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DEVLET’tir!
Oligarﬂi; cuntalara, linçlere, provokasyonlara,
iﬂkencelere, F tiplerine baﬂvurmadan yönetemez!

Abdi ‹pekçi Direniﬂi 3. Y›l›nda
Direniﬂ 3. Y›l›na Girerken,
Park’taki TAYAD’l›larla
Birlikte Olmaya Ça¤r›!

yarg›lanamaz!
”Ba¤›ms›z Türkiye ‹ﬂbirlikçili¤e
Son!” kampanyas›nda tutuklanan
ö¤renci arkadaﬂlar›m›z›n 2. duruﬂmas›na tüm vatanseverleri ve devrimcileri ça¤›r›yoruz!
Tarih: 20 Eylül 2005
Yer: Ankara 11. ACM

-Bas›n aç›klamas›
- Abdi ‹pekçi Park›’ndaki direniﬂ ve
tecrit ile ilgili söyleﬂi
- Tiyatro: Bu ﬁark› Burada Bitmez

15 Eylül
21 Eylül

ça¤r›
ilan

● Vatansever gençlik

●Tarih: 18 Eylül 2005
●Yer: Abdi ‹pekçi Park›
●Saat: 13.00
●Program:

Büyük
Direniﬂte ﬁehit
Düﬂtüler

F tiplerindeki tutsaklar, günler öncesinden aç›klam›ﬂlard›;
“Armutlu’ya yap›lacak bir
sald›r›y› kendimize yap›lm›ﬂ
kabul edecek ve cevap verece¤iz” diye.

‹brahim Erler
Sözlerinin eriydiler. Küçükarmutlu’ya sald›r›ld›¤›n› ö¤rendiklerinde 19 Eylül 2001’de bedenini tutuﬂturan üç
tutsaktan biri Tekirda¤ F Tipi’ndeki 4. Ölüm Orucu Ekibi Direniﬂçileri’nden ‹brahim Erler’di.
1972 ‹stanbul Kas›mpaﬂa do¤umlu Erler, direniﬂin
67. ﬂehidi olarak ölümsüzleﬂti.

21 yaﬂ›ndayd› Abdülbari.
Mardin’in Nusaybin ‹lçesi’nde
do¤muﬂ, ortaokul y›llar›ndan itibaren devrimcilere sempati duymuﬂ ve mücadeleye kat›lm›ﬂt›. ‹ktidar›n F tiplerini gündeme getirmesi üzerine, TAYAD’l›lar›n müca- Abdülbari Yusufo¤lu
delesinde yerald›. ‹zmir’de hücrelere karﬂ› mücadelenin emekçisi oldu ve nihayetinde
bu mücadelenin en ön cephesinde yeralmaya karar
vererek ‹zmir’de ölüm orucuna baﬂlad›. Daha sonra
ölüm orucunu Küçükarmutlu’da sürdürerek 137. gününde, 20 Eylül 2001’de direniﬂ evinde ölümsüzleﬂti.

Gençlik Federasyonu

Abdi ‹pekçi Park›'ndaki heykelin
alt›nda 721 gündür F tiplerindeki
evlatlar›n›n sesi olmaya devam ediyorlar. Bugünlerde, hakl› bir heyecan
ve gurur sarm›ﬂ durumda onlar›.
Çünkü 16 Eylül'de direniﬂleri 2. y›l›n› doldurup, 3. y›l›na giriyor. Tüm
Türkiye ve dünya halklar›na direniﬂ-

leri ile örnek olmaya devam etmenin,
onca sansüre, bask›ya ra¤men ses
olabilmenin gururu içindeler.
Direniﬂin 3. y›l›na, tüm TAYAD’l›larla, devrimciler ve demokratlarla birlikte girmek istiyorlar. Bunun için mütevazi bir program haz›rlad›lar ve misafirlerini bekliyorlar.

Trabzon Linç Davas›

Linç ve provokasyon politikas›na
karﬂ›, provokatörlerin cezaland›r›lmas› için duruﬂmaya
kat›lal›m!

Tarih: 15 Eylül 2005
Yer: 1. Asliye Ceza Mahk.
Saat: 10.00



Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin

TAYAD’l› Aileler

E-mail:
boran@email.com

Sahibi ve Yaz›iﬂleri Müdürü:
Sevtap TÜRKMEN
Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.
‹stiklal Cad. Büyükparmakkap› Tel
Sok. No:4 Kat:4/2 Beyo¤lu/‹STANBUL

Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›k
Bask›: ASPAﬁ Pazarlama-Evren Mah.
Gülbahar Cad. No:7 Ba¤c›lar/‹ST.
Tel: 0 212 655 88 64
Da¤›t›m: Merkez Da¤›t›m Pazarlama
San. ve Tic. A.ﬁ. Tel: 0 212 354 37 67
ISSN: 1305-7944

‹steme Adresi:

Tel: (0212) 245 27 35

Tarih: 21 Eylül 2005
Yer: Üsküdar 1. ACM
Saat: 10.00

Yurtd›ﬂ› Büro: Vak›f EFSANE
Pieter de Hoochstr. 30
3021 CS Rotterdam/NEDERLAND

Kitapç›larda
Yay›nevimizde!

Beyo¤lu/ ‹STANBUL

Ana Davas›

Telefon: 0 212 251 94 21
Faks: 0 212 251 94 35

Boran Yay›nevi
Gerçekleri
Kitaplaﬂt›rmaya
Devam
Ediyor

‹stiklal Cad. Terzi
Han No:378/704

● Devrimci Sol

Yürüyüﬂ
Yenibosna’da
Yüzlerce semtte,
binlerce sokakta,
milyonlarca evde,
Yürüyüﬂ’ü
bekleyenler var.

‹nternet Adresi: www.yuruyus.com
Mail Adresi: info@yuruyus.com
Hesap No: 1051 - 1637885 Sevtap
Türkmen Türkiye ‹ﬂ Bankas› ﬁiﬂli ﬁb.
Fiyat›: 1 YTL / 1 000 000 TL
Avrupa: 3 Euro
Hollanda:3 Euro
‹ngiltere: £ 2.5
Almanya:3 Euro
Belçika: 3 Euro
Fransa:3 Euro
Avusturya: 3 Euro
‹sviçre:3 Euro

Turan KILIÇ

Yusuf BA⁄

U¤ur SARIASLAN

21 Eylül 1995’te Buca Hapishanesi’nde katledildiler.
Yusuf, ‹zmir’in ilk DEV-GENÇ’lilerindendi. Turan, iki çocuk babas› bir emekçi ve köylü önderiydi. U¤ur Liseli DEVGENÇ saflar›nda yetiﬂmiﬂti. Buca’da tutsakt›lar. 21 Eylül’de
oligarﬂinin gerçekleﬂtirdi¤i sald›r›ya karﬂ› barikatlarda direnerek ﬂehit düﬂtüler.

Victor Jara

Ruhi Su

Pablo Neruda

16 Eylül 1973

20 Eylül 1985

23 Eylül 1971

Devrimin, sosyalizmin, halk›n sanatç›s›yd›lar.
ﬁili’de ve Türkiye’de faﬂizme karﬂ› ç›kt›lar. Faﬂizm
katlederek, ölüme mahkum ederek türkülerini, ﬂiirlerini susturmak istedi. Türküleri ve ﬂiirleri hala milyonlar›n dilinde.
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R›fat ÖZGÜNGÖR
15 Eylül 1994’te
Sivas’›n Hafik ‹lçesi
Ekinözü Köyü’nde
jandarma taraf›ndan
gözalt›na al›nd› ve
karakolda iﬂkencelerden geçirildikten
sonra katledildi. Mücadele Gazetesi’nin
Sivas Temsilcisi’ydi.
Sivas katliam›na
karﬂ› direniﬂi örgütleyenlerden biriydi.
ﬁehit düﬂtü¤ünde
Ahmet Karlangaç K›r
Silahl› Devrimci Birlikleri savaﬂç›s›yd›.

Turan Abi’yle Ali R›za Komutan’›n fiokuma gruplar›n›n oldu¤unu, her hafta bir
rar›ndan sonra ﬂubede karﬂ›laﬂt›k. Birköylünün evine topland›klar›n›, gazetemizi
birimizi tan›m›yorduk. Sadece baﬂ›m›zla
toplu okuduklar›n› anlatt›kça biz onu hayTuran K ILIÇ
birbirimize selam verdik. Birlikte
ran hayran dinliyorduk. "Ben Türk müsün,
DGM'ye gittik ve tutukland›k. Buca HaKürt müsün, alevi misin diye sorunca 'Türk
pishanesi’ne Turan Abi dahil dört kiﬂi götürüldük. Bizi hücreye ve Çetni Alevisiyim’ dedi. Sonra Çetniler’i anlatmaya baﬂlad›. Topkoydular. At›ld›¤›m›z hücre çok pis ve bak›ms›zd›. Uyumak bile lam üç, dört saat kendini, köyünü, ailesini anlatt›. O anlatt›kça bimümkün de¤ildi. Biz de sohbete baﬂlad›k. En yaﬂl›m›z Turan zim ona hayranl›¤›m›z art›yordu. O kadar sade, yal›n, do¤ald› ki
Abi’ydi, sözü ona b›rakt›k. Kendisini anlatmas›n› istedik. O anlat- köylünün önderi, ö¤retmeni ama ayn› zamanda partimizin iyi bir
t›kça ben hayretle ona bak›yordum. K›n›k'›n Taﬂtepe Köyü’nde ö¤rencisiydi. Hücreden ko¤uﬂa verilince ilk iﬂi tüm yoldaﬂlara s›k›
oturuyormuﬂ. ‹ki o¤lunun ad›n› da devrimci isimler koymuﬂ. Er- s›k› sar›lmak oldu. O¤lu Ertu¤rul da tutukluydu. Onunla çok gütu¤rul ve Öncü. (Ertu¤rul bir ﬂehidin ad›yd›, Öncü ad› ise onun zel sohbetler ederdik. Birlikte "Parti Tarihi" dersi ald›k.
devrimci bir öncüye özlemini dile getiriyordu ve y›llar sonra bul- Tarihimizi, önderimizi, ﬂehitlerimizi çok seviyordu. Bir dönem sümuﬂtu o öncüyü.) Turan Abi yaﬂayan bir tarihti adeta. 1980'li y›l- rekli yan›na gidip gelen Hüseyin Coﬂkun'u anlata anlata bitiremezdi.
lara kadar Devrimci Yol'un sempatizan›ym›ﬂ. 12 Eylül darbesin21 Eylül Buca direniﬂinde genç arkadaﬂlar› aratmayacak ﬂekilde
den sonra o yine devrimcili¤i b›rakmam›ﬂ, köydeki insanlara devdirendi ve ﬂehit düﬂtü. Onu hep ﬂöyle an›ms›yorum; havaland›rrimi, sosyalizmi anlat›rm›ﬂ. Hiç umudunu kesmemiﬂ. “Umudun
ad›” onu hakl› ç›karm›ﬂ. 87'lerde hareketimizle iliﬂkiye geçiyor, man›n bir köﬂesine oturmuﬂ elinde kara düzen saz›:
yakalan›ncaya kadar da devam ediyor bu iliﬂki... Bir ara köylerine "Karl› da¤›ndan esmedim
kaç gazete geldi¤ini sorunca 30 ya da 40 dedi. Ben ﬂaﬂ›rd›m. ‹z- Ben o yare hiç küsmedim
mir'de birçok mahallenin ya da TÖDEF'lilerin bile o kadar alama- Daha umudum kesmedim
d›¤›n› bildi¤imden hem ﬂaﬂ›rd›m, hem sevindim. Köyde Kurtuluﬂ Yol ver da¤lar yol ver bana"

Ayn› zihniyet
Ayn› devlet
12 Eylül hala sürdü¤ü için, 6-7 Eylüller’i gerçekleﬂtiren zihniyet
hala iktidar oldu¤u için, ülkemizde “geçmiﬂle hesaplaﬂmak”,
ayn› zamanda “bugünle hesaplaﬂmak”t›r.
Tehditlere, yeni terör yasalar›na, halk› birbirine düﬂürme
oyunlar›na teslim olmayaca¤›z!
kl› ve vicdan› olanlar›n ülkemiz ad›na utanç duymaks›z›n,
bu ya¤ma ve katliam› düzenleyenlere karﬂ› öfke duymaks›z›n bakamayaca¤› foto¤raflar yay›nland› gazetelerde. 6-7 Eylül 1955’in foto¤raflar›ndan sözediyoruz. Anadolu’nun,
yaln›z Anadolu’nun de¤il, insanl›k
tarihinin en utanç verici sayfalar›ndan biridir 6-7 Eylül vahﬂeti.

A

u vahﬂet, ülkemiz aç›s›ndan hesaplaﬂ›lmam›ﬂ, yüzleﬂilmemiﬂ
bir tarih olma özelli¤ini sürdürmektedir. Gerçekte 6-7 Eylül’e iliﬂkin
birkaç yeni foto¤raf ve ayr›nt› d›ﬂ›nda yeni bir ﬂey yoktur. 6-7 Eylül,
tüm siyasal boyutlar›yla aç›¤a ç›km›ﬂ bir devlet provokasyonudur.
Oligarﬂinin baz› apoletli kadrolar›,
bu vahﬂeti resmen de üstlenmiﬂler,
“Özel harp’in –yani bir devlet kurumunun– gerçekleﬂtirdi¤i MÜKEMMEL bir organizasyon oldu¤unu” söylemiﬂlerdir.

B

öylediler de ne oldu peki? 1 May›s 1977 katliam›nda, Maraﬂ’ta,

S

Sivas’ta, Gazi’de, Susurluk’ta ne olduysa o oldu. Hiçbir sorumlunun
yakas›na yap›ﬂ›lmad›¤› gibi, provokasyonu ve vahﬂeti organize edenler, devlet kat›nda terfi ettirildi. Sorumlular›n yakas›na kim yap›ﬂacakt›? Devlet mi? Sorumlu zaten kendisiydi!
ünün de bugünün de esas meselesi budur.

D
B

irkaç gazetede 6-7 Eylül belgelerinin yay›nlan›ﬂ›n›, kimileri
büyük bir yan›lg›yla “özür” olarak
adland›rd›lar. Özür, yanl›ﬂtan dönmeyi, sözkonusu politikadan vazgeçmeyi içerir. Oysa böyle bir ﬂey
yok. Oligarﬂi, dün 6-7 Eylül’ü nas›l
örgütlemiﬂse, bugünkü linç ve provokasyonlar› da, ayn› zihniyetle,
ayn› mekanizmayla örgütlüyor.
ligarﬂinin tarihi, cuntalar, provokasyonlar, katliamlar tarihidir! Oligarﬂi bu tarihi yazmaya
devam ediyor. 6-7 Eylül, onlarca
kez tekrarland› bu güzel ülkemizde.

O

- Not düﬂüyoruz
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Onlarca kez, ülkemizin caddeleri,
sokaklar›, ayn› 6-7 Eylül’ün Beyo¤lu’su gibi, kan içinde kald›. Hedefte
Rumlar oldu, Aleviler oldu, Kürtler
oldu, devrimciler oldu, demokratik
örgütlenmeler oldu... Ama hedefte
kim olursa olsun, tüm linç ve provokasyonlar oligarﬂik devletin organizasyonuydu. 1 May›s 1977, Maraﬂ,
Sivas, Erzincan, Çorum, yine Sivas,
Gazi... Ve geldik bugüne: Mersin,
Trabzon, Sakarya, Eskiﬂehir, Bursa,
Elaz›¤, Maçka, Seferihisar, Bozüyük... Yar›n nerede olaca¤›n› bilmiyoruz ama olaca¤›n› biliyoruz. Çünkü oligarﬂi baﬂka türlü yönetemiyor.
usurluk’un üstünün örtülmesi,
bu politikan›n ve devlet örgütlenmesinin devam ettirilece¤inin
aç›k ilan› de¤il miydi? Baz›lar› “art›k hiçbir ﬂey eskisi gibi olmayacak” masal›yla aldatmaya ve aldanmaya meyilli olsalar da, gerçek
buydu. Susurluk’un merkezindeki
isimlerden biri ç›km›ﬂ ve “bin gizli
operasyon yapt›k” demiﬂti. Konuﬂan devletin en üst düzey görevlilerinden biriydi ve “gizli operasyonlardan” sözediyordu. Ve üstelik
bunlar›n tümünün “devletin en üst
katlar›nda, MGK’da kararlaﬂt›r›ld›¤›n›” da aç›kl›yordu. Devlet, kendi yasalar›n›n da d›ﬂ›na ç›karak halka karﬂ› eylemler gerçekleﬂtirmiﬂti.
‹ﬂte bunlar›n üstü örtüldü, sözkonusu aç›klamalar› yapanlardan biri,
bugün DYP’nin baﬂ›nda. Üstü örtüldü çünkü oligarﬂik devletin halka
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“Fidan bizler için bir meﬂale”

Hayat›n içindeki Teori: Kitleleri faﬂizm
de¤il, devrim kazanacak!

20 Çocuklar›m›za “müﬂteri” olarak bakanlar...

40

Çeteleﬂmeye karﬂ› yürüyüﬂ

22

“Vurun Kürt uﬂa¤› namus günüdür”

43

Hiç bitmeyen bombard›man

10 50. y›l›nda 6-7 Eylül

26

12 Eylül süren bir tarihtir

44

Irak’ta ‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu...

15 ﬁovenizmin esiri beyinler “ba¤›ms›z”

28

12 Eylül’e karﬂ› mücadelede dün ve

46

Katrina’n›n ayna tuttu¤u “rüyalar ülkesi”

3

Ayn› zihniyet ayn› devlet

5

Bozüyük’teki güruh linçle cevap verdi

bugün

olamaz
16 Sürgünler iptal edilsin!

30

Eylül...

18 HÖC sordu

32

AKP yine grev erteledi

Amerika
50

Kültür Bakan›’n› bu kez sinema
sanatç›lar› protesto etti

karﬂ› örtülü ve örtüsüz savaﬂ› sürecekti.
iç kuﬂku yok ki “bin gizli operasyon”un içinde 6-7 Eylül gibi
provokasyonlar da vard›. Kontrgerilla 1950’lerin baﬂlar›ndan bu yana
“devlet politikalar›n›” hayata geçiren baﬂl›ca güçtü ve bu güç 12 Eylül faﬂist cuntas› taraf›ndan daha organize, daha yayg›n ve etkili bir konuma getirilmiﬂti.

H

iz, tüm bu ç›plak gerçeklere
ra¤men, çarp›k veya çarp›t›lm›ﬂ
kafalar yüzünden, 12 Eylül Cuntas›’n›n 25. y›ldönümünde hala bu ülkede “12 Eylül’ün sürüp sürmedi¤ini” tart›ﬂmak durumunda kal›yoruz.
Dile kolay; radyolardan ordunun
yönetime el koyma bildirisinin
okundu¤u 12 Eylül 1980 sabah›ndan bu yana, tam 25 y›l geçti. 82
y›ll›k cumhuriyet tarihinin neredeyse üçte birine tekabül ediyor. Türkiye 25 y›ld›r bir cunta yönetimi alt›nda gibi yönetilmektedir. Çünkü cuntayla aç›k faﬂist bir yönetimin yapt›¤› ve yapabilece¤i tüm uygulamalar
yasallaﬂt›r›lm›ﬂ, kurumsallaﬂt›r›lm›ﬂt›r. 12 Eylül Cuntas›’n›n yap›p
sonraki “sivil” iktidarlar›n yapamad›¤› hiçbir ﬂey yoktur. Hatta herkesin zaman zaman dile getirdi¤i gibi,
bu dönem boyunca “sivil” iktidarlar›n yapt›klar› cuntan›n uygulamalar›n› kat be kat aﬂm›ﬂt›r.

B

2 Eylül’ün geçmiﬂte kald›¤›n› iddia edenler, bütün bu geliﬂmeleri
aç›klayamazlar. Kald› ki toplumsal
aç›dan tarih ve halk nezdinde hesaplaﬂmas› yap›lmam›ﬂ hiçbir dönem,
kapanm›ﬂ bir dönem say›lamaz.

1

2 Eylül hala sürdü¤ü için, 6-7
Eylüller’i gerçekleﬂtiren zihniyet hala iktidar oldu¤u için, ülkemizde “geçmiﬂle hesaplaﬂmak”,
ayn› zamanda “bugünle hesaplaﬂmak”t›r. 1960’lar›n sonlar›ndan bugüne kadarki tarihi ﬂöyle bir hat›rlay›n; hangi iktidar›n tarihinde büyük
katliamlar, provokasyonlar yok?
Düﬂünün içlerinde bunlar›n d›ﬂ›nda
kalabilen tek bir iktidar bulamayacaks›n›z. En yenisi AKP; daha üç
y›ll›k iktidar›nda linç, provokasyon,
katliam, iﬂkence, yasak, komplo si-

1

cili öteki iktidarlar› geçti. Tekrar ayn› sonuç ç›k›yor karﬂ›m›za: Çünkü
oligarﬂi baﬂka türlü yönetemiyor.
ligarﬂinin cuntalar, provokasyonlar, katliamlar dolu tarihini
ve bu tarihin hiçbir zaman mahkum
edilmemiﬂ oldu¤unu unutanlar, s›k
s›k ﬂaﬂ›r›yorlar. Mesela AB’ye
uyum yasalar›na ra¤men, bunlar›n
nas›l olabildi¤ini anlamakta zorlan›yorlar. Cevap yine ayn›d›r: Çünkü
oligarﬂi baﬂka türlü yönetemez. Ve
bunu emperyalistler de bilir. ‹ﬂte bu
yüzden bizim ülkemizde boﬂ hayallerin ömrü hiç uzun sürmez. Daha
bir ay önce Baﬂbakan’›n sözlerinin
ard›ndan kurulan hayalleri hat›rlay›n. Ondan birkaç ay önce kurulan
AB’li hayalleri hat›rlay›n... Nas›l
tuzla buz oldu? Gerçekler karﬂ›s›nda tuzla buz olmayacak tek hayal,
devrimci hayallerdir. O, ba¤›ms›z,
demokratik, sosyalist Türkiye hayalidir.

O

-7 Eylüller, Maraﬂlar, Sivaslar,
Gaziler, 1 May›slar, binlerce infaz, binlerce kay›p, onbinlerce failimeçhul hat›rlat›ld›¤›nda, “geçmiﬂi
unutal›m” diyorlar. Kendini “ayd›n” kategorisine koyan ve “geçmiﬂi unutmakla”, daha demokratik bir
Türkiye’nin mümkün olabilece¤ini
sanan safdiller de ayn› sözü tekrarl›yorlar: “geçmiﬂin üzerine sünger
çekelim”, “intikamc› olmayal›m”...
Böyle bir geçmiﬂin üzerine ne inﬂa
edilebilir? Böyle bir geçmiﬂin üzerine, o geçmiﬂle hesaplaﬂmadan “demokrasi” kurulabilir mi? Hiçbir demokrasi, katliamlarla, provokasyonlarla, komplolarla harc› kar›lm›ﬂ
böyle bir temeli kabul etmez. Demokrasi, halka karﬂ› cuntalar, katliamlar, provokasyonlar yapm›ﬂ bir
iktidarla yanyana olamaz. Oligarﬂinin iktidar›n›n varl›¤›, demokrasinin imkans›zl›¤› demektir.

6

ürkiye’yi bugün, 6-7 Eylül vahﬂetini, 1 May›s 77 katliam›n›,
Gazi katliam›n›, onbinlerce infaz›,
kayb›, faili meçhulü gerçekleﬂtirenler, Susurluk çetelerini örgütleyenler veya onlar›n yetiﬂtirdi¤i sivil-asker kadrolar, onlar›n politikalar›n›
sahiplenen politikac›lar yönetiyor.

T
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6-7 Eylül’ü kastederek “Allah Türkiye’ye bir daha o günleri, öyle
olaylar› yaﬂatmas›n” demek kadar
anlams›z bir söz yoktur. Biz o günleri hala yaﬂ›yoruz. Trabzon’da yaﬂanan, Bozüyük’te yaﬂanan nedir?
Linç güruhunun henüz kimseyi öldürmemiﬂ, kimseye tecavüz etmemiﬂ olmas› m›? Oligarﬂinin tüm
güçleri bu politikay› böyle savundukça, meﬂrulaﬂt›rd›kça, yar›n onlar
da olur. Biz aylar önce, oligarﬂinin
sivil faﬂist çetelerin “ipini gevﬂetti¤ini” yazd›k. Oligarﬂi, polis, jandarma, MHP veya BBP arac›l›¤›yla
provokasyonu örgütlüyor, bir noktaya gelince ipi geri çekiyor. Bunun
nereye, ne zamana kadar mümkün
olabilece¤ini ise ipi tutanlar da, ipin
ucundakiler de bilemez.
2 Eylüller’le, 6-7 Eylüller’le
mücadelemiz sürüyor ve hesaplaﬂma nihayete erinceye kadar sürecek. Bu mücadele, salt “geçmiﬂe dönük” bir mücadele de¤il, emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› bugün sürdürdü¤ümüz mücadelenin içindedir.
Cuntac› generallerin yarg›lanmas›
demokratik bir taleptir fakat 12 Eylül’le hesaplaﬂma ona indirgenemez. Hesaplaﬂmay› ona indirgemek,
12 Eylül’ün geçmiﬂte kalm›ﬂ bir
bask› yönetimi oldu¤u düﬂüncesine
denk düﬂmektedir. 12 Eylül bugündür, 6-7 Eylül bugündür, bu bir an
bile unutulmamal›d›r.

1

ligarﬂi, dün oldu¤u gibi, bugün
de katliamlarla, provokasyonlarla, linçlerle halk› teslim alamayacakt›r. 25 y›ld›r süren 12 Eylül’ün
teslim alamad›¤›n›, onlarca 6-7 Eylül’ün sindiremedi¤ini, hiçbir güç
teslim alamaz ve sindiremez. 12 Eylül’e hapishanelerde ve d›ﬂar›da direnmiﬂ, o günden bu yana da faﬂizme karﬂ› direniﬂi sürdürmüﬂ olman›n, bu 25 y›l›n hiçbir aﬂamas›nda
boyun e¤memiﬂ, uzlaﬂmam›ﬂ olman›n onuru, gururu ve gücüyle söylüyoruz bunu. Tehditlere, yeni terör
yasalar›na, halk› birbirine düﬂürme
oyunlar›na teslim olmayaca¤›z.
Linç ve provokasyon politikas›n›n
faturas›n› oligarﬂi pahal› ödeyecek.
Ve son piﬂmanl›¤› fayda etmeyecek.

O

Genelkurmay’›n “Topyekün Mücadele” Ça¤r›s›na,

Bozüyük’teki Güruh
Linçle Cevap Verdi
TUHAD-FED’in ça¤r›s› ile Abdullah Öcalan’›n tecrit edilmesini
protesto etmek üzere, Türkiye’nin
çeﬂitli kentlerinden toplanan binlerce kiﬂi, Gemlik’e sokulmad›klar› gibi, yol boyunca sald›r›ya u¤rad›lar.
Sald›r›lar, Bozüyük’te linç giriﬂimine dönüﬂtü. Linç giriﬂimi ve
Gemlik’e gidiﬂinin engellenmesinin
ard›ndan birçok kentte düzenlenen
eylemlere sald›ran polis ve jandarma, Siirt’te bir göstericiyi katletti.

Bozüyük’te Planl› Sald›r›

ya da içindeydiler. Bunun için,
MHP’li belediyenin Bozüyük'ün
kurtuluﬂunun 83. y›ldönümü nedeniyle ilçe stadyumunda düzenledi¤i
konser iptal edilerek kitle, sald›r›n›n
bulundu¤u yere yönlendirildi.
Konsere gelen binlerce kiﬂi,
MHP’li faﬂistlerin yönlendirilmesinde linç güruhuna dönüﬂürken, faﬂistlerin molotof kokteylleri dahil
önceden haz›rlanm›ﬂ sald›r› araçlar›n› kulland›klar› dikkat çekti.

Emniyet Müdüründen Linç
Güruhuna: “Hassasiyetiniz
‹çin Teﬂekkür Ederim”

r›n›n devlet politikas› oldu¤u gerçe¤ini gizlemek için yine devlet erkan›ndan bir “kahraman” bulmakta
gecikmedi. Camlar› yerle bir olan
otobüsün önüne ç›karak, “fethin tamamland›¤›n›” haber verir edas›yla
bayrak sallayan kaymakam, “baﬂ
kahraman”d›. Emniyet güçleri de
“canla baﬂla gayret etmiﬂler”di.
Oysa saatlerce sald›r›ya müdahale etmeyen polis, sald›r›ya u¤rayanlar› döverek gözalt›na almakla
kalmam›ﬂ, bir panzerin üzerine ç›kan ‹lçe Emniyet Müdürü linç güruhu faﬂistlere megafonla ﬂöyle seslenmiﬂti: “Hassasiyetiniz için teﬂekkür ederim.”
T›pk› Trabzon’daki linç güruhuna teﬂekkür eden emniyet müdürü
gibi. Provokasyonu örgütle, seyret,
sonra “kurtaran polis” rolüyle ortaya ç›k ve linç güruhuna da “olaylar›
önleme” k›l›f› alt›nda teﬂekkür et!
Bu da faﬂist linç giriﬂimlerinin bir
“klasi¤i” haline geldi.

4 Eylül’de yola ç›kan TUHADFED’lilerin önü, ‹negöl yak›nlar›nLinç güruhu önceki örneklerden
da kesildi. Burada aç›klama yapmaald›klar›
cesaretle pervas›z ﬂekilde
Linç giriﬂiminin planl› oldu¤unu
lar›na da izin verilmeyen binlerce
ve cezaland›r›lmayacaklar› konuçok iyi bilen burjuva medya, sald›kiﬂi, otobüslerle kentlesunda en küçük kuﬂre dönüﬂ karar› ald›.
kular› olmadan sald›rmaktad›rlar. OnlaOtobüslerin büyük
ra bu cüreti veren, baﬂta
bir k›sm› geçmiﬂken, en
AKP Hükümeti olmak
son kalan iki otobüsün
üzere, Genelkurmay,
önü, önceden örgütlepolis, yarg› ve burjuva
nen kalabal›k bir grup
partileri ile medyadan
taraf›ndan Bilecik'in
baﬂkas› de¤ildir.
Bozüyük ‹lçesi'nde yol
ateﬂe verilerek kesildi.
‹ﬂte bu nedenle,
Polisin de destekledi¤i
birgün önce iki otobüsü
faﬂist grup, emniyet müyakan, onlarca insana
dürlü¤üne 15 metre
katletme kast›yla sald›uzakl›kta, tam 3.5 saat
ran güruh, ertesi günü
boyunca otobüsü taﬂa
de Bozüyük ‹lçe Emnituttu, k›r›lan camlardan
yet Müdürlü¤ü ve JanBu otobüsün içinde 44 insan, saatlerce polisin ve darma
içeri sopalarla sald›rd›.
Komutanl›¤›
Otobüslerde bulunan jandarman›n gözleri önünde linç güruhu taraf›ndan önünde toplanarak göstaﬂland›, k›r›lan camlardan içeri girenler sopalarla teri yapma cüreti gösyaﬂl›, çocuk, genç; 4’ü
kad›n-çocuk demeden dövdüler. Bir ölümün
a¤›r ﬂekilde 144 kiﬂi yatermiﬂlerdir.
‹lçeye
yaﬂanmamas›n›n tamamen tesadüf oldu¤u olayda “Kütahya Türk Oca¤›”
raland›.
yaz›l› bir otobüs ve baﬂotobüsteki herkes yaralan›rken, baz›lar› durumu
Sald›r›
önceden
ka araçlarla çevre illera¤›r ﬂekilde hastaneye kald›r›ld›. Gösteri hakk›,
planlanm›ﬂt› ve devletin
tepesinden yerel yöneti- seyahat özgürlü¤ü yoktu bu ülkede. Buna ra¤men den faﬂistlerin de geldi¤i ö¤renilirken, polis
cilere kadar tümü bu
DEHAP’l›lar› provokatörlükle suçlayan devletin
bir tek linççiyi dahi gösald›r›n›n organizasyovalisi, baﬂbakan›, medyas›; bir kez daha linç
zalt›na almam›ﬂt›r. Linç
nundan ya bilgi sahibi

politikas›na ve linç güruhuna sahip ç›kt›.
5
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giriﬂiminin ‹zmit, Bursa, Eskiﬂehir
gibi çevre illerden gelen faﬂistler taraf›ndan baﬂlat›ld›¤› bildirilirken,
ayn› anda Eskiﬂehir’de de Kürtler’e
ait baz› iﬂyerlerine sald›r›lar gerçekleﬂmesi tesadüf olmasa gerek.
Trabzon’dan bu yana ülke genelinde yarat›lan ﬂovenist hava ve linç
giriﬂimlerinin aç›kça devlet taraf›ndan teﬂvik edilmesi, irili ufakl› birçok yerde faﬂistlerin “vatandaﬂ” kisvesi alt›nda sald›r›lar›n› beraberinde
getirmektedir. Nitekim, Bursa'n›n
‹znik ‹lçesi’nden Gemlik yürüyüﬂüne kat›lmak isteyen ancak engellemeler sonucu geri dönen 14 kiﬂi de
gözalt›na al›nd›ktan sonra emniyet
müdürlü¤üne götürülürken bir grup
faﬂist taraf›ndan linç edilmek istendi. Peki kimse, polisin elindeki insanlara sald›rma cüretini nereden
ald›klar›n› sormayacak m›?

“Sa¤duyu” Ça¤r›lar› De¤il
K›ﬂk›rtan Aç›klamalar
‹ktidardan generallere, siyasi
partilerden Bilecik Valisi’ne kadar
yap›lan aç›klamalar›n tümü “sa¤duyu” ad›na yap›ld›. Ancak hepsinde
gerçekte linç güruhuna cesaret veri-

liyor ve devam› isteniyordu.
2. Ordu Komutan› Orgeneral
ﬁükrü Sar››ﬂ›k: “Provokasyonlar
var. 3-5 kiﬂi bu iﬂleri yönlendiriyor.
Bunlara müdahale edecek insanlar
bu ülkede çok. Bu bak›mdan bunlar›n aray›ﬂ› içerisindeyiz. ‹nan›yorum ki sa¤duyu sahibi halk›m›z en
do¤ru karar› verecektir.”
Faﬂistlere “sa¤duyu sahibi vatandaﬂ” diyen general ﬂunu söylemek istiyor; yap›n, devam edin!
“Müdahale edecek insanlar›” kendilerinin buldu¤unu da itiraf ediyor
bu arada.
Tayyip Erdo¤an: “Bozüyük’teki
olaylar, DEHAP içinde öne ç›kmaya
çal›ﬂan bir grubun provokasyonudur.”
Bunu okuyan linç güruhu zerre
kadar piﬂmanl›k duyar m›? Ya da
ﬂöyle soral›m, Tayyip’i dinleyen
faﬂistler yeni linç giriﬂimlerinde
bulunmaz m›? ‹ktidar suçu önlemek zorundad›r. Suçun ad›,
L‹NÇ’tir, demokratik eylem de¤il.
Tam tersine, Trabzon’da oldu¤u gibi sald›r›ya maruz kalanlar› suçluyor Erdo¤an. O zaman da, asla unutulmamas› gereken ﬂu aç›klamay›

yapm›ﬂt›:
“Trabzon'da olan olaylarda, tabii ki halk›m›z›n hassasiyeti çok
ama çok önemli. Halk›m›z›n bu
hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak herkes kendi tavr›n› belirlemelidir ve halk›m›z›n bu milli
hassasiyetlerine dokunuldu¤u zaman, ﬂüphesiz bunun tepkisi farkl›
olacakt›r.”
Ayn› zihniyet devam etmektedir.
Bu aç›klamalar› duyan ve cezaland›r›lmayaca¤›ndan emin olan “hassas vatandaﬂ” elbette linç giriﬂiminde bulunur.
Lince sahip ç›kan bir baﬂka aç›klama da Bilecik Valisi Musa Çolak’tan: “Konvoydakiler zafer iﬂareti yaparak ve terörist baﬂ›n›n posterlerini göstererek ve yine sar›, yeﬂil renkli sözde örgüt bayraklar›n›
sallayarak, küfür içeren iﬂaretler
yaparak vatandaﬂlar› tahrik ettiler.
Ayr›ca konvoyda bulunan otobüslerden inen gösterici grup, yol üzerinde bulunan dükkanlar›n camlar›n› k›rd›. Bunun üzerine sokaktaki
vatandaﬂlar da tahrike kap›lm›ﬂ.”
Bu kadar ucuz, bu kadar basit ve
bu kadar yalan bir aç›klama olabilir

Muhsin Yaz›c›o¤lu Kullan›lmaktan Ders Almam›ﬂ
Devlet yetkilileri, hükümet linç politikas›na daha dolayl› destek aç›klamalar› yaparken, Büyük Birlik Partisi (BBP)
Genel Baﬂkan› Muhsin Yaz›c›o¤lu, linç
giriﬂimlerini yoruma gerek b›rakmayacak ﬂekilde savundu.
7 Eylül günü, güya linç güruhunu
k›ﬂk›rtmad›klar›n› aç›klamak için düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, Yaz›c›o¤lu tam tersini yapt›. Daha önce yapt›¤›;
“devletin, milletin güvenli¤ini emanet
etti¤imiz kuruluﬂlar sorumlulu¤unu yerine getirmez,
yasalar› kullanmazlarsa vatandaﬂ geri kalmaz. Milletin
kendi güvenli¤ini sa¤lamak hakk›d›r” ﬂeklindeki aç›klamas›n›n 'k›ﬂk›rtma' olmad›¤›n› savunan Yaz›c›o¤lu,
“devlet devletli¤ini yapm›yorsa evde mi oturaca¤›z?”
diyerek k›ﬂk›rtmay› sürdürdü.
Faﬂizm yalan ve demagojidir sözü Yaz›c›o¤lu’nun
aç›klamalar› ile bir kez daha do¤rulan›yordu. Güya
DEHAP’l›lara iktidar müdahale etmiyordu, bu gösteriler nedeniyle halk›n can güvenli¤i tehlikedeydi. Bura-

dan da ﬂu sonuç ç›k›yordu: “'Ya devlet baﬂa, ya kuzgun
leﬂe' demiﬂler. Devlet baﬂa geçmezse leﬂ kargalar› ortaya ç›kar. Devlet, devletli¤ini yapmazsa evimizde mi
oturaca¤›z? Milletin hissiyatlar›na tecavüz ediliyor,
halk k›ﬂk›rt›l›yor. Beyler titreyin ve kendinize dönün."
Bir yandan AKP’ye karﬂ› provokasyon üzerinden
politika geliﬂtirirken, öte yandan faﬂist hareket cephesinde prim yapmak isteyen Yaz›c›o¤lu’nu tan›mayanlar
için k›saca hat›rlatal›m. 12 Eylül öncesi Ülkü Ocaklar›
Baﬂkanl›¤› y›llar›nda onlarca cinayetin emrini verdi.
Cuntan›n “tarafs›zl›k” oyunu gere¤i Mamak Hapishanesi’ne at›ld›¤›nda, “devlet bizi kulland›” diyerek piﬂmanl›k getirdi. Ama anlaﬂ›lan kullan›lmaktan ders almam›ﬂ. Son dönemde üniversitelerde yaﬂanan birçok
sald›r›da da BBP’nin gençlik örgütü Nizam› Alem
Ocaklar›’n›n ön plana ç›kt›¤› düﬂünüldü¤ünde, kullan›lma konusunda oldukça gönüllü oldu¤u anlaﬂ›l›yor.
Yaz›c›o¤lu nas›l kullan›ld›klar›n› “unutmuﬂ” anlaﬂ›lan, belki unutmuﬂtur, ﬂunu da hat›rlatal›m: Emekçiler,
devrimciler 12 Eylül öncesi hiçbir faﬂist sald›r›y› cevaps›z b›rakmad›lar.
6
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ancak. Sanki hiçbir ﬂey yokken DEHAP’l›lar otobüsten inmiﬂler sa¤a
sola sald›rm›ﬂlar! Böyle valilerin oldu¤u yerde ne olmaz ki! Durmadan
“tahrik olan vatandaﬂ” bu ülkenin
yasalar›na göre de suç iﬂleyecek ve
vali bunu savunacak; tam da oligarﬂik yönetime uygun bir zihniyet.
Yaﬂananlar› “Vatandaﬂlar aras›nda karﬂ›l›kl› sürtüﬂme” olarak nitelendiren ‹çiﬂleri Bakan› Abdülkadir Aksu da, t›pk› Trabzon’da oldu¤u gibi, polisi övdü ve linç güruhunun “hassasiyetlerine” ﬂu sözlerle
hak verdi: “Bizim milletçe üzerinde
hassasiyet gösterdi¤imiz de¤erlere
karﬂ›, güvenlik güçlerimiz de ayn›
duyarl›l›¤› göstermektedirler”.
DYP Lideri Susurlukçu Mehmet A¤ar, linç giriﬂimine maruz kalanlar› hedef gösterirken, CHP Lideri Deniz Baykal, “uyard›k” demekle yetindi.
Bakanlar Kurulu toplant›s› sonras›nda aç›klama yapan Bakan Cemil Çiçek, hükümetin tavr›n› resmi
olarak duyurdu: “Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm vatandaﬂlar› da büyük
ölçüde hassasiyet göstermektedir.
Ancak buna ra¤men terör örgütü

yandaﬂlar›n›n zaman zaman bunu
tahrik etme noktas›ndaki çabalar›
var”.
AKP’nin resmi politikas› iﬂte
budur; suçlu DEHAP’l›lar, lince devam. AKP, bu aç›klamalarla aleni
olarak linç giriﬂimlerinin arkas›nda
durdu¤unu ifade etmektedir. Hala
anlamayanlar varsa, yeniden bir kez
daha okusunlar bu aç›klamalar› ve
elbette yeni linç giriﬂimlerini beklesinler! DEHAP’a yönelik linç giriﬂimlerinde, Kürt milliyetçi hareketin sindirilmesi, paralel olarak süren
kampanyalarla bölünüp parçalanmas›, bu amaçla uygulanan devlet
terörüne kitle deste¤i yarat›larak her
türlü demokratik eylemin gayri
meﬂru hale getirilip tecrit uygulanmas›; Genelkurmay ve AKP’nin
birleﬂti¤i konulard›r. Linç giriﬂimlerinin Kürt milliyetçi hareket ile s›n›rl› olmayan genel amac› ise tüm
devrimci, demokratik muhalefetin
sindirilmesidir. Ki bu konuda da
AKP ile Genelkurmay aras›nda hiçbir fark yoktur.

