zl›k yolunda
¤un, sosyalistli¤in içinin boﬂalt›ld›¤› bir süreçte, ba¤›ms›zl›k bayra¤›n›
dalgaland›r›yorlar ve bundan onur
duyuyorlar.
DEV-GENÇ’lilik, Mahir’in izinde yürümek, her ﬂeyden önce de ba¤›ms›zl›k yolundan, dayat›lan tüm
bedellere ra¤men sapmamakt›r. Her
türden sapma ak›ma karﬂ› ideolojik
olarak netliktir. Hele, sözkonusu
olan ba¤›ms›zl›k ise bundan asla taviz vermemek, küreselleﬂme ideolojisinin, Avrupa Birlikçili¤i’nin, iﬂbirlikçi düzen güçlerinin karﬂ›s›nda
bu bayra¤› daha da yükseklere kald›rmakt›r.
“Gençlik” der Mahir, “ba¤›ms›zl›k mücadelesinde toplumun
devrimci s›n›f ve tabakalar›n› harekete geçiren bir dinamit fitilidir.”
Ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm kavgas›nda saf tutan gençlik, bugün de bu misyonuna dört elle sar›lmaktad›r. T›pk› 17 Ocak Ankara yürüyüﬂünde oldu¤u gibi, 25
A¤ustos’ta da; haks›zl›klar karﬂ›s›nda susmayan, vatanseverlik duygular›yla, sosyalizme inançlar›yla
meydanlarda, okullarda sesleri hiç
eksik olmayan bir gençlik vard›.
‹ﬂbirlikçi iktidarlar gençli¤imizin anti-emperyalist mücadele gelene¤ini yoketmek için sadece bask›
politikalar›n› uygulam›yorlar. Ayn›
zamanda yozlaﬂt›rma, dejenerasyon
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S öz g ençlikte:
Yeni bir ö¤retim y›l›na girmemize az bir zaman kald›. Senelerdir
yaﬂad›¤›m›z pratikten, nas›l bir ö¤retim y›l›na girece¤imiz ise s›r de¤ildir. Geçti¤imiz y›l yaﬂanan faﬂist
sald›r›lar, bu sald›r›lar sonucunda
ise sald›ranlar›n de¤il sald›r›ya u¤rayanlar›n gözalt›na al›nmas›, aç›lan soruﬂturmalar sonucu yaz sürecinde sessiz sedas›z verilen cezalar
ve daha sonuçlanmayan soruﬂturmalar, milyarlara varan har(a)ç ücretleri, liselerde ba¤›ﬂ ad› alt›nda
tehdit ve zorla toplanan paralar, bar›nma sorunu, çan e¤irisi ve adaletsiz s›nav sistemleri ve daha birçok
sorun...
Halk›na yoksullu¤u, açl›¤›, iﬂsizli¤i, namussuzlu¤u dayatan emperyalizmin iﬂbirlikçisi iktidarlar›n,
gelece¤ine yani gençlerine sahip
ç›kmayaca¤›, bu sorunlar karﬂ›s›nda çözüm olmayaca¤› aç›kt›r. Çözüm olmak ﬂöyle dursun, bu sorunlara karﬂ› duyars›z kalmayanlar› disiplin cezalar›, soruﬂturmalar ile
y›ld›rmaya çal›ﬂmakta, bunlarla da
yetinmeyip F tiplerinin tecrit hücrelerine atmaktad›r.
Çünkü onlar üniversiteleri nas›l
daha fazla kazanç kap›s› haline getirebileceklerini, liselerde nas›l
ucuz iﬂçi yetiﬂtireceklerini, sömürü
düzenine uygun kafalar›, tek tip ö¤renci, tek tip insan modelini nas›l
yaratacaklar›n› düﬂünürler.
Bizler ise halk için bilim halk
için e¤itimi savunuyoruz. Herkes
için ekmek ve adalet istiyoruz. Sömürünün olmad›¤›, eﬂit, özgür, güzel yar›nlar, yaﬂan›las› bir dünya
için savaﬂ›yoruz.
Gençli¤in üzerine bir karabasan
gibi çöken, gençli¤i kiﬂiliksizleﬂtirerek tek tip gençlik yaratmay› hedefleyen, har(a)çlar› sürekli artt›rarak üniversite kap›lar›n› halk çocuklar›na kapatan anti-demokratik,
anti-bilimsel bir kurum olan YÖK'e
karﬂ› mücadele ettik, ediyoruz.
Kendi emperyalist ç›karlar› için
gözünü k›rpmadan halklar› katle-

Gelece¤imize Sahip Ç›kmak ‹çin
GENÇL‹K FEDERASYONU’NDA
B‹RLEﬁEL‹M
den, iﬂgal eden Amerika’ya karﬂ›
mücadele ettik, ediyoruz.
Halk› ezen, sömüren, ülkemizi
Amerika'ya, IMF'ye peﬂkeﬂ çeken,
Amerika'n›n katliamlar›na ortak
olan, iﬂçinin, köylünün, memurun,
ö¤rencinin hak ve özgürlüklerini
k›s›tlayan, iﬂbirlikçi iktidarlara karﬂ› mücadele ettik, ediyoruz.
Ülkemizde sömürünün, ya¤man›n, haks›zl›¤›n, hukuksuzlu¤un
devam› için, geçti¤imiz 5 sene içerisinde 120 devrimci-demokrat›n
tecrit hücrelerinde ölümüne yolaçan ve birço¤unun da sakat kalmas›na sebep olan tecrit politikalar›na
karﬂ› mücadele ettik, ediyoruz.
Fabrikalarda sabahtan akﬂama
kadar çal›ﬂan ama evini geçindiremeyen iﬂçinin, eken, üreten ama
eme¤ini biçemeyen köylünün, ald›¤›
para ile ay sonunu getiremeyen memurun, tüm emekçilerin yan›nday›z.
Dayatmalar› kabul etmiyoruz.
Diplomal› iﬂsiz olmayaca¤›z. Tek
tip ö¤renci olmayaca¤›z. Eme¤imizin sömürülmesine izin vermeyece¤iz. Hak ve özgürlüklerimiz için
mücadele edece¤iz.
‹ﬂte tüm bu nedenlerle, Gençlik
Federasyonu çat›s› alt›nda örgütlendik. Çünkü tüm bunlar› örgütsüz gerçekleﬂtiremeyiz.
Gençlik umutlu olmak demektir. Her koﬂulda haks›zl›klara karﬂ›
mücadele etmek demektir. Böyle
bir tarihe de sahibiz. Ve zaten bunun içindir ki iﬂbirlikçi iktidarlar›n
ilk hedefi hep gençlik olmuﬂtur. Se-