Burjuva Bas›n Savaﬂ›!
Linç giriﬂimi ve sald›r›lar›n, ayn›

zamanda 6-7 Eylül’ün y›ldönümüne
gelmesi, burjuva bas›n›n riyakarl›¤›n›n ve Genelkurmay’›n “topyekün
mücadele” kampanyas›nda önde
koﬂtu¤unun daha aç›k görülmesini
sa¤lad›. 6-7 Eylül’e alabildi¤ine
sert eleﬂtiriler yönelten burjuva bas›n ve onun köﬂe yazarlar›, sözkonusu olan DEHAP’l›lara yönelik
sald›r›lar olunca, oklar›n› sald›r›ya
u¤rayanlara yöneltti. Egemen söylem, “DEHAP’›n tahrik etti¤i” ﬂeklindeydi ve elbette linç güruhunun
ad› da “tahrik olmuﬂ vatandaﬂt›.” Ne
“tesadüftür” ki 6-7 Eylül günlerindeki bas›n da “as›l suçlunun, Türkler’i provoke eden gayri-müslimler” oldu¤unu söylüyorlard›.
‹ﬂte birkaç örnek:
Sabah Gazetesi, “terör provokasyonu” baﬂl›kl› haberinde linç gü-

suç da suçlu da birbirine kar›ﬂ›yor. Avrupa Birlikçi cephede, PKK’ye silah b›rakma ça¤r›s› yapan “ayd›nlar”daki bak›ﬂ da bu çerçevededir. Örne¤in, Ahmet ‹nsel'e göre, “Gemlik'te miting yapmak istemek de, mitinge gitmek isteyenleri linç etmeye kalk›ﬂmak da karﬂ›l›kl› provokasyon.” Keza ‹nsel, dün silahl› mücadelenin
anlaﬂ›labilece¤ini ama bugün gayri-meﬂru oldu¤unu da
vurgulamadan geçmiyor. Peki neden? Çünkü “çözüm
süreci” sözkonusuymuﬂ. Peki kim çözecek? AB!
Gençay Gürsoy, bir yandan hükümeti linçlere karﬂ› net tav›r geliﬂtirmemekle eleﬂtirirken, öte yandan
klasik “ayd›n tutumu” ile DEHAP’a vuruﬂlar yaparak,
“gergin ortam içinde Gemlik'te miting yapmak istemek
siyaseten do¤ru bir tav›r olmaz” diyor.
Bu birkaç örnek, egemen bak›ﬂ› özetlemektedir. Faﬂizme karﬂ› tav›r, ayd›n› ayd›n yapan en temel özelliklerin baﬂ›ndad›r. “MHP’nin önlemek için elinden geleni yapt›¤›n›” söyleyerek faﬂist hareketin elindeki kan›
y›kamaya çal›ﬂan Ertu¤rul Özkökler’le, ayd›n› ay›ran
da en baﬂta bu olmal›d›r. Ama yukar›da ad› say›lan ve
say›lmayan mant›kta bu yoktur. Her ﬂey ne pahas›na
olursa olsun -AB için- PKK’ye silah b›rakt›rmal›y›z
üzerine ﬂekillenince, niyet ne olursa olsun, “topyekün
mücadele”nin dolayl› destekçileri olunmaktad›r.

‘Ayd›n’ Faﬂizme Tav›r Almal›
PKK’ye ateﬂkes ça¤r›s› yapan ayd›nlar›n geliﬂmeler
karﬂ›s›nda “hakl› ç›kt›k” demenin ötesinde bir tav›rlar›
yok ortada. Demokratik haklar›n linç sald›r›lar› ile yokedildi¤i ve devletin bütün kurumlar›n›n bunu savundu¤u bir ortamda ayd›n›n tavr› bu mu olmal›?
“Kürt sorununu AB çözecek siz susun” diyen köﬂe
yazarlar› ve ayd›nlar, yaﬂananlar› da çarp›k de¤erlendimektedir. Örne¤in; “Türkiye, bu yeni ve silahs›z ama
çok daha tehlikeli sald›r›ya karﬂ› çok sa¤lam durmal›.”
(7 Eylül Milliyet) diyor Güneri Civao¤lu. Dün “silahl›
mücadele çözümü engelliyor” diyorlard›. Bugün gösteriler engelliyor deniyor. Yalç›n Do¤an da Kürtler’e gösteri yapmay›n diyenler aras›nda. Do¤an’a göre; “gösteriler hükümetin Kürt sorununa çözüm aray›ﬂ›n› önlüyor”. (7 Eylül Hürriyet) “Önce ﬂunu görmek gerek:
PKK, DEHAP ve benzeri örgütler Kürt sorununu yeni
bir safhaya çekmek istiyor.” (7 Eylül Yeni ﬁafak) diyen
Ali Bayramo¤lu, linç giriﬂimlerini kim, nerede nas›l
baﬂlatt›, bunlar› bilmesine karﬂ›n, DEHAP ve PKK’ye
“susun, oturun, AB ne verirse raz› olun, sesinizi ç›kar›rsan›z AB süreci sekteye u¤rar” mant›¤›yla bakt›¤› için,
7
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ruhuna yine “vatandaﬂ” diyordu. Yeni ﬁafak
ise linci
de¤il DEHAP’›n
yürüyüﬂünü görüyor
ve “Sabotaj Yürüyüﬂü” baﬂl›¤› ile olaylar›
yans›t›yordu. Ve elbette linççiler, islamc› bas›na göre de “vatandaﬂ”t›.
Hürriyet’in de bu konuda kuﬂkusu
yoktu. Linci atlayan gazete, “Gemlik olmad› varoﬂlar› yakt›lar” baﬂl›¤›yla verdi¤i haberde, güruha “3 bin
Bozüyüklü” demiﬂti.

Gösterilere Hedef
Gözeterek Ateﬂ Aç›l›yor
Faﬂistleri kullanarak linç giriﬂimleri tertipleyen devlet, polisi ve
jandarmas› ile de Kürt milliyetçi hareketin demokratik eylem ve protestolar›na vahﬂice sald›rmaktad›r.
Linç ve bu sald›r›lar kuﬂkusuz ayn›
politikan›n parçalar›d›r. Amaç; sin-

dirmektir, susturmakt›r. Linç giriﬂimini protesto eylemlerinin birço¤u
polisin, jandarman›n sald›r›lar›na
maruz kal›rken, çok say›da kiﬂi yaraland›, bir kiﬂi hayat›n› kaybetti.
Van'daki gösterilerde Selahattin
Urgan isimli kiﬂi, polisin kurﬂunuyla ensesinden yaraland› ve bitkisel
hayatta. Urgan’› bitkisel hayata sokan polis kurﬂunu Siirt’te düzenlenen gösterilerde ise bir can ald›. Abdullah Aydan (35) polis ve jandarman›n gösteriye müdahalesi s›ras›nda baﬂ›ndan ald›¤› kurﬂunla hayat›n›
kaybetti. Görgü tan›klar›, Aydan'›n,
“askeri cipin içinde bulunan rütbeli bir askerin otomatik silah›yla
göstericilere açt›¤› ateﬂle vuruldu¤unu, daha sonra cipin h›zla oradan uzaklaﬂt›¤›n›” dile getirdiler.
Ertesi günü Aydan’›n cenazesi
için toplanan binlerce kiﬂi de polisin
coplu, gaz bombal› sald›r›s›na maruz kald›. Polis bu esnada DEHAP
il binas›n› da basarak tahrip etti ve
100'e yak›n kiﬂiyi gözalt›na ald›.
Bir baﬂka ölüm haberi de linç
havas›n›n yans›d›¤› Düzce’den geldi. Adana'dan Düzce’nin Karatavuk

Köyü’ne f›nd›k toplamak için gelen
iﬂçiler, silahl› bir grubun sald›r›s›na
u¤rad›. Sald›r› sonucunda ﬁ›rnak
do¤umlu Abdulrezak Özdemir (30)
adl› Kürt iﬂçi hayat›n› kaybetti.

“Yaﬂas›n Halklar›n
Birlikte Mücadelesi”
DEHAP’l›lara yönelik linç giriﬂimi, çeﬂitli eylem ve aç›klamalarla
protesto edildi.
Mersin’de Akdeniz Beldesi'nde
protesto etmek isteyen DEHAP ‹l
Kadın Kolları’n›n yürüyüﬂüne polis
gaz bombalar› ile sald›rd›. ‹zmir'de
korsan gösteri düzenlendi. Van’da
yürüyüﬂ yapan yüzlerce kiﬂi faﬂist
sald›r›y› protesto etti. Adana'da eylem yapan kitleye polis cop ve gaz
bombalar›yla saldırdı, ço¤u gençlerden oluﬂan göstericiler taﬂlarla
cevap verdiler ve yollara barikatlar
kurdular. ‹stanbul’un birçok semtinde yapılan yürüyüﬂ ve gösterilerle
Gemlik’e gidiﬂin engellenmesi ve
linç giriﬂimi protesto edilirken, polisin sald›r›lar› sonucunda 120 kiﬂi
gözaltına alındı. Hakkari'nin Yükse-

linde, bu hukuksuzlu¤u oligarﬂiye siyasi rüﬂvet olarak
sunarken, “bas›n özgürdür ama Almanya’n›n güvenli¤i
önceliklidir” gibi bir söylemle, özgürlüklerden ne anlad›¤›n› da ortaya koymuﬂtur. Nazi ruhunun bir hayalet
gibi üzerinde doland›¤› Alman devleti için özgürlükler,
ç›karlara kurban edilebilirdir.
Buradan generaller, Kürt yurtsever hareketin yay›nlar›n›n susturulmas› yönünde aç›klamalar yaparken, ayn› günlerde Almanya
adeta bu talimat› yerine getirmektedir.

Almanya’dan Faﬂizme Destek
Türkiye’de Kürt yurtsever hareketini tecrit etme politikalar›n›n yo¤unlaﬂt›¤› ﬂu günlerde, Alman emperyalizmi tarihsel rolünü sürdürerek faﬂizme destek verdi.
Frankfurt’taki Özgür Politika Gazetesi, Mezopotamya Haber Ajans›, Düsseldorf'taki MIR ve Köln'deki
Mezopotamia Verlag bas›ld›. Özgür Politika Gazetesi
Almanya ‹çiﬂleri Bakan› Otto Schily'nin karar›yla yasaklan›rken, Mezopotamya Haber Ajans›’n›n internet
sitesi de kapat›ld›. 5 Eylül sabah› Özgür Politika’n›n
merkezine yap›lan bask›nda tüm eﬂyalara el konurken,
ayn› anda Almanya’n›n birçok bölgesinde gazetenin
yazarlar›n›n evleri de bas›ld›.
“PKK ve KONGRA-GEL'in propagandas›n› yapt›¤›” gerekçe gösterilerek verilen kapatma karar›, Türkiye faﬂizmine verilen bir rüﬂvettir. Avrupa cephesinden
ﬂovenizme destektir. Oysa, benzeri bir dava 2000 y›l›nda da aç›lm›ﬂ ve “delil yetersizli¤i” nedeniyle düﬂmüﬂtü. Bugünkü karar ise hukuki de¤il, siyasi bir karard›r.
Burjuva bas›n›n, bu kararda Abdullah Gül ile Otto
Schily aras›ndaki görüﬂmelerin rol oynad›¤›n› dile getirmeleri boﬂuna de¤ildir. Almanya burjuva demokrasisi, Türkiye üzerindeki siyasi, ekonomik ç›karlar› teme-

Karar, Özgür
Politika
önünde oturma eylemiyle
protesto edildi. Anadolu
Federasyonu
da bask›nlar›
protesto eden
bir aç›klama
yapt›.
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SUSTURULAMAZ!

kova ‹lçesi'ndeki gösteride de polis sald›r›s› ve direniﬂ vard›. Batman’da ise
AKP il binas› önünde toplanan halk iktidar› portesto etti.
Gülsuyu-Gülensu HÖC 6 Eylül günü Heykel'de sald›r›y› protesto eden bir
eylem yapt›. “Provokasyonlara Son,
Yaﬂas›n Halklar›n Birlikte Mücadelesi, Kahrolsun Faﬂizm Yaﬂas›n Mücadelemiz” sloganlar› atan HÖC’lüler,
yapt›klar› aç›klamada, Trabzon'da baﬂlayan provokasyon ve linç giriﬂimlerinin sürdü¤üne dikkat çekerek, sorumlusunun AKP iktidar› oldu¤unu dile getirdiler. Polisin kitleyi kuﬂatarak gözalt› tehdidinde bulundu¤u eylem, alk›ﬂlar
ve sloganlarla son buldu.
Ayn› gün Malatya'da da Merkez
Postanesi önünde DTH, HÖC, ESP,
EMEP, ÖDP, YDG taraf›ndan bir eylem yap›ld›. Oligarﬂinin kendine “iç
düﬂman yaratarak yönetme” politikas›na dikkat çekilen aç›klamada, “Biz
Kürt-Türk yurtsever, devrimci, sosyalist ve demokrat emekçiler olarak kardeﬂlikte ›srar edece¤iz” denildi. “Faﬂizme Karﬂ› Omuz Omuza” slogan›
at›lan eylem sonunda bir faﬂistin sözlü
sataﬂmalarda bulunarak provokasyon
yaratma çabas› sonuçsuz kald›.
Temel Haklar Federasyonu taraf›ndan yap›lan yaz›l› aç›klamada, son
dönemde yaﬂanan linç giriﬂimlerinin
birbirinden ba¤›ms›z olmad›¤›, devletin polikitas› sonucu faﬂistlerin, devrimci, demokrat, yurtseverlerin üzerine
sal›nd›¤› belirtilerek ﬂöyle denildi:
“Baﬂta Türk Halk›na olmak üzere
tüm Anadolu halklar›na diyoruz ki;
provokasyonlara gelmeyin. Yarat›lmak
istenen ‘TÜRK-KÜRT ÇATIﬁMASI’na
ve ﬁOVEN‹ZME karﬂ› ç›k›n. Faﬂistlerin, polisin, iktidar›n sizi kand›rmas›na
izin vermeyin.”
‹stanbul TAYAD taraf›ndan yap›lan aç›klamada da linç giriﬂimi k›nanarak, provokasyonlar›n, devrimci, ilerici, yurtsever tüm güçlerin tecriti, sindirilmesi amac›yla yap›ld›¤› ve bizzat
Genelkurmay karar›yla gerçekleﬂti¤i
dile getirildi. “AKP ve Genelkurmay
provokasyonlarla, linç giriﬂimleriyle
ﬂovenizmi körüklüyor” diyen TAYAD,
halklar›n birli¤i ve birlikte mücadelesine vurgu yapt›.

MHP linç giriﬂimini savundu
TRABZON - MHP Trabzon
‹l Baﬂkan› Süleyman Latif Yunuso¤lu, 1 Eylül tarihli yerel bas›ndaki aç›klamas›nda, “Trabzon'da PKK'nin üs oluﬂturmak istedi¤ini” belirterek ﬂöyle dedi:
“TAYAD denilen derne¤in çal›ﬂmalar› Trabzon'da çabalar›n baﬂlang›c›d›r. Teröristler Trabzon'da
DHKP-C'den destek alm›ﬂ olabilir. Ancak her iki meselede de
Trabzon halk› geçit vermeyece¤ini göstermiﬂtir.”
Bu konuda bir aç›klama yapan Trabzon'daki TAYAD'l›lar,
TAYAD'›n y›llard›r hem Türkiye'de hem Trabzon'da haklar ve
özgürlükler mücadelesi verdi¤ini
hat›rlatarak ﬂöyle dediler:
“MHP ‹l Baﬂkan› Süleyman
Latif Yunuso¤lu 6 Nisan'da provokasyon sonucu sald›r›ya u¤rayan TAYAD'l›lar› 6 Nisan'daki gibi hedef göstererek provokatörlü¤e devam etmektedir. Çünkü
MHP provokasyonlardan siyasi
rant elde etmektedir. Milliyetçilik
k›l›f› alt›nda düzen bekçili¤i yaparken emperyalizme karﬂ› haklar ve özgürlükler mücadelesi verenleri etkisizleﬂtirmekte kullan›lmak onun için bir tarzd›r. Ancak bu ﬂekilde gündeme gelebil-

MHP’nin “Trabzon
halk›” iﬂte bu bir
avuç güruhtur
mektedir... Birgün provokatörler
gerçeklerin alt›nda ezilecektir.”
MHP il baﬂkan›n›n aç›klamas›, 6 ve 10 Nisan linç giriﬂimlerinin aleni sahiplenilmesidir. Yönlendirdikleri linç güruhuna
“Trabzon halk›” ad›n› veren faﬂist ﬂef, bu ﬂekilde de linci savunma suçunu iﬂlemektedir. Savc›lar, mahkemeler bu aç›klamayla
ilgili olarak ne yapacaklar merak
ediyoruz; ﬂu kamera çekimlerinde arad›klar› provokatörleri b›rak›p, konuﬂanlara baks›nlar, linç
giriﬂimini kimlerin örgütledi¤ini
de görürler.

Bilecik valisi de ayn›
telaﬂ içindedir. CHP’nin
duyars›zl›¤› b›rak›n, linç
güruhunu cüretlendiren aç›klamalar›na ra¤men, bir duyarl› milletvekilinin dahi ilçeye giriﬂine
izin vermeyen vali neyi gizliyor?
Örne¤in, Avukat Hanife Eren’in
ilçe halk›yla görüﬂmelerinden aktard›¤›, polisin halka “500
PKK'linin Bozüyük'ü bast›¤› ve
80 kiﬂiyi öldürdü¤ü” yönünde
söylenti yayd›¤›n›n ortaya ç›kmas›n› m›? Ya da ilçede o güruh
içinde yeralmayan birilerinin bu
provokasyonun nas›l tezgahland›¤›n› anlatmas›n› m›?

Lice’den Bozüyük’e...
Linç sald›r›s›n› önlemek için
Bozüyük'e giden CHP Diyarbak›r Milletvekili Mesut De¤er, Bilecik Valisi Mustafa Çolak taraf›ndan 'halk galeyana gelir' diye
ilçeye sokulmad›.
21 Ekim 1993’te abluka alt›na
al›narak, 26 Ekim’e kadar dünyaya kapat›lan Lice’de 60’dan fazla
insan›n öldürüldü¤ü katliam yaﬂan›rken, CHP’nin Genel Baﬂkan› Deniz Baykal da ilçeye al›nmam›ﬂt›. Çünkü gizleyecek suçlar› vard›.
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faﬂistlerin
ayn› yalanlar› 50 y›l
önce
de
söylediklerini, ayn›
sloganlarla
kitleleri
k›ﬂk›rtt›klar›n› anlat›yordu.
6-7 Eylül olaylar›
iktidardaki
Demokrat
Partisi,
Milli Emniyet Hizmetleri
(MAH),
faﬂist ö¤renci/gençlik dernekleri,
sendikalar ve K›br›s Türktür Cemiyeti'nin iﬂbirli¤iyle organize edilmiﬂtir. Orgeneral Sabri Yirmibeﬂo¤lu, Gazeteci Fatih Güllapo¤lu ile
yapt›¤› röportajda, ''6-7 Eylül de
bir özel harp iﬂiydi ve muhteﬂem
bir örgütlenmeydi. Amaca da
ulaﬂt›...'' diyordu. (Tempo, 9-15
Haziran 1991)
6-7 Eylül, oligarﬂinin provokasyonlar› nas›l örgütledi¤inin de klasik bir örne¤iydi.
Demagojik propagandalarla iktidar olan DP’nin K›br›s sorununda
açmazlar yaﬂad›¤›, izledi¤i politikalarla halk› yoksullaﬂt›rd›¤›, memnuniyetsizli¤in büyüdü¤ü ve muhalefetin çeﬂitli bask› yöntemleriyle susturulmaya çal›ﬂ›ld›¤› y›llard›. Londra'da K›br›s görüﬂmelerinin sürdü¤ü
günlerde, MAH (o günkü M‹T) taraf›ndan, Mustafa Kemal’in Selanik’teki evi bombaland›. Ayn› anda
haber, DP lideri ve Baﬂbakan Adnan
Menderes'e yak›nl›¤›yla bilinen
M‹T'çi Mithat Perin'in ç›kard›¤› ‹stanbul Ekspres Gazetesi’nin ö¤leden sonraki ikinci bask› ile duyuruldu. Bu, yaﬂanacaklar›n iﬂaretiydi.
Ayn› anda, K›br›s Türk’tür Cemiyeti'nin öncülü¤ünde ve di¤er faﬂist,
gerici gençlik örgütleri, sendikalar,
DP teﬂkilat› ve devlet makamlar›n
telkin ve teﬂvikiyle yerel kalabal›klar ve kente önceden getirilmiﬂ kitle-

Linç, Provokasyon Oligarﬂinin gelene¤idir

50. Y›l›nda 6-7 Eylül
6-7 Eylül 1955'te gerçekleﬂen
provokasyon ve ya¤ma, talan, katliama iliﬂkin, 50. y›l›nda ortaya ç›kan
gerçekler, bir kez daha oligarﬂinin
tarihi boyunca provokasyonlar, linç
politikalar› ile halklar› sindirdi¤i
gerçe¤ini kan›tlad›. 50. y›l›nda yeniden gündeme gelmesine vesile olan
geliﬂme, 1956’da olaylara iliﬂkin
kurulan mahkemenin hakimi olan
Amiral Fahri Çoker'in arﬂivinin,
“vasiyeti üzerine” ölümünün ard›ndan Toplumsal Tarih Dergisi taraf›ndan yay›nlanmas› oldu.
Bu geliﬂmenin ard›ndan, y›llard›r
devrimcilerin dile getirdi¤i gerçeklerin bir bölümü burjuva bas›nda diziler halinde yay›nlanmaya baﬂland›. Ki bu da bilinçli bir politikayd›.
Zira, kimilerinin dile getirdi¤i gibi,
böylece oligarﬂinin “medeni bir devlet gibi özeleﬂtiri yapt›¤›” havas› yarat›l›yordu. Oysa ortada ne bir özeleﬂtiri, ne de bir özür vard›. Çünkü
ayn› politikalar, ayn› devlet taraf›ndan halen uygulanmaktad›r.

“Özel Harp’in muhteﬂem bir
örgütlenmesiydi”
Y›ldönümünün, linç sald›r›lar›n›n, provokasyonlar›n yo¤unlaﬂt›¤›
bir süreçte gündeme gelmesi ise tarihin bir ironisi olsa gerek. Tarih,
bugün provokasyonlar›, linç giriﬂimlerini örgütleyen oligarﬂinin ve
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ler, 6 Eylül akﬂam› Cumhuriyet tarihinin bu ilk en büyük provokasyonunda görülmemiﬂ bir ya¤ma ve y›k›ma giriﬂtiler. ‹stanbul'da az›nl›klar›n yaﬂad›¤› semtlerde, günler öncesinden iﬂaretlenen evler ve iﬂyerleri,
“K›br›s Türk'tür, Türk Kalacak”
diye ba¤›rarak sokaklara dökülen
güruh taraf›ndan talan edilirken,
az›nl›klardan hunharca katledilenler
oldu. ‹stiklal Caddesi’nde ise ya¤ma
doru¤a ulaﬂt›. Gece s›k›yönetim ilan
edilirken, ‹stanbul ve ‹zmir'de; biri
papaz, üç kiﬂi katledildi, 30 kiﬂi yaraland›. Mahkeme tutanaklar›na göre 4 bin 214 ev, 1004 iﬂyeri, 73 kilise, bir sinagog, iki manast›r, 26 okul
ile aralar›nda fabrika, otel, bar gibi
yerlerin bulundu¤u 5 bin 317 mekan
sald›r›ya u¤rad›.
‹zleyen günlerde ise provokasyonun amaçlar›ndan biri olan, gayrimüslimleri göç ettirme politikas›
meyvesini verdi ve onbinlerce gayrimüslim ülkeyi terk etti. O günün
iﬂbirlikçi ﬂovenist bas›n› bu durumu
dahi, utanmazca, “geleneksel az›nl›k sadakatsizli¤i” ve “yabanc› devletlerle tarihi ittifak” olarak aç›klamaya çal›ﬂt›.
Bugün oldu¤u gibi o günde devletin “emniyet güçleri”, ya¤mac› güruhla kolkolad›r. Polisin ya¤mac›
güruha yard›mc› oldu¤u, orduya
“zor kullanmama” emri verildi¤i,
devletin resmi belgelerinde mevcuttur. (Bkz: Tu¤general Hâkim ﬁevki
Mutlugün'ün 22 Kas›m 1955 tarihli
raporu) Kitleyi yönlendiren 20-30
kiﬂilik organize gruplar›n, ‹stanbul'un birçok yerine ulaﬂ›m›, özel
araçlar›n yan›s›ra askeri araçlarla da
yapm›ﬂlard›r.

Provokasyonlar›n klasi¤i:
“Suçlu komünistler”
Oligarﬂinin bütün provokasyonlar›na bak›n, solcular›n, komünistlerin
suçland›¤›n› görürsünüz. Ve hepsinde
gerçekler ortaya ç›kmas›na karﬂ›n bu
demagoji sürer. Örne¤in, 6-7 Eylül’ün ne oldu¤u bilinmesine ra¤men,
bugün Mehmet Dülger gibi burjuva
politikac›lar›, “Rusya’n›n, komünistlerin iﬂiydi” diyebilmekteler.

O günlerde de Demokrat Parti ile
ayn› senaryo tekrarland›. Olaylar›n
hemen ard›ndan, K›br›s Türktür Cemiyeti gibi kuruluﬂlardan kiﬂiler soruﬂturmaya tabi tutulurken, yöneltilen tek suçlama, olaylar öncesi Taksim’de baz› Rumca gazetelerin yak›lmas›ndan ibarettir. T›pk› bugün
Trabzon’daki linç güruhuna aç›lan
komik davada oldu¤u gibi. Ki DP
denetimindeki emniyet genel müdürlü¤ünün sipariﬂi üzerine MAH
mensubu General ﬁevki Mutlugil'e
haz›rlatt›¤› fezleke ile suçu komünistlere yükleme, “NATO’ya karﬂ›
komünistlerin tertibi” oldu¤u propagandas› da bu süreçte iﬂlenmeye
baﬂlan›r. “Kan›t” ise haz›rd›r: Naz›m
Hikmet'in K›br›s iﬂçilerine emperyalist güçlere baﬂkald›rma ça¤r›s›
yapan iki mektubu!
Oysa gerçek, Emniyet Baﬂmüfettiﬂli¤i taraf›ndan haz›rlanan, ancak
Emniyet Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan be¤enilmeyerek, “burada komünistler suçlanm›yor” diye geri çevrilen raporunda bile mevcuttur. “Emniyet Baﬂmüfettiﬂli¤i'nin raporuna
göre; hükümet Yunanistan'a bask›

yapmak için küçük çapta
bir olay planlam›ﬂ, ama
olaylar çok geniﬂleyince
suç komünistlere at›lm›ﬂt›r.” (Dr. Dilek Güven, 6-7 Eylül)
Solcu oldu¤u bilinenler, komünistler, polis taraf›ndan rastgele
haz›rlanm›ﬂ bir listeye
göre tutuklan›r (Ne kadar da bugün
polisin çal›ﬂma yöntemine benziyor
de¤il mi?!!!). Öyle ki bu listede, ölmüﬂ veya askerde olan kiﬂiler bile
vard›r. Aziz Nesin, Hasan ‹zzettin
Dinamo, Kemal Tahir, As›m Bezirci
gibi, çok say›da solcu, komünist,
TKP’li gözalt›na al›narak yarg›land›lar ve “delil yetersizli¤inden” beraat ettiler. 6-7 Eylül’ün bir baﬂka
yarg›lamas› da 27 May›s’›n ard›ndan Yass›ada’da yap›ld›. DP Hükümeti üyeleri, Baﬂbakan Adnan Menderes ve D›ﬂiﬂleri Bakan› Fatin Rüﬂtü Zorlu, 6-7 Eylül'e iliﬂkin olarak
''Türk vatandaﬂlar›n› Rumlar’›n
mallar›n› tahrip için gösteri düzenlemek ve harekete geçirmekten'' 6
y›l hapis cezas›na çarpt›r›ld›. Bu solerinin, yobazl›klar›n›n perdesidir. Bu
utanc› yaratanlar,
“milliyetçi” sloganlarla, “tekbir”
sesleriyle ya¤ma yapanlard›.
Kendisi gibi düﬂünmeyene her
türlü muameleyi reva gören milliyetçi, ﬂoven zihniyet, kalabal›klar›n
içine düﬂürüldükleri bu ahlaki çöküntüden rahats›z olmazlar, aksine
körüklerler. Çünkü, bu güruhu baﬂka türlü kullanamazlar. “Aslan gibi
delikanl›lar›m›z varken niye cop
sokal›m” diyen generaller, Do¤u ve
Güneydo¤u’da, iﬂkencehanelerde
binlerce tecavüz gerçekleﬂtiren polis ve özel timlerin ahlak› ile 6-7
Eylül ya¤mac›lar›n›n ahlak› ayn›
kaynaktan beslenmektedir. Onlar
ideolojik g›dalar›n› oligarﬂiden almaktad›rlar. Bugün de linç güruhu,
bu ahlaki çöküntüyü yaﬂamaktad›r.
Bu çöküntünün tecavüz gibi olaylara henüz baﬂvurmamas›, sadece koﬂullarla ilgilidir.

nuç DP aç›s›ndan trajikti ayn› zamanda. MAH gibi askeri devlet örgütlenmeleri ile birlikte tertipledikleri provokasyon üzerine kalm›ﬂt›r.
Zira, 27 May›s generalleri için,
MAH’›n suçlanmas›, ayn› zamanda
ordunun suçlanmas› demekti. Generallerin tercihi, gerçeklerin aç›¤a ç›kar›lmas› de¤il, DP’ye suçu yükleyerek devleti aklama, 6-7 Eylül’ü
yaratan devlet politikalar›n› meﬂrulaﬂt›rma olmuﬂtur.

Provokatörler terfi ettiler
O dönem Özel Harp Dairesi’nde
çal›ﬂan Sabri Yirmibeﬂo¤lu, bu
“muhteﬂem organizasyonu” gerçekleﬂtirmiﬂ olmas› nedeniyle sürekli

Yüzlerce kad›na tecavüz

Linç güruhunun ahlak› yoktur
6-7 Eylül sadece ya¤ma, talan,
katletme ile yaz›lmad› tarihe, ayn›
zamanda büyük bir ahlaki çürümüﬂlü¤ün de d›ﬂavurumuydu.
Ya¤man›n kendisinin ahlaks›zl›¤›, din adamlar›n›n diri diri yak›lmas›, mezarlar›n tahrip edilmesi bir
yana; güruh, az›nl›klardan 200'e
yak›n kad›na, k›za gözü dönmüﬂcesine tecavüz etti. Bunlardan sadece
60’›n›n Bal›kl› Hastanesi’ne baﬂvurdu¤unu belirten Dr. Dilek Türker, gerçek rakam›n bundan çok daha yüksek oldu¤unu dile getiriyor.
Oligarﬂinin “hassas vatandaﬂlar›”, ayn› zamanda, bütün toplumsal
de¤erlerinden soyutlanm›ﬂ, güruhlaﬂm›ﬂ kalabal›klardan ibarettir.
Dincilik, milliyetçilik bayra¤› onlar›n ahlaks›zl›klar›n›n, ya¤mac›l›klar›n›n, çapulculuklar›n›n, faﬂistlik-
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Bayrak, Osmanl› Padiﬂah›,
Atatürk resimleri taﬂ›yan
ya¤ma güruhu, ayn› zamanda yüzlerce kad›na tecavüz ederek, oligarﬂinin
“hassas vatandaﬂlar›”n›n bir
baﬂka yüzünü gösterdiler.

6-7 Eylül’deki güruh sahnede
Beyo¤lu'nda aç›lan '50. y›l›nda 6-7 Eylül
Olaylar›' konulu sergi, bir grup faﬂistin sald›r›s›na u¤rad›.
6-7 Eylül’de gözü dönmüﬂçesine ya¤ma ve
talan gerçekleﬂtiren, az›nl›klara sald›ran kafan›n
bugünkü tezahürü olan sald›rganlar, resimleri
tahrip ederken, Türk bayra¤› açt›lar ve bir aç›klama okudular. Tarihleri boyunca Amerikan emperyalizminin tetikçili¤ini yapm›ﬂ olan faﬂist
güruh, aç›klamas›nda “vatan, millet” hamaseti yapt›.
T›pk› 6-7 Eylül’de “K›br›s Türktür Türk Kalacak” sloganlar› atanlar gibi, ›rkç› “Türkiye Türktür Türk Kalacak” sloganlar› atan grubun kendilerini “Türk Mücadele Birli¤i’ olarak adlandırd›klar› ö¤renildi. Grubun baﬂ›nda yeralan ise Ülkü Ocaklar› ‹stanbul ‹l Ocak eski Baﬂkan› Levent Temiz
‘di. Sald›rganlardan üçü gözalt›na al›n›rken, daha sonra serbest b›rak›ld›lar. Demokratik eylemlere kat›lanlar› tutuklayan yarg›, linç kafas›n› tehdit
olarak görmemiﬂti anlaﬂ›lan!!!

Sergiye
sald›r›

terfi ederek, Orgeneral rütbesine ve
MGK Genel Sekreterli¤i’ne kadar
yükseldi.
Sald›r›n›n iﬂareti olan bombalamay› gerçekleﬂtiren de bizzat devletti. Bombalamay› yapan›n Türkiye’nin Selanik Konsoloslu¤u’nda
görevli Hasan Uçar ile Bat› Trakya
Türkleri’nden Selanik Üniversitesi
ö¤rencisi Oktay Engin oldu¤u ortaya ç›kt›. Oktay Engin de yükselenlerdendi, daha sonraki y›llarda Türkiye halk› onu Nevﬂehir Valisi olarak tan›yacakt›. Ekspres’te haberi
yay›nlayan Mithat Perin de DP’li ve
MAH’›n bir eleman›yd›. MAH Baﬂkan› Fuat Do¤u’ya 1962’de yazd›¤›
bir mektupta ﬂöyle diyecekti Perin:
“25 seneyi bulan gazetecilik hayat›mda aç›k veya gizli hiçbir faaliyetten geri durmad›¤›m› herkesten evvel servisin bildi¤i kanaatindeyim”.
“Servis”in bas›n camias›ndaki
elemanlar› bugün de var ve ayn› k›ﬂk›rtma, provokasyon haberlerine devam ediyorlar.

Provokasyonun nedenleri
Provokasyondan oligarﬂi içi bütün kesimlerin çeﬂitli hesaplar› vard›. ‹lk neden elbette K›br›s meselesiydi ama bununla s›n›rl› de¤ildi.
Demokrat Parti’nin hesab›, iç
ve d›ﬂ politikada yaﬂad›¤› açmazlar›,

“K›br›s Türk'tür” propagandas› üzerinden yarataca¤› bir hava ile örtmek, böylece iktidar› elinde tutmakt›. DP’nin yaﬂanacaklardan tümüyle
haberi vard› ve sonraki günlerde,
D›ﬂiﬂleri Bakan› Fuat Köprülü'nün
a¤z›ndan, “Bir ﬂeyler olaca¤›n› biliyorduk ama bu kadar›n› de¤il!”
sözleriyle itiraf edildi.
6-7 Eylül’ün öncesinde DP’nin
muhalefeti bast›rma hesab› zaten
gündemdeydi. Alman D›ﬂiﬂleri'nin
bir raporundan aktaran, ‘6-7 Eylül’
kitab›n›n yazar› Dilek Güven, bu
konuda ﬂunlar› söylemektedir:
“... daha olaylardan 15 gün evvel, muhalefeti kontrol amac›yla 7
Eylül 1955 günü ‹stanbul, Ankara ve
‹zmir'de s›k›yönetim ilan edilmesine
karar verilmiﬂtir. 1956 y›l›nda muhalefeti bask› alt›na almak için Bas›n ve Toplant› Yasas›'na getirilen
k›s›tlamalar da büyük ölçüde 6-7
Eylül olaylar›yla gerekçelendirilmiﬂtir. Hükümete göre, ‹stanbul
Ekspres Gazetesi 6 Eylül'de halk›
suça teﬂvik etmiﬂ ve sivil örgütler
Toplant› Yasas›'n›n verdi¤i özgürlüklere dayan›p yapt›klar› gösterilerle ülkeyi kaosa götürmüﬂtür”.
Kemalist düzenin hesab› ise
Cumhuriyet’in ilk y›llar›ndan itibaren baﬂlayan “ulus-devlet” yaratma
projesiyle de ilgilidir. Bunun için;
12
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onlarca milliyeti bar›nd›ran Anadolu’nun “homojenleﬂtirilmesi” amac›yla 6-7 Eylül’den önce kimi politikalar devreye sokulmuﬂtur. Anlaﬂmalarla az›nl›klar›n haklar›n› tan›yan küçük-burjuva Kemalist diktatörlük, fiiliyatta az›nl›klar› asimile
etmekten, sindirmekten vazgeçmemiﬂtir. “Devletin kimlik politikas›
temelde Türklük üzerinden belirlenmiﬂ, bu yolla millet olma, modernleﬂme ve Bat›l›laﬂma sürecinin ivme
kazanaca¤› ümit edilmiﬂtir” (Dilek
Güven, 6-7 Eylül). 1942 Varl›k Vergisi ile ekonomide az›nl›klar›n liderli¤ine son verme giriﬂimleri, zorunlu
göç ve iskan politikalar›, 1934
‘Trakya olaylar›' ile Yahudiler’in
göç ettirilmesi, 1930'lu y›llarda
Kürtler’e uygulanan iskan politikalar›, 1929-1934 aras› Anadolu Ermenileri’nin ‹stanbul’a toplanmas›n› sa¤layacak göç ettirme bask›lar›;
hep bu amaçla gündeme sokulmuﬂtur. CHP’nin 1946'da haz›rlad›¤› bir
raporda, bu konuda aç›k ifadeler
vard›r. Dilek Güven taraf›ndan aktar›lan raporda, 1950'lere kadar Anadolu’nun, Yahudi ve Hristiyanlar’dan temizlenmesi ve sonra ‹stanbul, Yunanistan'la olan ba¤lar› ve
nüfusun çoklu¤u nedeniyle Rumlar’dan ar›nd›r›lmas›n›n gereklili¤i
ifade edilmektedir. Nitekim 6-7 Eylül bunun önemli bir ad›m› olmuﬂ,
olaylardan birkaç ay sonra baﬂgösteren göç dalgas›yla “ulusu homojenleﬂtirme” plan›nda önemli mesafe
katedilmiﬂtir.
‹stanbul’da seçmenlerin üçte birinin az›nl›klardan oluﬂtu¤u gerçe¤i
gözönüne al›nd›¤›nda, seçim süreçlerinde gerek DP, gerekse de CHP,
az›nl›klara vaatlerde bulunsalar da,
temelde ayn› politikalar›n uygulay›c›lar› olmuﬂlard›r.
K›br›s olay› ve Rumlar’›n hedef
gösterilmesi ise oligarﬂinin politikalar› aç›s›ndan kitleleri harekete geçirmenin bir arac›d›r. Ya¤malanan
yerler sadece Rumlar’a ait yerler olmay›p, Ermeniler’e, Yahudiler’e ait
birçok yer de sald›r›dan büyük oranda paylar›na düﬂeni alm›ﬂlard›r.
Oligarﬂinin az›nl›klar›n mallar›na el koymas›ndan elbette, saks›da

yetiﬂtirilen burjuvalar nemalanm›ﬂlard›r. Bu yeni yetme burjuvalar,
az›nl›klar›n mallar›na el koyarak,
bugünün “iﬂadam›” oldular. “Bakkall›ktan, hamall›ktan” holdingleﬂtikleri masallar› anlat›lan burjuvalar›n tarihine bak›n, mutlaka halklar›n
kan›n›, ya¤malanm›ﬂ al›nterini görürsünüz. 6-7 Eylül’ün bu yönü,
ya¤madan kimlerin rant elde etti¤i
bugüne kadar s›r gibi saklanm›ﬂ ve
50. y›l›nda yap›lan bunca yay›n aras›nda, bu “s›r” halen korunmaktad›r.

Bugünkü provokasyonlar›n
nas›l örgütlendi¤ini görmek
için 50 y›l m› bekleyece¤iz?
Burjuva bas›nda, 6-7 Eylül örnek
gösterilerek, bugüne dönük “uyar›lar” yapanlar oldu¤u gibi, hem 6-7
Eylül’ün ne kadar utan›lacak bir tarih oldu¤unu yaz›p, hem de bugün
oligarﬂinin provokasyonlar›na ayn›
söylemle destek olan köﬂe yazarlar›,
gazeteler oldu. Öyle ki gazetenin bir
sayfas›nda 6-7 Eylül lanetlenirken,
karﬂ› sayfas›nda, linç giriﬂimlerinden
dolay› PKK’yi, solu suçlayan haberler yap›l›yor. Örne¤in, 16. sayfas›nda 6-7 Eylül ya¤mac›lar›na “gözü
dönmüﬂ kalabal›k” diyen 5 Eylül tarihli Milliyet, karﬂ› sayfas›nda Bozüyük’teki linç güruhuna “Bozüyük’lü
bir grup vatandaﬂ” diyordu.
Ayn› ﬂekilde köﬂe yazarlar›nda
da benzeri tutars›zl›klar görüldü.
ﬁovenizmin körleﬂtirdi¤i beyinler,
bir tarihi lanetlerken, ayn› tarihi yaﬂatmaya gebe geliﬂmelere oligarﬂinin cephesine mermi taﬂ›makta sak›nca görmediler.
6-7 Eylül ile bugün yaﬂananlar
özde farks›zd›r. Linç giriﬂimi, k›ﬂk›rt›lan güruh, faﬂistlerin, gerici
güçlerin kullan›lmas›, bas›n›n bu
k›ﬂk›rtmada oynad›¤› rol; her ﬂey
neredeyse ayn›. O gün az›nl›klar hedefti, ﬂimdi baﬂta Kürtler olmak
üzere muhalifler, solcular hedefte.
ﬁovenizm ayn› ﬂovenizm, provokasyon ayn› provokasyon; bir ya¤man›n, ölümlerin olmas› bekleniyorsa,
geliﬂmelerin bu yöne gitti¤i de aç›kt›r. O zaman m› burjuva bas›n›n köﬂe yazarlar› “lanetler” ya¤d›racak,

◆ “Çok, çok fena. Evliydim, iki yaﬂ›ndayd› Lula.
Taﬂ dolu bir kamyon geldi. Kamyonun içinden 10-15
kiﬂi ç›kt›, ilk evvela gazinoyu k›rd›lar. Biraraya topland›k, zangoç, kar›s› ve o¤luyla; papaz vard› k›zlar›
ve kar›s›yla. Baﬂlad›lar camlar› k›rmaya, taﬂ atmaya.
Aman n'apal›m derken karanl›k da oldu. Arka tarafta
bir Türk ailesi oturuyordu, biliyordu o ne olaca¤›n›.
Hemen papaz›n k›zlar›n› ald›lar, pencereden. Lula'y›
ﬂiltenin alt›na koydum, çocu¤u öldürecekler. Taﬂlar
ya¤mur gibi geliyor. Evin kap›s›na geldiler. Onu da
tekmeyle k›rd›lar. Babam hemen oda kap›s›n› açt›.
Türkçeyi Türk gibi konuﬂuyordu. 'K›r›yoruz' dedi, 'K›br›s için. Helal olsun,
vatana helal olsun' dedi, gelenler. 'Beni, kar›m›, k›zlar›m› öldürün' dedi babam. 'Yok, öldürmeye iznimiz yok' dediler, 'k›rmaya iznimiz var.”
◆ “Anneme, Müslüman kad›nlar gibi görünsün diye beyaz baﬂörtüsü
takt›k. Pencereye bir bayrak uydurduk. Kap›ya oturdum. Kalabal›k bir grup
önümden akt›. Kiminin elinde bir top kumaﬂ, kiminde bir makine parças›
vard›. Bütün cadde eﬂya doldu. Sadece Rum evlerini de¤il, tüm gayr›müslimlerinkini ya¤malad›lar. Yedikule Caddesi üzerindeki bir kiliseyi ateﬂe
verdiler. K›v›lc›mlar bizim evin üstüne düﬂüyordu. Sonraki gün dükkân›ma
gittim. Kepenkler k›r›lm›ﬂ, dükkâna girilmiﬂti. Benim dükkâna komﬂum
Laz Mehmet girmiﬂ. Sabahlar› birlikte çay içerdik. Çok a¤r›ma gitti.”
◆ "Üç parti olarak geliyorlard›. ‹lk parti ba¤›r›yor ça¤›r›yor, ikinci parti Rum dükkânlar›n› k›r›yordu. Kepenkler kolay aç›lm›yordu. Haz›rl›kl›yd›
bu iﬂ, ellerinde demir sopalar, kepenkleri deldiler, açt›lar, ne varsa yere döküldü. Üçüncü parti h›rs›zl›k için geliyordu. Kiliselere girdiler, çanlar› çal›yorlard›. 12'ye kadar yani... Nas›l yaﬂad›k, tarif edemem."

tan›klar
konuﬂuyor

ne kadar utan›lacak bir tarih oldu¤unu yazacaklar?
O günkü gazetelere göre as›l
suçlu, Türkler’i provoke eden
gayrimüslimlerdi. Bugün de ayn›
propaganday› yapan bas›n, bundan
50 y›l sonra m› nas›l bir politikan›n
aleti olduklar›n› yazacaklar.
Hay›r bugün yaﬂanan provokasyonlar›, linç giriﬂimlerinin gerçe¤ini
görmek için 50 y›l beklemeye gerek
yok. 50 y›l önce provokasyon nas›l
örgütlendiyse, bugün de ayn› güçler
taraf›ndan, ayn› ﬂekilde örgütlenmektedir.

“Milliyetçili¤i” bayrak yapan
iﬂbirlikçiler, ﬂovenizmi kendi
ç›karlar› için kullan›r
6-7 Eylül’de “milliyetçiler” Türk
bayraklar›yla K›br›s için yürüyüp
ya¤ma talan yaparken, D›ﬂiﬂleri Bakan› Fatin Rüﬂtü Zorlu, ‹ngiltere’deki toplant›da “K›br›s’taki ‹ngiliz
hakimiyetinin devam etmesini”
savunuyordu. 6-7 Eylül’deki milli13
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yetçili¤in temeli iﬂte bu kadar çürük
ve koftu. Nitekim, 6-7 Eylül’ün,
K›br›s’ta ‹ngiliz hegomonyas›n›n
sürmesini savunan Menderes hükümeti ile ‹ngilizler’in iﬂbirli¤i içinde
“masada Türkiye taraf›n›n elini güçlendirmek” ad›na yarat›ld›¤› yönünde kimi belgeler de mevcuttur. Ki
burjuva milliyetçili¤i ile iﬂbirlikçilik
her zaman yanyana içiçe olmuﬂtur.
Milliyetçili¤i kendilerine maske
yapanlar, o günden bu yana, gerçekte iﬂbirlikçilik politikalar›n› uygulayanlar, emperyalistler taraf›ndan,
ba¤›ms›zl›k mücadelesine karﬂ›, tetikçi olarak kullan›lanlard›r. Bugün
de bu gerçek de¤iﬂmemiﬂtir. “Vatan,
bayrak” edebiyat›yla linç güruhuna
yön verenlerin, ayn› “hassasiyeti”
topraklar›m›zdaki Amerikan üsleri
karﬂ›s›nda, emperyalizmle kölelik
anlaﬂmalar›, IMF karﬂ›s›nda gösterdiklerini gören olmam›ﬂt›r.
Yeni-sömürgeleﬂme sürecinin en
önemli kilometre taﬂlar›n› döﬂeyen
ve bugün ülkemizin bir Amerikan
eyaleti gibi olmas›nda büyük pay sa-

hibi olan Menderes’in, dönemin
muhalefet lideri ‹smet ‹nönü’nün, 67 Eylül olaylar› ile ilgili olarak, suçsuz, masum solcular›n iﬂkencelerle
suçlanmas› yönündeki eleﬂtirilere
verdi¤i cevap, iﬂbirlikçilerin demagojide nas›l s›n›r tan›mad›klar›n› da
göstermektedir. ‹nönü'nün, hükümeti a¤›r bir dille eleﬂtirmesi karﬂ›s›nda
Menderes’in cevab›, “Paﬂam vatan
bu konuﬂmay› affetmeyecek” olmuﬂtur. “Vatan”, tam da Naz›m’›n
dedi¤i gibi, onlar›n “kasalar›”ndan
ibarettir.
ﬁovenizm, egemen s›n›flar için
iktidarlar›n› sürdürmenin, siyasal
rant elde etmenin bir arac› iken,
halklar için bir batakl›kt›r. Düﬂünün
ki Anadolu binlerce y›ld›r medeniyetlere beﬂiklik etmiﬂ, her dilden
türkülerin söylendi¤i topraklard›.
Faﬂistler bugün “hani nerede Rum,
az›nl›k m› var, say›lar› ne kadar ki”
diyorlar, Kürt halk›n›n varl›¤›n› reddediyorlar. Peki Rum’u, Ermeni’si,
Asuri’si, Kürt’ü, Türk’ü ile halkla-

r›n kardeﬂçe yaﬂad›¤› bu topraklar
nas›l bu hale getirildi? ‹ﬂte 6-7 Eylül
bu konuda çarp›c› bir cevapt›r.
“Türkiye Türktür Türk Kalacak” slogan›n›n alt› böyle dolduruldu. Onlarca kültürün, milliyetin yaﬂad›¤› topraklar, Türk olmayanlar
için cehenneme çevrildi, bu topraklardan sürüldüler ve “Türkler’in
Türkiye’si” yarat›lmaya çal›ﬂ›ld›.
Devletin hedefledi¤i, kimi zaman az›nl›k, kimi zaman Kürt, kimi
zaman solcular›n üzerine sal›nan kalabal›klar ise sadece kullan›lan ve
tarihe adlar› utançla yaz›lan birer
güruh olmaktan öteye gidemediler. Oligarﬂi onlar› milliyetçi, ﬂovenist k›ﬂk›rtmalarla politikalar›na alet
ederken, iﬂbirlikçilik politikalar›n›
sürdürmekle kalmad›, ayn› zamanda
bu kitlelere de büyük bir yoksullu¤u, sefaleti reva gördü.

“Halklar›n kardeﬂlik orman›”
Anadolu’yu yaratal›m!
Her milliyetten, inançtan hal-

Linç, Provokasyon Oligarﬂinin gelene¤idir
➦ S›vas katliamc›lar› AKP
korumas›nda...
Sivas katliam›n›n faillerinden
Muhammed Nuh K›l›ç hakk›nda
önce ‘k›rm›z› bülten’ ç›karmayan,
ard›ndan da Almanya’dan iadesi
için sadece “gösteriye kat›ld›¤›n›”
gerekçe gösteren AKP hükümetinin, ayn› katliam›n bir baﬂka firari
san›¤› Mehmet Y›lmaz’› da korudu¤u ortaya ç›kt›. Almanya’n›n
Karlsruhe Eyalet Mahkemesi Sözcüsü Klaus Böhm, Sivas davas›nda
idam cezas› alan Mehmet Y›lmaz’›
tutuklad›klar›n› ancak aylarca süren
tutukluluk süresince Türkiye’den
gelen belgelerin sadece “yasak yürüyüﬂe kat›ld›¤›” ﬂeklinde oldu¤unu aç›klad›. Sözcü, böyle bir gerekçe ile iadenin mümkün olmad›¤›n›
da sözlerine ekledi.
Kendi mahkemelerinde “idam”
cezas› verdi¤i katilin iade edilmemesi için baﬂka ne yap›labilirdi ki?

➦ AKM’yi kim yapt›?
‹stanbul Atatürk Kültür Merkezi’nin y›k›larak yeni bir kültür merkezi yap›lmas› tart›ﬂmalar›n›n yaﬂand›¤› ﬂu günlerde, Kültür Bakan›
Atilla Koç, -dili sürçerek- kültür
merkezinin “ülkücüler taraf›ndan
yak›ld›¤›n›” söyledi, sonra düzelterek “komünistler” dedi. Demagog
provokatif kafa, aç›¤a ç›kan gerçekleri çarp›t›yor.
27 Kas›m 1970’de yak›lan Kültür Saray› olay›nda, tüm provokasyonlarda oldu¤u gibi oligarﬂi solcular› suçlad› ancak olay›n provokasyon oldu¤u ortaya ç›kt›. 1970’li y›llarda gerçekleﬂen Marmara ve Eminönü vapurlar›n›n bat›r›lmas›, Sirkeci Gar›’n›n, Yeﬂilköy Havaalan›'n›n bombalanmas› gibi provokasyonlar M‹T taraf›ndan, geliﬂen
devrimci mücadeleyi bo¤mak için
gerçekleﬂtirildi. M‹T tetikçi olarak
faﬂistleri mi kulland›, bilemeyiz,
ama anlaﬂ›lan Bakan biliyor!
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k›m›z; 6-7 Eylül “yaﬂanm›ﬂ bir
utanç tarihi” de¤ildir sadece. Ayn›
zamanda oligarﬂinin politikalar›n›,
provokasyonlar›n› nas›l örgütledi¤ini, kitleleri nas›l kulland›¤›n› anlamak için çarp›c› bir örnektir. Bugün
de ayn› oyun oynanmakta ve yine
ﬂovenist, milliyetçi duygular k›ﬂk›rt›lmaktad›r.
Bu oyuna gelmeyin, oligarﬂiye
ve onlar›n eli kanl› maﬂalar› faﬂistlere kendinizi kulland›rtmay›n. Bu
topraklarda yaﬂayan halklar olarak,
bu asalaklardan kurtulmak, yoksullu¤umuza, bask›ya, zulme, provokasyonlara son vermek ve bir kardeﬂlik orman› yaratmak için birleﬂmeliyiz. Birleﬂerek, provokasyonlarla yöneten düzeni alaﬂa¤› etmek
için aya¤a kalkmal›y›z, onlar›n politikalar›na alet olmak için de¤il.
Unutmayal›m ki; kurtuluﬂumuz
Türk’ü, Kürt’ü, Laz’›, Arap’›, Çerkes’i ile her milliyetten, dinden,
mezhepten halklar›n kardeﬂli¤i ve
birlikte mücadelesi ile mümkündür.

➦ Generalin Hizbullah
itiraf› ve demagoji...
Hava Kuvvetleri Komutan› Org.
Cömert’in Milliyet’te yeralan, “ben
daha o zaman Hizbullah konusunda
valiye söylemiﬂtim. Devlet baﬂka
güç kullanmaz” sözlerinin ard›ndan, 2 Eylül tarihli Milliyet’te, Hizbullah’› kullananlar “bu söylentiyi
PKK’nin ç›kard›¤›” demagojisine
baﬂvurdular. OHAL eski Valisi
Ünal Erkan, Sadettin Tantan, Muzaffer Ecemiﬂ gibi kontra ﬂefleri,
herkesin bildi¤i bu gerçe¤i inkarla
de¤iﬂtiremezler. Hizbullah’› kim
nas›l kulland›, bilinmektedir. Orgeneral Cömert’e de sormak gerekiyor; Hizbullah’› kullanan sadece
OHAL valileri miydi? Ordu bu iﬂin
neresindeydi? Hizbullah cinayetlerinin ard›ndan tetikçiler hangi garnizonlara s›¤›n›yordu?
Oligarﬂinin yöneticileri iﬂte
böyle demagojide s›n›r tan›mazlar.
“Söylentiyi PKK ç›kard›” demek,
bütün gerçekleri bast›rman›n en
ucuz yolu.

Yeni adli y›l› aç›l›ﬂ›
Ama ﬂu konuﬂman›n tek
bir sat›r›nda hukukçu mant›¤›
göremezsiniz.
Örne¤in, sözü
edilen provokasyonlarda suçlu kim,
provoke eden, k›ﬂk›rtan kim ters
yüz edilmiﬂtir. Bunun anlam› ise
linç güruhunun yarg›n›n en tepesinden cesaretlendirilmesidir. Yarg›tay’›n baﬂ›n›n bu kafaya sahip oldu¤u yerde, yereldeki mahkemeler
linç güruhunun s›rt›n› s›vazlamaz
da ne yapar?
Adet oldu¤u üzere bu adli y›l
aç›l›ﬂ›nda da “yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›” vazgeçilmez gündemdi. Kafas›
ba¤›ms›z olmayanlar›n, iﬂleyiﬂte ba¤›ms›z olmas› bir anlam ifade eder
mi bilemeyiz ama görünen odur ki,
bu tart›ﬂma önümüzdeki aç›l›ﬂlarda
da sürecektir.

ﬁovenizmin esiri
beyinler ‘ba¤›ms›z’ olamaz
Yeni adli y›l, 6 Eylül günü düzenlenen törenlerle baﬂlad›. Bugünden söyleyebiliriz ki halk›n adalet
beklentisi aç›s›ndan de¤iﬂen hiçbir
ﬂey olmayacakt›r. Daha ilk günden
Yarg›tay Baﬂkanl›¤›’nda yap›lan törende Yarg›tay-Anayasa Mahkemesi çekiﬂmesinin ön plana ç›km›ﬂ olmas›, hukuk kurumunun en tepesinde yeralanlar›n as›l sorununun adalet de¤il, güç savaﬂ› oldu¤unu da
göstermiﬂtir.
Hukuk, bir üst yap› kurumu olarak, alt› yap› taraf›ndan belirlenir.
Bu anlamda burjuvazinin ç›karlar›n›n “kanunlaﬂt›¤›” ve egemen s›n›flar›n ç›karlar›n›n esas al›nd›¤› bir
yap›dan sözetmekteyiz. Ülkemizde
ise bu yap› faﬂizm taraf›ndan ﬂekillendirilmiﬂ, yasalar›ndan kurumlaﬂmas›na kadar faﬂist sistemin bir parças› olmuﬂtur.
Halka karﬂ› suç iﬂleyen devlet
görevlileri, infazc›lar, iﬂkenceciler,
soyguncular bu mekanizma içinde
aklanm›ﬂ, yeni suçlar iﬂlemeleri için
cesaretlendirilmiﬂtir.
Yarg›tay Baﬂkan› Osman Arslan’›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›, hukuk mekanizmas›n›n hukukçu de¤il, faﬂist
devletin bir bürokrat› gözüyle olaylara bakt›¤›n›n en aç›k örnekleriyle
doludur. Linç giriﬂimlerinin de¤erlendirilmesi bu konuda bir örnektir.
Arslan, linç giriﬂimlerine de¤indi¤i
konuﬂmas›nda, “artan terör olaylar›na yönelik provokasyonlar›n amac›na ulaﬂamayaca¤›n›” ifade ederek,
faﬂist güruhun sald›r›s›na maruz kalanlar› “provokatör” olarak de¤erlendirmiﬂ ve ne “büyük Türk” oldu¤unu da “Türk vatan› bölünmez bir
bütündür. Devletin üniter bütünlü¤ünü bölmeyi amaçlayanlar bu
emellerine hiçbir zaman ulaﬂamaz”
sözleriyle ifade etmiﬂtir.
Burjuva hukukunda dahi, yaﬂananlara asgari bir hukuk standart›
gözüyle bakmak, en az›ndan kurald›r.

Avukatlar ve Adliye
Emekçileri Eylemde
Adli y›l aç›l›ﬂ›nda sadece resmi
törenler yoktu. Hukukçular, yarg›
çal›ﬂanlar› da eylemlerle taleplerini
dile getirdiler.
Yaz›l› bir aç›klama yapan Halk›n
Hukuk Bürosu (HHB), “hukuk alan›nda de¤iﬂen bir ﬂeyin olmad›¤›n›”
belirtirken, ﬂu ifadelere yer verdi:
“Hukuk elleri ba¤l› bir insan›
infaz ederken nerededir? Nerededir
hukuk, bir çocu¤u evinin önünde
kurﬂunlay›p terörist ilan ederken?
K›ﬂk›rtmalarla meydanlarda insanlar linç edilirken hukuk hangi duvar
arkas›ndad›r? Hukukun üstünlü¤ü,
kanunun ba¤lay›c›l›¤› Avrupa standartlar› aras›nda m› yoksa onu yapanlar›n ve uygulayanlar›n gözetmelerinde mi aranmal›? Yeni bir
adli y›la ancak sermayenin istekleri
yada AB standartlar› için de¤il halk›n ihtiyaçlar›na cevap veren kanunlar yap›ld›¤› zaman girece¤iz.”
Büro Emekçileri Sendikas› 2
No’lu Ankara ﬁubesi de adliye
önünde bir eylem yapt›. Eylemde
konuﬂan ﬁube Baﬂkan› Cemal Y›ld›r›m, ülke ekonomisinin IMF ve
Dünya Bankas› eliyle uluslararas›
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sermayenin ve yerli iﬂbirlikçilerinin
talan›na terkedildi¤i, emekçilere
yönelik sald›r› yasalar›n›n mecliste
bekledi¤i, sokaklar›n yarg›s›z infaz
alan› haline geldi¤i bir süreçte yeni
adli y›l›n aç›ld›¤›n› hat›rlatarak, yine yarg›n›n asli unsurlar›ndan olan
yarg› çal›ﬂanlar›n›n görmezden gelinece¤ini ifade etti.
1982 Anayasas›’n›n de¤iﬂtirilmesi baﬂta olmak üzere taleplerini
s›ralayan BES’li emekçiler, “‹nsanca Yaﬂamak ‹stiyoruz”, “Sadaka
De¤il Toplu Sözleﬂme” sloganlar›
att›lar.
Y›ld›r›m’›n ard›ndan konuﬂan
BES Genel Baﬂkan› Bülent Kaya
da, mafya-M‹T-Yarg›tay iliﬂkisini
hat›rlatarak, bu y›l da adli y›l›n linç
giriﬂimleri aras›nda aç›ld›¤›n› dile
getirdi ve “hukuk ve adalet tart›ﬂmalar›n›n birlikte yürütülmesi gerekmektedir” diye konuﬂtu.
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i
(ÇHD) ‹stanbul ﬁubesi üyeleri de
ayn› gün, Sultanahmet Adliyesi
önündeydi. Av. Hakan Günarslan,
yarg›da kadrolaﬂma, linç giriﬂimleri, infazlar, Kürt sorunu baﬂta olmak
üzere yaﬂananlara de¤inerek, “provokasyonlar›n önüne geçilmesinde
yarg›ya büyük görevler düﬂmektedir" diye konuﬂtu.
Barolar Birli¤i’nin ça¤r›s› ile
Ankara’da toplanan avukatlar an›tkabiri ziyaret ederek, avukatlar›n
sorunlar›na dikkat çekerken, ‹stanbul Barosu'na ba¤l› avukatlar da 7
Eylül günü Sirkeci Adliyesi'nde
toplanarak, “Bir Dakikal›k Alk›ﬂ”
eylemini baﬂlatt›lar. Eylül ay› boyunca devam edecek olan eylem
kapsam›nda, tüm adliye binalar›n›n
içinde saat 11.00'de bir dakika süreyle alk›ﬂ eylemi yap›lacak.

Hapishanelerde neler oluyor? Bilmek Hakk›n›z!
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Sürgünler ‹ptal Edilsin!
‹ﬂkenceli sevkleri protesto için
baﬂlat›lan açl›k grevi, bir ay› aﬂt›...
30 Temmuz’da gerçekleﬂtirilen
iﬂkenceli sürgünlere karﬂ› Cepheli
Tutsaklar’›n sürgün kararlar›n›n
geri al›nmas› için baﬂlatt›klar› açl›k
grevi 30’lu günlerinde. Cezalarla
kuﬂat›lm›ﬂ F tipi hücrelerinden bu
say›m›zda aktaraca¤›m›z haberler
de yine yasak ve cezalarla dolu.
Ercan Kartal’›n 29 A¤ustos 2005
tarihli mektubundan aktar›yoruz:

görüﬂememekteyim. 5 y›ld›r k›r›nt›
denebilecek savunma hakk› tamamen ortadan kald›r›lm›ﬂ oldu. 11
y›ld›r savunmam› yapan, davam›
takip eden avukatlar›mla ilgili ald›klar› karar, tamamen keyfi ve
mesnetsiz iddialara dayanmakta.”

Hak gasplar›
devam ediyor!

Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi’nden Kenan Günyel’in
28 A¤ustos 2005 tarihli
mektubundan aktar›yoruz:
“Tecrit / Yaﬂayanlar Anlat›yor”
adl› kitab› okuyamad›k. Çünkü verilmedi. Disiplin Kurulu “kurumun
asayiﬂ ve güvenli¤ini tehlikeye düﬂürebilece¤i, ayn› zamanda tutuklu
ve hükümlüleri olumsuz etkileyebilece¤i” nedeniye C‹K’in 62. madde
3. f›kras›na göre verilmedi.
... Biliyorsun bu meﬂhur C‹K
maddesine göre dergilerin ço¤unu
alam›yoruz. ﬁimdi de kitaplar, toplat›lmam›ﬂ olsa da bu madde ile verilmiyor. Çok “iﬂ bitirici” bir madde
velhas›l.
Havaland›rma ﬂu an 11.00-14.40
aras› kapal›. ‹tiraz ettik. “Tedbir”
amaçl› imiﬂ. Hak gasb›n›n gerekçesi de “tedbir”.... Ayda dört olan görüﬂ hakk›m›z da üçe düﬂürüldü... 5
kitap s›n›r› ve eski tarihli dergilerin
içeri verilmemesi, içerde olanlar›n
da al›nmas› uygulamas›na iliﬂkin
itiraz baﬂvurumuza gelen cevap, bu
uygulamay› onayl›yor. Neye dayanarak onayland›¤› ise belli de¤il.

“Sevgi ve selamlar›m›
gönderiyor, destan›m›z›n coﬂkusuyla s›ms›k› kucakl›yorum.
... Tekirda¤ 2 No’luya, Bolu F
Tipi’ne yazd›¤›m mektuplara cevap
ald›m. Kenan’›n yazd›¤› mektupta
anlaﬂ›lan o ki koﬂullar›nda bir de¤iﬂiklik olmam›ﬂ. ‹lk bir hafta yo¤un
sald›r›larla karﬂ›laﬂm›ﬂlar, hak gasplar› devam ediyormuﬂ. Sosyalist yay›nlar› henüz alam›yorlarm›ﬂ.
Genel olarak 5 y›ld›r yaﬂad›¤›m›z yasaklar, uygulamalar, 1 Haziran’dan bu yana daha sistemli, yayg›n bir hal ald›. Peﬂpeﬂe yasaklarcezalar verilmekte. Bunun sonucu
örne¤in aç›k görüﬂ hakk›m›z tamamen ortadan kalkm›ﬂ durumda.
Herhangi bir nedenle disiplin cezas›
verildi¤inde -süresi ne olursa olsunek olarak 6 ay aç›k görüﬂ hakk›n›
kullanam›yorsun. Peﬂpeﬂe verilen
cezalara bak›nca yeni C‹K’le birlikte aç›k görüﬂ imkans›z.
‹ki savunma avukat›mla halen

Tecriti yaﬂayanlara
tecrit kitab› yasak
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Savc›l›k, “yer kaplamas›, yang›n
ç›kma ve ç›kar›lmas›na karﬂ› önlem” diyor. Buyur burdan!!!

Sürgünler neyi
engelledi?
AKP iktidar›, tutsaklar›n
örgütlülü¤ünü, dayan›ﬂmas›n› parçalamak, bask› ve
sindirme politikalar›n› oturtmak için 30 Temmuz sürgünlerini
gerçekleﬂtirdi. Ama yine sonuç alamad›, alamayacak. ‹ﬂkenceyle sürgün edilenlerden Tekirda¤ 2 No’lu
F Tipi’nden Serdar Karaçelik’in 28
A¤ustos 2005 tarihli mektubu anlat›yor:
“Dün ‘ko¤uﬂ’, ﬂu bu deniyordu.
30 Temmuz günü hücrelere neden operasyon yap›ld›?
Geldi¤imiz günden beri suçlar›,
itirazlar›, gazetecilere, meclis insan
haklar› gibi kurumlara yaz›p anlat›yoruz. Suskun kalana bir sonrakinde vicdan üzerine yaz›yoruz.
“Gazetecilik, Türkiye’ye gerçekleri anlatmak de¤il, evin kiras›n›
ödeyebilmek” diyen Serdar Turgut’tan farklar›n› anlayacaklar› dille
ifade ediyoruz. Barolara da yazd›k.
Bir kalemde geçtim ama öyle
kurtuluﬂlar› yok bizden, kalemlerimiz anlatmaya, gerçekleri yüzlerine
vurmaya devam edecek.
... Yasaklar, keyfilikler, sürgünler... Ama nereye kadar?
1 No’ludan arkadaﬂlar yaz›yor.
Sevk sürgünlerle amaçlanan› nas›l
ters yüz ettiklerine dair güzel örnekler sergiliyorlar. Her ç›kan yeni yay›n› müjdeliyorlar ki bu konuda zerre kadar kuﬂkumuz olmazd›. Tek
kiﬂi de kalsa yaﬂam devam eder.
Biz gelince ne de¤iﬂecekti?.. Yaz›yla aras› olmayan ve gerçekten
yazarken s›k›nt› yaﬂayan bir arkadaﬂ
“siz gidince oturup yaz› yazd›m,
hem de kaç tane, gerisini sen düﬂün” diyorsa, orada her ﬂey biter.
Kiﬂiler gelip geçicidir ama o ruh
hep kal›c›d›r. ‹deolojik, kültür ve
de¤erler; bunlar yürektedir. Öyle
sökülüp at›lm›yor.

‹slamc› tutsak
ölüm orucunda
K›r›klar 1 No'lu F Tipi
Hapishanesi’nde kalmakta
olan Tahsin Mert isimli, islamc› tutsa¤›n ölüm orucuna baﬂlad›¤› ö¤renildi. Konuya iliﬂkin, Mahir Ertu¤rul Zevkliler isimli tutsa¤›n mektubundan bir bölüme yer veriyoruz.
“Sizleri kucaklayarak ve yay›n
hayat›n›zda baﬂar›lar dileyerek sat›rlar›ma baﬂl›yorum.
Bizi tan›yorsunuz. 1 Haziran'da
süresiz açl›k grevine baﬂlam›ﬂ, iki
‹slamc› siyasi mahkumuz. ﬁu an birimiz SAG'de, di¤erimiz ÖO'da.
Evet, arkadaﬂ›m Tahsin Mert eylemi
ölüm orucuna çevirdi, ben ise yak›nlarda çevirmeyi düﬂünüyorum.
Daha önce Av. Behiç Aﬂç›’ya yazd›¤›m›z bir mektubu yay›nlam›ﬂt›n›z,
teﬂekkür ederim. O mektupta direniﬂ
sebeplerimizi ve taleplerimizi anlatm›ﬂt›k, tecrit, tredman, TCK ve bakanl›¤›n duyars›zl›¤› halen devam
ediyor. Dolay›s›yla eylemi b›rakmam›z için bir sebep de yok.
Elimizden geldi¤ince bas›n› takip ediyoruz ve üzülerek söylüyorum ki tecrit gerçe¤i bilinçli olarak
gizleniyor. Böyle bir ortamda gerçekleri yazabilmek, ezilenlerin sesi
olmak ayr› bir önem taﬂ›yor.
Bu mektubu size de¤il, daha
do¤rusu yaln›z size de¤il, tüm TAYAD'l›lara da yazmak, yazm›ﬂ olmak istiyorum. TAYAD'l›lar can
vermek de dahil olmak üzere çok
bedel ödediler. Bu mektup yay›nlan›rsa, okuyacak olan, tüm TAYAD'l›lara bu vesile ile teﬂekkürlerimi sunuyorum. Biliyorum ki bu
mücadele nihayet kazan›lacak, iﬂte
belki o zaman hakettikleri ﬂekilde
takdir edileceklerdir. Bugün sayg›
ve teﬂekkürlerimi sunmaktan baﬂka
bir ﬂey elimden gelmiyor.
ﬁimdilik bu kadar yaz›yorum. Az
sonra hep beraber türküler, marﬂlar
söyleyece¤iz... Tahsin'in ve komﬂular›m›n selamlar›n› iletiyorum. Buradan size kucak kucak selam geliyor haberiniz olsun.”

ANTAKYA'DA SEL Y‹NE CAN ALDI
Antakya'da 3 Eylül gece yaﬂanan sel felaketinde bir kiﬂi hayat›n› kaybetti.
Birkaç saatlik ya¤an ya¤murdan sonra Antakya ve civar beldelerde yaﬂayan
halk yine mahsur kald›. Her sel olay›ndan sonra alt yap›n›n gözden geçirilece¤i gereken önlemlerin al›naca¤› söylenir. Ama gördük ki altyap›n›n yetersizli¤i
halk› ma¤dur etmeye devam edecek. Selde hayat›n› kaybeden Yusuf Dikkaya'n›n eﬂiyle Yukar› Döver Köyü'ndeki babas›n›n evinde görüﬂtük.
Eﬂinin, sigortas›z günlük 7 milyona ö¤le saat 13.00'ten gece 03.00'e kadar
bir lokantada çal›ﬂt›¤›n› ifade eden Dikkaya, eﬂinin iﬂ dönüﬂünde P›narbaﬂ›
Mahallesi ile Elektrik Mahallesi'nin oldu¤u kavﬂakta eve gelirken sel sular›na
kap›l›p hayat›n› kaybetti¤ini belirtti. Aç›lan kanala düﬂtü¤ünü söyleyen Dikkaya, ﬂu anda üç çocu¤u oldu¤unu, onlar› nas›l okutaca¤›n› düﬂündü¤ünü dile getirerek ﬂunlar› söyledi: “F›r›nda çal›ﬂan iki çocu¤um haftada 55 milyon
para kazan›yorlar. Tek odal› bir evde, kirada oturdu¤umuz için çok zor
durumday›z. Çocuklar›m›n kazand›klar› bu parayla nas›l geçinece¤imizi bilmiyorum. Sorumlular›n yarg›lanmas›n› istiyorum.”

Mercan Katliam› Heyet Raporu
Tunceli'nin Mercan Vadisi'nde 16-17 Haziran tarihinde düzenlenen operasyon sonucu 17 MKP-HKO üyesinin öldürülmelerine iliﬂkin incelemelerde bulunan heyet, 7 Eylül
günü ‹stanbul ‹HD’de düzenledi¤i bas›n toplant›s› ile haz›rlad›klar› raporu aç›klad›lar.
Av. Roland Meister, Av. Rainer Ahues, Av. Cem Cihan, Gazeteci Rio Mondelo ve
Cafer Cangöz'ün kardeﬂi H›d›r Cangöz'den oluﬂan heyet ad›na aç›klamay›, Meister yapt›. Görüﬂme ve belgelerden, öldürülen kiﬂilerin birço¤unun fiziksel sakatl›klar›ndan dolay› çat›ﬂma imkan›na sahip olmad›¤›n›n anlaﬂ›ld›¤›n› ifade eden Meister, “cesetlerin tan›nmayacak kadar parçalanm›ﬂ olmas›, roketlerle ve bombalarla öldürülmüﬂ olduklar›n›
çok net göstermektedir” dedi. Meister, yapt›klar› görüﬂmelerde, operasyonun aylar öncesinden planland›¤› kanaatine vard›klar›n› ifade ederek ﬂunlar› söyledi: “Türk güvenlik
güçlerinin bu insanlar› sa¤ yakalama amac› olsayd›, bu insanlar›n›n ölmeyece¤i görüﬂündeyiz. Türk yetkili makamlar›, ailelerin ve avukatlar›n keﬂif ve dosyadaki delilleri inceleme taleplerini reddetmiﬂtir. Olay mahalli askeri kontrol alt›nda tutulmaktad›r.
“Bu konuyu A‹HM’ye götürecek misiniz” sorusuna Meister, “daha birkaç gün önce Özgür Politika Gazetesi kapat›ld›, son birkaç ay içinde birçok yasal kurum bas›ld›
Avrupa’da. Tüm bunlara ra¤men Avrupa’dan demokrasi beklemek safl›kt›r bence” diye yan›t verdi.