Halk›m›z›n ayd›nlar› olmal›y›z.
Kendi sorunlar›na çözüm üretemeyen halk›n sorunlar›na çözüm üretemez. Bunun için ise
gençlik olarak birleﬂmeli, örgütlenmeli, çözümler üretmeliyiz.
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nelerdir uygulamaya çal›ﬂt›¤› yozlaﬂt›rma politikas›n›n ilk hedefi yine gençliktir. Uyuﬂturucu ve fuhuﬂ
bata¤›na saplanm›ﬂ, sabahlara dek
diskolarda tepinen, bireysel özgürlük ad›na her türlü ahlaks›zl›¤›
meﬂru gören, ülke ve dünya sorunlar›na karﬂ› duyars›z, bencil, bireyci bir gençlik yaratmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
Ama bunda belli “baﬂar›lar” elde etseler de, gençli¤i tamamen kirletememiﬂ, haklar› ve özgürlükleri
için, kendisinin, halk›n›n, ülkesinin
gelece¤i için mücadele etmesinin
önüne geçememiﬂlerdir.
Gençlik olarak bizlerin görevi,
sadece “kendimizi kurtarmak” de¤ildir. Böyle bir bireysel kurtuluﬂ
zaten mümkün de¤ildir; “kurtuluﬂ”
diye gösterilen de alçak, i¤renç düzenin pasl› bir diﬂlisi olmaktan ibarettir. Genç beyinlerimizi, heyecan
dolu yüreklerimizi bekleyen gelecek bu olmamal›d›r.
Bilimsel düﬂünen, üretken, sorunlara karﬂ› duyarl› olan, ö¤renen
ve ayn› zamanda ö¤reten olmal›y›z.
Halk›m›z›n ayd›nlar› olmal›y›z.
Kendi sorunlar›na çözüm üretemeyen halk›n sorunlar›na çözüm üretemez. Bunun için ise gençlik olarak öncelikle akademik ve demokratik taleplerimiz çerçevesinde birleﬂmeli, sorunlar›m›z› birlikte tart›ﬂmal›, birlikte çözüm üretmeliyiz.
Bizler Gençlik Federasyonu
olarak gençli¤in anti-emperyalist,
anti-faﬂist mücadele tarihini sahipleniyor, bu gelene¤i yaﬂatmak ve
gençlik olarak haklar ve özgürlükler mücadelesinde varolmam›z gereken yerde yani en önde olmak
için tüm gençli¤i Gençlik Federasyonu’nda birleﬂmeye ça¤›r›yoruz.
Hiçbir sorunumuzun çözümü bu
kokuﬂmuﬂ düzende de¤il, kendi ellerimizdedir.

eyleme son verdi.
Çetelerin bir süredir sald›r›lar›n›
yo¤unlaﬂt›rd›¤› 1 May›s Mahalesinde ise polis deste¤inide üstlenen
mafya çeteleri, 29 A¤ustos sabah›
Anadolu Temel Haklar üyelerine silahl› sald›r›da
bulundu.
Sald›r›da
Özgür isimli dernek üyesi, halk›n
müdahalesi ile yara almadan kurtulurken, çete daha sonra Murat ﬁahin
isimli dernek üyesini araçlar›na bindirerek tehdit edip b›rakt›lar.
Polisin sürekli bulundu¤u mahallede cirit atan, silahl› sald›r›da
bulunan mafyan›n rahats›zl›¤›, Temel Haklar’›n yozlaﬂt›rmaya karﬂ›
mücadelesidir. Ayn› konuda polis de
rahats›zd›r. Mafya-polis ittifak› her
yerde oldu¤u gibi burada da rant orta¤› durumundad›rlar.
Sald›r›n›n ard›ndan baﬂta Temel
Haklar Federasyonu olmak üzere,
‹stanbul’un gecekondular›ndaki Temel Haklar Dernekleri aç›klamalar
yaparak olay› protesto ettiler.
1 May›s’ta ise ayn› günün akﬂam› bir yürüyüﬂ gerçekleﬂtirildi. “1
May›s’ta Çetelere ‹zin Vermeyece¤iz” pankat›yla Karakol Dura¤›’ndan Merkeze yürüyen Temel
Haklar üyeleri, halka ça¤r›lar yapt›lar. Eylem, “Hakl›y›z Kazanaca¤›z” “Yolsuzlu¤a, Yozlaﬂmaya ve
Y›k›mlara Karﬂ› Birleﬂelim. Gücümüz Birli¤imizdir” sloganlar› ve
marﬂlarla sona erdi.

Çeteleri Bar›nd›rmayaca¤›z
‹stanbul Ba¤c›lar’da ve 1 May›s
Mahalleleri’nde, polis yönlendirmesindeki faﬂist çeteler, mahalle
gençlerine ve devrimcilere sald›rd›.
Ba¤c›lar Yenimahalle’de 29
A¤ustos günü akﬂam saatlerinde,
Engin Gündo¤du isimli bir kiﬂi, serseri bir gruba müdahale ederken b›çaklanarak öldürüldü. Bunun üzerine, Ba¤c›lar HÖC Temsilcili¤i’nin
ça¤r›s› ile 30 A¤ustos günü toplanan 400 kiﬂi çeteleri ve sald›r›y›
protesto etti. “Çeteler Halka Hesap
Verecek” pankart› açarak yürüyüﬂe
geçen kitle, Engin Gündo¤du’nun
evinin önüne geldi¤inde burada
Ba¤c›lar HÖC Temsilcili¤i ad›na
bir aç›klama yap›ld›. Aç›klamada,
bu olay›n ilk olmad›¤›na dikkat çekilerek, “Her yerde oldu¤u gibi bizim mahallemizde de çeteleﬂme,
uyuﬂturucu, fuhuﬂ yayg›nd›r. Bilinçli bir ﬂekilde daha da yayg›nlaﬂt›r›lmaktad›r. Çözümü ise çetelere karﬂ›
birlikte mücadeledir” denildi.
“Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z,
Engin’in Hesab› Sorulacak” sloganlar› atan kitle yeniden mahalle
içinde yapt›¤› yürüyüﬂün ard›ndan