Birtan Altunbaﬂ Davas›nda Ayn› Senaryo
Hacettepe Üniversitesi ö¤rencisi DEV-GENÇ’li Birtan Altunbaﬂ'›n 1991 y›l›nda gözalt›nda iﬂkenceyle katledilmesi davas›na 8 Eylül günü devam edildi.
‹ﬂkenceci 4 polisin yarg›land›¤› davada, her duruﬂmada bir uzatma, erteleme
gerekçesi bulan mahkeme heyeti, bu kez de “duruﬂma savc›s›n›n yerine bugünkü
duruﬂmaya ç›kan Savc› ‹smail Kantaﬂ'a dosyay› incelemesi için süre verilmesine”
karar verdi. Daha önce de ayn› senaryo, de¤iﬂen avukatlar, de¤iﬂen heyet üyeleri
için gündeme getirilmiﬂti. 7 Eylül tarihine ertelenen duruﬂman›n sonunda Ankara
Temel Haklar üyeleri bir bas›n aç›klamas› düzenleyerek adalet iste¤ini
hayk›rd›lar.
Bu duruﬂma da bir kez daha gösterdi ki AKP iktidar› ve oligarﬂinin yarg› mekanizmas› iﬂkencecilerini
“kurban” vererek, iﬂkence tezgahlar›n›n baﬂ›ndaki memurlar›n›n “elini so¤utmak” istemiyor.
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not düﬂüyoruz

HÖC
SORDU:

✔ D‹SK’in “tarafs›zl›¤›”
D‹SK Genel Baﬂkan› Süleyman Çelebi, çeﬂitli DKÖ’ler
taraf›ndan düzenlenen 12 Eylül’ü protesto mitingine
kat›lmayacaklar›n› aç›klad›. Gerekçesi ise; “ülkenin
içinde bulundu¤u koﬂullar, ﬂovenizme karﬂ› olduklar› gibi, Kürt milliyetçili¤ine de karﬂ› olmalar›” ﬂeklinde aç›kland›. Mitinge kat›l›p kat›lmama ayr› bir tart›ﬂmad›r, ancak D‹SK’in mant›¤›, 1 May›s’ta “fabrikam› seviyorum”da ifadesini bulan, kendini düzene
ispatlama mant›¤›d›r. D‹SK, böyle bir “tarafs›zl›k” ile
o çok sözünü etti¤i “toplumsal muhalefet” rolünü oynamay› b›rak›n, oligarﬂinin politikalar›na güç vermekten baﬂka hiçbir ﬂey yapm›yor.
D‹SK’e soruyoruz; 12 Eylül öncesi ve bugün faﬂist hareketin yapt›¤› ile, bugün talepleri için demokratik
eylemler yapanlar› nas›l ayn› kefeye koyuyorsunuz?
Oligarﬂinin geliﬂtirdi¤i ﬂovenist dalga ile 12 Eylül
mitingine kat›lmaman›n ne ba¤lant›s› var? Sak›n,
Genelkurmay’›n “teröre karﬂ› topyekün mücadele”
ça¤r›s›na “sol” cepheden destek olmas›n bu tav›r?
D‹SK kendini sol’dan soyutlayarak nereye gidiyor?

Haklar ve Özgürlükler Cephesi, 1
Eylül Dünya Bar›ﬂ
günü’nde, rotas›ndan sapm›ﬂ, emperyalizmin icazetine
s›¤›nm›ﬂ “bar›ﬂ” taleplerine karﬂ›, dünya ve ülkemiz gerçe¤ine dikkat çekerek, adalet talebini dile getirdi.
Önceki say›m›zda aktard›¤›m›z gösterilere ek olarak,
HÖC’lüler Mersin, Hatay, ‹stanbul 1 May›s Mahallesi
ve Ankara’da da alanlara ç›kt›lar.

Mersin HÖC Temsilcili¤i 1 Eylül günü Belediye
önünde yapt›¤› bas›n aç›klamas› ile iﬂgalin oldu¤u bir
dünyada, katliamlar›n oldu¤u bir ülkede bar›ﬂtan
sözedilemeyece¤ini belirtti.
“‹ﬂgale ve Tecrite Son”, “Hangi Bar›ﬂ? Emperyalistler ve ‹ﬂbirlikçiler ‹ﬂgal ve Tecritle Katletmeye
Devam Ediyor – HÖC” yaz›l› pankartlar› aç›p, kanl›
önlükler giyen HÖC üyeleri ad›na konuﬂan Gülbeyaz
Karaer; “Ülkemizin kentleri, sokaklar›, da¤lar› ve hapishaneleri kan gölüne çevrilmiﬂken hangi bar›ﬂtan sözedilebilir” dedi.

✔ Generallerin istekleri bitmiyor
“Yetkimiz k›s›tland›” yaygaras› ile daha fazla katletme yetkisi isteyen generallerin istekleri bitmiyor. ﬁimdi de; “öldürdü¤ümüz gerillalar› oraya gömelim,
savc›l›¤a, ailelerine haber vermeyelim” diyorlar.
Böylece kitlesel cenaze törenlerinin önü al›nacakm›ﬂ. Ahlaks›z katliamc› kafa bunlarla da s›n›rl› kalmayacakt›r. Amerikan “teröre karﬂ› savaﬂ” rüzgar›n›
arkas›na alarak, dün gizli yapt›¤› hukuksuz, kontra
yöntemlerini bu vesileyle yasal hale getirmek istiyor.

‹stanbul 1 May›s Mahallesi’nde 31 A¤ustos akﬂam› megafonlarla "1 Eylül Dünya Bar›ﬂ Günü'nde eﬂitlik, adalet, özgürlük isteyelim" ça¤r›s› yap›ld›, bildiriler
da¤›t›ld›.
1 Eylül akﬂam› ise meﬂaleli yürüyüﬂ yap›larak sloganlarla adalet talebi dile getirildi.

✔ Tiyatro bitti!

Ankara HÖC, ABD Konsoloslu¤u Önündeydi

Hükümet, “toplumun insan haklar› alan›nda bilinçlendirilmesi ve kurumsal bir yap› oluﬂturulmas›” amac›yla kurdu¤u Baﬂbakanl›k ‹nsan Haklar› Baﬂkanl›¤›’n›
la¤vetme karar› ald›. Keza, “Az›nl›k haklar› raporu”
ile iktidar›n hoﬂuna gitmeyen ﬂeyler söyleyen Dan›ﬂma Kurulu da otomatik olarak iﬂlevsiz hale gelecek.
Vitrin için kurulmuﬂtu, ﬂimdi gereksiz bir “baﬂa¤r›s›”
olarak görüldü¤ü için kapat›l›yor; her ﬂey demokrasicilik oyununa uygun seyrediyor bu ülkede.

1 Eylül Dünya Bar›ﬂ Günü dolay›s›yla Ankara HÖC
üyeleri, zulmün sorumlusu ABD Baﬂkonsoloslu¤u’na
yürüyerek tepkilerini dile getirdiler.
Ö¤len saatlerinde Yüksel Caddesi ‹nsan Haklar›
Heykeli önünde toplanan HÖC üyeleri "‹ﬂgale ve Tecrite Son - Ankara HÖC" yaz›l› pankart› açarak, ABD
Konsoloslu¤u’na yürüyüﬂe geçtiler. Eylem ABD Konsoloslu¤u önünde bas›n aç›klamas›n›n okunmas›yla sona erdirildi.

✔ Erdo¤an’dan “ba¤l›l›k” yemini

Hatay HÖC taraf›ndan Antakya Ulus Meydan›'nda
yap›lan eylemde "Hangi Bar›ﬂ? Emperyalistler ve ‹ﬂbirlikçileri Katletmeye Devam Ediyor" yaz›l› pankart
ve dövizler taﬂ›nd›. Bir HÖC’lünün üzerinde "‹ﬂgal ve
Tecrit Öldürüyor" yaz›s› olan bir kefen giydi¤i eylemde,
yap›lan konuﬂmada "bütün ülke F tipi hapishanelere
çevrilmiﬂken, yeni terör yasalar› diye nitelendirdikleri
yasalarla halk›n demokratik haklar› gasbedilirken
"Hangi bar›ﬂ? Kiminle bar›ﬂ?” sorusu dile getirildi.

Tayyip Erdo¤an, Amerikan Wall Street Journal Gazetesi’ne yazd›¤› yaz›da, Bush’un Irak politikas›n› kay›ts›z ﬂarts›z destekledi¤ini beyan ederken, “yeni
Irak idealine ba¤l› oldu¤unu” dile getiriyor. ABD politikalar›na karﬂ› ç›kanlara da “terör” diyen Tayyip,
tek kelime ile sadakat beyan›nda bulunuyor. Bunun
için de Amerikan bas›n›nda köﬂe yazarl›¤›n› tercih
etmesi ise ayr› bir uﬂakl›k ruhu olsa gerek!
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“Fidan bizler için bir meﬂale”
Uﬂak Hapishanesi’nde, DHKP-C
Davas› bayan tutsaklar› taraf›ndan
ç›kar›lan Nüktedan Mizah Dergisi’nin a¤ustos say›s›nda, ölüm orucu
direniﬂçisi Fatma Koyup›nar ile yap›lan röportaja yer veriyoruz.
Nüktedan: Bize kendini anlat›r
m›s›n?
Fatma Koyup›nar: Öncelikle
Nüktedan için bir ﬂeyler söyleyeyim. Ben ad›n› duydu¤umda en çok
"dan dan dan" k›sm›n› seviyorum.
Ben de sizleri s›k›ca kucakl›yorum. Tan›yanlar bilir, yoldaﬂlar›m›
kucaklad›m m› mengene gibi s›kar›m. Nüktedan çal›ﬂanlar›n› da ayn›
biçimde kucakl›yorum.
Kendini anlat demiﬂsiniz, ﬂimdi
ben nas›l anlatay›m kendimi? Çook
kalabal›k bir aileden geldi¤imi bir
de konuﬂmay› ve gülmeyi çok sevdi¤imi söyleyeyim. Bunlar›n d›ﬂ›nda bu soruyu cevaplamama hakk›m›
kullan›yorum. Bu hakk› nereden
kulland›n demeyin ben icat ettim.
Mazeretim de var tabi. Gebze Devlet Hastanesi, Paﬂakap›s›, Bayrampaﬂa Özel T›p derken ‹stanbul'da bir
de mahkemeye ç›kt›m ve tekrar
Gebze'ye getirildim. Arkadaﬂlar›n
hücresinin yan›na koydular. Bac›mla kal›yorum. Gelince mektup cezam›n oldu¤unu söylediler. Bugün yar›n uygulamaya baﬂlarlar. Ve yar›na
kadar cevaplamam gereken on mektup var. Bana hak verdiniz de¤il mi?
Nüktedan: Fidanca yola koyulmak nas›l bir duygu?
Fatma Koyup›nar: Fidan ölüm
orucuna baﬂlad›¤›nda Çanakkale'de
beraberdik. Ve o günlerde de hep en
öndeydi. Direniﬂçi olmay› çok istiyordu ve oldu da.
Emek vermede, direniﬂlerde hep
en öndeydi. Onun sevgisini her zaman hissederdik. Coﬂkuyla sar›l›rd›
iﬂlere ve örnek olurdu hep. Mesela
ö¤renme iste¤ini ve çabas›n› hiç
unutam›yorum. Yazd›¤› yaz›lara

emek verir, çevresindekilere düﬂüncelerini sorar ve en iyisini yapmaya
çal›ﬂ›rd›. Mütevazi ve do¤ald› Fidan. B‹Z'e kültürümüze, de¤erlerimize karﬂ› hatay› ve yanl›ﬂ› kabul
etmez, hemen dikilirdi karﬂ›s›na.
Gözü hiçbir ﬂey görmezdi o vakitler. Yapt›¤› hatalar›ysa kabul eder,
karﬂ›s›ndakine ifade etmekten çekinmez ve telafi ederdi mutlaka. Sahiplenmesini görür ve hissederdik.
'94 sonlar›ndan 19 Aral›k 2000'e kadar hep günümüz birlikte geçti. Benim için Fidan demek emek, sahiplenme, coﬂku, cüret, inanç... demektir. O bir meﬂale bizler için. Onun
ad›yla yürümek gurur veriyor insana.
Eminim bu söylediklerimi duysa
utangaçca gülümserdi. Soru Fidan'a
dair olunca anlatacaklar da bitmez
asl›nda. En iyisi yaﬂad›¤›m›z bir
olay› anlat›p bu soruya da nokta koyay›m.
Çanakkale'de Fidanlar’›n refakatçisiydim. Birgün bakt›m ço¤unluk aile görüﬂ yerindeyken Fidan
yatakhanenin kap›s›na dayanm›ﬂ,
içeriyi izliyor. Biraz ben de O'nu izledim. Sonra yan›na gittim ve sordum. “Ne o Fidan ne bekliyorsun
burada” dedim. Gülümseyerek “Fatoﬂ sen de izlesene biraz” dedi. ‹çerde yataklar›n üstünde, yerde çocuklar oynuyorlar. C›v›l c›v›llar. Her birinin ismi bir kahraman›m›z›n ismi.
Taylan, Berdan, ‹dil.... "Yar›n öbür
gün bizim isimlerimizdeki çocuklar
oynayacaklar böyle" demiﬂti.
‹ﬂte Fidan buydu. O’nu tan›d›¤›m›z için ﬂansl›y›m demekten baﬂka
ne söyleyebilirim ki...

Halklar›m›z›n öfkesi
yasalarla dizginlenemez
Nüktedan: Yeni TCK, CMK,
C‹K'le ilgili ne düﬂünüyorsun?
Fatma Koyup›nar: ‹nsanlar›
hücrelerine kadar ay›rmay› istiyor
ve planl›yorlar. Birlik olan her ﬂey
atomlar›na kadar parçalans›n, yok
olsun istiyorlar.
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Bugün emperyalizm Irak'ta, Filistin'de ve birçok ülkede nas›l çaresizce halklara sald›r›p mazlum halklar›n öfkesini büyütüyorsa, ülkemizde de ayn› çaresizlikle halklar›m›z hedef al›n›yor. Bu durumda hukuk adalet zaten beklenemez. Adaletimizi karanfillerimizle uyguluyor, C‹K'e cevaplar›n› Farukça veriyoruz. Halklar›m›z›n öfkesi yasalarla dizginlenemez.
Nüktedan: Faruk'la ilgili söylenecek çok ﬂey var kuﬂkusuz. Senin
duygular›n› da tahmin ediyoruz.
Fakat senden dinlemek isteriz?
Fatma Koyup›nar: Faruk'u
duydu¤umda ilk sözlerim Fidan'a
çok yak›ﬂt› oldu. Öyle tezcanl›, yapt›klar›yla konuﬂan... K›skanmamak
mümkün de¤il desem de, Faruk çok
yak›ﬂt› ad›m›za. Bir de helal demiﬂtim. ﬁehit düﬂmeden önce mektup
arac›l›¤›yla da olsa daha yak›ndan
tan›mak isterdim. Fakat o 26 Haziran’da Fidanca tan›tt› kendini.
Fidan'›n, Faruk'un s›cakl›¤›n›
hissediyor ve onlarla yoluma devam
ediyorum. ‹ﬂte bu duygularla hepinizi s›k›ca kucakl›yorum.

Çocuklar›m›za ‘müﬂteri’ olarak bakanlar

onlar› nas›l e¤itebilir?
15 milyon çocu¤umuz, gencimiz
bugünlerde okul heyecan› içinde.
Kimi yaz boyunca çal›ﬂt›. Okula gidebilmeleri buna ba¤l›yd› çünkü.
Okul masraflar›n› yazdan ç›karmak
zorundayd›lar.
Pedagojinin kurallar›na göre güzel bir tatil geçirip, dinlenmiﬂ, yenilenmiﬂ olarak oturmal›yd›lar o s›ralara. Oysa onlar güneﬂ do¤madan
kalkt›lar “yaz tatili” boyunca. Boyac› sand›klar›na yap›ﬂt› önceki
günden boyal› elleri. F›nd›k dallar›na, pamuk torbalar›na uzand›. Çocuk eme¤inin sudan ucuz oldu¤u
atölyelere, tamirhanelere do¤ru uykulu gözlerle koﬂarad›m yolald›lar.
Haftal›klar›n› ald›klar›nda “bu
deftere, bu kaleme” diye sayd›lar
paralar›n›. ﬁunla da sinemaya gitsem diye geçirdiler içlerinden. Bazen k›yd›lar bir sinemal›k paraya.
‹ﬂler tersinden cereyan edecekti;
hele bir okullar aç›ls›n, o zaman biraz dinleneceklerdi. Okul s›ralar›nda oturmak, k›zg›n güneﬂin alt›nda
tarlada, bahçede çal›ﬂmaktan, ya¤
içinde arabalar›n alt›nda yatmaktan
daha dinlendiriciydi çünkü!
Ama hepsi bu kadar ﬂansl› olmayacakt›. Okula devam ederken de
çal›ﬂmak zorundayd› kimileri de. Ya
geceleri uykusuz kalacak, yahut
okuldan döner dönmez çantalar›n›
at›p simit, po¤aça tepsisini, m›s›r
kovas›n›, boyac› sand›¤›n›, terazisini, selpaklar› kap›p soka¤a f›rlayacaklard›.
Peki bunca zorlu¤un, kahr›n karﬂ›l›¤› ne olacak?
Olur da tüm imkans›zl›klara ra¤men içlerinden biri ola¤anüstü “baﬂar›l›” olursa, devlet ve yüzlerce
vak›ftan, holdingten biri “ellerinden tutacakt›”. Üstün nitelikli ö¤rencileri ellerinden kaç›rmamal›yd›

tekeller. Bu ö¤renciler heba edilmemeliydi. Di¤erleri mi? Kendini göstermeyi bilen kazan›rd›. Devletin
imkanlar› hepsine yetmezdi, tekellerin imkanlar› ise öyle her önüne
gelene sunulmazd›. Ama tek tek bireyler kendini kurtarabilirdi.
Daha baﬂtan e¤itim sistemini
“kendini kurtarma yar›ﬂ›”na dönüﬂtüren sistem böyle iﬂliyor ve bu
y›l da böyle iﬂlemeye devam edecek.

Tüccar kafal› iktidar,
e¤itime de ayn› kafayla
bak›yor

kesi egemen k›l›nacakt›r. Asl›na bak›l›rsa, y›llard›r bu anlay›ﬂ geçerli
olmas›na ra¤men, toplumsal de¤erler bu anlay›ﬂ›n tamamen egemen
olmas›na ﬂu veya bu ölçüde engel
oluﬂturmakta, özellikle aile içi e¤itimde dürüstlük, onur, namuslu olmak gibi nitelikler çocuklara k›smen de olsa verilmektedir. “Birey”
yetiﬂtirmeyi hedefleyen e¤itim politikas›, bu de¤erleri tümüyle tasfiye
etmeyi amaçlayan bir sistemdir. Beyinler, çocukluktan baﬂlayarak iyice
kapitalistleﬂtirilmeli, düzene uyumlu ve itaat eden bireyler yetiﬂtirilmelidir.
Tayyip Erdo¤an, bu politikay›
ﬂöyle anlat›yordu: “Biz istiyoruz ki,
devlet yavaﬂ yavaﬂ e¤itimden çekilsin, bu iﬂ tamamen özel sektöre kals›n.” (Milliyet, 22 Temmuz 2003)
Bu anlay›ﬂ okulu ticarethane,
ö¤renciyi de ancak müﬂteri olarak
görebilir. Ki nitekim öyle görüyorlar. Böyle bir sistemde ﬂu kadar ö¤renci okuyamazm›ﬂ, ﬂöyle eﬂitsizlik,
adaletsizlik olurmuﬂ, onlar›n umurunda de¤il.
Ticarethane ve müﬂteri mant›¤›,
kay›tlar baﬂlar baﬂlamaz devreye gi-

“Bir kere insan de¤il birey yetiﬂtirmek isterim... ‹nsanla birey aras›nda fark var. Dünyadaki emsalleriyle rekabet eden bireyler yetiﬂtirmeliyiz.” (Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik, 26 A¤ustos 2004, Vatan)
Geçen y›l okullar›n aç›laca¤› dönem milli(!) e¤itimin bakan› iﬂte
böyle söylüyordu.
“‹nsan de¤il birey yetiﬂtirme”
söylemi, basit bir dil sürçmesinden
ibaret de¤ildir. AKP iktidar›n›n kapitalist bak›ﬂ aç›s›n› yans›tmaktad›r. AKP’nin ilkö¤retimde
yapt›¤› müfredat de¤iﬂikKaradeniz Temel Haklar:
liklerinin nedeni de budur.
Araya s›k›ﬂt›rd›klar› bir- PARASIZ E⁄‹T‹M HAKKIMIZ
kaç “islamc›” ö¤e de kenKaradeniz Temel Haklar, 6 Eylül günü dernek
di tabanlar›n›n gözünü
boyamak içindir. AKP’nin binas›nda kay›t paralar›na iliﬂkin bir bas›n tope¤itim politikas›, tekelle- lant›s› düzenledi.
Okullar›n aç›l›ﬂ tarihinin yaklaﬂmas›yla “barin e¤itim politikas›d›r.
¤›ﬂ”
ad› alt›ndaki soygunun da baﬂlad›¤›na dikkat
Gerici, ﬂoven bir e¤itim müfredat› zaten y›llar- çeken Temel Haklar’dan Merve Yavuz, e¤itimin
dan beri geçerli olan sis- ve bilimin halk için ve paras›z olmas› gerekti¤itemdir; ancak emperya- ni, bunun bir HAK oldu¤unu belirtti.
Aç›klama sonras› Süleymaniye Geçidi'ne malizm ve iﬂbirlikçi tekeller,
sa
kurularak “Paran Yoksa Okul Da Yok”
AKP’den daha fazlas›n›
istemektedirler. “‹nsan baﬂl›kl› bildiriler da¤›t›ld›. Dernek üyeleri, hafta
yetiﬂtirmek” anlay›ﬂ› ta- boyunca bu bildirileri da¤›tmaya, e¤itimdeki
mamen terk edilerek yeri- soygunu protesto etmeye devam edeceklerini
ne “birey yetiﬂtirme” il- aç›klad›lar.
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ÇOCUKLARIM
riyor ve ö¤renci o okulun kap›s›ndan mezun olup –veya at›l›p– ç›k›ncaya kadar da hep karﬂ›s›nda oluyor.
Halk›n gözünün içine baka baka her
y›l “kay›t paras› al›nmayacak” diye
aç›klamalar yap›p, genelgeler yay›nlarlar, ama sistem de¤iﬂmez.
Çünkü düzenin “e¤itim sistemi”
aç›k; okullar ve beyinler kapitalistleﬂtirilecek! Hem KAR edilecek,
hem çocuklar›m›z sömürü düzeninin itaatkar D‹ﬁL‹LER‹ haline
getirilecek.
AKP de canla, baﬂla iﬂte bunu
yapmaya çal›ﬂ›yor. Bu ülkede laflara de¤il, icraata bakacaks›n›z.
AKP’nin 23 Kas›m 2002’de
TBMM’ye sundu¤u hükümet program›n›n “e¤itimle” ilgili bölümünde
bak›n neler neler yaz›yordu: “Özgür düﬂünen ve ba¤›ms›z karar verebilen, yeniliklere aç›k, özgüven
sahibi, yaﬂama olumlu bakan, sorun
çözen, iletiﬂim ve organizasyon yetene¤i geliﬂmiﬂ, bilim ve teknoloji
üretebilen, içinde yaﬂad›¤› toplumun de¤erlerine duyarl›” ö¤renciler yetiﬂtirmeyi hedefliyorlarm›ﬂ..
(Bilim E¤itim Toplum Dergisi, say›:1)
Kimbilir nereden oldu¤u gibi
kopyalay›p yazm›ﬂlar. Fakat aç›k
ki, iktidarda üçüncü y›l›n› yaﬂayan
AKP’nin yapt›klar›n›n bunlar›n tek
bir kelimesiyle ilgisi yoktur.
Tam tersine; “Özgür düﬂünen ve
ba¤›ms›z karar verebilen, özgüven
sahibi” ö¤renciler, AKP’nin polisinin coplar›yla karﬂ› karﬂ›ya kal›yorlar. Demokratik lise isteyen, halk
için bilim, e¤itim isteyen ortaokullu, liseli ö¤renciler, okulda daya¤a,
gerici uygulamalara karﬂ› ç›kanlar,
yani “bireycileﬂmeyen”ler yani
beyni kapitalistleﬂmeye direnenler,
“terörist” muamelesi görüyor. Okul
müdürleri, polisle iﬂbirli¤i içinde
ö¤rencileri tehdit ediyor, gözalt›na
ald›r›yorlar.
Bu düzende ö¤rencilerimiz hiç
bir zaman özgür, okullar hiçbir zaman demokratik olmad›. Laikliklerinin, dinciliklerinin hiçbir önemi
yoktur. 12 Mart’›n kapatt›¤› ‹mam
Hatip Liseleri’nin “orta!” bölümlerini açan Ecevit iktidar›d›r. ‹ktidar›

döneminde en fazla ‹HL açan bugünlerde laikçilerin baﬂ›na geçmeye çal›ﬂan Demirel’dir. Ve ﬂimdi
okullar› “özel sektöre” b›rakal›m
diyen, islamc› geçinen Tayyip’tir.

Bu sistem,
çocuklar›m›z› “adam”
etmez, köleleﬂtirir!
‹ﬂte böyle çocuklar; sizi bekleyen iﬂte böyle bir e¤itim sistemi.
Bu sistemi de iﬂte böyle kafalar›n›n bir yan› tüccar gibi çal›ﬂan, kafalar›n›n öteki yan›nda da faﬂizm
özlemleri olan politikac›lar yönetiyor. Bu e¤itim sistemi sizi “okutur” ama “adam” etmez.
Bu sistem, bu müfredat, çocu¤u çocuklu¤undan, insan› insanl›¤›ndan, adam› adaml›¤›ndan
ç›kar›r. Bu e¤itim sisteminde bu
yüzden iki türlü baﬂar› var; e¤er
sömürücü, adaletsizlik, eﬂitsizlik
düzenine boyun e¤en bir “adam”
olursan›z, düzen bunu “baﬂar›” sayar. Ama as›l baﬂar› ise, bu okullarda okusan›z bile, beyninizi ve
yüre¤inizi, adaletsizliklere, eﬂitsizliklere kapatmakt›r. Söyledikleri her ﬂeyi sorgulay›n, haks›zl›¤a,
eﬂitsizli¤e karﬂ› ç›k›n. Dayaktan,
s›n›fta b›rak›lmaktan, hatta okuldan at›lmaktan korkmay›n! Korkarsan›z e¤er, onlar›n istedi¤i gibi
köleleﬂiyorsunuz demektir.
Ne çocuklu¤unuzda, ne delikanl›l›¤›n›zda veya genç k›zl›¤›n›zda, ne de büyüdü¤ünüzde köle
olmay› kabul etmeyin; ruhu köle
olanlar, “adam” olamazlar.
Okullar aç›l›yor. Bu y›l ilkö¤retimde okuyacak çocuklar›m›z›n say›s› 11 milyon. Liselerde de 5 milyon gencimiz okuyacak. Ve bu ülkede yine okula gidemeyen milyonlarca çocuk kalacak geride. Sadece
geçen y›l, okul yaﬂ› geldi¤i halde
738 bin çocuk ilkö¤retime baﬂlayamad›. Baﬂlayanlardan 110 bini de
terketti. Bu ülkenin en büyük ﬂehirlerinde milyonlarca okuma yazma
bilmeyen var. Ve onlar hala ilkokullardan üniversitelere kadar okullar›
ticarethaneye dönüﬂtürüp kap›lar›
yoksullara kapatmakla meﬂgul.
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Sizi yoklama defterinden ö¤renmedim
Haylaz çocuklar›m
S›n›f›n en devams›z›n›
Bir sinema dönüﬂü tan›d›m
Koltu¤unda sat›lmam›ﬂ gazeteler
Dumanl› bir salonda
Kendime göre karﬂ›larken akﬂam›
Nane ﬂekeri uzatt› en tembeliniz
Götürmek istedi küfesinde
Elimdeki ›spanak demetini
En dalg›n› s›n›f›n
Ço¤unuz semtine u¤ramaz oldu okulun
Palto ayakkab› yüzünden
Kiminiz limon satar Bal›kpazar›'nda
Kiminiz Tahtakale'de çayc›l›k eder
Biz inceleyedural›m aç tavuk hesab›
Tereya¤›ndaki vitamini
Kalorisini taze yumurtan›n
Karﬂ›l›kl› neler ö¤renmedik s›n›fta
Çevresini ölçtük dünyan›n
Hesaplad›k y›ld›zlar›n uzakl›¤›n›
Orta Asya'dan konuﬂtuk
Laf k›tl›¤›nda
Birlikte neler düﬂünmedik
Burnumuzun dibindekini görmeden
Bulutlara m› kar›ﬂmad›k
Güz rüzgarlar›nda dökülmüﬂ
Hasta yapraklara m› üzülmedik
Serçelere mi ac›mad›k k›ﬂ günlerinde
Kendimizi unutarak...
R›fat Ilgaz
Çünkü emperyalizmin ve iﬂbirlikçi
tekellerin ç›karlar› böyle gerektiriyor. 1949’lardan beri, her ﬂey emperyalizme göre ﬂekillendirilmiﬂtir.
Dün ABD’li uzmanlar düzenliyordu
e¤itim sistemini, ﬂimdi AB uzmanlar›. Sonra da bu e¤itimin ad›na
“milli e¤itim” diyorlar.
Çocuklar›m›z, gençlerimiz, insan› “adam” edecek e¤itim, halk için
e¤itimdir. Böyle bir e¤itimi de bu
iﬂbirlikçiler, gericiler veremez. Keﬂke anneleriniz, babalar›n›z böyle bir
e¤itimi verecek bir halk iktidar›n›
kurabilselerdi. Ama olmad›. Bu görev de sizin ﬂimdi.

lhak
mha
As milasyon

80 y›ll›k
Kürt
politikas›

Bölüm 4

de¤iﬂimler
bilinmeden
Kürt sorunu
kavranabilir
mi? Kürt sorununun çözümü bulunabilir mi?
***
Bunlar›
k›saca hat›rlatt›ktan son-

Kürt aﬂiretlerine birer mektup göndererek, onlar› kurtuluﬂ mücadelesine ve bir süre sonra yap›lacak Sivas
Kongresi’ne kat›lmaya ça¤›rd›.
Mektuplarda birlikte mücadele edilmesi gerekti¤i vurgulan›rken, Kürdistan Teali Cemiyeti’nin yürüttü¤ü
faaliyetlerden ve "d›ﬂ devletlerin"
oyunlar›na gelinmemesinden özellikle bahsedilmekteydi.
Ancak bu mektuplara Kürt aﬂiretlerinin birço¤u ilgisiz kald›. Bu

‘Vurun Kürt Uşağı Namus Günüdür’
Yaz› dizimize, “Kürt sorunu”nun
tüm canl›l›¤›yla gündemde oldu¤u,
reddedilemez Kürt halk› gerçe¤ine
ra¤men “tek millet” demagojilerinin yeniden piyasaya sürüldü¤ü bir
dönemde devam ediyoruz.
Egemen s›n›flar›n çeﬂitli kesimleri, Kürt sorununun olup olmad›¤›nda
veya varsa, nas›l bir sorun oldu¤unda
kay›kç› kavgas›n› sürdürüyorlar. Kimi diyor ki, “Kürt sorunu yok, sorun ekonomiktir”, kimi diyor ki,
“Kürt sorunu de¤il, terör sorunu
var...” Kimi diyor ki, “hiçbir sorun
yok, d›ﬂ güçler kar›ﬂt›r›yorlar...”
Sorunun olup olmad›¤›n›n da,
sorunun niteli¤inin ne oldu¤unun da
cevab›, dört haftad›r anlatt›¤›m›z ve
anlatmaya devam edece¤imiz tarihin içindedir. Bu tarihsel gerçekler
bilinmeden veya bu gerçekler inkar
edilerek, sorun tan›mlanamaz.
Bu tarih, Kürt gerçekli¤inin kan›t› oldu¤u gibi, “Kürt sorunu”nun
da nas›l, kimler taraf›ndan yarat›ld›¤›n›n anlat›m›d›r.
Bu dizimizin ilerleyen bölümlerinde görece¤iniz gibi, “Kürtler’in
›rki, içtimai, geleneksel haklar›n›”
tan›yan anlaﬂmalar›n alt›nda Mustafa Kemal’in imzas› oldu¤u gibi, inkar›n alt›nda da ayn› imza vard›r. Ve
öte yandan yine bu bölümde görece¤iniz gibi, “Türk uﬂa¤›” iﬂgalcileri
Akdeniz’e dökerken “Kürt uﬂa¤›” da
iﬂgalcilere Antep’i, Urfa’y› dar etmekteydi.
Bu tarih, tarihteki bu gel-gitler,

ra, 3. bölümde kald›¤›m›z yerden,
“Kürtler’in Anadolu Kurtuluﬂ Savaﬂ›’ndaki Yeri”nden devam edelim
ﬂimdi.
Kürtler’in Kurtuluﬂ Savaﬂ›’na
kat›l›m›, en somut ifadesini, Anadolu çap›nda örgütlenmiﬂ olan Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri’nden biri
olan Vilayet-i ﬁarkiye Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti’nde (VﬁMHC) buluyordu. Emperyalist iﬂgale karﬂ› silahl› birlikler oluﬂturulmas› karar›n›
alan VﬁMHC, bu yan›yla emperyalist çözümlerden medet uman bir
politikay› savunan Kürdistan Teali
Cemiyeti’nden farkl› bir konumdayd›.
23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi’ne Kürt delegeler
de kat›ld›. 5 ilden 54 delegenin kat›l›m›yla baﬂlayan kongre’de Bitlis 3,
Erzurum 23, Sivas 10, Trabzon 16,
Van 2 delege ile temsil edildi. Elaz›¤, Diyarbak›r ve Mardin'de seçilen
delegeler ise ‹stanbul hükümeti yanl›s› valilerin engellemeleri sonucu
kongreye kat›lamad›lar.
Kongreye kat›lan Kürt delegelerinin say›s› 22'dir. Kongrede seçilen
ve 9 kiﬂiden oluﬂan temsil heyetinde
de 3 Kürt yerald›. Kongrede Trabzon, Erzurum, Sivas, Diyarbak›r,
Harput, Van, Bitlis illerinin emperyalist iﬂgale karﬂ› savunulmas› kararlaﬂt›r›ld›. Her türlü manda yönetimi reddedildi.
Erzurum Kongresi sonras›nda
Mustafa Kemal 10 A¤ustos 1919'da
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ilgisizli¤in baﬂl›ca nedenleri, Erzurum Kongresi’nde Kürtler’in haklar› konusunda beklentilerin karﬂ›lanmam›ﬂ olmas›, M. Kemal'in ittihatç›l›¤› noktas›nda duyulan kayg›lar
ve padiﬂaha karﬂ› söylemlerdi.
Sivas Kongresi çal›ﬂmalar›n›n
yürütüldü¤ü günlerde Anadolu'da
birçok önemli geliﬂme yaﬂan›yordu.
Bat› Anadolu'da Yunan birliklerinin
ilerleyiﬂi sürerken, Frans›zlar Mersin'e asker ç›kard›lar. Karadeniz'de
ise ‹ngiliz ve Yunan filolar› dolaﬂ›yordu. Kongre bu koﬂullarda topland›. Ancak yukar›da belirtti¤imiz gibi, Kürt temsilcileri bu Kongre’ye
fazla kat›lmad›lar.
Kongreye ça¤r›l› olanlar aras›nda Koçgiri Ayaklanmas›’na da kat›lm›ﬂ olan Aliﬂan Bey ve Nuri Dersimi de bulunmaktayd›. Koçgiri aﬂiretleri kongreye kat›lmasa da Mustafa Kemal'le Aliﬂan Bey aras›nda
bir görüﬂme gerçekleﬂir. Bu görüﬂme, Kürt liderlerin ABD’nin Kürt
çözümüyle, Kurtuluﬂ Savaﬂ›’na
kat›lmak aras›nda yaﬂad›klar› ikilemi de gösterir.
Nuri Dersimi bu görüﬂmeyi ﬂöyle anlatmaktad›r;
"Bu faaliyet dönemimizde Mustafa Kemal... Benim Dersim milletvekili, Aliﬂan Bey'in ise Zara milletvekili s›fat›yla kendisiyle iliﬂki kurmam›z› talep etti. Aliﬂan Bey'i gönderdik. Mustafa Kemal Aliﬂan
Bey'e; 'Ne amaçla çal›ﬂt›¤›n›z› biliyorum, bir kez de bizzat sizden duy-

mak istiyorum' demiﬂ. Aliﬂan Bey;
'Amerikan Cumhurbaﬂkan› Wilson
Prensipleri'ne göre Vilayeti ﬁarkiye'nin Kürt nüfusunun yo¤unlukta
bulundu¤u do¤u illerinin Ermeniler’e verildi¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Bu
karara karﬂ› Do¤u ‹lleri'nde örgütlenmek ve Kürt nüfus yo¤unlu¤unu
meydana koyarak vatan›m›z›n Ermeniler’e verilmesini red etmek için
çal›ﬂmakta oldu¤umuzu' bildirmiﬂ.
M. Kemal cevap olarak: 'Wilson
Prensipleri’ni millet paçavra yapm›ﬂ, atm›ﬂt›r. Sizi Sivas temsilcisi,
Baytar Nuri'yi de Dersim temsilcisi
s›fat›yla ileriye hareket etmenizi
görmek isterim', demiﬂtir. Bunun
üzerine Aliﬂan Bey Sivas'tan dönmüﬂ, Milli mücadelede azimkar bir
arzuyla çal›ﬂmaya devam etmiﬂtir."
(Hat›rat›m, N. Dersimi, syf, 98-99)
Erzurum ve Sivas Kongreleri
Kurtuluﬂ Savaﬂ› için önemli bir kilometre taﬂ› olmas›na ra¤men, di¤er
uluslar›n ve Kürtler’in haklar› bu
kongrelerde esasl› bir ﬂekilde yer
bulmam›ﬂt›r.
Tam tersine, Sivas’ta oybirli¤iyle
al›nan kararda, “Mondros Silah B›rak›lmas›’yla belirlenmiﬂ s›n›rlar
içinde kalan alan›n tek bir bütünlük
oluﬂturdu¤u ve bu alan›n hiçbir parças›n›n hangi nedenle olursa olsun
Osmanl› Devleti’nden kopar›lamayaca¤›” belirtiliyor (Türkiye Ulusal
Kurtuluﬂ Savaﬂ› Tarihi, syf. 94-95)
ve Kemalistler daha o günden, iﬂgale karﬂ› mücadeleden hareketle az›nl›klar›n ulusal hareketini önlemenin,
yeni do¤an Türkiye'nin gündeminden ulus sorununu ç›karman›n zeminini oluﬂturuyorlard›.

Binbaﬂ› Noel ve Kürt
sorununda ‹ngiliz
parma¤›
Bir ‹ngiliz ajan› olan Binbaﬂ›
Noel'in faaliyetleri, emperyalizmin
böl-parçala politikas›n›n karakteristik bir özeti gibidir.
Binbaﬂ› Noel 1919 y›l›nda Kürdistan'a geldi; Nusaybin'den Diyarbak›r'a kadar olan bölgeyi dolaﬂt›.
Çeﬂitli aﬂiret reisleriyle görüﬂmeler
yapt›. Noel, "Özel Görev Günlü-

¤ü"nde bu ziyareti ﬂöyle anlat›yor.
"11 Nisan: Geceyi Miranl› Mustafa Paﬂa'n›n o¤lu Naif Bey'le geçirdim. (...) san›yorum kendisine sunaca¤›m›z ﬂartlar›n çok a¤›r olmamas›
durumunda yola gelecek ve mesele
ç›karmayacakt›r.
12 Nisan: Nusaybin Kazas› s›n›rlar›na girdim. (...) Süleymaniye'dekilerden farkl› olarak bu aﬂiretlerde
milli hisler ya hiç yoktur ya da çok
azd›r ve bunlar biraz güç gösterdi¤i
ve bir genel af ilan edildi¤i taktirde
her türden yönetimi kabul etmeye
haz›rd›rlar.
(...) Genel olarak, mevcut durumda, bir ‹ngiliz iﬂgalinin ciddi bir
aﬂiret muhalefeti tehlikesiyle karﬂ›laﬂmayaca¤›n› düﬂünme e¤ilimindeyim." (‹ngiliz Belgeleri’nde Kürdistan, Ahmet Mesut, syf. 69-73)
Binbaﬂ› Noel 1919 y›l›n›n yaz
aylar›nda ikinci kez Anadolu'ya geldi. "Resmi" olarak padiﬂah taraf›ndan Türk, Kürt ve Ermeni nüfusunu
yerinde araﬂt›rmak için görevlendirilmiﬂti. Ama yürüttü¤ü faaliyetlerin
niteli¤i farkl›yd›. Noel’in, Bedirhani
aﬂiretinin ileri geleni olan Malatya
Mutasarr›f› Halil Rami Bey, çeﬂitli
aﬂiretlerin reisleri ve Harput Valisi
Ali Galip Bey’le yapt›¤› görüﬂmelerin ard›ndan Halil Rami Bey kendini Kürdistan Hükümdar› ilan etti.
"Ba¤›ms›z Kürdistan"›n ilkelerini
aç›klad›. ‹ngilizler bu oyunla yeni
örgütlenmeye baﬂlayan kurtuluﬂ mücadelesini bölmek istiyorlard›. Fakat
belirtmek gerekir ki, Kürtler’in büyük ço¤unlu¤u bu harekete kat›lmad›lar.
Binbaﬂ› Noel’in yönlendirdi¤i
aﬂiret reisi kendisini Kürdistan Hükümdar› ilan ederken, yine Noel’in
yönlendirdi¤i Harput Valisi Ali Galip Bey de Sivas Kongresi'ni basmak için haz›rl›k yap›yordu.
Bu s›rada süren Sivas Kongresi'nde bulunan Kemalistler, Binbaﬂ›
Noel'in Kürtler’i bir ayaklanma için
k›ﬂk›rtmaya çal›ﬂt›¤›n› söyleyerek
bu hareketlenmeye hemen müdahale ettiler. Elaz›¤'dan, Sivas'tan askeri birlikler Malatya'ya gönderildi.
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“Kürdistan Hükümdarl›¤›” ilan
eden aﬂiret güçleri çabuk da¤›ld›lar.
Kürt aﬂiretleri Kahta'ya geçerek,
Halep'teki "‹ntelligence Service"
Ajan› G. Bell'e yard›m için baﬂvuruda bulundular. Malatya'da Ali Galip
Bey yan›ndakilerle birlikte ‹ngilizler'in bulundu¤u Urfa ve Halep'e çekildi. ‹ngilizler’e güvenilerek giriﬂilen bir “ba¤›ms›zl›k” denemesi daha, hüsranla sona ermiﬂti.

Amasya Protokolü:
Tutulmayan vaatler!
22 Ekim 1919'da imzalanan
Amasya Protokolü, Milli Kurtuluﬂ
Mücadelesi’nin ‹stanbul hükümeti
taraf›ndan resmi olarak kabul edildi¤i ilk anlaﬂmad›r. Bu protokolün
ikinci önemli noktas› ise, Kürtler’e
"›rki-kültürel haklar›"n›n verilmesinin kabul edilmesidir.
Sivas Kongresi'nden sonra tüm
Anadolu'da iﬂbirlikçi padiﬂaha ve
Damat Ferit Paﬂa Hükümeti’ne karﬂ›
tepki giderek büyüyordu. ‹ﬂgalci emperyalist devletler de Damat Ferit Paﬂa Hükümeti’nin halk›n gözünden
düﬂtü¤ünü, di¤er taraftan Kemalistler’in Anadolu'daki etkinli¤inin giderek yay›ld›¤›n› görüyorlard›. Bu durum karﬂ›s›nda ‹ngilizler Kemalistler’le iliﬂki kurma yollar› aramaya
baﬂlad›lar. Bunun bir arac› olarak da
‹ngilizler Damat Ferit Paﬂa'y› görevden al›p yerine Ali R›za Paﬂa'ya hükümet kurdurdular.
Bunun üzerine 20-22 Ekim
1919'da Amasya’da ‹stanbul Hükümeti’yle Heyeti Temsiliye ad›na M.
Kemal, Rauf Orbay ve Bekir Sami
Bey’in kat›ld›¤› bir toplant› yap›ld›.
Çeﬂitli konularda anlaﬂma sa¤land›
ve beﬂ ayr› tutanak imzaland›.
Var›lan anlaﬂmaya göre Kemalistler emperyalistlere yönelik sald›r›lar›n› durdururken, ‹stanbul Hükümeti ise Mondros Antlaﬂmas›'yla belirlenen s›n›rlar›n korunmas›n› savunacakt›.
Milli Kurtuluﬂ Mücadelesi’nin
‹stanbul Hükümeti taraf›ndan resmi
olarak kabul edildi¤i Amasya Protokolü'nde bir gündem maddesi de
Kürtler’dir.

Gerçekte protokolde ikili bir yan
vard›r. Birinci olarak Kürtler’in ayr›lmas›n›n mümkün olmad›¤› belirtilmekte, ve ancak buna ba¤l› olarak
baz› haklar tan›nmas›ndan sözedilmektedir. ﬁöyle ki:
"1-Beyannamenin birinci maddesinde Osmanl› Devleti'nin düﬂünülen ve kabul edilen s›n›r›n›n, Türk
ve Kürtler’in oluﬂturduklar› araziyi
içine ald›¤› ve Kürtler’in Osmanl›
toplumundan ayr›lmas›n›n imkans›zl›¤› izah edildikten sonra, ... Bununla beraber Kürtler’in serbest
(özgürce) geliﬂmelerini sa¤layacak
ﬂekilde sosyal ve geleneksel haklar
yönünden imtiyazlara nail olmalar›
desteklenip, yabanc›lar taraf›ndan
Kürtler’in ba¤›ms›zl›¤› ad› alt›nda
yap›lmakta olan yay›nlar›n önüne
geçmek için de bu noktan›n ﬂimdiden Kürtlerce bilinmesi uygun görüldü." (1962 y›l›nda yay›nlanan
"Tarih Vesikalar›" Dergisi’nden aktaran ‹smail Beﬂikçi)
Kemalistler’in Kürtler’in haklar›yla ilgili en önemli taahhütlerinden
biri Amasya Protokolü ile belgelenmiﬂtir. Fakat Amasya Protokolü’nün Kürtler’le ilgili taahhütlerinin belirleyici yan›, Kürtler’i emperyalistlerin kullanmas›n› önlemek
için Kürtler’e vaatlerde bulunmaktan ibaretti. Emperyalist iﬂgalin
sona erdirilmesiyle bu tehlike büyük

Karay›lan Türküsü
At›na binmiﬂ de elinde dizgin
Vard›¤› cephede hiç olmaz bozgun
Çeteler içinde Y›lan'›m azg›n
Vurun Kürt uﬂa¤› namus günüdür.
Sürerim sürerim gitmez kadana
Frans›z kurﬂunu de¤mez adama
Benden selam söylen nazl› anama
Vurun Kürt uﬂa¤› namus günüdür
Karay›lan der ki harbe oturak
Kilis yollar›ndan kelle getirek
Nerde düﬂman varsa orda bitirek
Vurun Kürt uﬂa¤› namus günüdür

ölçüde ortadan kalk›nca, Kemalistler de bu vaatlerini rafa kald›rm›ﬂlard›r. (O kadar ki, protokoldeki bu
taahhütler uygulanmad›¤› gibi, inkarc› ve asimilasyoncu yönetim,
sonraki y›llarda yay›nlanan çeﬂitli
belgelerden, hatta Mustafa Kemal’in Nutuk adl› kitab›ndan bile,
bu maddeleri veya maddelerin baz›
cümlelerini ç›karm›ﬂt›r.) Kemalistler’i bu vaatlerini uygulamaya zorlayacak örgütlü bir Kürt ulusal hareketinin olmay›ﬂ› nedeniyle de, protokol
hiçbir zaman hayat bulmad›.

“Vurun Kürt uﬂa¤›,
namus günüdür”
Vaatler tutulmayacak da olsa, elbette Kürtler’in o gün Kurtuluﬂ Savaﬂ›’na daha yayg›n biçimde kat›l›m›nda etkili olmuﬂtur. Özellikle Kilikya cephesinde Frans›zlar’a karﬂ›
verilen mücadelede Kürtler önemli
rol üstlendiler. Kimi zaman Kuvay-i
Milliye Birlikleri’ne kumanda ettiler. Aﬂiretlerin milis güçleriyle Frans›z, ‹ngiliz, ‹talyan ve Yunan iﬂgalcilere karﬂ› savaﬂt›lar. Antep savunmas›ndaki Kürtler için söylenen
"vurun Kürt uﬂa¤› namus günüdür"
sözü o zamanlara aittir. Türk-Irak s›n›r›ndaki ve Cizre, ﬁ›rnak bölgesindeki Kürtler de s›k s›k ‹nglizler’le çat›ﬂt›lar.
Kurtuluﬂ Savaﬂ›'n›n önemli cephelerinden biri olan Urfa'da bulunan
birçok aﬂiret de aktif olarak mücadeleye kat›ld›. Daha sonra ﬁeyh Sait
Ayaklanmas›’nda as›lacak olan Bitlis mebusu Yusuf Ziya ve Hasan
Hayri, Hamidiye Alaylar› eski komutanlar›ndan Cibranl› Halit, 1929
A¤r› ‹syan›’n›n önderi General ‹hsan Nuri Bey, Kurtuluﬂ Savaﬂ›’na
kat›lan Kürt önderler aras›ndad›r.
Çeﬂitli Kürt aﬂiretlerinin yan› s›ra Hamidiye Alaylar›'ndan kimi aﬂiretler de Kurtuluﬂ Savaﬂ›'n›n Do¤u
Cephesi'nde yerald›lar. Bu cephenin
komutan› olan Kaz›m Karabekir,
Hamidiye Alaylar›’n› Kafkaslar’a
karﬂ› ve keza Kemalistler’e karﬂ›
olan Kürt hareketleri ezmek için de
kullanmay› planl›yordu. Fakat Kaz›m Karabekir bu amac›na ulaﬂama24
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d›. Hamidiye Alaylar› zamanla Kemalistler’le ters düﬂerek yer yer
ayakland›lar. Bu ayaklanmalar içerisinde en önemli olan yukar›da da
ad›n› belirtti¤imiz Cibranl› Halit
Bey'in ayaklanmas›d›r. Cibranl› Halit Bey, 1920 y›l›nda Varto, Karl›ova, Malazgirt, Bulan›k ve H›n›s ilçelerindeki, aﬂiretlerin ileri gelenleriyle görüﬂerek kendine ba¤l› aﬂiretleri silahland›rd›. Yap›lan görüﬂmelerde TBMM Milletvekili Yusuf Ziya ve arkadaﬂlar› arac›l›¤›yla Milletler Cemiyeti'ne baﬂvurup, "ba¤›ms›zl›k" kazanma konusunda anlaﬂt›lar. Ayaklanma esas olarak kendi gücüne, Kürtler’in birli¤ine de¤il, emperyalistlerin Milletler Cemiyeti
arac›l›¤›yla yapaca¤› müdahaleye
bel ba¤lam›ﬂt›. Kemalistler bu ayaklanmay› bast›rd›lar.

Hakl› taleplerden gerici
bir konuma savruluﬂ
Kürtler’in Kurtuluﬂ Savaﬂ› dönemindeki en önemli ayaklanmalar›
Koçgiri Ayaklanmas›’d›r.
Kürtler’in talepleri hakl›yd› ama
ayaklanman›n zaman› onu gerici bir
konuma sürüklemiﬂti.
Ayaklanmaya önderlik eden
Koçgiri Aﬂireti Hafik, Zara, ‹mranl›,
Suﬂehri, Refahiye, Divri¤i, Kangal,
Ovac›k ve Kuruçay ilçelerini çevreleyen 135 köye yay›lm›ﬂt›. Aﬂiret reislerinden Haydar Kürdistan Teali
Cemiyeti'nin ‹mranl› ﬂubesini kurmuﬂ, ayaklanman›n önderi Dersim'in Hasanan Aﬂireti’nden Aliﬂer
de derne¤in sekreterli¤ine getirilmiﬂti. Ayr›ca ‹stanbul'dan gelen Nuri Dersimi de haz›rl›klara kat›l›yordu. 1920’nin baﬂlar›nda Koçgiri,
Malatya, Dersim, Erzincan, Elaz›¤
gibi bölgelerde faaliyet yürüten Aliﬂer, Seyid R›za ile temasa geçerek
ayaklanma haz›rl›klar›na giriﬂti. Yürüttü¤ü çal›ﬂmalar Kürtler aras›nda
destek gördü. S›rf Bat› Dersim cephesinde 45 bin kiﬂilik bir kuvvet
ayaklanmaya haz›r hale getirildi.
Ayaklanma haz›rl›klar› sürdürülürken küçük çapl› sald›r›lar da düzenlenerek hem çeﬂitli stratejik yerler
ele geçiriliyor, hem de cephane ihti-

yac› karﬂ›lan›yordu.
Ankara Hükümeti bu geliﬂmeler
karﬂ›s›nda önce Kürtler’in taleplerine karﬂ› ç›kmad›klar›n› söyleyerek
oyalama taktiklerine baﬂvurdu. Bu
amaçla Koçgiri Aﬂireti Reisi Aliﬂan'›
Refahiye Kaymakaml›¤›’na, kardeﬂi
Haydar'› da Ümraniye Müdürlü¤ü’ne atad›.
15 Kas›m 1920'de Hozat'ta toplanan Kürt önderleri Ankara
Hükümeti’ne bir nota göndererek,
“Kürtler’e özerklik” tan›y›p tan›mayacaklar›n› hemen aç›klamas›n› istediler.
Nota’da ayr›ca “Elaziz, Malatya,
Sivas ve Erzincan m›nt›kalar› hapishanelerinde mevcut bütün Kürt mevkuflar›n›n hemen serbest b›rak›lmas›, Kürt ço¤unlu¤u bulunan m›nt›kalardan Türk hükümeti idare memurlar›n›n çekilmesi, Koçgiri m›nt›kas›na gönderildi¤i haber al›nan askeri
müfrezelerin derhal geri al›nmas›"
isteniyordu. (Aktaran, Kürtler ‹syan-› Tenkil, H›d›r Göktaﬂ, syf. 39 )
Ankara Hükümeti bu sorulara
cevap vermedi. Fakat ipleri de tamamen koparmad›. Oyalama manevralar›na devam etti. Bu amaçla Dersim'e bir heyet gönderildi. Fakat
Dersim aﬂiretleri bu heyeti kabul etmeyip kovarak çektikleri bir telgrafla Ankara Hükümetine meydan okudular:
"Ankara Büyük Millet Meclisi
Riyasetine
Sevre muahedesi mucibince;
Diyarbekir, Elaziz, Van ve Bitlis vilayetlerinde müstakil bir Kürdistan
teﬂekkül etmesi laz›m geliyor, binaenaleyh bu teﬂkil edilmelidir, aksi
taktirde bu hakk› silah kuvvetiyle almaya mecbur kalaca¤›m›z› beyan
eyleriz." (Kürtler ‹syan-› Tenkil, H›d›r Göktaﬂ, syf, 39-40 )
Bu aç›kça savaﬂ ilan›yd›. Kemalistler bölgeye askeri sevkiyat baﬂlatt›¤› için bir an önce ayaklanman›n
da baﬂlat›lmas› gerekiyordu. Fakat
aﬂiretler ars›nda tam bir organizasyon kurulmuﬂ de¤ildi. Zorlu k›ﬂ koﬂullar› da ayr›ca önemli bir sorun
durumundayd›. A¤›r k›ﬂ koﬂullar›

nedeniyle Dersim ve Koçgiri
aras›nda ba¤lant› kopmuﬂtu.
Ayaklanman›n baﬂlat›lmas›
Kemalistler’in Koçgiri ‹syan›’n› basfikri a¤›rl›kta olmas›na ra¤- t›rmak için gönderdi¤i orduya ilk “kontra”
men mevcut koﬂullardan do- örgütlenmelerden biri olan ve Rumlar’a,
lay› ayaklanman›n baharda komünistlere karﬂ› katliamlar gerçekleﬂtiren
baﬂlat›lmas› kararlaﬂt›r›ld›.
Topal Osman Çetesi’ni katmas› ve ordunun
Kemalistler’in yönetimin- baﬂ›ndaki Nurettin Paﬂa'n›n o zaman birlikdeki Ankara Hükümeti ise lerine yaz›l› olarak verdi¤i talimat, Kürtler’e
Kürt aﬂiretlerinin içinde bu- karﬂ› ony›llarca uygulanacak politikan›n o
lundu¤u durumun fark›nday- günlerden nas›l ﬂekillendirildi¤inin de gösd›. Bunun için bir taraftan as- tergelerinden biriydi:
keri haz›rl›klar›n› sürdürür"... isyan ve eﬂk›yal›kta ayak direyenlerin
ken di¤er taraftan da çeﬂitli mallar›na el konulacak ve en yak›n hükümet
manevralarla ayaklanma baﬂ- merkezine teslim ile evleri y›k›l›p yak›lacaklamadan Koçgiri aﬂiretlerini t›r. Ayaklanmada ve eﬂk›yal›kta direnenler
bölmeye yöneldi. Nitekim tek kiﬂi olmay›p köy halk› olduklar› taktirde
kendilerine milletvekilli¤i bu iﬂlem bütün köy için uygulanacakt›r."
teklif edilen Diyap A¤a, Me- (Kürter, ‹syan-› Tenkil, H›d›r Göktaﬂ, syf. 4)
ço A¤a, Kangoo¤lu Ahmet
Remzi ve Binbaﬂ› Hayri vaatSivas'ta ola¤anüstü mahkeme kulere inanarak Kemalistlerle birlikte
ruldu. Yap›lan yarg›lama sonucunda
oldular. Dersim mebusu yap›larak
kimisinin g›yab›nda 114 kiﬂi hakAnkara'ya getirildiler.
k›nda idam cezas› verildi.
Ankara Hükümeti art›k sald›r›
Koçgiri Ayaklanmas› tamamen
için f›rsat kolluyordu. Dersim'den
hakl› talepler üzerinde geliﬂmiﬂtir.
yard›m alamayan Koçgiri aﬂiretleri
Fakat Türkler’in ve Kürtler’in yaﬂabu durum karﬂ›s›nda 6 Mart 1921’de
d›klar› tüm topraklar emperyalist
ayaklanmay› baﬂlatt›lar. Ümranidevletler taraf›ndan iﬂgal edilmiﬂtir.
ye'ye bir sald›r› düzenlenip ilçe ele
Anadolu Kurtuluﬂ Savaﬂ› bu empergeçirildi ve Ümraniye merkezine
yalist ülkelere karﬂ› verilmektedir.
Kürt bayra¤› çekildi.
Bu yan›yla emperyalizmi zay›flatan
Bu geliﬂmeler karﬂ›s›nda Kemabir konumdad›r. ‹lericidir. Bununla
list yönetim Elaz›¤, Erzincan, Zara
çat›ﬂma içerisinde olan her hareket
ve Divri¤i'de s›k›yönetim ilan etti.
kendi içinde ne denli hakl› olursa olGönderilen askeri birliklere daha
sun objektif olarak gerici bir konuönce Giresun bölgesinde Rumlar’a
ma düﬂer. Koçgiri Ayaklanmas› da
yönelik katliamlar›yla ün salan Toiﬂte böyle bir konuma düﬂmüﬂtür.
pal Osman Çetesi’nin de kat›lmaKürt ve Türk halklar›n›n ç›karlar›yla
s›yla Koçgiri'ye sald›r› baﬂlat›ld›.
çeliﬂen bir durumdad›r.
Dersim ve Erzincan aras›nda kanl›
Bu ayaklanmalara karﬂ›n, Kürt
çat›ﬂmalar yaﬂand›. Özellikle Topal
aﬂiretlerinin bir bölümü, aﬂiretlerin
Osman Çetesi tam bir vahﬂet uygud›ﬂ›nda hareket eden yoksul Kürt
lad›. Gözalt›na al›nan yüzlerce Kürt,
köylüleri, Kuzey Kürdistan’da ve
Bat› vilayetlerine sevk bahanesiyle
Anadolu’nun çeﬂitli yerlerinde emyollarda katledildi.
peryalist iﬂgalcilere karﬂ› savaﬂmaAyaklanma 17 Haziran 1921'de
ya devam ediyorlard›. Dolay›s›yla
sona erdi. Aliﬂer'in kumanda etti¤i
tarihe damgas›n› vuran Koçgiri
Koçgiri kuvvetleri direnmelerine
Ayaklanmas›’n›n gerici yan› de¤il,
ra¤men yard›m gelmemesinden doKürtler’in Kurtuluﬂ Savaﬂ›’nda
lay› yenilir. Aliﬂer ve di¤er komuTürkler’le yanyana savaﬂmas› olatanlar geri kalan güçleriyle Divri¤i,
cak ve dolay›s›yla da bu savaﬂ içinKuruçay, Arapgir Da¤lar›’nda çat›de oluﬂan Türkiye Büyük Millet
ﬂarak Dersim'e çekilirler.
Meclisi’nde Kürtler’in temsilcileri
Ayaklanma bast›r›ld›ktan sonra
de yeralacakt›...

“Bütün köyü yak›n!”
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12 Eylül süren bir tarihtir

bugün
12 Eylül’den
hesap sormak
emperyalizme
ve oligarﬂiye
karﬂ›
mücadeleyi
sürdürmektir

“Bizim çocuklar baﬂard›...”
Amerikan Konsoloslu¤u’ndan bu
haber Beyaz Saray’a ulaﬂt›¤›nda, sokaklar›m›zda tanklar yürümeye baﬂlam›ﬂ, ülke ony›llarca sürecek bir karanl›¤›n içine yuvarlanm›ﬂt›. 12 Eylül 1980
sabah›, oligarﬂinin Amerikanc› ordusu
yönetime el koymuﬂ, yüzbinlerce insan
iﬂkencehanelere taﬂ›n›p, 1.5 milyon insan fiﬂlenirken, her türlü örgütlenme yasaklanm›ﬂ, burjuva parlamentosu dahi
kapat›lm›ﬂt›.
Peki neydi cuntay› ortaya ç›karan
koﬂullar? Neden ihtiyaç duymuﬂtu oligarﬂi böyle bir darbeye? Bu sorunun cevab› en baﬂta Türkiye’nin bir yeni-sömürge olmas›nda dü¤ümlenmektedir.
Yeni-sömürge Türkiye’de emperyalizmin riske giren ç›karlar› sözkonusudur
cunta öncesi. Örne¤in, 24 Ocak soygun
kararlar› uygulanamamakta, anti-emperyalist, anti-oligarﬂik mücadele h›zla
geliﬂmektedir. “Askeri yönetim d›ﬂ›nda
baﬂka bir çarenin kalmad›¤›” bizzat
Amerikal›lar taraf›ndan dile getirilmekteydi o günlerde. “Anarﬂi, terör” edebiyat›, “kardeﬂ kan›n› durdurma” yalan›,
bu gerçe¤in üzerini örtmek için kullan›lm›ﬂt›r.
Amerikan emperyalizminin emriyle
gerçekleﬂen darbe, 1983’te “askerin k›ﬂlas›na çekilmesi” ile bitmedi, aksine her
geçen gün katmerleﬂerek, her alanda
kurumsallaﬂmas›n› sürdürdü. 12 Eylül;
anayasas› ile tüm bir toplumu cendereye hapsederken, YÖK ile üniversiteler,
DGM ile hukuk, MGK ile siyasal iktidar 25 y›ld›r 12 Eylül mant›¤›n› temsil
ediyorlar.
Burjuvazinin kalemﬂörleri, 12 Eylül’ü hep “geçmiﬂ” bir zaman olarak ele
al›r ve “o günler geride kalm›ﬂt›r, Allah
bir daha o günleri göstermesin” düﬂüncesini empoze ederler. Bu bak›ﬂ, “demokrasiye geçildi¤i” yan›lg›s› ya da bilinçli çarp›tmas› üzerinden hareket etmektedir. Oysa, 12 Eylül bütün kurum,
kuruluﬂlar› ve as›l olarak da politikalar›
ile sürmektedir.
Zulümde, 12 Eylül’ü kat be kat aﬂan
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bir zulüm düzeni kan›ksat›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. 1990’lardan bu yana infaz ve
katliam politikalar› sonucunda hayat›n›
kaybedenlerin say›s›, 12 Eylül sürecinde katledilenlerle k›yaslanamaz bile.
Sadece 19 Aral›k 2000’deki hapishaneler katliam› bile, ne rakamsal ne de vahﬂetin uygulan›ﬂ biçimi olarak cunta sürecinde görülmemiﬂtir. “Kaybolan devlet otoritesini tesis etme” demagojisi ile
ülke yönetimine el koyanlar, onlarca
demokratikleﬂme paketini açt›ktan sonra, bu kez de hapishanelerde “kaybolan
devlet otoritesini tesis etmek için” katliamlar yapmaktad›rlar. 120 insan›n can›na malolan bir hapishaneler politikas›ndan sözedilemez cunta y›llar› için.
Düﬂünün ki, cunta 650 bin insan› gözalt›na al›rken, Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nün resmi rakamlar›na göre; 19952003 y›llar› aras›nda tam 2 milyon 59
bin 25 kiﬂi gözalt›na, iﬂkencelere taﬂ›nd›.
Tüm bu gerçekler bir yana b›rak›lmadan, elbette 12 Eylül geçmiﬂ bir zaman olarak gösterilemez. Riyakarl›kta
burada ortaya ç›kmaktad›r. 1983’te
Özal ‹ktidar› ile birlikte baﬂlanm›ﬂt›r bu
oyuna. Demokrasiye geçildi¤i yalan›,
12 Eylül’e direnmeyen sol kesimlerden
de destek bulurken, 12 Eylül’ün kurumsallaﬂmas›na da siyasi ve psikolojik olarak destek olunmuﬂtur. Faﬂizm, 12 Eylül politikalar›n› “demokratikleﬂme”
maskesi alt›nda rahatça kurumsallaﬂt›rabilmiﬂtir.
12 Eylül’ü, 12 Mart’tan ay›ran temel
özellik de buradayd›. 12 Mart faﬂizmin
kurumsallaﬂt›r›lmas›nda kayda de¤er
bir geliﬂim sa¤lamazken, buradan ders
ç›karan oligarﬂi, 12 Eylül’ü daha baﬂ›ndan buna göre ﬂekillendirmiﬂtir.
Böylece, aç›k faﬂizmin politikalar›
25 y›ld›r bir cunta yönetimi sözkonusu
olmadan yürürlükte kalabilmiﬂtir. Cuntan›n amac› da buydu; bir cuntaya ihtiyaç olmadan, devrimci mücadelenin, s›n›flar mücadelesinin geliﬂimine paralel
olarak -iktidarlar de¤iﬂse de- 12 Eylül
kurumlar›, yasalar› ve politikalar› ile
sindirme, teslim alma ve zulüm politi-

kalar› sürdürülecekti.
Bütün iktidarlar bu politikan›n
uygulay›c›s› oldular. Baﬂta anayasa
olmak üzere, cunta taraf›ndan ç›kar›lan yasalar, oluﬂturulan kurumlar
temelde bu amaca hizmet etmiﬂ ve
gelip geçen hiçbir iktidar taraf›ndan
bu yasa ve kurumlarda bir de¤iﬂiklik yap›lmam›ﬂt›r.
12 Eylül Anayasas› bu konuda
çarp›c› bir örnektir. 1983’ten bu yana gelen iktidarlardan hiçbiri yoktur
ki, bu anayasan›n de¤iﬂmesi gerekti¤ini söylememiﬂ olsun. Ama yine
hiçbir iktidar yoktur ki, de¤iﬂtirmek
için ad›m ats›n. Yap›lan rötuﬂlar da
temelde hak ve özgürlüklerin geliﬂtirilmesini de¤il, geliﬂen mücadeleye paralel olarak ortaya ç›kan boﬂluklar›n doldurulup bask›n›n koyulaﬂt›r›lmas›n› hedeflemiﬂtir.
Örne¤in; s›n›flar mücadelesinin
yeniden
geliﬂmeye
baﬂlad›¤›
1980’lerin ikinci yar›s›ndan itibaren, terörle mücadele yasalar›n›n ç›kar›ld›¤›n›, infazlarda, kaybetme ve
katliam politikalar›nda, köy boﬂaltma ve yakmalarda, d›ﬂk› yedirmeye
varan iﬂkencelerde art›ﬂ yaﬂand›¤›n›
görmekteyiz. Tüm bunlar›n yetmedi¤i yerde ise Susurluk’un kurals›z
vahﬂetinin devreye sokuldu¤una tan›k olmaktay›z. Gazi, Sivas, Lice
gibi katliamlar cunta y›llar›nda de¤il, “demokrasiyle yönetildi¤imiz”
y›llarda yaﬂanm›ﬂt›r.
Bu gerçekleri gizlemek için de,
cunta anayasas›nda yap›lan her de¤iﬂiklik, ç›kar›lan her yeni yasa, bir
devrim gibi sunulmuﬂ, devrimlerin
ard› arkas› kesilmemesine karﬂ›n,
de¤iﬂen hiçbir ﬂey olmam›ﬂt›r. ﬁimdi ayn› oyun AB yasalar›yla sürdürülen “demokratikleﬂme hamleleri”
ile oynanmaktad›r.
12 Eylül’ün ürünü olan MGK,
YÖK gibi kurumlar halen üniversitelerin ve ülkenin yönetimini ellerinde bulundurmaktad›rlar. YÖK,
tüm düzen kurumlar›yla iﬂbirli¤i
içinde, ilerici, devrimci-demokrat
gençli¤i tasfiye etmek için bir k›y›m
makinas› gibi çal›ﬂmaya devam etmektedir. Bütün sivilleﬂtirme masallar›na karﬂ›n iç, d›ﬂ politikada

➮ 650 bin kiﬂi gözalt›na

belirleyici
al›nd›.
kararlar
➮
1
milyon 683 bin kiﬂi
MGK’da
fiﬂlendi.
al›nmak➮ 7 bin kiﬂi için idam cetad›r.
zas› istendi. 517 kiﬂiye
12 Eyidam verildi. 50 kiﬂi
lül Cuntas›
as›ld›.
emperyalizmin ve ➮ 230 bin kiﬂi yarg›land›.
oligarﬂiOnlarca y›l hapsedildi.
nin siyasi
➮ 23 bin 677 derne¤in fave ekonoaliyeti durduruldu.
mik ç›kar➮
30
bin kiﬂi ''sak›ncal›''
lar› için
oldu¤u için iﬂten at›ld›.
gerçekleﬂtirilmiﬂti. ➮ 14 bin kiﬂi yurttaﬂl›ktan
Bu alanda
ç›kar›ld›.
tam
bir ➮ 300 kiﬂi infaz edildi.
dizginsiz➮ 171 kiﬂi iﬂkencede; 299
leﬂme yakiﬂi hapishanelerde
ﬂanmaktakatledildi.
d›r bugün.
‹ﬂbirlikçilerini de rahats›z edebilmektedir.
lik politikalar› ve sermayenin ç›karÖrgütsüzleﬂtirme sald›r›s›, bülar› için uygulanan politikalar 12
tün halk kesimleri nezdinde çeﬂitli
Eylül’ün “pabucunu dama atar” nibiçimlerde sürdürülmektedir. Yasateliktedir. Dünyadaki geliﬂmelerin
larda örgütlenme özgürlü¤ünden
de etkisiyle, bugün ba¤›ms›zl›ktan
sözedilmesinin pratik politikada
sözetmek dahi büyük suçlar aras›nhiçbir önemi yoktur. Demokratik
da say›lmakta, ba¤›ms›zl›k isteyenkitle örgütlerinin her türlü kirli yönler en a¤›r ﬂekilde cezaland›r›lmaktemle terörize edilmesi, fiili olarak
ta, sesleri büyük bir yalan ve demabask› alt›nda tutma, çal›ﬂmalar›na
goji kampanyas› eﬂli¤inde bo¤ulengel olma gibi uygulamalar günlük
mak istenmekte, Amerikan politikavakalar durumundad›r. Halk›n hiçlar›na tam uyum, “dünya gerçeklebir örgütlenmesine tahammülü yokri” kamuflaj› ile pazarlanmaktad›r.
tur oligarﬂinin. Hak arayan herkes,
24 Ocak Kararlar› ile baﬂlayan
cunta y›llar›ndan daha fazla, terörist
IMF’li süreç ise daha sonra yap›lan
olarak nitelenmektedir. Gözalt› saonlarca stand-by anlaﬂmas› ile katy›lar› bile bunu söylemektedir.
lanm›ﬂ, burjuvazi o günden bu yana
“gülmeye devam etmiﬂtir.”
Elbette 12 Eylül askeri faﬂist
cuntas›, büyük bir zulmün ad›d›r.
Gençli¤in teslim al›nmas› cunCunta ﬂefinin, burjuva medya taratan›n temel hedeflerinden biriydi.
f›ndan hayas›zca “tonton dede” haYÖK üniversitelerde bu görevi yeline getirilmesi çabalar›na karﬂ›n,
rine getirirken, yozlaﬂt›rma ve tüm
Türkiye halk›n›n belle¤inde zulmün
halka dayat›lan ama en çok da gençad›d›r. Ancak, 12 Eylül’ün nas›l bir
li¤i hedefleyen apolitikleﬂtirme
zulüm oldu¤unu anlamak da, bugün
politikalar› kesintisiz bir ﬂekilde
hangi politikalar ve kurumlarla nasürmektedir. Politik gençli¤e karﬂ›
s›l sürdürüldü¤ünü görmekle müm“terörizm” demagojisiyle yaklaﬂan
kündür. Bugüne demokrasi diyerek,
oligarﬂi, apolitik bir gençlik yaratcuntan›n zulmünü tarif etmeye çal›may› büyük oranda da baﬂarm›ﬂt›r.
ﬂanlar, halk› yan›ltmaktan baﬂka
Hatta öyle ki, kendi yaratt›klar› bu
hiçbir ﬂey yapm›yorlar demektir.
sonuç zaman zaman, (özellikle gerici politikalar›na gençli¤in deste¤ini
12 Eylül biten bir tarih de¤il, süalma ihtiyac› duyduklar›nda) kendiren bir tarihtir.
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12 Eylül’e karﬂ› mücadelede
dün ve bugün

bugün
12 Eylül’den
hesap sormak
emperyalizme
ve oligarﬂiye
karﬂ›
mücadeleyi
sürdürmektir