EVLER‹M‹Z‹ YIKTIRMAYACA⁄IZ
Y›k›mlara Karﬂ› Emekçi Halk Koordinasyonu, Kentsel Dönüﬂüm Projesini ve bu çerçevede gerçekleﬂecek y›k›mlar› 28 A¤ustos günü Kad›köy
‹skelesi'nde yapt›¤› mitingle protesto etti. 300 kiﬂinin kat›ld›¤› mitingde,
Haydarpaﬂa Numune Hastanesi önünden “Y›k›mlar Durdurulsun Y›k›m
Planlar› ‹ptal Edilsin” “Y›k›mlara ve Özelleﬂtirmeye Hay›r” ve çeﬂitli pankart ve dövizlerle yürüyen kitle, Kad›köy Meydan›'na sloganlarla geldi. Burada Koordinasyon üyesi
Mehmet Leylek, Kentsel Dönüﬂüm Projesi'nin mimar›n›n emperyalist sermaye oldu¤unu dile getiren
bir konuﬂma yaparken, Göç-Der Genel Baﬂkan› ﬁefika Gürbüz, TMMOB'den Meftun Gürdallar, ESP
ad›na Emin Orhan da birer konuﬂma yapt›lar. Eylem, Grup Vardiya'n›n türküleriyle sona erdi.
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Armutlu
Y›k›m
Plan›
“Kentsel dönüﬂüm” bahanesiyle gerçekleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lan
gecekondular› y›kma sald›r›lar›,
Kurtköy, Bayramtepe, Okmeydan›
ve Tokatköy'den sonra ﬂimdi de Armutlu'ya yöneldi.
Geçen y›l, ‹TÜ ARI TEKNOKENT TEKNOLOJ‹ GEL‹ﬁT‹RME BÖLGES‹ olarak, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan, kendi
yasalar›na ayk›r› bir ﬂekilde plan›
yap›lan, Fatih Sultan Mehmet, Baltaliman› ve Reﬂitpaﬂa Mahalleleri'ni
kapsayan y›k›m, halk›n kararl›l›¤›
ile durdurulmuﬂtu. Ayn› mahallelerin “yol” projeleriyle y›k›lmas› gündemde. 1 km'lik mesafe içerisinde 3
adet 4 ﬂeritli yol yap›larak ve yine
10'dan fazla mahalle içinde 2 ﬂeritli
ba¤lant› yollar› yap›larak, üç mahallede y›k›m gerçekleﬂtirilmek isteniyor. Halk üç mahallede birlikte hareket ederek, ﬂimdiden y›k›ma direnecekleri mesajlar›n› veriyorlar.
Üç mahallenin oluﬂturdu¤u Mahalle Konseyi, bu giriﬂimler karﬂ›s›nda halk› bilgilendirmek için duvar gazeteleri haz›rlay›p, mahalle
halk›n›n görebilece¤i yerlere ast›lar.
Gazetelerle halk, teknokent ve
bu plan›n gere¤i olan yol planlar› ile
birlikte Gecekondu Kanunu ve Belediye Kanunu hakk›nda bilgilendiriliyor. 5272 Say›l› Belediye Kanunu’nun, “....Kentsel dönüﬂüm ve geliﬂim proje alanlar›nda bulunan yap›lar›n boﬂalt›lmas›, y›k›m ve kamulaﬂt›rmas›nda anlaﬂma yolu esast›r..." ﬂeklinde biten maddesinin ard›ndan ﬂu ifadelere yerveriliyor:
“ANLAﬁMIYORUZ !!!”
Duvar gazetelerinde ayr›ca ; "Bu
Yollar Teknokent'in Yollar›d›r, Yol
Bahane Rant ﬁahane, Yol Projesi
Sürgün ve Y›k›m Projesidir, Bar›nma Hakk›m›z› Savunuyoruz, Armutlu Bizimdir Bizim Kalacak”
sloganlar› da yeral›yor.

Gazi’de Anma

not düﬂüyoruz

28 A¤ustos günü, Gazi
Temel Haklar'da Devrim A¤›rman ve Muharrem Karademir'in
mezarlar›n›n yap›lmas›
dolay›s›yla yemek verildi.
150 kiﬂi ﬂehitlerini selamlarken, TAYAD’l›lar k›z›lbayraklarla mezarl›¤a yürüdüler. ﬁehitlerin mezarlar› baﬂ›nda yap›lan konuﬂmalarda, Yaﬂar Sar›yar,
Muharrem’in feda an›n› anlat›rken, Yorum da
marﬂlar›n› ﬂehitler için
söyledi. Anma sloganlarla sona erdi.

✔ “Yeﬂil” de¤il “kara” sermaye
‹slamc› sermayenin, halk›n dini duygular›n› istismar
ederek tasarruflar›na el koymalar›, sonra da doland›rmalar› ﬂeklinde iﬂleyen mekanizma son y›llarda
iyiden iyiye deﬂifre olurken, sermayenin “rengi” ne
olursa olsun, ahlak›n›n olmayaca¤›n›n yeni örnekleri de yaﬂan›yor. Yimpaﬂ, Kombassan gibi en büyük
yeﬂil sermaye holdinglerinin doland›r›c›l›k haberlerinin ard› arkas› kesilmezken, bu kez de islamc› sermayenin tepe örgütü MÜS‹AD’›n eski Baﬂkan› Ali
Bayramo¤lu hakk›nda “toplu kaçakç›l›k” suçundan
dava aç›ld›. Dava konusu ﬂu: Bayramo¤lu’nun ﬂirketi Filiz Çay, “Seylan Çay›” diyerek çay çöpü ihraç etme giriﬂiminde bulundu. “‹slamc›l›¤›” bir sömürü yaftas› olarak kullananlar doland›r›c›l›k davalar›na al›ﬂk›nd›r ve “çözümleri” de vard›r. Bayramo¤lu da, onlarca AKP’li bakan ve milletvekili gibi, yar›n
AKP’den milletvekili seçilir, koruma z›rh›na bürünürse ﬂaﬂ›rmay›n.

YÜRÜYÜﬁ Yenibosna’da

✔ Che sömürüsüne karﬂ› tav›r!

Her pazartesi günü düzenli yap›lan Yürüyüﬂ sat›ﬂlar›, bu hafta da yine Yenibosna'da yap›ld›. Okurlar›m›z dergimizin 15. say›s›n›n konular›n› megafonlarla
halka duyururken, gerçe¤in sesini hayk›rd›. Polis, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizm yürüyüﬂünde kavgan›n sesinin emekçilere ulaﬂmas›n› hazmedemeyerek, sat›ﬂ yapan 16 okurumuzu engellemeye çal›ﬂt›.
Ancak okurlar›m›z›n dergimizi savunmalar› üzerine
geri ad›m att› ve k›sa sürede 50 dergi sat›ld›.

Küba devriminin önderlerinden Ernesto
Che Guevara'n›n ailesi, Che’nin ünlü foto¤raf›n›n kullan›m›n› s›n›rland›rmak için
yasal savaﬂ baﬂlat›yor. Guevara'n›n, y›ld›zl› bereli foto¤raf›n›n, içki ﬂiﬂesinden
iç çamaﬂ›r›na kadar yüzlerce üründe
kullan›lmas›na, sömürü arac› haline getirilmesi ve içinin boﬂalt›lmas›na karﬂ› ç›kan ailesi, foto¤raf› kullanan firmalara
karﬂ› dava açmaya haz›rlan›yor.
Bu durumun Che Guevara'n›n temsil etti¤i de¤erlerle ba¤daﬂmad›¤›n› belirten
ailesi, foto¤raf›n "kapitalist toplumda
tüketim nesnesi" haline getirilmesine
engel olmak istediklerini aç›klad›.