12 Eylül karabasan› çöktü¤ünde, ayn› zamanda sol aç›s›ndan da ciddi bir s›nav baﬂlam›ﬂt›. Halka verilen sözler,
devrimcilik; cunta karﬂ›s›nda al›nacak
tav›rda somutlanacakt›. Cunta karﬂ›s›nda direnip direnmemek, devrim iddias›nda ›srar edip etmeme sorunuydu.
Solun büyük bir kesimi bu s›navdan
aln›n›n ak›yla geçemedi. Ve özellikle
geçemeyenler, siyasal ve örgütsel olarak tasfiye süreçlerini baﬂlat›rken, ideolojik olarak da düzene yaklaﬂt›lar. Fiziki olarak bütün halk kesimlerinin üzerinden geçen bir silindir olan 12 Eylül,
bu kesimler için siyasi ve ideolojik bir
silindir iﬂlevi de görecekti.
Bugün “12 Eylül ile hesaplaﬂmaktan”,
“cuntac›lar› yarg›lamaktan” sözedenlerin
baﬂta bu kesimler olmas›, bu konuda bir
samimiyet, asgari bir politik yanl›ﬂl›k
sorgulamas›n› da kaç›n›lmaz olarak beraberinde getirmektedir.
12 Eylül ile mücadelede yanl›ﬂlar,
cuntan›n hemen ard›ndan baﬂlam›ﬂt›r.
Bu konuda birkaç örnek vermek gerekirse; TKP’nin cunta içinde ilerici kanat arama gafletine düﬂerek politikalar›n› buna göre ﬂekillendirmesi, 12 Eylül
ile mücadele etmemenin teorisine dönüﬂmüﬂ ve giderek TKP’yi bitirmiﬂtir.
D‹SK vb. demokratik kitle örgütlerinin direnme karar› almay›p, yönetim
kadrolar› baﬂta olmak üzere cuntaya
teslim olma kuyru¤una girmeleri, eksi¤i
yanl›ﬂlar›yla da olsa devrimci sendikal
cephede yenilgiyi ve beraberinde de bugüne kadar uzanan düzeniçi sendikac›l›k anlay›ﬂ›n› geliﬂtirmiﬂtir.
Bir k›s›m siyasetlerin 12 Eylül gelmeden önce “devrim dalgas› düﬂtü” vb.
tespitlerle ricat kararlar› almas›, iradi
kararlarla yurtd›ﬂ›na kaç›ﬂlar›, bu hareketlerin düzeniçileﬂmesinde kap›y› aralad›klar› kesit olarak tarihe geçmiﬂtir.
Devrimci siyasetlerin bir bölümü ise
fiziki olarak kadrolar›n›n büyük oranda
tutsak düﬂmüﬂ olmas› ve genelde dev28
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rimci mücadelenin o günkü seyri aç›s›ndan cuntaya karﬂ› direniﬂin oda¤›n›n hapishanelerde ﬂekillenmesi gerçe¤ini göremeyerek direniﬂten kaçmalar›n›n sonucu, yine bu hareketler aç›s›ndan ideolojik ve politik olarak bir geriye savrulman›n milad› olmuﬂtur.
Tümünün ortak yan› ise cuntaya her
alanda direnmenin bir devrimci hareket
aç›s›ndan Türkiye halk›na karﬂ› sorumlulu¤un, devrim iddias›n›n gere¤i oldu¤unun görülmemesi ya da bu iddiadan
vazgeçme sürecine girilmesidir.
12 Eylül’e karﬂ› mücadelede cuntan›n hemen ard›ndan bu yanl›ﬂlara imza
atanlar›n, sonraki y›llarda ya düzeniçi
güçler haline gelmeleri ya da siyasal ve
örgütsel olarak tasfiye olmalar›, ad› san› belli olmayacak ﬂekilde etkisizleﬂmeleri, sürecin, s›n›flar mücadelesinin do¤al ve kaç›n›lmaz seyrinin gere¤idir. Ve
tesadüf de¤ildir ki 1990’lar›n karﬂ›-devrim rüzgarlar›ndan en fazla etkilenenler
de bu kesimler olmuﬂ ve 12 Eylül ile
birlikte girdikleri süreci büyük oranda
tamamlam›ﬂlard›r.
Bugün 12 Eylül’e karﬂ› mücadelede
yanl›ﬂlar ise reformist cephede kendisini “12 Eylül ile hesaplaﬂma” söyleminde ifade etmektedir.
Bu bak›ﬂ aç›s›; en baﬂta 12 Eylül’ün
politik ve kurumsal olarak, yaﬂanm›ﬂ
de¤il halen yaﬂanmakta olan bir süreç
oldu¤unu yads›maktad›r. “Demokrasiye
geçildi¤i, demokratik kurum ve kurallar›n geçerli oldu¤u” bir düzende yaﬂan›ld›¤› ön kabulünden yola ç›k›lmakta
ve buradan hareketle de 12 Eylül’e karﬂ› mücadele bir “tarih hesaplaﬂmas›”
düzeyine indirgenmektedir.
Oysa, 12 Eylül’ün süren bir tarih oldu¤unu anlatt›¤›m›z yaz›da özetle koydu¤umuz tablo, bunun tam tersini söylemekte, faﬂizmin kurumsallaﬂmas›n›
kan›tlar›yla ortaya koymaktad›r. Boﬂalt›lan, yak›lan binlerce köy, gecekondularda süren terör, sahte belgeler ve

komplolarla süren tutuklama kampanyalar›, 19-22 Aral›k ve tecritle
süren katliam, provokasyonlar, linç
giriﬂimleri, infazlar, kay›plar... hepsi 25 y›ld›r kimi zaman artarak, kimi zaman azalarak ama kesintisiz
biçimde yaﬂanmaktad›r. Bugün çok
rahat ifade edilebilir ki, zulüm hayat›n her alan›nda 12 Eylül faﬂizmini kat be kat aﬂm›ﬂt›r.
Hal buyken, 12 Eylül’le hesaplaﬂmaktan sözetmek, faﬂizmin demokrasicilik oyununa destek olmak
de¤il midir? 12 Eylül’le hesaplaﬂman›n, “nerede yenildikse oradan
baﬂlamal›y›z”›n Türkçesi ﬂu; “demokratikleﬂtik, ﬂimdi geçmiﬂle hesaplaﬂma zaman›.”
12 Eylül dün de¤il bugündür.
Bugün infazlara, iﬂkencelere, faﬂizmin her türden zulmüne karﬂ›
mücadele etmeyen, 12 Eylül’e karﬂ›
mücadeleyi bugünden kopararak ele
alanlar, gerçekte 12 Eylül ile hesaplaﬂma niyeti taﬂ›mayanlard›r.
12 Eylül’de yaﬂanan zulme, ac›lara ve direniﬂlere “dün” muamelesi
yap›lmas›, ucuz ve bugünkü görev
ve sorumluluklardan kaçman›n k›l›f›d›r. 12 Eylül ile hesaplaﬂmak,
bugün emperyalizme ve oligarﬂiye karﬂ› savaﬂmaktan geçmektedir. Bu savaﬂ›n k›y›s›nda köﬂesinde
yeralmayanlar›n cuntac›lar› yarg›lamaktan sözetmeleri naif bir söylem
olmaktan öteye gitmez. Bu, ayn› zamanda, cuntac› generallere kol kanat geren, onlar›n politikalar›n› sürdüren mevcut düzene ve iktidara
hak etmedi¤i bir misyon yüklemektir. Yok, “biz diﬂe diﬂ bir mücadele
ile bu sonuca ulaﬂmak istiyoruz”
deniliyorsa, bunun da y›ldönümü
kampanyalar› ile olmayaca¤› aﬂikard›r. ﬁili, Arjantin gibi örneklerden hareketle (ki bu ülkelerde de
cuntac›lar gerçek anlamda yarg›lanmam›ﬂ, cuntalar›n hesab› sorulmam›ﬂt›r) ayn› sürecin ülkemizde de
yaﬂanaca¤›n› düﬂünmek, bunun
üzerinden politikalar ﬂekillendirmek, bir yan›lg›dan baﬂka bir ﬂey
de¤ildir.
Evet, cunta y›llar›nda yenilenler,
hesaplaﬂmas›na da oradan baﬂlama-

l›d›rlar, bu do¤rudur. Ama bu hesaplaﬂma emperyalizme ve faﬂizme karﬂ› savaﬂma kararl›l›¤›n›
kendi içinde taﬂ›m›yorsa, sonuçsuz kalmaya mahkumdur.
Devrimci hareket, 12 Eylül sabah›ndan itibaren gücü oran›nda
cuntaya karﬂ› savaﬂ›n nas›l verilmesi gerekti¤inin örneklerini sergilemiﬂtir. Bu mücadelenin alan› kimi
zaman d›ﬂar›s›, kimi zaman hapishaneler olmuﬂtur. Ama devrim iddias›ndan vazgeçilmemiﬂ, “cuntan›n
halk› yarg›layamayaca¤›” ﬂiar› dünden bugüne dillerden düﬂürülmemiﬂtir. Cuntan›n politikalar›n› rahatça uygulamas›n›n karﬂ›s›nda devrimci hareketin barikat› vard›r bu
tarih içinde. Ve bu nedenle, 12 Eylül karanl›¤›n› ilk yaran da devrimci
hareket olmuﬂ, cuntan›n hesaplad›¤›
uzun sessizlik süreci yaﬂama geçirilememiﬂtir. Devrimciler, 1980’lerin
ikinci yar›s›ndan itibaren yükselttikleri s›n›flar mücadelesi ile her
alandaki eylem ve kampanyalar› ile
12 Eylül’e ve onun politikalar›na
karﬂ› mücadeleye hiç ara vermediler. Bugün de 12 Eylül politikalar›na karﬂ› mücadele her alanda bütün
araçlarla sürdürülmektedir. “12 Eylül’ün Sorumlular› Yarg›lans›n” talebi, her süreçte yaﬂama geçirilen
politikalar›n en do¤al taleplerinden
biridir. Susurluk’tan infazlara, iﬂkence ve kay›plara karﬂ› mücadeleye, örgütlenme hakk›n›n savunulmas›ndan tecrite karﬂ› mücadeleye;
devrimci hareketin içinde oldu¤u,
önderlik etti¤i bütün kampanya ve
eylemler, kendi içinde ayn› zamanda 12 Eylül’e karﬂ› mücadelenin
kendisidir.
Bugün birileri kalkm›ﬂ, 12 Eylül’e
karﬂ› mücadeleden sözederek, oligarﬂinin 1983’ten beri sürdürdü¤ü
“demokrasiye geçildi¤i” propagandas›na güç vermektedir. Kimsenin
unutmamas› gereken gerçek ﬂudur;
12 Eylül’e karﬂ› mücadele 13 Eylül
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sabah›nda baﬂlayan ve bugüne kadar kesintisiz süren bir mücadeledir.
Bu mücadelenin baﬂ›ndan itibaren
yanl›ﬂ politikalar izleyenler, cuntan›n mahkemelerinde devrimi savunma, faﬂizmi yarg›lama siyasi cüretini gösteremeyenler, örgütlerini tasfiye ederek binlerce yi¤it militan›
çaresiz b›rakanlar, faﬂizmin demokrasicilik oyununa, bir devrim sorunu olan “demokratik devrimin gerçekleﬂti¤i” yak›ﬂt›rmas› yapanlar,
12 Eylül’e karﬂ› mücadeleden söz
edebilirler mi? Devrimciler her
alanda örgütlenme savaﬂ› verirken,
tam da cuntan›n program›na paralel
olarak örgüt fobisini yayanlar, cuntan›n hangi politikas›na karﬂ› mücadeleden sözetmektedirler. Cunta, temelde emperyalizmin ç›karlar› için
gerçekleﬂtirildi¤ine göre, bugün Avrupa emperyalizminin politikalar›n›
savunanlar bu mücadelenin neresinde yeralabilirler?...
Sorular› ço¤altmak mümkün
ama gereksizdir. 12 Eylül’ün sürdü¤ü ve 12 Eylül’e karﬂ› mücadelenin,
bugün emperyalizme ve oligarﬂiye
karﬂ› savaﬂmaktan geçti¤i görülmeden, reformizmin, 12 Eylül’le hesaplaﬂmaktan sözetmesi, tarihe düﬂülen “nostaljik bir not”, bugünkü
mücadeleden kaç›ﬂ›n bir k›l›f› olmaktan öteye gitmez. Mitinglerde
resimleri taﬂ›nan ﬂehitlerimiz, bu
mücadelenin kesintisizli¤ine inanarak yaﬂamlar›n› feda ettiler. Onlara
lay›k olmak, bugün o mücadeleyi
omuzlamaktan geçmektedir. Kimsenin kuﬂkusu olmas›n, devrimciler
sorulacak hiçbir hesab› unutmad›klar› gibi, as›l hesab›n devrim ve sosyalizm kavgas›n› yükseltmekten
geçti¤ini ifade etmektedirler.

Eylül...
Geldiler!...
ﬁafak vakti güne kara gölgeler düﬂürerek
Bir gecenin sonunda ans›z›n
Cemseleri, tanklar›, toplar› ve tüfekleri ile,
El de¤memiﬂ tek bir bakir nokta b›rakmadan,
Ülkemin her kar›ﬂ topra¤›nda kesif
kokular yayarak geldiler.

bugün
12 Eylül’den
hesap sormak
emperyalizme
ve oligarﬂiye
karﬂ›
mücadeleyi
sürdürmektir

Ve boy verdiler.
Tüm zulüm baronlar› ve Tatar a¤alar›
“12 Mart Paﬂalar›”n›n mirasç›lar› ve
yeni lordlar›
Zürriyet-i Muaviye’nin tohumu,
Yezid’in ordular›,
Bir daha hayat›m›zdan hiç ç›kmamacas›na
Apoletli omuzlar›yla kap›lar›m›za
yüklenerek,
A¤›r postallar›yla bedenlerimizi ve
yar›nlar›m›z› çi¤neyerek,
Akbabalar gibi umutlar›m›z›n üstüne
çöreklendiler!...
Geldiler!...
Elbet bir gün, geldikleri gibi gidecekler
Ama ﬂimdi onlar›n borusu ötmekte
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Dolar eninde sonunda zalimin milad›
Ve dolmakta bizim öfkemizde.
Kab›na s›¤mayan kinimiz devinimini
tamamlamakta
O muﬂtulu güne ramak kald›.
Sab›r kuﬂaklar›,
Biraz gayret f›rt›na dinmekte!...
F›rt›na dinece¤e benzemiyor. Hele ki
o anlam› ve manas› derin kesitlerde
daha üst seviyelerde esebildi¤i kadar
esiyor.
Eylül!
Yal›n bak›nca,
yalans›z-dolans›z bir ay
ad›. Melankolik ve hüzünlü
bir mevsimin
saf tan›¤›. Yüzündeki yald›zl› peçeyi
aralay›p bakt›¤›m›zda dehﬂetle çarp›l›r›z.
Çünkü beklentilerin ötesinde bir gerçeklikle karﬂ›laﬂ›r›z. Dile gelmez.
Ama yaﬂl› gözlerine ﬂöyle kaçamak
bir bak›ﬂ atmam›z yeter. Baﬂ›ndan neler geçti¤ini anlar›z hemen. Teselliye
gerek yok. Ac› ve kanl› gözyaﬂ› onun
yazg›s›d›r. Bütün ayr›nt›lar› ac›ya karﬂ› aﬂ›lanm›ﬂt›r. Munzur gözelerinden
akan su gibi akar gözlerinden kan.
Binlerce evlad›n›n kan›d›r, bilir, saklar, titizlenir, ac›yla burkulur yüz hatlar›, gerilir damarlar›. Patlad› ha patlayacak öfkenin yanarda¤›d›r burnundan solumas›.
Kimbilir, zaman dilimini temsilen orda
durdu¤undan beridir ne çok güzelliklere ve vahﬂete tan›kl›k etmiﬂsindir!
Güzellikler öyle eskisi kadar çok yaﬂanm›yor. Nedensiz de¤il, çünkü vahﬂet ça¤›nday›z. Büyük usta “tekelci

Düﬂtüler güpe gündüz
kapitalizmin emperyacellatlar›n eliyle karanl›¤›
lizm dönemi” demiﬂti
ve korkuyu beslemek için
ya bu ça¤›n ad›na. Öyle
ölümle teslimiyet aras›nda
ölü yiyici ruhun tiranl›¤›sald›rgan ve kan deryan›n suna¤›na.
lar› yaratmakta her getercih yapmam›z istenen her
çen Eylül’de.
***
Eylül’de, direnerek ölmeyi
‹lk ça¤r›ﬂ›m›n› 12 EyNe çare!
seçtik. 12 Eylül zindanlar›nlül’de bulur. Öncesi için
Doymak bilmez obur bir
birçok an›s› vard›r.
canavard›.
dan
B
uca
v
e
U
lucanlar
k
ahHepsini kerte kerte haf›Da¤da, ﬂehirde daha çok
ramanlar›na; bu gelene¤imiz
zas›na kaz›m›ﬂt›r. Hiçcan ald›.
biri s›r de¤ildir. Yeter ki
hiç
d
e¤iﬂmedi.
Ç
ünkü
b
iz,
Yaﬂas›n diye
bakmas›n› bilelim ve
yeter ki bak›p da gördüzalimin icazetiyle gelecek
Dünya yok olana kadar
¤ümüzü anlatmaya çal›zulüm!
yaﬂam› as›l ölüm belledik.
ﬂal›m.
Aman dilemeyenlerin sa12 Eylül karanl›k kadar
vunmas›z ota¤›na bir kez
korkutucuydu!
daha geldi zalim.
Karanl›k ise sadece anl›k
Eylül!
bir vaktin rengi de¤ildi.
Daha korkunç bir sahneBu koyuluk bir ulusun,
nin sular seller misali
bir ülkenin ve halklar›n
gözyaﬂlar›n› dökerken
içine sürüklenmeye çaGömdüm bir damlas›nda.
l›ﬂ›ld›¤› köhneli¤in, kuKurﬂunlanan ve bombalaﬂatman›n ve zindan›n
nan duvarlar›n
ruhuydu. Beyaz SaY›k›nt›lar› aras›nda
ray’da oturan efendisiny›l önceden dört y›l sonra; y›llar›n
den emri alm›ﬂ beﬂ apoletlinin,
Eylül’ün yirmialt›s›n› gösteren takrakamlar›na denk onlarca genç in“ﬂimdi gülme s›ras› bizde” ç›¤›rtvimi...
san, karanl›¤›n ve korkunun ruhukanl›¤›ndaki patronlar›na sundukO vakit, s›z›s›ndan kilitlenen a¤z›nna kurban edildiler.
lar› ruhlar›n›n zifiri karanl›¤›ndan
dan bir tümce döküldü. “Ulucanyükselen tank paletlerinin sesiyle
Y›l 1995!
lar” dedi. / On yi¤it can!
uyand›r›ld› halk›m›z. Zindanlarda
Eylül’ün yüzünde içinden kopan bir
Yine kap›lara yüklenen apoletler,
ruhlar›m›z› teslim almak istediler,
sanc›.
Yine a¤›r postallar alt›nda ezilen beteslim etmektense ölmeyi tercih
Gözlerinde
bu
sanc›n›n
yans›s›
denler.
ettik. Metris’in duvarlar›nda yanYaﬂl›
gözlerinde
üç
damla
ac›
Ahmet,
Aziz, ‹smet... Diri diri yakak›land› direniﬂ sloganlar›m›z.
land›lar.
Ellerini, kollar›n› s›k›
Ruhlar› sat›l›k olan bizler de¤il,
Sözsüz ve ezgisiz
s›k› ba¤lad›lar. Birileri apoletlerin
omuzlar›nda apolet taﬂ›y›p, “mila¤›r a¤›r süzülmekte
arkas›nda; bir sürüngen gibi yaﬂalilik” kisvesi alt›nda vatan toprakBiri Yusuf’un....
yacak olman›n “huzuruyla” derlar›m›z› Sam Amca ad›na iﬂgale
Biri U¤ur’un...
mans›z dizlerine derman gelirken;
soyunanlard›.
kulaklar›nda yank›lanan inanç
Birisi
Turan’›n
üstüne
düﬂmekte.
Ruhunu yedi düvele satm›ﬂ, ruhsuz
sözleri, gözlerinin önünde da¤labir ruh vard› milyonlar›n karﬂ›s›nEylül resmetmiﬂtir Buca’y› yüre¤inan insan bedenleri, oturup hep
da. Canl›lar›n ve insanlar›n düﬂnin tam orta yerine. Hapishanenin
beraber seyrettiler.
man› ölü yiyici bir ruh.
duvarlar›nda kan izleri.
Eylül!
Efsane san›lmas›n. Dehak genç inBiri maltada!
Yavaﬂ yavaﬂ peçesini kapamakta!
sanlar›n beynini yiyerek beslenirBiri barikatta!
di. Beyinlerimizi yoketmek, kan›Göz p›narlar› usul usul kurumakta!
Biri ko¤uﬂta!
m›z› içmek için Eylül sabahlar›nSeni yaralayanlar› tan›yoruz. Seni
Her biri birinden mert, civanpare,
da gürlediler.
tüllerin ve siyah ﬂallar›n arkas›na
gözü kara.
Dehak hortlad› m›, diye sorulmas›n.
mahkum edenleri biliyoruz. Sen
Her biri mevzilerinde cans›z yatZalimler hep vard›, zalimlerin
bize aitsin. Kayd›n› düﬂ zaman›makta!...
karﬂ›s›nda da direnenler...
na. Ve büyük harflerle yaz;
Gelecek vakti hesap sorman›n!
Çok de¤il, bundan on y›l önce; on
Baba, kardeﬂ, dost, yaren, yoldaﬂ.
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AKP Yine Grev Erteledi
Erdemir Madencilik’teki grev, 3
Eylül günü Bakanlar Kurulu Karar›’yla 60 gün süreyle ertelendi. Bakanlar Kurulu’nun, erteleme karar›
ﬂöyle; "Erdemir Madencilik'e ba¤l›
iﬂyerlerinde Türkiye Maden ‹ﬂçileri
Sendikas› taraf›ndan al›nan grev
karar› ile Erdemir Madencilik Sanayi Anonim ﬁirketi taraf›ndan al›nan lokavt karar›n›n, milli güvenli¤i bozucu nitelikte görüldü¤ünden,
60 gün süreyle ertelenmesi Bakanlar Kurulu'nca kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r."
Grev erteleme, fiili yasaklaman›n öteki ad›d›r.
Peki Erdemir Madencilik grevinin “milli güvenlik” ile ne alakas›
olabilir? Savaﬂ halindeyiz de, ülke
savunmas›n› sekteye u¤ratacak stratejik bir ürün mü ç›kar›l›yor yoksa o
madenlerden? Bu anlamda stratejik
iﬂletmelerini dahi emperyalist sermayeye satan bir iktidar›n “milli
güvenlik”ten bunu anlamad›¤› aç›kt›r. O zaman grev ertelemelerinin
dayand›r›ld›¤› “milli güvenlik” baﬂka bir ﬂey olmal›.
O “ﬂey”; sermayenin güvenli¤i
ve piyasalar›n sa¤l›¤›ndan baﬂka bir
ﬂey de¤ildir. ‹ktidar sermayenin ç›karlar› için emekçilerin yasal haklar›n› da yetkilerini kullanarak yok etmekte pervas›z davranmaktad›r.

AKP’nin 4. grev yasa¤›
Bakanlar Kurulu’nun grevleri
“milli güvenlik” ya da “genel sa¤l›k” gerekçesiyle yasaklama kararlar›, art›k gelenek haline geldi.
1995 y›l›ndan bu yana toplam 10
grev dönemin hükümetlerince ertelenirken, AKP hükümeti 4 kez grev
yasaklamaya baﬂvurarak, emekçi
düﬂmanl›¤›nda kendinden öncekileri geride b›rakt›.
Son 10 y›ldaki grev ertelemelerinden en çok Kristal-‹ﬂ ve Lastik-‹ﬂ
sendikalar› etkilendi. 1995’ten beri
Kristal-‹ﬂ’in cam, Lastik-‹ﬂ’in lastik
iﬂkolundaki grevleri 3’er kez ertelendi. Bu erteleme kararlar›ndan

son dördü AKP Hükümeti döneminde al›nd›.
Böylece anayasal bir hak olan ve
sendikalar›n patronlara karﬂ›, hak
aramada en önemli silah› olan grev
hakk› fiili olarak yokedildi. AKP
Hükümeti bu erteleme kararlar›nda
sadece kamu sektörlerinde de¤il,
ayn› zamanda lastik, cam iﬂkollar›nda oldu¤u gibi, özel sektörde de
patronlar›n imdad›na yetiﬂti.

12 Eylül sürüyor
Grev yasaklar› daha çok 12 Eylül sonras› gündeme getirilmeye
baﬂland›. Bunda, cunta sonras›n›n
sendikalar›n güçsüzleﬂtirilmesi,
sendikal anlay›ﬂ›n düzeniçi hale getirilmesinin önemli pay› vard› mutlaka. 12 Eylül’ü “gülme s›ras› ﬂimdi
bizde” diye karﬂ›layan patronlar, 12
Eylül’den bu yana gülmeye devam
ediyorlar.
Temel Haklar Federasyonu’nun
Erdemir’deki grevin ertelenmesi
hakk›nda yapt›¤› aç›klamada da bu
noktaya dikkat çekiliyordu. 12 Eylül’ün sürdü¤ünü söyleyen Temel
Haklar Federasyonu, AKP’nin ‘milli güvenlik’ ile ilgili olan her konuda hassas olup olmad›¤›n› soruyor:
“Örne¤in ‹ncirlik’teki Amerikan
hava üssünden de bu kadar rahats›zl›k duymaktalar m›? Irak halk›n›
bombalayan Amerikan iﬂgal güçlerinin limanlar›m›z› kullanmas›nda,
hava üslerimizi kendi silahlar›n› taﬂ›mak için kullanmas›nda da ‘milli
güvenli¤i bozucu’ bir nitelik görmüyorlar m›?"
‹ktidar›n, yasal bir hakk›n kullan›lmas›n› engelleyerek, 12 Eylül
hukukunun sürdü¤ünü gösterdi¤ine
dikkat çeken Temel Haklar Federasyonu, aç›klamas›n› ﬂöyle sürdürdü:
“Bakanlar Kurulu’nun ald›¤› kararla, çal›ﬂan iﬂçinin, emekçinin
al›nteri çal›nm›ﬂt›r. ‹ﬂçi ve emekçilerin evine bir ekmek daha götürmesi engellenmiﬂtir. Grev ve toplu
sözleﬂme emekçiler taraf›ndan on32
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Erdemir Madencilik ile
birlikte, 3 y›lda 4 grevi
erteleyen (yasaklayan)
AKP Hükümeti, emekçilerin haklar› için direnmesinden korkuyor ve anayasal bir hakk› fiili olarak
iﬂlemez hale getiriyor
larca y›l bedelleri ödenerek kazan›lm›ﬂ bir hakt›r. Bu silah› da hiç kimseye kapt›rmamak, kaybetmemek yine bizim, emekçilerin ellerindedir.
O yüzden diyoruz ki, en temel haklar›m›zdan biri olan grev hakk›m›z›
kullanmaya ne Bakanlar Kurulu karar› ne de baﬂka bir karar engel olmamal›d›r. Bugüne kadar hep direnerek kazand›k, bundan sonra da bu
ülkenin emekçileri direnerek kazanacakt›r.”

‹ﬂçi haklar›na ‘çekince’
Erteleme karar› iﬂçi konfederasyonlar› taraf›ndan yap›lan aç›klamalarla da protesto edildi.
Türk-‹ﬂ Baﬂkan› Salih K›l›ç, milli güvenlik gerekçesinin demir-çelikte olamayaca¤›na dikkat çekerek,
“Bu erteleme, grevlerin psikolojik
yönden bast›r›lmas› amac›n› taﬂ›yor. AB’ye giderken ILO standartlar›n›n hayata geçirilmesi, ulusal ve
uluslararas› sözleﬂme ve yasa hükümlerinin emredici hükümlerinin
hayata geçirilmesi gerekir” dedi.
D‹SK Baﬂkan› Süleyman Çelebi
ise hükümetin, bütün uygulamala-

e mek
r›nda Uluslararas› Çal›ﬂma
Örgütü’ne ayk›r› bir uygulama
içinde oldu¤unu belirterek, “Çal›ﬂanlar›n haklar›na
yönelik gasp yönünde tercihini
çok rahat kullanabiliyor. Çal›ﬂanlar›n grev hakk› engellenemez. Dünyan›n hiçbir yerinde
böyle bir ﬂey yok” diye konuﬂtu.
Konfederasyonlar›n s›rtlar›n› dayad›klar› tek noktan›n
“uluslararas› anlaﬂmalar” olmas›, iktidarlar›n neden bu
denli cüretli olabildiklerini de
aç›klamaktad›r. Grev yasa¤›na
karﬂ›, dayan›ﬂma greviyle cevap verme yoktur örne¤in.
Böyle bir ﬂey düﬂüncelerinden
dahi geçmemektedir.
S›rtlar›n› dayad›klar› AB’nin
de bu konuda bir itiraz› yoktur.
Ne zaman ki, iﬂçi direnir ve
demokrasi vitrini bozulur, ancak o zaman AB, vitrini düzenlemek için iﬂçi haklar›ndan
sözeder. AKP de bunu bilmekte, iﬂçi haklar›na sald›r›y› o
uluslararas› yasalara ayk›r› da
olsa sürdürmektedir.
Örne¤in, 8 A¤ustos tarihli
Cumhuriyet Gazetesi’nin haberine göre;
AKP iktidarı, “Gözden
Geçirilmiﬂ Avrupa Sosyal
ﬁartı”nın baz› maddelerine
çekince koymay› planl›yor.
Peki nedir bu maddeler?
“Örgütlenme hakkı, toplupazarlık hakkı, çalıﬂma koﬂullarının ve çalıﬂma ortamının
düzenlenmesi ve iyileﬂtirilmesine katılma hakkı, yaﬂlıların
sosyal korunma hakkı”n› içeren maddeler.
Bu en temel haklardan dahi “çekinen” bir iktidar› destekleyen AB’ci sendikac›lar,
ayn› çekincenin ve grev yasaklamalar›n alt›na da imza atm›ﬂ olmuyorlar m› gerçekte?
Sendikalar›n itirazdan önce, cevaplamas› gereken iﬂte
bu sorudur.

BES’ten sermaye hükümetine protesto
Büro Emekçileri Sendikas› üyeleri, 4 Eylül günü, Saraçhane'deki Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
‹stanbul ‹l Müdürlü¤ü önünde yapt›klar› eylemle AKP’nin toplu görüﬂmelerdeki tavr›n› protesto ettiler. 1, 2,
3 No'lu ﬁube üyelerinin eyleminde,
“Nitelikli Kamu Hizmeti, ‹nsanca
Yaﬂama Hakk› Herkese” pankart› taﬂ›nd›, ‘Toplu Sözleﬂme Hakk›m›z,
Grev Silah›m›z’ sloganlar› at›ld›.
Eylemde konuﬂan BES 2 No'lu

ﬁube Baﬂkan› Mustafa Aktaﬂ, hükümetin tercihini sermayeden yana kulland›¤›n› ifade etti. Aktaﬂ, ﬂöyle konuﬂtu: “Muhalefet üzerinde bask›lar›n giderek artt›¤›, sendika üyelerinin
fiﬂlemeye tabi oldu¤u, en s›radan demokratik taleplerin bile bask›land›¤›,
sahte belgelerle demokratik kurumlar›n bas›ld›¤›, infazlar›n sürdü¤ü ve
neredeyse tüm halk›n 'potansiyel terörist' olarak görüldü¤ü bir AB demokrasisi var.”

M‹TAﬁ’ta iﬂçi k›y›m›na karﬂ› direniﬂ
Ankara'da bulunan M‹TAﬁ Fabrikas›’nda 20 iﬂçinin, “izinsiz eylem
yapt›klar›” bahane edilerek tazminats›z iﬂten ç›kar›lmalar› üzerine, iﬂçiler
fabrikaya kapand›. Türk Metal'in örgütlü oldu¤u M‹TAﬁ'ta patron, sendikan›n yetkisini düﬂürmeye çal›ﬂ›yor.
2 Eylül günü 20 iﬂçinin iﬂ akdinin
feshedilmesinin ard›ndan ihbarname-

leri imzalamayan iﬂçiler, fabrikay›
terketmeme eylemi baﬂlat›rken, di¤er
iﬂçiler de üretimi yüzde 50 düﬂürerek,
arkadaﬂlar›n›n geri al›nmalar›n› istedi. ‹ﬂçiler, iﬂten at›lanlar geri al›nana,
sendikal örgütlenmelerine yönelik
bask›lar son bulana kadar eylemlerini
sürdüreceklerini” dile getirdiler.

Sendika de¤iﬂtirme bask›s›na protesto
AKP’li Belediyeler’de, Genel-‹ﬂ
üyelerinin bask›, ﬂantaj, rüﬂvet ve
tehditle Hizmet-‹ﬂ’e üye yap›lmas›
sald›r›s› sürüyor. Ankara Mamak Belediyesi'nde çal›ﬂan D‹SK/Genel-‹ﬂ'e
üye 6 iﬂçi, Hak-‹ﬂ'e ba¤l› Hizmet-‹ﬂ'e
üye olmad›klar› için iﬂten at›ld›lar.
‹ﬂten at›lan iﬂçiler ve Genel-‹ﬂ
üyeleri, 2 Eylül günü, AKP’li Mamak
Belediye Baﬂkan› Gazi ﬁahin'i protesto ettiler. “Direne Direne Kazanaca¤›z, Kahrolsun Sendika A¤alar›,
At›lan ‹ﬂçiler Geri Al›ns›n” sloganla-

r› atan 100 iﬂçiye seslenen Genel-‹ﬂ
Genel Sekreteri Kani Beko, Hizmet‹ﬂ’in belediyede örgütlenmesinin
do¤rudan belediye baﬂkan› taraf›ndan
yürütüldü¤ünü söyledi. Genel-‹ﬂ Baﬂkan› Mahmut Seren de, AKP'li Belediye’nin ‘iktidar›z, istedi¤imizi yapar›z’ dedi¤ini hat›rlatarak, “hay›r, yapamazs›n›z. Buna müsaade etmeyiz”
dedi. Hizmet-‹ﬂ’e de seslenen Seren,
“Yüre¤iniz varsa, iﬂçilerin aras›nda
tart›ﬂal›m. Ahlaks›zl›¤› Hizmet-‹ﬂ
kendisine yak›ﬂt›rmas›n” dedi.

Rock’n Coke Festivali’ne Protesto
Coca-Cola'n›n 3-4 Eylül’de ‹stanbul’da düzenledi¤i Rock’n Coke Festivali Coca-Cola'dan at›lan iﬂçiler taraf›ndan 2 Eylül günü Sirkeci Gar›'nda protesto edildi. “Rock'n Coke
Gitme, Zulme Ortak Olma” dövizleri taﬂ›yan iﬂçilere seslenen, Nakli33
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yat-‹ﬂ Baﬂkan› Ali R›za Küçükosmano¤lu, “Coca Cola festivaller düzenleyerek kara yüzünü kapatmaya çal›ﬂ›yor” dedi. KESK, TTB, TMMOB
taraf›ndan yap›lan aç›klama ile de, iﬂten at›lan iﬂçilere destek için Coca
Cola boykotuna destek ifade edildi.

Özelleﬂtirmeye karﬂ› eylemler
TÜPRAﬁ’ta iﬂ b›rakma...
T Ü P RAﬁ iﬂçileri,
özelleﬂtirmeye
iliﬂkin
teklifleri,
birgünlük grevle karﬂ›lad›. ‹zmit Rafinerisi’ndeki eylemde, sabah fabrikaya girmeyen iﬂçiler, fabrika önünde topland›lar. ‹ﬂçiler, petrol dolumu ve gemilerden ham petrol boﬂalt›lmas› iﬂlerini yapmazken,
eylemlerine iliﬂkin bilgi veren Petrol-‹ﬂ Sendikas› TÜPRAﬁ ‹zmit Rafinerisi ‹ﬂyeri Temsilcisi ‹smail
Yurt, eylemlerinin artarak devam
edece¤ini, 6 Eylül'deki Türk-‹ﬂ Baﬂkanlar Kurulu Toplant›s›’ndan sonra ülke genelinde özelleﬂtirme karﬂ›t› eylemlerin gerçekleﬂece¤ini bildirdi. Yurt, TÜPRAﬁ'› satman›n vatana ihanet oldu¤unu belirterek,
“Avrupa'n›n en büyük 5. rafinerisi,
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluﬂu, en çok gelir getiren, yüzde 69
pazar pay›na sahip olan bir kuruluﬂ
TÜPRAﬁ'›n üç y›ll›k kar› karﬂ›l›¤›nda sat›yorlar. Sat›lmak istenen Türkiye'dir" diye konuﬂtu.
Eylem, TÜPRAﬁ'›n 4 rafinerisi

Alia¤a'da Özelleﬂtirme
Protestosu
‹zmir'in Alia¤a ‹lçesi'nde 1 Eyül
günü, kent içi ulaﬂımın özelleﬂtirilmesi ilçe halkı tarafından protesto
edildi. Belediye önünde toplanan
kitle, topladı¤ı imzaları belediye
baﬂkanlı¤ına vermek istedi. Ancak
belediye imzaları geri çevirdi. Bunun üzerine oturma eylemine geçildi, ancak bu kez de polisin müdahalesi ile karﬂ›laﬂt›lar. “Halk Burada
Baﬂkan Nerede” sloganı atan kitle,
imzalar› ertesi günü vermek üzere
eylemi bitirdi.

ile bir petro-kimya tesisinde 2 Eylül
günü yaﬂama geçirildi.

TÜPRAﬁ-ÇAYKUR elele...
Fabrikalar› kapat›lmak istenen Elmada¤ ÇAYKUR iﬂçileri, 2 Eylül
günü iﬂ b›rakan K›r›kkale TÜPRAﬁ
iﬂçilerini ziyaret etti. Ankara Sendika ﬁubeler Platformu, ÇAYKUR iﬂçilerine destek vermek için, AKP
Elmada¤ binas› önünde protesto eylemi yapt›. Çeﬂitli DKÖ’lerce de
desteklenen eylemde, 250 kiﬂi,
“ÇAYKUR Halk›nd›r, Sat›lamaz,
‹ﬂçilerin Birli¤i Sermayeyi Yenecek” sloganlar› att›.
Burada Petrol-‹ﬂ Ankara ﬁube
Baﬂkan› Mustafa Özgen’in yapt›¤›
konuﬂman›n ard›ndan, otobüslerle
K›r›kkale TÜPRAﬁ Rafinerisi'ne
gidildi. TÜPRAﬁ Rafinerisi’nde yap›lan k›sa bir yürüyüﬂün ard›ndan,
rafineri önünde bekleyen TÜPRAﬁ
iﬂçileri ile birleﬂildi. ‹ﬂçiler hep birlikte “Genel Grev Genel Direniﬂ,
Ölmek Var Dönmek Yok, ÇAYKUR
TÜPRAﬁ Omuz Omuza” sloganlar›n› hayk›rd›lar. Yine burada bir konuﬂma yapan Mustafa Özgen, özelleﬂtirmelere karﬂ› birlikte mücadele
etmek gerekti¤ine de¤indi. K›r›kkale Petrol-‹ﬂ ﬁube Baﬂkan› Recep Sefer, 20 y›ld›r özelleﬂtirmelerle binlerce insan›n iﬂsiz kald›¤›n› belirterek, “‹ﬂsiz kalan bir baban›n çocu¤una bunu nas›l anlataca¤›n› hiç
düﬂündünüz mü? özelleﬂtirmeden
yana olanlar, acaba bu duyguyu hiç
hissetmiﬂler midir” diye konuﬂtu.

TELEKOM’da iﬂ b›rakma...
Arap sermayesine peﬂkeﬂ çekilen
TELEKOM’da emekçilerin özelleﬂtirme ve taﬂeronlaﬂt›rmaya karﬂ› eylemleri sürüyor. 6 Eylül günü ‹stanbul’da Biliﬂim Fuar›’n›n aç›l›ﬂ›n› yapan Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an, TELEKOM çal›ﬂanlar› taraf›ndan protesto edilirken, ayn› gün Haber-‹ﬂ 1 No’lu ﬁube üyesi TELEKOM emekçileri, taﬂeronlaﬂt›rmaya
karﬂ› bir günlük iﬂ b›rakma eylemi
gerçekleﬂtirdiler. Fuar önünde topla34
11 Eylül 2005 / 17

nan emekçiler ad›na Levent Dokuyucu, Haber-‹ﬂ, Haber-Sen, T. Haber-Sen imzal› bir aç›klama okudu.
AKP’nin iﬂçi düﬂman› ve grev yasakç›s› oldu¤una dikkat çeken Dokuyucu, önceki hükümetlerle ak›betinin ayn› olaca¤›n› dile getirerek,
“Bunun için en baﬂta TELEKOM iﬂçileri olarak biz çal›ﬂaca¤›z. ﬁunu
iyi bilmelisiniz hem bizler, hem de
s›n›f kardeﬂlerimiz, izledi¤iniz bu iﬂçi, emekçi, halk karﬂ›t› politikalardan dolay› çok da uzun olmayan bir
gelecekte, sizi ve hükümetinizi siyaset müzesine gönderecek” dedi.

Türk-‹ﬂ oyal›yor... 6 Eylül
günü yap›lan Türk-‹ﬂ Yönetim Kurulu Toplant›s›’n›n gündemlerinin
baﬂ›nda özelleﬂtirme vard›. Toplant›ya, özelleﬂtirme sald›r›s› ile karﬂ›
karﬂ›ya bulunan sendikalar›n baﬂkanlar› da kat›ld›lar.
Toplant›n›n ard›ndan aç›klama
yapan Türk-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Salih
K›l›ç, özelleﬂtirmelere karﬂ› neler
yap›lmas› gerekti¤ini ele ald›klar›n›,
bu konuda çeﬂitli görüﬂlerin ortaya
ç›kt›¤›n› belirterek, bu görüﬂlerin 14
Eylül’de toplanacak baﬂkanlar kurulunda bir gündem maddesi olarak
ele al›naca¤›n› söyledi.
Petrol-‹ﬂ, Liman-‹ﬂ, Haber-‹ﬂ,
Türk Metal özelleﬂtirme sald›r›s› ile
do¤rudan karﬂ› karﬂ›ya olan sendikalar›n baﬂ›nda yeral›yor ve tümü de
“birlikte mücadele ve direniﬂ”ten
sözediyorlar. Salih K›l›ç da ayn› ﬂekilde özelleﬂtirmeye karﬂ› olduklar›n› durmadan yineliyor. Ancak, sald›r›lar son üç y›lda yo¤unlaﬂarak, neredeyse Özal’dan bu yana sürüyor
ve Türk-‹ﬂ hala “de¤erlendirme toplant›lar›” yap›yor.
Bu bir oyundur; Türk-‹ﬂ yönetimi y›llard›r oynuyor bu oyunu.
Umar›z ki, direniﬂ kararlar› al›n›r
ama, bugüne kadar ki pratik bu konuda umutlu olmay› gerektirmiyor.
Petrol-‹ﬂ’in de toplant›da gündeme getirdi¤i, genel grev silah› kullan›lmadan, özelleﬂtirmeler karﬂ›s›nda
yap›lacak eylemler, al›nacak kararlar da ayn› oyunun parças› olmaktan
öteye gitmeyecektir.

hayat›n
içindeki

teori
Düzenin Kitle Çal›ﬂmas›
Merhaba arkadaﬂlar, sevgili Yürüyüﬂ okurlar›, sizlere de merhaba.
Biraz önce televizyonun karﬂ›s›ndayd›m. Bu alet tehlikeli bir alet
gerçekten. Hele böylesi günlerde,
böylesi olaylarda, insan›n sinir sistemini bozucu bir etkisi var... Linç
giriﬂimlerine -ki art›k giriﬂim aﬂamas›n› da geçiyor- provokasyonlara
iliﬂkin haberlerde her ﬂey ters yüz
ediliyor. Herkesin gözünün içine
baka baka yalan söyleniyor.
Oligarﬂinin demagojilerinin bu
kadar kabalaﬂmas›, bu kadar pervas›zlaﬂmas› nas›l mümkün oluyor
dersiniz? Bu sorunun tek cevab› de¤il belki ama önemli cevaplar›ndan
biri ﬂu; oligarﬂi, solun, kitlelere
ulaﬂmaktaki zay›fl›¤›n›n fark›nda. Durum böyle oldu¤u için oligarﬂinin yalanlar›n›n, demagojilerinin
kitleler üzerindeki etki gücü fazla.
Mücadelenin geliﬂti¤i, geniﬂ kitlelere seslenebilir durumda oldu¤u koﬂullarda, egemen s›n›flar kitleleri aldatmak için ister istemez daha ince
yöntemlere baﬂvururlar. Fakat ﬂimdi
tersi bir durum yaﬂ›yoruz.
‹ﬂte bu nedenle, bu hafta sohbetimize, “kitle çal›ﬂmas›”n›n de¤iﬂik
bir boyutuyla devam edece¤iz. Hat›rlayaca¤›n›z gibi, geçen hafta, esas
olarak devrimcilerin kitle çal›ﬂmas›ndan ne anlamas›, nas›l yapmas›
gerekti¤i üzerinde durmuﬂtuk. Tabii, kitle çal›ﬂmas› yapan sadece biz
de¤iliz. Bir siyasal iddias› olan her
gücün bir biçimde “kitle çal›ﬂmas›”
vard›r. Bu hafta da faﬂizmin, burjuvazinin, karﬂ›-devrimci düzen güçlerinin nas›l bir kitle çal›ﬂmas› yapt›klar›n› ele alal›m dedik.
Bu yan›yla geçen hafta ele ald›¤›m›z konuyu devam ettirip baﬂka
bir aç›dan tamamlam›ﬂ olaca¤›z.
Karﬂ›-devrimin kitleleri nas›l etkiledi¤i, kendine çekti¤i konusunda
cevaplamam›z gereken birçok soru
var. Düzen kitleleri nas›l etkiliyor,

Kitleleri faﬂizm de¤il,
devrim kazanacak!
nas›l yönlendiriyor, nas›l kendi kurumlar›na ve örgütlerine çekiyor?..
Medyadan polise, tüm güçlerini bu
do¤rultuda nas›l kullan›yor?.. Faﬂizmin kitle taban› en geniﬂ anlamda
nas›l yarat›l›yor? “Halk›, halka
karﬂ› sald›r›lara” hangi yöntemlerle kanalize ediyor, linç, katliam gibi
sald›r›lar için zemin nas›l olgunlaﬂt›r›l›yor?.. Buna benzer onlarca sorunun cevab›, faﬂizmin “kitle çal›ﬂmas›”n›n anlaﬂ›lmas›yla verilebilir.
Düzen güçlerinin kitleler üzerindeki
etkisini s›n›rlay›p tersine çevirmek
için, bunlar› çözümleyip karﬂ› yöntemler geliﬂtirebilmeliyiz... Dedikten sonra, sorumuzu özet hale getirip sohbetimize devam edelim: Faﬂizm nas›l kitle çal›ﬂmas› yapar?