Tecrit Mutlaka Kalkacak
27 A¤ustos günü ‹kitelli Temel Haklar Derne¤i’nde,
“Diri Diri Yakt›lar” ve “Yaﬂatmak ‹çin Öldüler” filmlerinin gösterimi yap›ld›. Film gösterimi öncesi bir konuﬂma yapan Dernek Baﬂkan Yard›mc›s› Mehmet Özdemir,
bask›lara karﬂ› duyarl›l›k ça¤r›s›nda bulundu. Etkinli¤e
davet edilen TAYAD Baﬂkan› Mehmet Güvel ise “tecriti kald›raca¤›m›za inan›yoruz. Belki daha fazla bedel
ödeyece¤iz ama mutlaka tecrit denilen, dünyadaki en
a¤›r tahribatlara yol açan iﬂkence yöntemini kald›raca¤›z” diye konuﬂtu.
Sürgün sevkler ve tecrite karﬂ›, 28 A¤ustos günü ise
‹kitelli Atatürk Caddesi'nde meﬂaleli bir yürüyüﬂ gerçekleﬂtirildi. ‹kitelli HÖC tarafından düzenlenen yürüyüﬂte “Tecrite, Sansüre, Sürgün Sevklere Son” pankartı
taﬂınd› ve yürüyüﬂ boyunca “Tecriti Kaldırın Ölümleri
Durdurun, Yaﬂasın Ölüm Orucu Direniﬂimiz, Kurtuluﬂ
Kavgada Zafer Cephede, Mahir Hüseyin Ulaﬂ Kurtulaﬂa Kadar Savaﬂ" sloganları at›ld›. Hapishanelerde yaﬂanan iﬂkence, katliam ve baskıları megafonla eylem boyunca duyuran HÖC’lüler, halkı direniﬂi ve tutsakları
sahiplenmeye ça¤ırdı.

✔ Erdo¤an’›n iﬂkenceci korumalar›
Babakan Erdo¤an'ın korumaları E-5 Karayolu’nda ﬂerit de¤iﬂtirmedi¤i gerekçesiyle durdurdukları bir minibüsün ﬂoförünü dövdüler. Olay, Baﬂbakan’›n konvoyu Atatürk Havaliman›’na giderken ve Baﬂbakan’›n yak›n›nda cereyan etti. Dayak at›lan minibüs
ﬂoförü, yüzündeki darp izleriyle kameralar karﬂ›s›nda konuﬂurken, Baﬂbakanl›k Sözcüsü Akip Beki, piﬂkince olay› yalanlad›. Anlaﬂ›lan o ki Baﬂbakanl›k kat›nda iﬂkence olay› “normal” karﬂ›lanm›ﬂ ve vatandaﬂa dayak atan polisler hakk›nda soruﬂturma aç›lmas› yerine olay›n “yok say›lmas›na” karar verilmiﬂti.
Ve bir not daha: Uluslararas› Af Örgütü, son yay›nlad›¤› raporda Türkiye’de iﬂkencenin devam etti¤ini
bildirdi. Etraf› iﬂkencecilerle dolu bir Baﬂbakan’›n
yönetti¤i ülkede, baﬂka türlü olmas› mümkün mü?
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olan
parti
yönetimi,
Mao’nun halk savaﬂ› stratejisini geri bularak uygulamas›na izin vermez. Oluﬂturulan gerilla birlikleri, parti
yönetiminin yanl›ﬂ taktikleriyle etkisizleﬂir, büyük yenilgiler al›r. Mao’nun eleﬂtiri ve halk savaﬂ›ndaki ›srar›
karﬂ›s›nda ise Mao görevinden al›n›r.
Mao y›lmaz. Görevin-

¤›n›n bir göstergesidir. K›z›l Ordu
kay›plar vererek geri çekilmek zorunda kal›r. Çankay-ﬁek’in birlikleri ve derebeylerin, savaﬂ a¤alar›n›n
militarist güçleri K›z›l Ordu’nun
peﬂini b›rakmazlar. Böylelikle K›z›l
Ordu’nun tarihe geçecek büyük harekat› baﬂlar. Y›l 1934’tür.
UZUN YÜRÜYÜﬁ’tür bu. Aç,
donan›ms›z, sald›r›lar alt›ndaki bu
yürüyüﬂ tam bir y›l sürer. Yürünen
mesafe, Pekin’le Paris aras›ndaki

sömürge halklar›n
‘uzun yürüyüﬂ’ü sürüyor
O, aylarca kütüphanelere kapan›p kendini e¤iten, geliﬂtiren biri oldu¤u gibi, b›k›p usanmadan bizdeki
derviﬂler gibi aylarca köy köy dolaﬂ›p, halk› dinleyendi. Kitaplar›n aras›nda da, köy yollar›nda da arad›¤›
tek bir ﬂeydi: Çin devrimi. ﬁabloncu
de¤ildir Mao, taklitçi de¤ildir; bu
nedenle Sovyet modelini oldu¤u gibi al›p Çin’e uygulamaya kalkanlara baﬂtan itibaren mesafeli yaklaﬂt›,
Çin devriminin yolunun kendine
özgü koﬂullar›n› arad›.
O zaman nüfusu 500 milyon
olan Çin halk›n›n yüzde 95’ten fazlas› köylük alanda yaﬂamaktayd›.
Devrim bu köylü y›¤›nlar› örgütlemeden ve emperyalizmin zay›f karn› olan k›rlarda örgütlenmeksizin
mümkün olamazd›. Marksizm-Leninizm’e s›k› s›k› ba¤l› olan Mao,
iﬂte bu koﬂullarda halk savaﬂ› stratejisini geliﬂtirdi.
1921’de, 28 yaﬂ›nda iken
ÇKP’nin Hunan Eyaleti Sekreterli¤i’ne atanm›ﬂt› Mao Zedung.
1926’da ÇKP’nin köylü örgütlenmesinin sorumlulu¤una getirildi.
Ama Komünist Parti yönetimi
stratejik olarak Mao ile hemfikir de¤ildir. ‹ﬂçi s›n›f›n› temel alan ayaklanma stratejisini savunan yani klasik bir Sovyet devrimi ﬂabloncusu