Özlem: Benim her zaman dikkatimi çeker; apolitik, cahil görünen insanlar da dahil, halk›n geniﬂ
bir kesiminin birçok konuda düﬂünceleri, yarg›lar› vard›r. K›br›s’tan
AB’ye, futboldan teröre, k›sacas›
“ne olacak bu memleketin hali?”
sorusuna, do¤ru-yanl›ﬂ, eksik-fazla
herkes bir ﬂeyler söyler. Hatta bazen
bizi bile ﬂaﬂ›rtan ayr›nt›lar, veriler
ortaya koyabilirler konuﬂtuklar› konuda. Bu tablodan da, düzenin, do¤rudan veya dolayl› yollardan nas›l
yo¤un bir kitle çal›ﬂmas› yapt›¤›n›
görüyoruz.
Nereden ediniyorlar bu düﬂünceleri? Öyle ya, halk›n önemli bir bölümü mesela kitap okumuyor, gazetenin bile ne kadar okundu¤u ortada. Paneller, seminerler, zaten halk›n bu kesimlerine uzak. Öyleyse?
Cevab› basit asl›nda. Televizyonlardan, semtindeki eﬂraftan, kahvehanedeki emekli memurdan, ﬂehrindeki düzen partilerinin üye ve yöneticilerinden.... Yani, düzen günün 24
saati okulda, iﬂyerinde, kahvehanede, televizyon ekranlar›nda “kitle”
çal›ﬂmas› yap›yor...
35
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Düzenin kitle çal›ﬂmas› kesinlikle küçümsenmemelidir; burjuvazinin “kitle çal›ﬂmas›” anlam›nda geniﬂ imkanlar›n›n yan›s›ra, yüzlerce
y›ll›k tecrübesi de var. Bu tecrübe
sayesinde düzenin tüm kurumlar› ve
kadrolar›, fark›nda olsun veya olmas›nlar, burjuvazi ad›na “kitle çal›ﬂmas›” yapmak için seferber edilmiﬂ durumdad›rlar. Kimisi belki kitleleri düzene kazand›rd›¤›n›n fark›nda bile olmaks›z›n yapar bunlar›.
ﬁöyle bir düﬂünelim; bu düzenin
sürmesini savunan ve halk üzerinde
de kariyeri, konumu nedeniyle belli
bir etki gücü bulunan ne kadar çok
kurum, kiﬂi var. Bunlar karﬂ›-devrim için kitle çal›ﬂmas› yapan yüzbinlerce kadro demektir. Karﬂ›m›zdaki güç, yüzbinlerce kadroyla yap›yor bu iﬂi. Asl›nda kitle çal›ﬂmas›nda ne kadar büyük bir emek ve
enerjiyle çal›ﬂmam›z gerekti¤ini de
gösteriyor bu durum.

Mazlum: Evet, Özlem meselenin bir yan›n› ifade etmiﬂ oldu:
düzen tüm kurum ve kadrolar› arac›l›¤›yla, kitleleri düzene çekmenin
çal›ﬂmas›n› yürütür.
Faﬂizm elbette esas olarak bask›
ve zora dayan›r, kitleleri as›l denetleme arac› budur ancak faﬂizmin
halk deste¤ini almak için harcad›¤›
çaba, kulland›¤› yöntemler hiç de
önemsiz görülemez. Faﬂizmin (ve
genel olarak burjuvazinin) bu noktada çok yo¤un, sistemli faaliyetleri
vard›r. Burjuva demokrasisi içinde,
keza faﬂizmin aﬂa¤›dan yukar›ya iktidara geldi¤i ülkelerde, siyasi yönetimin belli bir kitle taban› vard›r.
Fakat ülkemiz faﬂizmi aç›s›ndan durum tam böyle de¤ildir; bu anlamda
bizim gibi ülkelerde faﬂizm, kendine kitle taban› yaratmaya ve geniﬂ
kitleleri de faﬂizm karﬂ›s›nda tarafs›zlaﬂt›rmaya daha büyük bir önem
verir.

Faﬂizmin kitleleri etkilemesini
burjuva politikac›lar›n günlük konuﬂmalar› ve onlar›n kalemﬂörlerinin yaz›p çizdiklerinin ürünü olarak
görmek, sorunu küçümsemektir.
Kitleleri belli bir konuda nas›l yönlendirecek, nas›l kendi yan›na çekecek, bunlar son derece uzun vadeli
ve kapsaml› olarak planlan›r.
Mesela “and›ç”lar› veya “psikolojik savaﬂ” konusunda aç›¤a ç›kan
baz› belgeleri hat›rlay›n. Onlarda
bir meselenin halka nas›l yans›t›laca¤›, karalanacak kesimlerin hangi
yöntem ve söylemlerle karalanaca¤›, “toplumsal destek” yaratmak
için hangi kurumlar›n devreye sokulaca¤›, s›ras›yla, madde madde televizyonlar›n, gazetelerin, sendikalar›n, belediyelerin, valiliklerin ve ﬂu
an akl›ma gelmeyen birçok düzen
kurumunun nas›l devreye sokulaca¤› birer birer yaz›l›d›r. Düzen partileri, burjuva medya organlar›, polis
ve ordu teﬂkilat›, yarg› kurumlar›,
üniversiteler, farkl› iﬂlevleriyle birlikte ayn› zamanda düzenin kitle çal›ﬂmas›n›n sürekli organlar› olarak
da iﬂ görürler... Yani, oligarﬂi “kitle
çal›ﬂmas›”nda önce kapsaml› bir karargah faaliyeti yürütür ve sonra
malum deyiﬂle “dü¤meye bas›l›r”.
Ve bir kampanya halinde bu faaliyet, evlerin, kahvehanelerin, iﬂyerlerinin, k›sacas› tüm halk›n beyinlerine ulaﬂ›ncaya kadar sürdürülür.
Ayr›ca, oligarﬂinin ayn› anda
birçok kampanyay› sürdürdü¤ü,
belli konularda adeta sürekli bir
kampanya halinde oldu¤u da gözönünde bulundurulursa, devasa bir
“etkileme, yönlendirme” mekanizmas›n›n hep devrede oldu¤u anlaﬂ›l›r.

F

aﬂizmin kitleleri etkilemesini burjuva
politikac›lar›n günlük konuﬂmalar› ve
onlar›n kalemﬂörlerinin yaz›p çizdiklerinin ürünü olarak görmek, sorunu küçümsemektir. Kitleleri belli bir konuda
nas›l yönlendirecek, nas›l kendi yan›na
çekecek, bunlar son derece uzun vadeli
ve kapsaml› olarak planlan›r.

Kemal: Yani, düzen sürekli bir
biçimde güncel bir yönlendirme veya genel olarak düzenin saflar›na
kazand›rma amac›yla kitlelere hitap
ediyor. Ki, kitle çal›ﬂmas› da bir yan›yla kitlelere seslenmektir. Özlem’in ve Mazlum’un konuﬂmalar›nda bu mekanizmay› tarif etmiﬂ
olduk. Peki faﬂizm, kitlelere seslenirken ne diyor, neleri araç olarak
kullan›yor? Dimitrov da “faﬂizmin
kitleler üzerindeki etkisinin kayna¤› nerededir?” diye sormuﬂ ve
cevap olarak iﬂte ﬂunlar› say›yor.
Bunlara madde madde bakt›¤›m›zda, faﬂizmin kitle çal›ﬂmas›nda neleri kulland›¤›n› da görmüﬂ olaca¤›z. Dimitrov’dan okuyorum:
- “Faﬂizm, en acil ihtiyaçlar›n›
ve taleplerini demagoji yoluyla istismar etti¤i için kitleleri kazanmay› baﬂarmaktad›r.”
Evet, “kitlelerin sorunlar› ve talepleri ne kadar düzenin umrunda
olmasa da, düzen partileri o taleplere, acil ihtiyaçlara iliﬂkin mutlaka
demagoji yapar, onlar› sahiplenir
görünürler.
- “Faﬂizm, kitleler içinde derin
kökleri olan önyarg›lar› körüklemekle kalmamakta, ayn› zamanda
kitlelerin en iyi duygular›n›, adalet
duygular›n› ve hatta bunlar›n yan›s›ra devrimci geleneklerini istismar
etmektedir. ... Büyük burjuvazinin
uﬂa¤› ve sosyalizmin can düﬂman›
olan Alman faﬂistleri, kendilerini
niçin ‘sosyalist’ olarak tan›tmakta
ve iktidara geliﬂlerini ‘devrim’ olarak göstermektedir?”
Ülkemizdeki en Amerikanc› faﬂist örgütün “milliyetçi hareket”
ad›n› kullanmas› da benzer bir örnektir. Keza, solun sloganlar›n›n islamc›, faﬂist partiler taraf›ndan kullan›lmas› da benzer örneklerdir...
Neyse bundan sonraki maddeleri
okurken tek tek ülkemiz somutuna
de¤inmeyece¤im ama hepiniz her
madde okundu¤unda, akl›n›zdan o
maddenin ülkemizdeki karﬂ›l›¤›n›
geçirebilirsiniz:
- “Faﬂizm, emperyalistlerin aﬂ›r›
ç›karlar›n› temsil eder ancak kitlelerin karﬂ›s›na hor görülen bir mil36
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letin savunucusu maskesiyle ç›kar
ve örne¤in ‘Versailes’a hay›r’ slogan›yla küçük burjuva kitleleri peﬂinden sürükleyen Alman faﬂizminin
yapt›¤› gibi, yaralanm›ﬂ milli duygular› kullan›r.” (Ülkemizdeki faﬂizm de böyle yap›yor mu, akl›n›za
hemen örnekler geldi mi?)
- Faﬂizm, kitlelerin en azg›n ﬂekilde sömürülmesi hedefini güder,
ama ustaca bir kapitalizm karﬂ›t›
demagojiyle kitlelere yaklaﬂ›r.
- Emekçilerin soyguncu burjuvaziyle, bankalara, tröstlere ve para
babalar›na karﬂ› duydu¤u derin
nefretten faydalan›r ve uygun anlarda siyasi bak›mdan olgunlaﬂmam›ﬂ
kitleler için en çekici sloganlar›
atar.
- Faﬂizm, halk› en rüﬂvetçi ve en
sat›l›k unsurlar›n merhametine terk
eder. Ancak halk›n karﬂ›s›na ‘dürüst
ve sat›n al›namaz bir hükümet’ görünümüyle ç›kar.” (Faﬂizme Karﬂ›
Birleﬂik Cephe, syf. 61)
Evet, her bir maddenin ülkemiz
faﬂizminde karﬂ›l›¤› vard›r. Çünkü
bunlar faﬂizmin hemen her yerde
baﬂvurdu¤u yöntem ve demagojilerdir.
Kendilerinin “burjuvazinin ç›karlar›n›n savunucusu” oldu¤unu
bir biçimde gizlemek, mu¤laklaﬂt›rmak isterler. Bunun belki de bir istisnas› “ben zenginleri severim”
diyen Özal’d›r ama onun d›ﬂ›nda
düzen partileri genel olarak bu çerçeveye uygun davran›r, “parababalar›na” karﬂ› söylemler kullan›rlar.
AKP mesela di¤er düzen partilerinden daha fazla bu faﬂist propaganda
yöntemini kullanmaktad›r.
Bunun ülkemizde çok de¤iﬂik
versiyonlar› vard›r. Ecevit mesela,
y›llarca “dürüst, yemeyen lider”
imaj›yla, Tayyip Erdo¤an da mesela, hala “halk tipi” bir evde oturarak
sürdürür bu oyunu... Görülece¤i gibi, faﬂizm her ﬂeyi ama her ﬂeyi de¤erlendirir, kullan›r, istismar eder.

Mazlum: Burada ﬂunu da eklersek iyi olacak san›r›m. Faﬂizmin
kitleleri etkilemekte, yönlendirmekte böyle karakteristik özellikleri ol-
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du¤u gibi, birbirinden farkl› yönleri
de vard›r. “Faﬂizmin kitle çal›ﬂmas›” konusunda asl›nda çok keskin
s›n›rlar ve biçimler ortaya koymak
zor. Çünkü faﬂizmi tahlil eden herkesin ortak kan›s›, faﬂizmin ülkeden
ülkeye büyük bir çeﬂitlilik gösterdi¤idir. Mesela “Faﬂizm Üzerine
Dersler”in yazar› Togliatti ﬂöyle diyor bu konuda:
"... faﬂizme tam ve kesin bir biçimde belirlenmiﬂ bir ﬂey olarak bak›lmamal›d›r; faﬂizm hiçbir zaman
oturmuﬂ bir ﬂey, bir ﬂema ya da model olarak de¤il, tam tersine ekonomik durum ve y›¤›nlar›n savaﬂ› gibi
gerçek etkenlerden do¤an bir dizi
gerçek ekonomik ve politik iliﬂkiler
dizisinin bir sonucu olarak görülmelidir." (syf. 36)
Faﬂizm gerek örgütleniﬂi, gerek
icraatleri itibariyle ülkeden ülkeye
farkl›l›k gösterdi¤i gibi, tek bir ülke
içindeki faﬂizm de dönemsel olarak
çok büyük farkl›l›klar gösterebilir.
Dolay›s›yla, bu farkl› koﬂullara
ba¤l› olarak mesela faﬂizm kitleleri
etkilemek için dini kullanabilece¤i
gibi, “dine karﬂ›” bir hava vererek
“laikli¤i” de kullanabilir; bazen zoru öne ç›kar›r, bazen parlak gelecek
vaatlerini.
Mesela, klasik faﬂist partiler,
“birey de¤il toplum esast›r” ideolojisiyle, Almanya ve ‹talya’da, toplumu son zerresine kadar “örgütlü”
hale getirmek istemiﬂler, yasalarla,
zorla herkesi belli örgütlülüklerde
yeralmaya zorlam›ﬂlard›r.
Bugün ülkemiz faﬂizminde ise
toplumu atomize etmek, örgütsüzleﬂtirmek, “birey”i öne ç›karmak temel politikad›r.
Klasik faﬂist sistemler de son
tahlilde burjuvazinin bir yönetim
biçimi de¤il miydi? Evet! Burjuvazinin as›l ideolojisi “bireycilik” de¤il miydi? Evet! Öyleyse, klasik faﬂizmde burjuvazinin ideolojisiyle
çeliﬂen bir durum mu var?
‹ﬂte burada, burjuvazinin, faﬂist
veya oligarﬂik diktatörlüklerin “kitle çal›ﬂmas›”n›n en önemli özelliklerinden birine geliriz. Esas olan

halk› düzenin yan›na çekmek veya
en az›ndan etkisizleﬂtirmek ve toplumu denetlemektir.
Faﬂizmin üç kiﬂinin biraraya gelmesini yasaklad›¤› sistemlerde de,
faﬂizmin tüm toplumu “örgütledi¤i”
korporatif sisteminde de amaç ayn›d›r. E¤er toplum faﬂist örgütler
içinde örgütlendirilmiﬂse, burjuvazi
halk› denetleyebiliyor, yönlendirebiliyor demektir. Veya e¤er toplum
örgütsüzleﬂtirilmiﬂ, atomize edilmiﬂ
ve bireycileﬂtirilmiﬂse, burjuvazi
ayn› amaca bu kez farkl› yoldan
ulaﬂm›ﬂ demektir. Burjuvazi için
amaca nas›l ulaﬂ›laca¤›n›n önemi
yoktur.
Bir baﬂka örnek; faﬂizmin kad›na bak›ﬂ aç›s› nedir? Esas olarak kad›n› çocuk do¤uran, evde hizmet
eden bir varl›k olarak aﬂa¤›lar. Ama
‹talyan faﬂizminde, kad›nlardan askeri güçler bile oluﬂturmuﬂtur Mussolini. ‹ktidar olduktan sonra ise kad›nlara oy hakk› verilmesine bile
karﬂ› ç›km›ﬂ, aç›kça da “kad›nlar
do¤ru karar verebilecek yarat›l›ﬂta
de¤illerdir” demiﬂtir.
Ülkemizde de oligarﬂi bir zaman
düzen partilerinin gençlik, kad›n,
köylü kollar› arac›l›¤›yla halk› örgütlemeye çal›ﬂm›ﬂ ama daha sonra
adeta her türlü örgütlülükten korku
içinde “örgütsüzleﬂtirme” genel bir
politika olarak benimsenmiﬂ ve düzen partilerinin bu kollar› bile kald›r›lm›ﬂt›r.
Zaman zaman kullan›lan “faﬂizmin ideolojisi yoktur” sözü asl›nda
faﬂizmin bu pragmatizminden do¤ar. Tekelci burjuvazinin, kapitalizmin ihtiyaçlar›na göre, bu konudaki
ideolojik yaklaﬂ›mlar, propagandalar da de¤iﬂebilmektedir.
Bu anlamda düzenin kitle çal›ﬂmas›ndaki de¤iﬂen yöntemlere karﬂ›
yeni yöntemler, propaganda biçimleri geliﬂtirmek de önemlidir. “Faﬂizm ﬂöyle yapar, böyle yapar” ﬂeklindeki genellemeci, çeﬂitli düzen
güçlerinin o kesitteki politikalar›n›,
faaliyetlerini gözönüne almayan bir
propaganda, kitleler nezdinde etkisiz kalacakt›r.
37
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urjuvazinin, faﬂist veya oligarﬂik
diktatörlüklerin “kitle çal›ﬂmas›”nda esas olan halk› düzenin
yan›na çekmek veya en az›ndan
etkisizleﬂtirmek ve toplumu denetlemektir... Burjuvazi için amaca
nas›l ulaﬂ›laca¤›n›n önemi yoktur.

Özlem: Evet, anlaﬂ›lan o ki dönemlere göre de, partilerin niteli¤ine göre de farkl› yöntemlere, araçlara baﬂvurabiliyor düzen partileri.
Bunlar› birleﬂtiren, ayr›ﬂt›ran noktalar üzerinde biraz daha durursak iyi
olur. Yani düzen partilerinin tüm faaliyetleri ayn› zamanda “faﬂizmin
kitle çal›ﬂmas›” m›d›r, yoksa bunu
örne¤in MHP’yle falan m› s›n›rlamak gerekir?

Kemal: Asl›nda dikkat ederseniz, konumuzun baﬂl›¤›n› “düzenin
kitle çal›ﬂmas›” olarak tan›mlad›k.
Bu anlamda düzen partileri de içinde olmak üzere, düzenin tüm kurumlar›n›n çal›ﬂmalar›, kitleyle kurduklar› iliﬂkiler, propaganda faaliyetleri bu kapsama girer. MHP,
BBP gibi sivil faﬂist örgütlenmelerin faaliyetleri de bu kapsamdad›r.
Ancak ülkemizdeki faﬂizm, bir partinin de¤il, sistemin ad›d›r. Dolay›s›yla faﬂizmin kitle çal›ﬂmas› dedi¤imizde bundan tüm sistemin çal›ﬂmas› anlaﬂ›lmal›d›r. Faﬂizm zaten
onlar›n hepsini tek bir noktada birleﬂtirir.
Birbirinden “sa¤c›-solcu, liberal,
islamc›” gibi s›fatlarla ayr›lan partilerin, ülkemizde “devlet politikas›” denilen noktada nas›l birleﬂtiklerini hepimiz biliriz; iﬂte bu esas
olarak faﬂizme özgü bir durumdur.
Bir burjuva demokrasisinde düzen
partileri, kendi özgünlüklerini bir
noktaya kadar muhafaza edebilirler.
Ama faﬂizmde “devlet politikas›”
denilen noktada, tüm farkl›l›klar silinir. Faﬂizmin en önemli özelliklerinden biri de budur zaten:
"Faﬂist ideoloji bir dizi heterojen ögeleri içerir. ... Emekçi y›¤›nlar
üzerinde diktatörlük kurma savaﬂ›ndaki çeﬂitli hizipleri biraraya getirmeye ve bu amaca yönelik geniﬂ bir

hareket yaratmaya hizmet eder. Faﬂist ideoloji bu ö¤eleri birleﬂtirmek
için yarat›lm›ﬂ bir araçt›r." (Togliatti, Agk, Sf:36)
Düzen partileri, birbirinden farkl› ﬂeylerin propagandas›n› yap›yor
gibi görünür, programlar› farkl›d›r,
seslendikleri kesimlerin a¤›rl›¤› da
farkl›d›r, biri a¤›rl›kl› olarak köylülü¤e, bir di¤eri iﬂçilere, gecekondululara, küçük-burjuva kesimlere vs.
sesleniyor olabilir. Elbette bu iradi
olarak ﬂekillendirilmiﬂ bir tablo de¤ildir her zaman; toplumdaki s›n›fsal farkl›l›klar›n ve oligarﬂi içi çeliﬂkilerin bir sonucu olarak farkl› partiler oluﬂur. Ama sonuçta, oligarﬂinin elinde toplumun her kesimine
seslenen partiler olmuﬂ olur.
Halk›n özlemleri, talepleri,
inançlar›, etnik özellikleri, devrimcilerin hatalar›, geçmiﬂ iktidarlar›n
baﬂar›s›zl›klar›, her ﬂey faﬂizm için
kitle çal›ﬂmas›nda kullanaca¤› bir
malzemeye dönüﬂtürülür.
Mesela düzenin kendi yaratt›¤›
bir dönem olan 12 Eylül’den halk›n
hoﬂnutsuzlu¤u bile bir noktadan itibaren düzenin malzemesi olur. Düzen partilerinin baz›lar› onu savunurken, baz›lar› da karﬂ› ç›k›yor görünür. Böylece 12 Eylül’e karﬂ› olan
da, 12 Eylül’ü savunan da düzenin
saf›na kazan›lm›ﬂ olur. Burjuva diktatörlü¤ünün “çok partilili¤i” iﬂte
bir de bu iﬂe yarar.
Dolay›s›yla düzen bu yap›s›yla,
kitle çal›ﬂmas›nda önemli bir “boﬂluk” b›rakmam›ﬂ olur.
Egemen s›n›flar, ideal bir biçim
olarak, halk›n her kesiminin taleplerine denk düﬂecek partiler olmas›n›,
kitleler birinden b›k›nca, baﬂka birini “umut olarak” sahneye ç›karmay›
tercih eder. Fakat bunu her zaman
baﬂaramaz.

H

alk›n özlemleri, talepleri, inançlar›,
etnik özellikleri, devrimcilerin hatalar›,
geçmiﬂ iktidarlar›n baﬂar›s›zl›klar›,
her ﬂey faﬂizm için kitle çal›ﬂmas›nda
kullanaca¤› bir malzemeye
dönüﬂtürülür.

Mesela, ülkemizde bugün oligarﬂi bunu baﬂaramamaktad›r. Kitleler nezdinde “umut” olabilecek,
halk›n taleplerini öne ç›karacak, radikal sloganlar kullanabilecek bir
partiyi siyaset arenas›na sürememektedir. Çünkü bunu az çok güçlü
sistemler yapabilir. Oligarﬂinin bunu yapamamas›, onun ﬂu anda ne
kadar zay›f durumda oldu¤unun da
bir göstergesidir. Ve iﬂte, düzenin
kitle çal›ﬂmas›ndaki bu gedik, devrimcilerin de¤erlendirmesi gereken
bir gediktir.

Özlem: Oligarﬂinin kitleleri etkilemesinde, yönlendirmesinde büyük gedikler oldu¤u bence de aç›k.
Mesela, seçimlerde önemli bir kesimin oy kullanmamas›, halk›n genel
hoﬂnutsuzlu¤u, düzen partilerine
“bunlar›n hepsi h›rs›z” gibi deyiﬂlerle a¤›z dolusu küfretmeleri veya
di¤er bir aç›dan devrimcilerin halk
içindeki köklerini kurutamamalar›,
bunlar hep bu gediklerin ifadesi olsa gerek. Fakat yine de bu “gedik”i
de biraz daha açsak diyorum.

Mazlum: ‹sterseniz ben devam edeyim. Dedik ki düzenin ﬂu
kadar kadrosu var, ﬂöyle muazzam
imkanlar›, araçlar› var. Ama öyle bir
de zay›fl›¤› var ki o noktada, o kadar kadro, araç, imkan, o muazzam
devlet gücü, bir iﬂe yaramaz hale
gelir. Nedir o nokta?
Dimitrov’dan aktar›yorum:
“Faﬂist diktatörlü¤ün en zay›f
yeri neresidir? Ola¤anüstü çeﬂitlilik gösteren sosyal temelidir. Bu temel, toplumun çeﬂitli s›n›flar›n› ve
çeﬂitli tabakalar›n› kapsamaktad›r.
Faﬂizm kendisini, fabrikatör ve iﬂçinin, milyoner ve iﬂsizin, toprak aristokrat› ve küçük köylünün, büyük
kapitalist ve zanaatkarlar›n, halk›n
bütün s›n›f ve tabakalar›n›n tek temsilcisi ilan etmiﬂtir. Bütün bu tabakalar›n ç›karlar›n›, milletin ç›karlar›n› savunuyormuﬂ gibi görünmektedir. Ama faﬂizm büyük burjuvazinin diktatörlü¤ü oldu¤undan ve
daha da önemlisi, mali kodamanlar
tak›m› ile halk›n ezici ço¤unlu¤u
aras›ndaki s›n›f çeliﬂmeleri faﬂist
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diktatörlük alt›nda en aç›k biçimiyle ortaya ç›kt›¤›ndan faﬂizm, sosyal
kitle temeliyle kaç›n›lmaz olarak
çat›ﬂmak zorundad›r.” (Dimitrov,
syf. 96)
Faﬂizmin ve tüm burjuva sömürücü rejimlerin, tüm terör güçlerine,
devasa devlet gücü ve imkanlar›na
ra¤men neden “mutlak bir güç” olamad›klar›n›n aç›klamas› iﬂte buradad›r. Bizim s›n›rl› olanaklar›m›zla,
onlar›n yalanlar›n› bazen paramparça edebilmemizin izah› buradad›r.
Düzen güçleri, kitle çal›ﬂmas› yaparken, kendilerini olduklar›ndan
farkl› göstermek, savunduklar› gerçek s›n›flar› gizlemek, demagoji
yapmak, yalan söylemek zorundad›rlar. Ve o demagojik mekanizma
da bir yerde çökecektir.
Faﬂizmin kitle çal›ﬂmas›n› tersine çevirip, taban›n› zay›flatmakta
en temel silahlar›m›zdan biri “gerçek”tir. Ki düzen partilerinin kitleleri yan›na çekebilmek için her yolu
mübah gören “kitle çal›ﬂmas›” anlay›ﬂ›yla, devrimcilerin kitleleri kazanmak için sadece gerçe¤i söyleyen kitle çal›ﬂmas› aras›ndaki fark,
nitelik bir farkl›l›kt›r.
Biz her noktada gerçekleri söyleyerek bu fark› pekiﬂtirmek durumunday›z. Düzene dair gerçekleri
söylerken, yeni bir düzenin kurulmas›ndaki gerçekleri de söylemeliyiz. Baﬂka bir deyiﬂle, kitlelere ülkemizin ve mücadelenin gerçeklerini göstermeliyiz. Her aﬂamada karﬂ›m›za ç›kabilecek engelleri anlatmal›y›z. Gerçe¤in ifadesi olmayan
abart›l› propaganda ve ajitasyonlar,
kolay yoldan zafer vaadetmeler, o
an için etkili oluyor gibi görünse de,
uzun vadede kaybettirir. Kitleler
sözlerimizdeki abart›lar›n, hayalciliklerin fark›na mutlaka var›r. Bu
ise, tüm ça¤r›lar›m›z›n etkisizleﬂmesini getirir. Bizim kitle çal›ﬂmam›zla, burjuvazinin kitle çal›ﬂmas›n› farks›zlaﬂt›r›r. Kitlelerin gözünde
“boﬂ konuﬂan” kiﬂiler oluruz. Elbette kazanaca¤›m›za olan inanc›m›z›
vurgular›z, zaferden sözederiz ama
mücadelenin her aﬂamas›ndaki zorluklar› dile getirmekten de kaç›n-
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mamal›y›z. Zorluklardan sözedildi¤inde kitleleri ikna etmek zorlaﬂacakt›r ama bir kez ikna etti¤imizde
bu kez, her türlü zorlu¤un fark›nda,
bilincinde olarak mücadele içinde
yeralacak olan insanlar, daha kararl› olacaklard›r.

Kemal: Özlem’in sorusuna cevap olarak devam edeyim. O “gedik”, faﬂizmin veya düzen partileri
iktidar›n›n kendi sosyal kitle temelleriyle kaç›n›lmaz olarak çat›ﬂmak
zorunda oluﬂudur. Faﬂist propaganda, demagoji mekanizman›n çöktü¤ü yer, faﬂizmin halkla karﬂ› karﬂ›ya
geldi¤i yerdir.
Demek ki, faﬂizmin temel zay›fl›¤›n› ortaya ç›karmak için, halk›n
kendi ekonomik, demokratik ç›karlar› u¤runa mücadeleye kat›lmalar›n› sa¤lamak son derece önemlidir.
Halk haklar›n› talep etti¤i, kendi ç›karlar›n› savundu¤u ölçüde, düzenle kaç›n›lmaz olarak çat›ﬂacakt›r.
Buradan hareketle de ﬂunu belirtelim: Kitlelerin en s›radan talepleri
için mücadele bile önemlidir. Kitlelerin iktidara karﬂ› eylemleri, pasif
de olsa, ekonomik temelde de olsa,
içinde yeralarak, devrimci sloganlar› kitlelere taﬂ›mal›, her çeliﬂkiyi,
her çat›ﬂmay› devrimci mücadele ve
örgütlenme aç›s›ndan bir zemin olarak de¤erlendirmeliyiz. Bu tür kitle
hareketleri, aç›ktan düzene, faﬂizme
karﬂ› ç›kmasalar bile, nesnel olarak
düzene karﬂ›d›rlar ve o mücadele
geliﬂtikçe, çat›ﬂma ve karﬂ›tl›k keskinleﬂir. Elbette bugün muhalefetin
etkili olabilmesinin yolunun radikal
kitle mücadelelerinden geçece¤i
aç›kt›r; ama kitleleri en meﬂru temeldeki talepleri do¤rultusunda bir
mücadele içine katamad›¤›m›zda,
daha ilerisinin gerçekleﬂtirilemeyece¤i de aç›kt›r. Kitlelerin en s›radan
ihtiyaçlar›ndan hareket eden, mücadele, örgütlenme biçimlerini, sloganlar›n› geliﬂmelere göre dinamik
bir ﬂekilde yenileyen bir tarz›m›z
olmal›d›r. Kitle mücadelesi geliﬂtikçe faﬂizmin kitle temeli daral›r ve
faﬂizmin kitle çal›ﬂmas›n›n tüm

araçlar›, yöntemleri, demagojileri,
istismar konular› boﬂlu¤a düﬂer.

Özlem: Faﬂizmin kitleleri etkilemek için baﬂvurdu¤u araçlardan
sözederken, ayr›nt› gibi görünen
ama bence önemli olan de¤inmedi¤imiz birkaç yön daha var. Biraz
önce belirttiniz, faﬂizm halk›n milli
duygular›n›, soygunculara karﬂ› tepkisini, özlemlerini kullan›r. Bunlar›
kullan›rken diline, üslubuna da dikkat eder. Benim ilk akl›ma gelen
Demirel’in ﬂivesidir. Seçimlerde
kullanacaklar› sloganlar› tespit
ederken k›l› k›rk yararlar, uzmanlardan, sosyologlardan, psikologlardan
yararlan›rlar. Kimi kasket giyer, kimi kalpak, kimi ﬂortla gezer; hepsinde amaç “halk adam›”, “halktan
biri” imaj› vermektir. Bu yöntemin
etkisiz oldu¤u da söylenemez.
Kemal: Evet, bunlar da önemsiz de¤ildir. Verdi¤in örnekler de faﬂizmin “kitle çal›ﬂmas›”n› kurmayca ele ald›¤›n›n göstergesidir. Kitleleri etkilemek, kendi gerçeklerinin
görülmesini engellemek için kullanmayacaklar› bir de¤er, girmeyecekleri bir k›l›k yoktur.
Kitle çal›ﬂmas›nda dil, üslup konusunun önemine de¤inmiﬂtik önceki sohbetimizde. Bazen burjuva
politikac›lar da öyle konuﬂur ki, insanlar “hah, benim sorunumdan sözediyor” diye dönüp bakar; öyle
sözler edilir ki, dinleyen o partiyi
desteklemiyorsa bile“yahu gerçekten de öyle” der, “adam do¤ru söylüyor” diye düﬂünür. Kitle çal›ﬂmas›nda bunu söyletebilmek ﬂartt›r.
Burjuvazi bunu suni olarak yap›yor. Bizim do¤al halimizin bu sonucu vermesi laz›m. Ama her zaman
öyle olmuyor. Kitlelere yabanc›laﬂ›rsak, kendi alan›m›za yabanc›laﬂ›rsak bunu sa¤layamay›z. Ve ne yaz›k ki, çeﬂitli alanlar›m›zda bu tür
kitle çal›ﬂmas›n›n örnekleri az de¤ildir. Gençlikle ilgili bir aç›klama
yap›lm›ﬂt›r, ama gençli¤in nabz›, temel çeliﬂkileri yoktur o bildiride,
mahalleye iliﬂkin bir bildiri ç›kar›lm›ﬂt›r ama mahalleli o bildiride
kendini bulamaz...
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itle
mücadelesi
geliﬂtikçe
faﬂizmin kitle temeli daral›r ve
faﬂizmin kitle çal›ﬂmas›n›n tüm
araçlar›, yöntemleri, demagojileri,
istismar konular› boﬂlu¤a düﬂer.

Seslendi¤imiz insanlar›n bize
inanmas›, bize güvenmesi, bizim ça¤r›lar›m›z› izlemesi için yazd›¤›m›z›n,
yapt›¤›m›z›n “kendinden birinin”
eseri oldu¤unu görmelidir.
Mao’nun bu konuda hoﬂuma giden bir deyiﬂi vard›r; kitle çal›ﬂmas›nda ﬂu yanl›ﬂlardan uzak durmalay›z
der: Dogmac›l›k, deneycilik, kuyrukçuluk, buyrukçuluk, sekterlik,
bürokrasi, kibirlilik...
Bunlara dikkat eden bir çal›ﬂma
yürüttü¤ümüzde, burjuva politikac›larla, devrimcilerin fark› da kitlelerin
gözünde daha bir netleﬂecektir.
Devrim iddias›, halk› devrimcileﬂtirerek düzeni de¤iﬂtirme iddias›d›r.
Devrimci bu iddiay› taﬂ›yand›r. Ve
kitle çal›ﬂmas›, bu iddian›n kendini
gösterece¤i yerdir. Devrimci; semtinde, soka¤›nda, okulunda, iﬂyerinde,
evinde, hiç ara vermeksizin kitle çal›ﬂmas› yapan, yak›n›ndaki herkesi örgütleyendir.
Hemen sonuç bekleyen, bekledi¤i
olmay›nca da umutsuzlu¤a sürüklenen, b›kan, y›lan bir “kitle çal›ﬂmas›”
tarz›, b›rak›n yeni kitleleri örgütlemeyi, kendini çürüten bir tarzd›r. Karﬂ›devrim bu kadar devasa araçlarla,
yayg›n ve sürekli bir çal›ﬂma yürütüyorsa, bizim bunun karﬂ›s›na sab›r,
emek ve fedakarl›¤› ç›karmam›z ﬂartt›r. ‹ﬂyerinde, mahallede iki toplant›
yapt›k, gelen geldi, gelmeyen gelmedi, tabii böyle bir kitle çal›ﬂmas› olmaz. Biz de kitle çal›ﬂmas›n› burjuvazi gibi, planl›, kapsaml›, sab›rl›, y›llara yay›lan bir ›srarla ele alaca¤›z.
Araçlar›n, bask›lar›n getirdi¤i s›n›rl›l›klar›, eme¤imiz, sabr›m›z, kararl›l›¤›m›z ve fedakarl›¤›m›zla aﬂaca¤›z.
Sevgili okurlar›m›z, sohbetimizi
burada bitiriyoruz. Umar›z, bu sohbetimizde göstermiﬂizdir ki, kitlelerin
bugün ﬂu veya bu k›sm› faﬂizmin etkisi alt›ndaysa da, er geç düzenle çeliﬂkileri aç›¤a ç›kacak, kitleleri devrim
kazanacakt›r. Her devrimcinin görevi
sadece bu süreci h›zland›rmakt›r.

Çeteleﬂmeye Karﬂ› Yürüyüﬂ
Ba¤c›lar -

29 A¤ustos
günü ‹stanbul Ba¤c›lar’da, sokak
çeteleri taraf›ndan katledilen Engin
Gündo¤du’nun ard›ndan, çetelere
karﬂ› halk›n tepkisini örgütleyen
Ba¤c›lar Haklar ve Özgürlükler
Cephesi Temsilcili¤i, 4 Eylül günü
meﬂaleli bir yürüyüﬂ
düzenledi.
“Çetelere, Yozlaﬂmaya Karﬂ› Birleﬂelim”
ça¤r›s›yla Yeni Mahalle’de yap›lan meﬂaleli
yürüyüﬂ için gün boyu
megafonlarla, bildirilerle ça¤r› yap›ld› ve
çeteleﬂmenin, düzenin
yozlaﬂt›rma politikalar›n›n bir ürünü oldu¤u
halka anlat›ld›.
“Engin
Gündo¤du’nun baﬂ›na gelenlerin baﬂ›m›za gelmemesi

için; gençlerimize, çocuklar›m›za,
eﬂimize, kardeﬂimize sahip ç›kmal›y›z... Birlikte mücadele ederek, çeteleﬂmenin önüne geçebiliriz” denilen ça¤r›lar›n ard›ndan, akﬂam saatlerinde 350 kiﬂinin kat›ld›¤› bir yürüyüﬂ yap›ld›.
“Çetelere ve Yozlaﬂmaya Karﬂ›

Birleﬂelim” yaz›l› pankart›n aç›ld›¤›
yürüyüﬂ kat›l›mlarla büyüyerek sloganlarla mahalleyi dolaﬂt›.
Ahmet Kabakl› Caddesi’ndeki
yürüyüﬂ esnas›nda “bu sorun bizi de
ilgilendiriyor” diyen birçok insan›n
yürüyüﬂe kat›ld›¤› görülürken,
HÖC Temsilcili¤i taraf›ndan yap›lan aç›klamada,
“Bu düzenin sahipleri istiyor ki
hiç kimse düﬂünmesin, hiç kimse
sesini ç›kartmas›n, hakk›n› aramas›n ve herkes bu düzenin bir parças› olsun.
Çünkü böyle bir toplum yarat›ld›¤›nda düzenleri devam edecek.
Bunun için, çetelerin
uyuﬂturucu sat›c›lar›n›n önü aç›l›yor” ifadelerine yer verildi.
Ba¤c›lar’›n çetelere teslim edilmeyece¤i, uyuﬂturucu ve fuhuﬂa karﬂ› mücadelenin sürece¤i vurgulanan eylem, alk›ﬂlar ve
sloganlarla sona erdi.