den, gerillan›n sorumlulu¤undan
al›nmas› nedeniyle partiden de ayr›lmaz, küsüp geriye çekilmez. K›rlarda, da¤larda sürdürür çal›ﬂmalar›n›. Örgütler, e¤itir, ilmik ilmik örmeye devam eder devrimi. Okuma
yazma bile bilmeyen insanlardan
kadrolar yarat›r. E¤itimci, gerilla
komutan›, propagandist, ajitatör,
önderlik neyi gerektiriyorsa, o’dur
Mao.
Kimsenin inanmad›¤›na o inan›r.
Kimsenin hayal bile edemedi¤ini o
hayal eder ve üstelik gerçekleﬂtirir.
Mao, 1934’te kurtar›lm›ﬂ alanlarda kurulan Sovyet hükümetinin
baﬂkanl›¤›na seçildi. K›z›l Ordu’nun komutas› da ondayd›.
Ayn› y›l, gerici Çankay-ﬁek yönetiminin kurtar›lm›ﬂ bölgeleri yoketmek için sald›r›ya geçti¤i bir dönemde, Parti yönetimi Mao’dan bu
bölgelerde sabit ﬂekilde kalarak
Çankay-ﬁek birliklerine karﬂ› savaﬂ›lmas› talimat›n› verir. Mao ise
“hareketli bir savaﬂ” takti¤inden yanad›r. Mevcut güç durumunda kurtar›lm›ﬂ bölgeleri savunmaya çal›ﬂmak K›z›l Ordu’yu k›rd›racakt›r.
Mao partinin karar›na karﬂ› ç›kt›ysa
da, yönetimin ›srar› üzerine partinin
politikas› uygulan›r. Ancak sonuç
parti yönetiminin karar›n›n yanl›ﬂl›46
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mesafeden daha uzundur. Açl›k, so¤uk, hastal›klar, batakl›klar, azg›n
nehirler ve ard› arkas› kesilmeyen
sald›r›lar, Mao’nun ordusunu k›rar
geçirir. K›z›l Ordu’nun 120 bin kiﬂiyle baﬂlayan yürüyüﬂü sona erdi¤inde 20 bin kiﬂi kalm›ﬂt›r.
Onca kayba ra¤men, K›z›l Ordu’nun bu büyük yürüyüﬂü tamamlamas›, yürüyüﬂ boyunca köylüleri
örgütlemeye devam etmesi, gericili¤in güçlü, donan›ml› ordusu karﬂ›s›nda direnebilmesi, Çin devriminde bir dönüm noktas›d›r.
Art›k parti içinde de Mao’nun
stratejisinin hakl›l›¤›, do¤rulu¤u kan›tlanm›ﬂt›r. Uzun Yürüyüﬂ, bir anlamda bunun mührüdür. 1935
Ocak’›nda Mao, ÇKP Politbürosu’na seçilir. Gerçekte bu seçim,
stratejik önderli¤inin de onaylanmas›d›r.
“Kalbimin yar›s› buradaysa /
yar›s› Çindedir / Ama Sar› Nehre
do¤ru akan / Ordunun içindedir”
diyordu ya Naz›m. Sar› Nehre do¤ru akan ordunun önünde de Mao
vard›. Sar› Nehrin ötesi zaferdir,
halk›n iktidar›d›r. Sonunda, k›rlardan kentleri kuﬂatarak Sar› Nehri
geçer K›z›l Ordu. Zaferden emindi
Mao. ABD’nin Japonya’ya atom
bombas› at›p tüm dünyay› dehﬂete

sürükledi¤i ve tüm halklar› “atom
bombas›yla” tehdit etti¤i zamanlarda, emperyalizmin “ka¤›ttan kaplan” oldu¤unu söyleyendir. Tarih
hakl› ç›kar›r Mao’yu. Japon emperyalizmine, Çankay ﬁek gericili¤ine
karﬂ› sürdürülen uzun halk savaﬂ›,
zaferle sonuçlan›r ve 1949’da Çin
Halk Cumhuriyeti ilan edilir.
Halk savaﬂ›n›n önderi, art›k sosyalizmin inﬂas›n›n önderli¤ini üstlenecektir. Mao, Çin devriminden
sonra, gerek uluslararas› devrim
mücadelesine iliﬂkin politikalar›nda, gerekse de Çin’de sosyalizmin
inﬂas›nda çeﬂitli yanl›ﬂl›klara da
düﬂmüﬂtür. Sosyalist sistemin birli¤ini ve dünya devriminin ç›karlar›n›
gözetmeyen ittifak politikalar›,
Çin’de alt yap› ile üst yap› aras›nda
sürekli uyumsuzluk ve dengesizlik
üreten ve burjuva e¤ilimlere aç›k
kap› b›rakan ekonomik ve siyasi politikalar›, onun baﬂl›ca hatalar›d›r.
Fakat bunlar, Mao’nun dünya devriminin ustalar›ndan, önderlerinden
biri oldu¤u gerçe¤ini de¤iﬂtirmez.
Bu “inﬂa” s›ras›nda eksikliklere
düﬂülse de, Mao, dünyan›n en kalabal›k, en cahil, en yoksul ülkesinde,
ülkesini emperyalist iﬂgalden, feodal gericilikten, halk›n› açl›ktan,
yoksulluktan kurtaran bir önder olarak geçecektir tarihe.
Mao, dünya halklar›na Çin devriminin zaferini arma¤an ederken,
tüm sömürge, yeni-sömürge halklara da halk savaﬂ› stratejisini kazand›rd›. Çeliﬂkiler, ittifaklar konusunda devrimci teoriye önemli katk›larda bulundu. Hiçbir devrimin, hiçbir
teorinin baﬂka bir ülke için bir kal›p
gibi ele al›namayaca¤› Çin devrimi
ve Mao’nun teorileri için de geçerlidir. Mao’nun teorisinin kendisi,
ﬂablonculu¤a karﬂ› teorik bir ç›k›ﬂt›r
zaten. Mao, Marksist-Leninist teoriyi kendi halk gerçe¤ine ve ülke koﬂullar›na uygulaman›n ustas›d›r en
baﬂta. Halk savaﬂ›yla devrime yürüyüﬂünü sürdüren dünyan›n sömürge
halklar›, Mao’yu teorisiyle, savaﬂ›yla bir bayrak olarak taﬂ›maya devam
ediyorlar.

“Avrupa’daki Hayalet”
ve Burjuvazinin Korkusu
“Avrupa’da bir hayalet dolaﬂ›yor; komünizm hayaleti”.
Bundan tam 157 y›l önce söylendi bu söz. Bilimsel sosyalizmin do¤du¤u y›llarda, Komünist
Manifesto’nun ilk cümlesiydi ve o günkü Avrupa
iﬂçi s›n›f› hareketinin durumunu özetliyor, onlar›n
eline en de¤erli ›ﬂ›¤› tutuﬂturarak yollar›n› ayd›nlat›yordu. Bugün henüz
böyle bir süreç yaﬂam›yor Avrupa ama ayn› Avrupa’n›n burjuvalar› bu
korkuyu hep yaﬂamaya devam ediyorlar.
‹ﬂte bu söz, 22 A¤ustos tarihli, Almanlar’›n ünlü dergisi Der Spiegel
kapa¤›na; “Bir hayalet geri dönüyor” diye yans›m›ﬂt›. Burjuva yay›n organ›, Marks’›n zafer iﬂareti yapan bir resmini de yerleﬂtirmiﬂti kapa¤›na.
K›sa süre önce iki partinin birleﬂmesi ile kurulan Sol Parti-PDS’nin
sermayeyi korkutan yükseliﬂi, Avrupa Anayasas›’na hay›r sonuçlar› vb. etkenler biraraya geldi¤inde, bir araﬂt›rma yapma gere¤i duymuﬂtu Der Spiegel. Almanya'n›n do¤u ve bat› eyaletlerinde yapt›¤› anketin sonuçlar› ise
oldukça çarp›c›yd›. Bir gazete durumu ﬂöyle özetliyordu örne¤in:
“Almanlar sosyalizm dedi”....
17 sayfa yer ayr›lan konuda, de¤iﬂik istatistiki bilgilere yer verilerek,
bunca anti-propagandaya karﬂ›n eski Do¤u Almanya’da neden hala sosyalizm özleminin duyuldu¤u, bu çerçevede sosyalizmden sözeden PDS’in
en yüksek oy alan parti oldu¤u gibi konular ele al›n›yor. Bir baﬂka yaz›da
ise konu do¤rudan Marks. Gençler, sendikac›lar bugünün sorunlar›n›n çözümünü neden Marks’ta ar›yor gibi sorulara cevap aran›yordu. Marks’›n
150 y›l önceden bugünü tan›mlar gibi kapitalizmi tahlil etmesi karﬂ›s›nda
ﬂaﬂk›nl›k ve hayretini gizlemeyen Der Spiegel’in amac› elbette Marksizmi
yüceltmek olamazd›. Bu nedenle Marks’› karalamay› da elden b›rakm›yorlard›.
Araﬂt›rmaya dönersek, ﬂu veriler ortaya ç›k›yor:
''Sosyalizm iyi bir fikirdir, bugüne kadar yanl›ﬂ uyguland›'' de¤erlendirmesi; bat› eyaletlerinde yüzde 56, do¤u eyaletlerinde yüzde 66.
“Karl Marx'›n kapitalizm eleﬂtirisinin bugün de de¤erli oldu¤unu” söyleyenler; bat›da yüzde 50, do¤u eyaletlerinde yüzde 73.
Bir baﬂka veri daha var ki, korkunun kabusa dönüﬂmesinin nesnel zeminini oluﬂturuyor. Önümüzdeki 5 y›l içinde ekonominin, eﬂitsizli¤in düzelece¤ine inananlar›n oran› bat›da yüzde 19'da kal›rken, do¤u eyaletlerinde yüzde 9 oldu.
Elbette Marksist-Leninistler aç›s›ndan, Marksizm’in bugün de geçerlili¤ini korudu¤u, insanl›¤›n kurtuluﬂu için tek yol oldu¤u, Marks’›n kapitalist ekonominin iﬂleyiﬂi konusunda yazd›klar›n›n, aradan geçen zaman
ve kapitalizmin kendi içindeki de¤iﬂimlere karﬂ›n bugün için de do¤rulu¤unu korudu¤u konusunda kuﬂku yoktur. Burjuvazi de bunu çok iyi bilir. Yüzy›l boyunca Marks’› lanetlemeleri, eserlerini yasaklamalar› ve baﬂta iﬂçi s›n›f› olmak üzere, nesillerin Marks’› ö¤renmemeleri için ellerinden
geleni yapmalar› bu yüzdendir.
Mesele, Marksizm’in dünyay› aç›klamakla kalmayarak, çözüm yollar›n› gösteren tek bilim oldu¤u gerçe¤ini en geniﬂ kitlelere ulaﬂt›rmakta.
Marksist-Leninistler için bugün görev de budur.
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Kutsal mülkiyet
ucuz canlar
“Fransa'n›n dini bütün kral› Henry III, manast›rlardaki kutsal emanetleri
soymuﬂ ve bunlar› paraya çevirmiﬂti. Delfi Tap›na¤›’n›n Foçal›lar taraf›ndan soyulmas›n›n Yunan tarihinde oynad›¤› rol herkesçe bilinir. Eski
insanlar aras›nda tap›naklar mal tanr›lar›n›n oturduklar› yerler say›l›rd›.
Buralar "kutsal bankalard›". Yetkin tüccar bir halk olan Fenikeliler için
para, her ﬂeyin biçim de¤iﬂtirmiﬂ ﬂekliydi. Bunun için, Aﬂk Tanr›çalar›
ad›na yap›lan ﬂölenlerde, kendilerini yabanc›lara teslim eden bakirelerin ald›klar› paralar› tanr›çaya sunmalar› çok do¤ald›.” (Marks, Kapital)
Kutsal bakireler ald›klar› paralar›
tanr›çaya sunmuyorlar ama paran›n, mal›n kutsall›¤› serbest piyasa düzeni eliyle hayat›n her alan›na hakim k›l›nd› çoktan. Her ﬂeyden önce kutsal mülkiyet hakk›
geliyor bu batakl›¤›n içinde. ‹nsan
can›, sevgi, de¤erler, ahlak gibi
ﬂeyler bu kutsall›¤›n gölgesinde
her geçen gün bir mum gibi erimeye devam ediyorlar.
ABD’de Katrina Tayfunu yüzlerce
insan›n can›n› al›rken, bölgeye
Amerikan ordusu taraf›ndan 2500
asker “kurtarma faaliyeti” amac›yla gönderildi. Ama gelin görün
ki kurtarma faaliyetinde görev almad›lar. Çünkü onlara çok daha
kutsal bir iﬂ verildi.
Tayfunun ard›ndan sadece evler,
insanlar selin alt›nda kalmam›ﬂ,
ayn› zamanda büyük bir YA⁄MA
da baﬂlam›ﬂt›. ABD Savunma Bakan› Rumsfeld Irak’› iﬂgal etmelerinin ard›ndan yaﬂanan ya¤malama olaylar›n› “Irak halk›n›n özgürlü¤ün tad›n› ç›kard›¤›” ﬂeklinde
de¤erlendirmiﬂti. Amerikal›lar da
özgürlü¤ün tad›n› m› ç›kar›yorlar
bilemeyiz ama insanlar› kurtarmak için gönderilen birliklerin, bu
iﬂi b›rakarak ya¤may› önlemeyle
görevlendirilmeleri, kapitalistlerin
“kutsall›k” anlay›ﬂ›nda “mal”›n, insandan önde geldi¤ini bir kez daha gösterdi bize.
Keza, sadece ya¤may› engellemek
için ayr›ca 7500 ulusal muhaf›z da
gönderilmiﬂti, buna ra¤men 2500
kurtarma görevlisi “kutsal mülkiyet”i muhafazaya istihdam edildi-

ler.
Brezilya’da bir markette elektriklerin kesilmesi ve gaz s›z›nt›s› karﬂ›s›nda içerideki müﬂterilerin paniklemesi üzerine, bütün ç›k›ﬂlar› kilitleyerek birçok insan›n bo¤ulmas›na sebep olan market sahibi de
ayn› zihniyetle hareket ediyordu.
Bir süre öncesine kadar TV’lerde
bir reklam yay›nlan›yordu. Pencereden düﬂmek üzere olan biri
“yard›m” diye ba¤›r›rken, apartmandan ç›kan baﬂka biri, adeta
adama yard›m edecek havas›yla
ç›k›yor ve adam›n düﬂtü¤ü yerde
“zarar görecek” olan lüks arabas›n› baﬂka bir yere park ederek
yeniden evine giriyordu. O’nun
“koruyacak de¤erli ﬂeyi” vard›
çünkü. Böyle diyordu otomobil
tekeli; boﬂver insan›, diyordu.
Hayat›n her alan›nda bu zihniyeti
görebilirsiniz. Sözkonusu olan kapitalistlerin kendi can› de¤ilse, insan can›n›n hiçbir de¤eri yoktur.
Bu, kapitalizmin do¤uﬂundan bu
yana böyledir. Kapitalizmin yasalar›na bak›n, öncelikli olarak kutsal mülkiyet hakk›n›n güvenceye
al›nd›¤›n› görürsünüz. Ceza yasalar›nda da, en a¤›r yapt›r›mlar öngürülür bu hakka yönelik durumlar için. Zenginle yoksul aras›ndaki uçurum baﬂka türlü nas›l
meﬂru gösterilebilir. Mülkiyet kutsal olmal› ki kimse onlara “nereden geliyor bu çeﬂmenin suyu”
diye sormas›n, bu mal›n, mülkün
emekçilerin al›nteri, halklar›n kan›
can› üzerine inﬂaa edildi¤inin
hesab›n› sormas›n.
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Faﬂizme ve Irkç›l›¤a
Karﬂ› Yürüyüﬂ
Avusturya’n›n Linz ﬂehrinde
AFA, AT‹GF ve ADHK taraf›ndan
27 A¤ustos günü "Faﬂizme ve Irkç›l›¤a Karﬂ› Yürüyüﬂ“ düzenlendi.
Avusturya Anadolu Federasyonu’nun da kat›ld›¤› yürüyüﬂe
MKM de destek verdi.
Son zamanlarda Avrupa’da yeni yasalarla daha da sertleﬂen koﬂullara dikkatin çekildi¤i yürüyüﬂte, hükümetlerin ekonomik sorunlardan yabanc›lar› sorumlu gösterdikleri ve sürekli bunun propagandas›n› yapt›klar› dile getirilerek;
›rkç›l›¤›n bu ﬂekilde geliﬂtirildi¤ine
vurgu yap›ld›. Oraganizasyon komitesi ad›na yap›lan konuﬂman›n
ard›ndan, eyleme kat›lan gruplar
tek tek sözalarak konuﬂtular. 250
kiﬂinin kat›ld›¤› yürüyüﬂte, ‘Yaﬂas›n Haklar›n Kardeﬂli¤i, Kahrolsun
Faﬂizm’ sloganlar› at›ld›.

Tekellere Rahat Yok!
Avustralya K›tas›’nda, Sydney ’de 30 A¤ustos günü düzenlenen “Forbes Global iﬂ adamlar›
konferans›” yaklaﬂ›k bin kiﬂi taraf›ndan protesto edildi. Cephe Güçleri’nin de en önde yerald›¤› kitle,
toplant›n›n yap›laca¤› Opera House önünde topland›. 10 bin polisin patronlar› korumaya ald›¤›, üç
askeri helikopterin havada uçtu¤u
eylemde, anti-kapitalist ve Irak’ta
iﬂgali protesto eden sloganlarla
yürüyüﬂ gerçekleﬂtirildi. Otel önüne gelindi¤inde, polisler sald›r›ya
geçti. Kitle sald›r›ya direnerek cevap verirken, 300 tekelci, can güvenliklerinin olmad›¤› gerekçesiyle yemeklerini yar›da b›rakarak
toplant›y› baﬂka yere taﬂ›d›lar.
8 kiﬂinin gözalt›na al›nmas›na
ve çok say›da kiﬂinin yaralanmas›na karﬂ›n, kitle sloganlar ve marﬂlarla otel önünden ayr›lmad›. 2 saat süren eylemin ard›ndan da¤›lan
anti-kapitalistler, ertesi günü de
protestolar›n› sürdürdüler.

kültür
Devlet Tiyatrolar› Sanatç›lar›

‘Müdahaleye, Sansüre Hay›r!’

Grup Yorum 7 Y›l
Sonra Antakya’da
Grup Yorum, 7 y›l aradan sonra 27 A¤ustos Cumartesi günü Antakya'da konser verdi.
Asi Bilim ve Kültür Sanat Evi taraf›ndan Antakya Çekmece Beldesi Festival Alan›’nda düzenlenen konsere üç bin
kiﬂi kat›ld›. Uzun bir aradan sonra Antakya'daki dinleyicileriyle buluﬂan Grup Yorum, yaﬂanan elektrik kesintisine ra¤men konserini gerçekleﬂtirdi. Kesinti nedeniyle 3 saat gecikmeli baﬂlayan konsere, S›yr›l›p Gelen gibi, ilk albümlerinden
ﬂark›lar›n› seslendirerek baﬂlayan Grup Yorum, konserini
Türkçe, Kürtçe, Arapça türkülerle devam ettirdi. Grup Yorum
üyeleri 20. y›llar›na iliﬂkin de konuﬂmalar yapt›lar. Cihan
Keﬂkek, Grup Yorum'un tüm bask›lara ra¤men daha güçlü ve
kararl› bir ﬂekilde 20 y›ld›r yoluna devam etti¤ini belirtti.
‹ncirlik Yürüyüﬂü’ne kat›l›m ça¤r›s›nda da bulunan Grup
Yorum, konseri sahneyi ve dinleyicileri saran büyük bir coﬂkuyla tamamland›.

AKP’nin gerici kadrolaﬂma politikas›n›n el att›¤› son yerlerden biri de Devlet Tiyatrolar› oldu.
Devlet Tiyatrolar› (DT) Genel Müdürü Lemi Bilgin görevden al›nd›.
Ancak AKP, pekçok kurumdaki kadrolaﬂmas›nda karﬂ›laﬂmad›¤› bir tav›rla karﬂ›laﬂt› Devlet
Tiyatrolar›’nda.
Tiyatro sanatç›lar› bu tepeden inmeci, sanattan, kültürden anlamaz, gerici anlay›ﬂa karﬂ› daha
ilk andan itibaren tav›r ald›lar.
Birçok sanatç› ve Devlet Tiyatrolar›’nda çeﬂitli kademelerde bulunan yöneticiler istifa ettiler.
Devlet Tiyatrolar› Sanatç›lar› Derne¤i'nin ça¤r›s›yla ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir’de sanatç›lar eylemler yaparak protestolar›n› dile getirdiler. Ülkemizdeki tiyatro sanatç›lar›n›n uzun y›llard›r
yapt›¤› en aktif ve kitlesel eylemler oldu bunlar.
Sinema sanatç›lar› da eylemlere destek verdiler. Her ne kadar eylemler ve aç›klamalarda, Devlet Tiyatrolar›’n› sanki bugüne kadar tamamen
“özgürmüﬂ”, sanki iktidarlar bugüne kadar hiç
müdahale etmiyormuﬂ ve sanki aç›k veya dolayl›
bir sansür sahnelerde kol gezmiyormuﬂ gibi bir
muhteva a¤›r bas›yor olsa da iktidar›n gerici uygulamalar› karﬂ›s›nda böyle bir dinamizm göstermiﬂ olmalar› yine de ﬂaﬂ›rt›c› ve olumlu olmuﬂtur.
Yap›lan eylemlerde, “Hükümetin tiyatrosu
olmaya, oyunlarda sansüre, repertuara kar›ﬂmaya, siyasi müdahaleye HAYIR” denildi.

tutsak çizgiler

Direniﬂ içinde kurulan ve direniﬂ gelene¤ini bugüne kadar sürdüren ‹stanbul 1 May›s Mahallesi’nde, 1-4 Eylül tarihleri aras›nda,
3. Geleneksel Kuruluﬂ Festivali
düzenlendi. Aralar›nda Temel
Haklar ve Özgürlükler Derne¤i’nin de bulundu¤u tertip komitesi taraf›ndan organize edilen festival, dergimiz yay›na haz›rland›¤›nda çeﬂitli etkinliklerle sürüyordu.
49
4 Eylül 2005 / 16

tarihte
bu ay
Eylül
30 Eylül 1994 - Parti’nin
Kuruluﬂu ‹lan Edildi
1994’ün 30 Eylül’ünde Türkiye, iki
haberi birlikte ö¤rendi. Birincisi, eski Adalet Bakan› Mehmet Topaç Ankara’da vurularak öldürülmüﬂtü.
‹kinci haber ise, Mehmet Topaç’a
karﬂ› gerçekleﬂtirilen eylemi üstlenenlerin kimli¤indeydi.
Devrimci Sol, 30 Mart 1994’te Parti
Kuruluﬂ Kongresi’ni toplam›ﬂ ve
Devrimci Halk Kurtuluﬂ Partisi-Cephesi kurulmuﬂtu. Parti ilan›n›n haz›rl›klar› yap›l›rken Parti-Cephe'nin önderi Frans›z emperyalizmine tutsak
düﬂmüﬂ olmas›na ra¤men, Parti’nin
kuruluﬂu bu eylemle Türkiye ve

aras›ndayd›. Haz›rlad›¤› 1 A¤ustos
Genelgesi ile tutsaklara karﬂ› yo¤un
sald›r›lar gerçekleﬂtirilmiﬂ, yüzlerce
tutsak iﬂkenceden geçirilmiﬂ, yaralanm›ﬂt›.
Topaç’a yönelik eylemin ard›ndan
ç›kar›lan DHKC 1 No’lu Haber Bülteni ile hem eylem üstlenildi, hem
Parti-Cephe’nin kuruluﬂu ilan edildi.
Bülten’de Parti ve Cephe’nin ne için
kuruldu¤u ﬂu cümlelerle anlat›lm›ﬂt›:

●“Üzerinde yaﬂad›¤›m›z bu topraklarda yüzy›llard›r süren sömürü çark›n› k›rmak için;
●Vatan›m›z› özgürleﬂtirmek için;
●Onu, emperyalistlerin ve bir avuç
iﬂbirlikçisinin çiftli¤i olmaktan ç›karmak için;

●‹nsanl›k onurunu korumak, namusumuz ve ﬂerefimizle yaﬂamak için;

●Açl›¤a, sefalete, yoksullu¤a, iﬂsizli¤e, hastal›¤a, ahlaki düﬂkünlü¤e
son vermek için,
●Bu topraklarda yaﬂayan tüm ulus
ve milliyetlerden halk›n kardeﬂçe
yaﬂad›¤›, birlikte üretti¤i ve paylaﬂt›¤› Devrimci Halk ‹ktidar›’n› kurmak
için;
●Baﬂta ABD emperyalizmi olmak
Dünya halklar›na duyuruldu.
ANAP hükümetlerinde bakanl›k yapan Topaç bakanl›k yapt›¤› süreçte
oligarﬂinin halka karﬂ› iﬂledi¤i suçlar›n birinci dereceden sorumlular›

üzere tüm emperyalist sömürgeci zalimlerin vahﬂeti alt›nda inleyen Türkiye’den, bu yaﬂl› dünyay› bir kez
daha sarsmak için Devrimci Halk
Kurtuluﬂ Partisi önderli¤inde savaﬂ›yoruz.”

◆ 9 Eylül 1994 - DHKP-C Önderi Dursun Karataﬂ
Frans›z emperyalizmi taraf›ndan tutsak edildi
Oligarﬂinin televizyon ve gazeteleri bu haberi sevinç
ç›¤l›klar›yla duyurdular. Sevinçlerinin büyüklü¤ü, korkular›n›n büyüklü¤ünü ortaya koyuyordu. Oligarﬂi
Devrimci Sol önderinin Türkiye’ye iadesi için kollar›n› s›vad›. Ayn› günlerde Devrimci Sol taraf›ndan yap›lan aç›klamada ise ﬂu söylendi: “Bu Savaﬂ› da Kazanaca¤›z.”
Dursun Karataﬂ’›n serbest b›rak›l›ﬂ›na kadar aylarca
Türkiye’de ve Avrupa’da eylemler yap›ld›. Devrimciler, halk›m›z önderine sahip ç›kt›. 26 Ocak 1995’te Paris’ten dünyaya “Dursun Karataﬂ’a Özgürlük” sloganlar›n›n yank›s› yay›l›yordu. O günkü mahkeme bu slogan›n gerçe¤e dönüﬂtü¤üne tan›kl›k etti. Bu savaﬂ da kazan›lm›ﬂt›.
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◆
2 Eylül 1977 - ‹stanbul 1
May›s Mahallesi'nde gecekondu y›k›mlar›na karﬂ› halk direndi, 6 kiﬂi hayat›n› kaybetti.

◆
4 Eylül 1919 - Sivas Kongresi yap›ld›. Kongrede “manda
ve himaye kabul edilemez” karar› al›nd›.

◆
4 Eylül 1993 - DEP Milletvekilleri Mehmet Sincar ve
Metin Özdemir Batman'da katledildiler.

◆
6-7 Eylül 1955 - Atatürk’ün
Selanik’teki evinin bombalanmas› provokasyonuyla, ‹stanbul’da Rumlar’a karﬂ› ya¤ma,
talan ve katliam baﬂlat›ld›.

◆
20 Eylül 1997 - Okmeydan›
Halk Meclisi Okmeydan›'ndaki
batakhanelere karﬂ› kampanya
baﬂlatt›.

◆
21 Eylül 1947 - Kozlu’da
grizu patlaması; 48 iﬂçi öldü.

◆
26 Eylül 1990 - Kontrgerilla
ﬂeflerinden Hiram Abas Devrimci Sol taraf›ndan vuruldu.

◆
16 Eylül 1997 - ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü'ne Cephe taraf›ndan lavl› sald›r› düzenlendi.

◆
17 Eylül 1992 - Ba¤c›lar,
Göztepe, Küçükarmutlu, Esenkent, Hürriyet Mahallesi, Ça¤layan, Beykoz ve Kartal halk›
Anakent Belediyesi önünde bir
gösteri yaparak gecekondu y›k›mlar›n› protesto ettiler.