Çete Sald›r›s›

Halk›n yozlaﬂmaya öfkesi

Okmeydan›

Sultanbeyli - 3 Eylül

- 1 Eylül gece yar›s›, Okmeydan›’nda yozlaﬂt›rmaya, fuhuﬂa ve çeteleﬂmeye karﬂ› mücadele veren Okmeydan› Temel
Haklar üyesi iki kiﬂi çetelerin sald›r›s›na u¤rad›.
Fuat Soylu ‹lkö¤retim Okulu çevresinde içki
içerek çevreyi rahats›z eden çeteciler, Okmeydan› Temel Haklar üyeleri Kemal Y›ld›r›m ve
Sad›k Karakuﬂ taraf›ndan uyar›ld›lar. Uyar› üzerine çeteciler Y›ld›r›m ve Karakuﬂ’a sald›r›p çeﬂitli yerlerinden yaralad›lar. Okmeydan› Temel
Haklar, 8 kiﬂilik bu çetenin, h›rs›zl›k, gasp,
adam yaralama gibi olaylara da kar›ﬂt›¤› bilgisini verdi. Sald›r› esnas›nda halka seslenen Y›ld›r›m ve Karakuﬂ, “Bunlar çete. Çeteler Halka
Hesap Verecek” diye konuﬂtular. Çete sald›r›y›
sürdürürken, halk›n sahiplenmesiyle kaçmak
zorunda kald›lar.
Okmeydan› Temel Haklar sald›r›dan sonra
yapt›¤› aç›klamada; “Okmeydan› halk› olarak
yozlaﬂmaya, çeteleﬂmeye, uyuﬂturucu ve fuhuﬂa
karﬂ› mücadelemiz devam edecektir. Okmeydan›
bizimdir. Çetelere b›rakmayaca¤›z” dedi.

günü Sultanbeyli'de 11 yaﬂ›nda küçük bir k›z çocu¤unun kaç›r›l›p dövülmesi,
halk›n çetelere karﬂ› öfkesini
ortaya ç›kard›.
Gayr›-meﬂru iﬂler yapan
serseri iki kiﬂi taraf›ndan
gerçekleﬂtirilen olay›n ard›ndan, HÖC’lülerin ça¤r›s› ve
örgütlemesi ile Sultanbeyli
halk› soka¤a döküldü.
Sald›r›ya u¤rayan küçük
k›z› karakoldan al›p ailesine
teslim eden devrimcilerin
önderli¤indeki halk, serserilerin bulundu¤u evi bas›p
tahrip ederek d›ﬂar› att›lar.
Polis, 150 kiﬂi ile baﬂlayan ve giderek 500’ü bulan
öfkeli kitle karﬂ›s›nda izlemekle yetinirken, serseri h›r40
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s›zl›k çetesiyle iliﬂkilerinin
oldu¤u da görüldü.
Polis, kitlenin tepkisi
üzerine serserileri gözalt›na
almak zorunda kald›. Bu esnada polis ile kitle aras›nda
k›sa süreli arbede yaﬂand› ve
bu kez de öfke polise yöneldi. Polis araçlar› tahrip edilirken, serserilerle birlikte
iki polis de dövüldü.
‹ki saat sonra serserilerin
serbest b›rak›ld›¤›n› ö¤renen
halk, evlerini boﬂalt›p mahalleden atarken, polis de
uzun süre mahalleye giremedi. Mahallede halk yollar›
kapat›p trafi¤i keserken, serserilere tepkiyle baﬂlayan
olaylar, polisle taﬂl› çat›ﬂmaya dönüﬂerek, devlete olan
öfkeyi ortaya ç›kard›.

ﬁenliklerde Barikatlar Kuruldu
Sar›gazi - Her y›l düzenlenen Sar›gazi Kültür ve Sanat Festivali, bu sene protestolara ve jandarma terörüne sahne oldu. ‹ki y›ld›r AKP’li Sar›gazi Belediyesi taraf›ndan organize edilen ﬂenliklerde,
halk›n iradesinin festival program›nda yoksay›lmas› protestolar›n
ana kayna¤›n› oluﬂturuyordu.

AKP’li belediyenin
hesab› tutmad›
3 gün olarak yap›lan ve AKP’li
belediye taraf›ndan 1 güne indirilen
bu seneki festivali, AKP ﬂovuna dönüﬂtürmeyi hesaplayan yönetim,
Sar›gazi halk›ndan ve devrimcilerden cevab›n› ald›.
AKP’li belediyenin hesab›, devrimci, demokrat güçlerce baﬂlat›lan
bu festivalde, onlar› d›ﬂlamakt›. Buna karﬂ›n devrimci çevreler, halka
‘festivale kat›lmama’ ça¤r›s›nda bulundular. Festivalden birgün önce, 2
Eylül’de, Sar›gazi HÖC Temsilcili¤i ve Odak, festivali protesto edeceklerini aç›klad›lar. Partizan, Devrimci Demokrasi ve ESP ise ‘1 May›s Mahallesi’nde sürmekte olan
ﬂenliklere kat›lacaklar›n›’ belirttiler.
Ertesi günü ise Mücadele Birli¤i
‘festivali protesto’ya kat›ld›.
Festival öncesi yaﬂanan geliﬂmeler ve devrimcilerin boykot ça¤r›s›
belediyeyi tedirgin etti ve festival
alan›na jandarmay› y›¤arak gözda¤›
vermek istedi.

Jandarmayla çat›ﬂma
3 Eylül günü baﬂlayan festivalde, bir uzman çavuﬂ halk taraf›ndan
dövüldü. Bu esnada üç kiﬂi gözalt›na al›nd›. Halk›n tepkisi üzerine k›sa bir süre sonra serbest b›rak›ld›lar.
Bu geliﬂmelerin yaﬂand›¤› saatlerde
festival alan›n›n baﬂka bir k›sm›nda
‘mobil asayiﬂ arac›’ taﬂland› ve araç
bölgeden uzaklaﬂt›. Ard›ndan devrimcilerin tepkisi bu kez de festivalin gerçekleﬂti¤i sahneye yöneldi ve
taﬂ ya¤muruna tutuldu. Festival alan›na giren jandarma, tepkiler üzeri-

ne alan› terkederken protestolar kesilmeden sürdü ve sahne ikinci kez
taﬂlanarak festival program› engellendi.
AKP’li belediyenin hesab›n› bozan devrimciler halkla birlikte türküler söyleyerek halaylar çekmeye
baﬂlad›lar. Bu esnada jandarma terörü baﬂlad›. Jandarman›n havaya
ateﬂ açmas›n›n ard›ndan, kitlenin
bir bölümü Sar›gazi Merkezi’ne yürüyüﬂe geçti ve yollar barikatlarla,
yanan lastiklerle kapat›ld›. Barikata
yaklaﬂmaya çal›ﬂan polis arac› taﬂlan›rken, ‘Yaﬂas›n Devrimci Dayan›ﬂma’ slogan› at›ld›.
Jandarman›n barikat› aﬂma giriﬂimlerini geri püskürten devrimciler
eylemlerini barikat baﬂ›nda sürdürdüler. Jandarman›n ateﬂ etmeyi yo¤unlaﬂt›rmas› ve z›rhl› araçlarla barikata girmesinin ard›ndan, Sar›gazi
halk› ve devrimciler Demokrasi
Caddesi’ne çekilerek, yeniden barikatlar kurdular. Burada ikinci bir
çat›ﬂma yaﬂand›. Barikatlar› ateﬂe
veren kitle, jandarma sald›r›s›n› önledi. Sar›gazi Merkezi ve Demokrasi Caddesi’ndeki anayollar üç saat
boyunca trafi¤e kapand›. 300 kiﬂilik
grup, s›k s›k “Mahir Hüseyin Ulaﬂ
Kurtuluﬂa Kadar Savaﬂ, Yaﬂas›n
Devrimci Dayan›ﬂma, Sar›gazi Faﬂizme Mezar Olacak” sloganlar› att›. Çat›ﬂman›n ard›ndan jandarman›n yo¤un ateﬂi nedeniyle kitle ara
sokaklara da¤›ld› ve Uysal Caddesi’nde tekrar toplanarak bir kez daha barikatlar kurdu ve baz› faﬂist ve
iﬂbirlikçi esnaf bu s›rada cezaland›r›ld›. Birçok insan›n gözalt›na al›nd›¤› olaylar s›ras›nda çok say›da askeri araç tahrip edildi. 8’i asker 24
kiﬂi yaraland›. Direniﬂ, iradi olarak,
halka yap›lan konuﬂman›n ard›ndan
son buldu.
Belli bir aﬂamas›nda Devrimci
Demokrasi, Partizan ve ESP’nin de
kat›ld›¤› direniﬂ sonras›nda gözalt›
terörü sürdü ve 70’in üzerinde insan
gözalt›na al›nd›, biri At›l›m muhabiri 9 kiﬂi tutukland›.
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Yürüyüﬂ ve kepenk
kapatma eylemi
Gözalt›lar›n, kurﬂunlar›n, tutuklamalar›n Sar›gazi halk›n› ve devrimcileri y›ld›raca¤›n› hesaplayanlar, 6 Eylül akﬂam› bir kez daha yan›ld›klar›n› gördüler.
Tutuklamalar 400 kiﬂinin kat›ld›¤› bir yürüyüﬂle protesto edildi.
HÖC, Partizan, DHP, ESP ve Odak
taraf›ndan düzenlenen yürüyüﬂte,
jandarman›n dayatmalar›na boyun
e¤ilmezken, “Tutuklananlar Serbest
B›rak›ls›n-Sar›gazi Halk›” pankart›
taﬂ›nd› ve sloganlar at›ld›. Bas›n
aç›klamas› ile biten eylem esnas›nda, devrimcilerin ça¤r›s› üzerine Sar›gazi esnaf›n›n tamamen kepenk
kapatarak destek verdi¤i görüldü.

Y›k›mlar sürüyor
Gecekondulara yönelik y›k›m
sald›r›s› 6 Eylül günü Alt›nﬂehir,
Ka¤›thane ve Eyüp’te devam etti.
Ka¤›thane Yahya Kemal Mahallesi’nde, sabah saatlerinde 13
gecekonduyu y›kmak için gelen
ekiplere karﬂ› halk direndi. Roman
halk›n yaﬂad›¤› bölgede gerçekleﬂen y›k›mda jandarma da halk›n
karﬂ›s›ndaki yerini alm›ﬂt›. Direnen halk bir süre sonra iki gecekonduyu ateﬂe vererek öfkesini
ortaya koydu. Bu geliﬂmenin ard›ndan y›k›m durdurulurken, bir
heyet belediye ile görüﬂmeye gitti.
Ayn› saatlerde Eyüp’e ba¤l›
Göktürk Beldesi’nde de y›k›m
vard›. Burada da y›k›m s›ras›nda
direniﬂ yaﬂanmas›na karﬂ›n y›k›m
gerçekleﬂti.
31 A¤ustos günü ise Alt›nﬂehir
ﬁahin Tepe Mahallesi Sonevler
Mevkii’nde 19 ev y›k›l›rken, polis
direnen halka karﬂ› cop ve gaz
bombalar› ile sald›rd› ve çok say›da kiﬂiyi gözalt›na ald›.
Hiçbir uyar›, tebligat yap›lmadan gerçekleﬂen y›k›mda, halk›n
eﬂyalar›n› ç›karmas›na dahi izin
verilmeyerek, aç›k bir halk düﬂmanl›¤› sergilendi.

1 May›s Mahallesi ‘Kuruluﬂ Festivali’

1 MAYIS B‹Z‹MD‹R

1970’li y›llarda direniﬂle kurulan
gecekondu mahallelerinden biri olan
ve bu u¤urda ﬂehitlerin verildi¤i 1
May›s mahallesi, 2 Eylül 1977 direniﬂini, her y›l oldu¤u gibi bu sene de
bir festivalle kutlad›. Festival 2003
y›l›ndan bu yana düzenleniyor.
1 Eylül’de baﬂlayan festivalin ilk
gününde, çeﬂitli demokratik kitle
örgütleri, devrimci yay›nlar taraf›ndan standlar aç›ld›. TAYAD, Temel
Haklar, Gençlik Federasyonu, Yürüyüﬂ, ‹dil Kültür Merkezi de stand
açan kurumlar aras›ndayd›. ‹lk etkinlik, “yozlaﬂma” konulu panel oldu. Hakk› Akça, Hac› Orman, Mert
Büyükkarabacak ve Ahmet Bak›r’›n

konuﬂmac› olarak kat›ld›¤› panelde,
Ahmet Bak›r “toplumsal yozlaﬂman›n” tarihine de¤inirken, Anadolu
Temel Haklar ad›na kat›lan Hakk›
Akça ise yozlaﬂman›n kayna¤›n›n
açl›k, yoksulluk ve örgütsüzlük oldu¤una dikkat çekti. Di¤er panelistler de yozlaﬂman›n önüne nas›l geçilebilece¤i üzerine konuﬂtular.
Akﬂam ise festivalin aç›l›ﬂ› yap›ld›. Yap›lan konuﬂmalar ve ﬂehitler için yap›lan sayg› duruﬂunun ard›ndan, s›ras›yla tiyatro, folklor ekibi, Grup Yank›, Cihan Çelik ve
Grup Tiroj sahneye ç›kt›.
Festivalin ikinci günü ise ﬂehitler için yemek verildi ve “kuruluﬂundan bu yana 1May›s Mahallesi”
ad› alt›nda bir panel düzenlendi.
Mercan Vadisi ﬂehitleri an›s›na sinevizyon gösterimi ile süren etkinliklerdi akﬂam saatlerinde Cennet
Dü¤ün Salonu önünde toplan›larak
bir yürüyüﬂ gerçekleﬂtirildi. Yürüyüﬂe kitlesel olarak k›z›l bayraklar›,
ﬂehitlerin resimleri ve tecriti anlatan
sloganlar› ile kat›lan HÖC’lüler, k›z›l bant ve Fidan Kalﬂen'in resminin
yerald›¤› pankart ve k›z›l sancaklar
taﬂ›d›. Yürüyüﬂte s›k s›k “Yaﬂas›n 2
Eylül Direniﬂimiz, Umudun Ad›
DHKP-C” sloganlar› atan kitle, di42
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siplini ve coﬂkusu ile dikkat çekti.
Kortejlerin 1 May›s Son Durak’a
gelmesinin ard›ndan burada ortak
aç›klama okundu. Aç›klamada 2
Eylül 1977 ﬂu sözlerle anlat›ld›:
“‹ﬂçi ve emekçilerin derme çatma kondular yaparak hayatlar›n›
sürdürebilecekleri yerler yaratmas›na tahammül edemeyen faﬂist rejim
kolluk güçleri ile mahalleyi kan gölüne çevirip katliam yapm›ﬂt›r. Devrimci mücadelenin yüksek oldu¤u o
dönemlerde emekçi halk direniﬂe
geçmiﬂ yaﬂam yerlerini y›kt›rmam›ﬂt›r. Bu dünya eme¤in dünyas› olmak zorundad›r. Bu dünyan›n ad›
sosyalizmdir”. Emekçilerin mücadeleye ça¤r›ld›¤› aç›klaman›n ard›ndan ﬂenli¤in düzenlendi¤i PSAKD
binas›na kadar yüründü. Grup May›s, Hüseyin Akkal, Nurettin Güleç
ve Grup Vardiya’n›n türkülerini seslendirdi¤i ikinci gün ﬂenli¤inde,
coﬂkulu halaylar çekildi.
3. gün Irak'ta savaﬂ, Amerikan
emperyalizmi ve AB ile ilgili bir panelle baﬂlad› ve tiyatronun, semah
ekibinin yerald›¤›, Koma Mervan,
Nilüfer Sar›taﬂ ve Grup Munzur’un
sahneye ç›kt›¤› konserle son buldu.
Festival 1 May›s halk›n›n dayan›ﬂma ve birli¤ini geliﬂtirmede
olumlu bir hava yarat›rken, son gün, Güc-Der’de tecritle ilgili sinevizyon ve söyleﬂi yap›ld›. Sinevizyonun ard›ndan TAYAD'l› Aileler ve
TUYAB'l›lar, tecriti ve direniﬂi anlatan konuﬂmalar yapt›lar.
Ayn› yerde düzenlenen bir baﬂka
panel ise “y›k›mlar ve kentsel dönüﬂüm projesi” konusundayd›. Mehmet Akdemir, Celal Beﬂiktepe,
Mehmet Leylek ve Hüsniye Y›ld›z’›n konuﬂmac› olarak yerald›¤›
panelde, gecekondular›n direnerek
kurtulaca¤› ifade edildi.
Akﬂam ise TAYAD’l›lar›n Abdi
‹pekçi Direniﬂi’ni anlatt›¤› tiyatro,
Ruhan Mavruk’un ﬂiir dinletisi, Yap› Sanat Evi Müzik Toplulu¤u, Cevahir Karaca ve Grup Yorum’un yer
ald›¤› ﬂenlik vard›. Festivalin kapan›ﬂ› Grup Yorum’un coﬂkulu marﬂlar› ile yap›l›rken, kitle hep birlikte
marﬂlara eﬂlik etti.

Hiç bitmeyen bombard›man
‹ﬂgalciler 2.5 y›ld›r kentleri bombal›yorlar. Direniﬂçilere yönelik
operasyonlar›n, kentlerin havadan bombalanmas› ﬂeklinde
sürmesi, iﬂgalcilerin tüm halka karﬂ› savaﬂt›klar›n›n göstergesidir
Türkmenler ve Sünniler’in yo¤un olarak yaﬂad›¤› Telafer, ABD
ve iﬂbirlikçi Irak askerleri taraf›ndan bir haftad›r bombalan›yor. ﬁii
Bedir Tugaylar› da katliama destek
veriyorlar. Bombard›manlarda 100’e
yak›n kiﬂinin katledildi¤i bildiriliyor. Özellikle Türkmenler kafileler
halinde kenti terk ederken, kentteki
9 mahalleden baz›lar›n›n tel örgülerle çevrildi¤ini ve boﬂalt›ld›¤›
kaydedildi.
Halk›n yüzde 70'inin kenti terk
etti¤i ifade edilirken, “Hem havadan bombard›man, hem de aramalar var. Operasyon Sünnilerin a¤›rl›kta oldu¤u bölgelerde yo¤unlaﬂ›yor. 35'e yak›n ev havadan bombalanm›ﬂ. Evleri bas›yorlar. Baz› mahallelerde zaman zaman küçük çapl› çat›ﬂmalar da yaﬂan›yor”. (Cumhuriyet, 6 Eylül)

Kentleri “ele geçirme”
operasyonlar›
ABD, iﬂgalin baﬂ›ndan bu yana
kentleri ele geçirmeye yönelik operasyonlar düzenliyor. Felluce’nin
y›k›lmas› bunun en üst boyutuydu.

‹ﬂgalciler, direniﬂi “bir avuç Saddam taraftar›, Zerkavi yanl›s› teröristler” ﬂeklinde aç›klarken, kentleri
bombalayarak kendini tekzip ediyor. Bu savaﬂ›n bir “avuç” direniﬂçiye karﬂ› sürdürülmedi¤i çok aç›kt›r.
ABD, halka karﬂ› savaﬂmaktad›r.
Daha geçen hafta, Suriye s›n›r›ndaki El Kaim Kasabas›’na hava sald›r›s› düzenledi. Sald›r›da 47 kiﬂi yaﬂam›n› yitirdi. ABD aç›klamas›nda
ise operasyonun “El Kaide’ye yönelik” oldu¤u ve “Ebu ‹slam ile
baﬂka savaﬂç›lar›n öldürüldü¤üne
inand›klar›” söyleniyordu. Hiçbir
inand›r›c›l›¤› olmayan ve “inan›yoruz” gibi, kimi vurduklar›n› kendilerinin dahi bilmedi¤ini ortaya koyan bu aç›klamada, ölen silahs›z insanlardan ise söz bile edilmiyordu.
Çünkü, gerçekte onlar da yokedilmesi gereken düﬂmanlard›r. Bir
kentte, kasabada direniﬂ güçlüyse,
halk direniﬂe destek veriyorsa, o
kentin yerlebir edilmesinde hiçbir
sak›nca yoktur. ‹ﬂgalci böyle düﬂünüyor. Ve halka karﬂ› savaﬂt›kça da
bat›yor, direniﬂin daha da güçlenmesine kendi cephesinden destek
veriyor.
Cenevre Sözleﬂmesi ve savaﬂ
hukukundan ise sözetmeye bile gerek yok. Emperyalistler dünyay› kanunsuzlu¤a sürüklerken, Cenevre
hukuku Felluce’de bir camide kurﬂuna diziliyor, Ebu Gureyb’de tecavüze u¤ruyor.

Direniﬂ karﬂ›s›ndaki
çaresizli¤in itiraf›
Irak’›n kentlerini, halk›n
evlerini bombalayan
iﬂgalciler; katliamc›l›klar›n›
ve direniﬂ karﬂ›s›ndaki
güçsüzlüklerini sergiliyorlar

Kentleri ele geçirme operasyonlar› ve havadan bombalamalar katliamc›l›¤›n oldu¤u kadar, direniﬂin
gücünün de kan›t›d›r. Garnizonlar›na s›k›ﬂan iﬂgalciler, kukla Irak askerleri ile de sonuç alamad›kça,
43
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kentleri yeniden ve yeniden bombal›yorlar.
Direniﬂçiler ise araçlarla Ba¤dat’›n merkezindeki ‹çiﬂleri Bakanl›¤›’na kadar gelip, roketle, uzun
namlulu silahlarla sald›r›yor ve kay›p vermeden geri çekilebiliyorlar.
Kukla ordu ve polisin üst düzey komutanlar›na yönelik suikastlerin arkas› kesilmiyor.
Kendi bakanl›klar›n› korumaktan aciz bir kukla hükümet, Amerikan vesayetindeki anayasa ile siyasal süreci iﬂletme hesab› yap›yor.
Sünniler ve Sadr taraftar› ﬁiiler taraf›ndan boykot edilece¤i aç›klanan
anayasa da, ne kukla hükümeti ne
de iﬂgali meﬂrulaﬂt›rmaya yetmeyecek. Sokaklara dökülerek anayasay›
protesto eden onbinlerce insan bunu
hayk›r›yorlar.

Guantanamo’da açl›k grevi
Amerikan emperyalizminin
hukuksuzlu¤unun simgesi olan
Guantanamo’da temmuz ayında
yapılan açlık grevinin ardından,
bir ikincisinin daha yapıldı¤ı ö¤renildi. Üç y›ld›r yarg›lanmadan tutulan 200 kadar tutsak, derhal yargılanmaları veya serbest bırakılmaların› talep ediyorlar.
Amerikan Savunma Bakanlı¤ı,
açlık grevi eylemi haberini do¤rularken; sanki hukuksuzlu¤u de¤iﬂtiriyormuﬂ gibi, eylem yapan tutsak say›s›n›n daha az oldu¤unu iddia etti.

Saddam’›n duruﬂmas›
Bir baﬂka hukuksuzluk örne¤i
de Irak’ta yaﬂan›yor. Ülkesi iﬂgal
edilen Saddam Hüseyin’in duruﬂmasın›n 19 Ekim’de baﬂlayaca¤›
duyuruldu. ‹ﬂgalciler her türlü savaﬂ hukukunu hiçe sayarak insanl›k suçlar›na yenilerini eklerken,
kuklalar›na Saddam’› yarg›latarak, iﬂgali meﬂrulaﬂt›rmak istiyor.
Saddam’ın savunmasını, Amerikalı, Avrupalı ve Arap avukatlardan oluﬂan bir ekip üstlenecek.

tamamlad›klar›” dile
getirildi.
Eyüp Baﬂ, koordinasyonun, emperyalist iﬂgalcili¤e karﬂ› 24 Eylül'de dünya
genelinde yap›lacak
olan eylemlerin Türkiye'deki sesi olaca¤›n› da aç›klayarak,
emperyalistlerle iﬂbirli¤ine, iﬂgal ortakl›¤›na son verilmesi
için mücadeleye devam edilece¤ini belirtti.
Haklar ve Özgürlükler Cephesi’nin yürüyüﬂün her aﬂamas› boyunca oldu¤u gibi kitlesel olarak kat›ld›¤› eylem s›ras›nda da s›k s›k "‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n, Katil ABD Ülkemizden Defol, Katil ABD ‹ﬂbirlikçi AKP" sloganlar› at›ld›.

Irak'ta ‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu ve
di¤er devrimci, demokratik güçlerin, 26
A¤ustos'ta baﬂlay›p,
28 A¤ustos'ta ‹ncirlik
Üssü önüne kadar
sürdürdükleri ‹ncirlik
Yürüyüﬂü, baﬂlad›¤›
yer olan Galatasaray
Lisesi önünde yap›lan eylemle sona erdirildi. 5 Eylül’de yap›lan eylemde, koordinasyonun yürüyüﬂe
iliﬂkin yapt›¤› de¤erlendirme de halka sunuldu.
Koordinasyon ad›na Eyüp Baﬂ taraf›ndan yap›lan aç›klamada “yürüyüﬂ boyunca devletin tavr›n›n iﬂbirlikçili¤inin
bir ifadesi oldu¤u, vatanseverlerin yürüyüﬂlerini baﬂar›yla

KAHROLSUN EMPERYAL‹ZM
YAﬁASIN MÜCADELEM‹Z!

Irak'ta ‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu'nun
‹ncirlik Yürüyüﬂü De¤erlendirmesi;
26 A¤ustos'ta ‹stanbul baﬂta olmak üzere 22 ilde baﬂlayan ve 28
A¤ustos'ta ‹ncirlik Üssü önünde sonuçlanan "‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n"
talepli yürüyüﬂümüz bizlere bir kez
daha göstermiﬂtir ki halklar›m›z bu
katliam üssünü topraklar›m›zda istemiyor.
‹ncirlik Yürüyüﬂü yaklaﬂ›k iki
ayd›r süren bir çal›ﬂman›n ürünüdür. Onlarca ilde onbinlerce bildiri
da¤›t›lm›ﬂ, say›s›z bas›n aç›klamas›
yap›lm›ﬂ, meﬂaleli yürüyüﬂler, oturma eylemleri, imza kampanyalar›
düzenlenmiﬂtir. ‹ncirlik Yürüyüﬂü'ne ve çal›ﬂmalar›na; ‹stanbul,
Gebze, ‹zmit, Bursa, Eskiﬂehir,
Ankara, Konya, Mersin, Antalya,
Antakya, Adana, ‹skenderun, ‹zmir, Uﬂak, Hopa, Ünye, Ordu,
Trabzon, Samsun, Dersim, Elaz›¤, Ad›yaman ve Malatya illeri
aktif olarak kat›lm›ﬂt›r.
Irak'ta ‹ﬂgale Hay›r Koordinasyonu taraf›ndan gündeme getirilen
ve bileﬂenlerimizin d›ﬂ›nda; Maya,
BDSP, Odak, Belediye-‹ﬂ ‹st. 2
No'lu ﬁube, Tuzla Deri-‹ﬂ, BES ‹st.
1 No'lu ﬁube, Emekli-Sen ‹st. 2

No'lu ve Mersin, Adana, Antalya
ﬁubeleri, Çem-Der Genel Merkezi,
ÇHD Genel Merkezi, Genel-‹ﬂ 2
No'lu Bölge, 3, 7 ve Trakya ﬁubeleri, Adana Bölge Temsilcili¤i, D‹SK
Limter-‹ﬂ, SES Mersin ﬁubesi, Belediye-‹ﬂ ‹zmir 4 No'lu ﬁube ve
Adana ﬁubesi, Hava-‹ﬂ Adana ﬁubesi, Tümbel-Sen Adana ﬁubesi'nin kat›l›m› ve 22 ilde onlarca
sendika ve DKÖ'nün deste¤i ile
güçlenen ‹ncirlik Yürüyüﬂü ülkemizin birçok ilinde halk taraf›ndan sahiplenilmiﬂtir. Irak'ta ‹ﬂgale Hay›r
Koordinasyonu, anti-emperyalist
ve iﬂgal karﬂ›t› güçlerle böylesine
büyük bir eylemi örgütlemekten,
kendi d›ﬂ›ndaki bileﬂenlerle omuz
omuza ‹ncirlik Üssü'ne yürüyerek
emperyalist katillere karﬂ› halklar›n
öfkesini hayk›rmaktan onur duymaktad›r.
Bizler, ülkemizdeki anti-emperyalist ve iﬂgal karﬂ›t› güçlerin, emperyalistlere ve iﬂbirlikçilerine karﬂ›
birlikte mücadele etmelerini her zaman savunduk, bunun gereklili¤ini,
zorunlulu¤unu her platformda dile
getirdik. Eylemimizi örgütlerken de
bu perspektifle hareket ettik. Bu ›s44
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rar›m›z›n sonucu geniﬂ bir bileﬂenle
‹ncirlik Yürüyüﬂü’nü hayata geçirdik. Ancak ‹HD ve EMEP Adana il
örgütünden gerekli duyarl›l›¤› görmedi¤imiz gibi, siyasi eti¤e ve antiemperyalist mücadele çizgisine
denk düﬂmeyen tav›r ve tutumlarla
da karﬂ›laﬂt›k. Tüm bu olumsuzluklara ra¤men ‹ncirlik Üssü Yürüyüﬂü’nün anti-emperyalist ve iﬂgal
karﬂ›t› mücadeleye büyük katk›lar
sundu¤una inan›yoruz.
‹ncirlik Yürüyüﬂü, bu güne kadar ‹ncirlik Üssü'ne yönelik yap›lan
en kapsaml› eylemdir. Ülkemizin
birçok ilinde sokaklar "Katil ABD
Ülkemizden Defol" sloganlar›yla
inlemiﬂtir. Halk›m›z bu eylemi sahiplenmiﬂ, hemen her ilde bizlere
destek olmuﬂtur. Bu da göstermektedir ki iﬂbirlikçi siyasi iktidar ne
kadar iﬂbirlikçili¤ini gizlemeye çal›ﬂ›rsa çal›ﬂs›n, ne kadar ABD'yi
sevdirmeye çal›ﬂ›rsa çal›ﬂs›n, bu ülkenin onurlu insanlar› dünya halklar›n›n düﬂman› ABD'yi hiçbir zaman sevmeyecek, emperyalistlerle
iﬂbirli¤i yapanlar› hiçbir zaman affetmeyecektir.

Yürüyüﬂümüz, sansürle bo¤ulmaya, yoksay›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Bas›n ülke çap›ndaki bir anti-emperyalist eylemi görmezden gelmiﬂ,
kamuoyuna yans›tmam›ﬂt›r. Sizler,
patronlar›n›z›n ç›karlar› gere¤i gazetelerinizde televizyonlar›n›zda
yer vermeseniz de emperyalizme ve
iﬂbirlikçilerine karﬂ› halk›n öfkesini
gizleyemezsiniz. Bu öfke ülkenin
sokaklar›nda artarak devam edecektir. (...) Bunu ne sansür ne de devletin bask›lar› engelleyemez.
Yürüyüﬂe devletin gösterdi¤i tav›r, iﬂbirlikçili¤inin aç›k bir ifadesi
olmuﬂtur. Birçok ilde bildiri da¤›tan
arkadaﬂlar›m›za müdahale edilmeye
çal›ﬂ›lm›ﬂ, bildiri da¤›tan arkadaﬂlar›m›z tehdit edilmiﬂtir. (...)
Yürüyüﬂ boyunca gitti¤imiz her
ilde yapt›¤›m›z›n yasad›ﬂ› oldu¤u,
hakk›m›zda tutanak tutulaca¤› tehditleriyle karﬂ›laﬂt›k. Özellikle Mersin'de yürüyüﬂü organize eden temsilcilerimizin kimliklerine el konulmak istendi, yürüyüﬂe müdahale etme tehditleri savruldu. Bizler biliyoruz ki bu ülkenin yasalar› da,
devletin politikas› da halk›n de¤il
emperyalistlerin ç›kar›nad›r. Bu
yüzden yasalar›n hiçbir meﬂruiyeti
yoktur. Bizim tepkimiz demokratik
bir tepkidir ve bu tepkiyi her koﬂulda bundan sonrada göstermeye devam edece¤iz. Bu ülkeye katil ABD
baﬂkan› geldi¤inde sokaklar, caddeler devlet taraf›ndan trafi¤e kapat›lm›ﬂt›r. Ama biz yürüdü¤ümüzde,
"sokaklar›, caddeleri trafi¤e kapatamazs›n›z", "yasak", "yasalar var,
hakk›n›zda dava açar›z" tehditleri
savrulmuﬂtur. Bu ülke bizimdir,
katil ABD'nin veya di¤er emperyalistlerin de¤il.
Ülkemizde son dönemde halk›n
hak alma mücadelesi önünde bir
tehdit olarak duran ve devlet taraf›ndan düzenlenen provokasyonlarla yürüyüﬂ s›ras›nda da karﬂ›laﬂt›k. Eskiﬂehir'de yürüyüﬂ s›ras›nda
elinde Türk bayra¤› olan bir kiﬂi
kortejimize yanaﬂ›p "En büyük Türk
ba¤ra¤›, Türk bayra¤›na hakaret
ediyorlar, küfrediyorlar" diye ba¤›rmaya baﬂlam›ﬂt›r. Baﬂta Eskiﬂehir

Güvenlik ﬁube Müdürü olmak üzere onlarca polis müdürü ve komiserin gözüönünde gerçekleﬂen bu olaya polis hiçbir müdahalede bulunmam›ﬂ, provokatör, bizler taraf›ndan kortejin yan›ndan uzaklaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Benzeri bir olay ‹ncirlik Üssü önünde de yaﬂanm›ﬂt›r. (...) Bu
provokasyon da bizler taraf›ndan
engellenmiﬂ, bas›n aç›klamas› jandarma ve polis kuﬂatmas› alt›nda tamamlanm›ﬂt›r.
Eylem boyunca çeﬂitli provokasyonlar tertipleyen, hakk›m›zda dava
açmakla, kimliklerimize el koymakla, yürütmemekle tehdit eden,
Adana'da ABD Konsoloslu¤u’nun
önünde ve ‹ncirlik Üssü önünde
panzerleriyle, jandarma ve polisiyle
bize karﬂ› barikat kuran, kendi halk›n›n de¤il emperyalist katillerin
güvenli¤ini alan devlet ﬂunu bilmelidir ki bizler her koﬂulda emperyalizme, iﬂbirlikçili¤e ve iﬂgal
ortakl›¤›na karﬂ› mücadele edece¤iz. 24 Eylül'de dünya genelinde
yap›lacak olan savaﬂ ve iﬂgal karﬂ›t›
eylemlerin Türkiye'deki sesi solu¤u
biz olacak, sokaklar› emperyalizme
ve iﬂbirlikçilerine karﬂ› duydu¤umuz öfkeyle sarsaca¤›z. Baﬂta ‹ncirlik Üssü olmak üzere ülkemizdeki
tüm emperyalist üslerin kapat›lmas›n› istiyoruz. Emperyalistlerle iﬂbirli¤ine, iﬂgal ortakl›¤›na son verilmesini istiyoruz. Ve bu isteklerimiz
gerçekleﬂene kadar da mücadelemizi büyüterek devam ettirece¤iz.
Tüm devrimci ve demokratik kurumlar› emperyalizme, iﬂbirlikçilerine ve iﬂgale karﬂ› birlikte mücadele etmeye ça¤›r›yoruz.
‹NC‹RL‹K ÜSSÜ KAPATILSIN !
KAT‹L ABD ÜLKEM‹ZDEN
DEFOL !
KAT‹L ABD ‹ﬁB‹RL‹KÇ‹ AKP !
KAT‹L ABD ORTADO⁄U'DAN
DEFOL !
KAHROLSUN EMPERYAL‹ZM
YAﬁASIN MÜCADELEM‹Z !
5 Eylül 2005

IRAK'TA ‹ﬁGALE HAYIR
KOORD‹NASYONU
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Arasor
ﬁehitleri An›ld›

3-4 Eylül 1994'te Çemiﬂgezek
‹lçesi’ne ba¤l› Ulukaya Köyü Arasor Deresi Mevkisi’nde ç›kan çat›ﬂmada ﬂehit düﬂen Aydemir ﬁahin,
Nurhak Azak, Asuman Koç, Hülya
Ateﬂ ve Orhan Korkut Dersim’de
an›ld›. 3 Eylül günü Dersim ve Hozat HÖC'lüler taraf›ndan Nurhan
Azak'›n mezar› baﬂ›nda köylülerin
kat›l›m›yla düzenlenen anmada,
daha sonra yine Dersim ﬂehitlerinden Kamer Güneﬂ ve Hayri Koç'un
mezarlar› ve aileleri ziyaret edildi.

Karadeniz Temel Haklar

1. Genel Kurulu
Samsun’da 3 Eylül’de toplanan 1. Ola¤an Genel Kurul’da,
derne¤in faaliyetlerinin de¤erlendirmesi yap›ld›ktan sonra seçimlere geçildi.
Mehmet BAﬁBA⁄’›n Karadeniz Temel Haklar Baﬂkanl›¤›’na
seçildi¤i genel kurulda, ayr›ca Temel Haklar Federasyonu’na kat›lma karar› al›nd›.

‹ﬂçilere Tecrit
Liman-‹ﬂ’in ‹skenderun Liman›’nda baﬂlatt›¤› iﬂyeri terketmeme
eylemi devam ederken, iﬂçileri
destek için ziyarete gelenlerin içeri al›nmas›, liman idaresi taraf›ndan engellenmeye baﬂland›.
Destek ziyaretleri engellenerek, iﬂçiler yaln›zlaﬂt›r›lmak ve
moralsizleﬂtirilmek isteniyor.

Katrina’n›n ayna tuttu¤u
‘rüyalar ülkesi’ Amerika
ABD'yi vuran Katrina felaketinde, aradan geçen zamana karﬂ›n henüz kaç kiﬂinin öldü¤ü dahi kesinleﬂmezken, sadece Louisiana eyaletinde can verenlerin 10 bini bulabilece¤i söyleniyor. Ölenlerin ço¤unu
ise siyahlar ve yoksullar oluﬂturuyor. Öte yandan; Afganistan ve
Irak'› iﬂgal ederken elini oldukça çabuk tutan ABD'nin, kendi vatandaﬂlar›n›n hayat› konusunda acze düﬂmesi, “süper gücün” süperli¤inin iﬂgaller ve sömürü mekanizmalar› oldu¤unu da bir kez daha gözler önüne seriyor. Bir baﬂka deyiﬂle, “güçlü, her ﬂeye kadir” Amerika imaj›,
yerini aciz, organizasyon yetene¤inden yoksun ve beceriksiz Amerika’ya b›rakt›.
Kas›rga haftalar öncesinden bekleniyordu. Nereleri vuraca¤› da bilinmekteydi. Buna karﬂ›n, y›k›m,
kay›plar ve Amerikan devletinin beceriksizli¤i tüm dünyay› ﬂaﬂ›rtt›.
Asl›nda ﬂaﬂ›racak bir ﬂey yoktu. Görülen, halk›n ihtiyaçlar›na göre, insana göre örgütlenmeyen bir devletin gerçe¤iydi. Bunun, “süper güç”
Amerika olmas› ya da sömürge ülke
Türkiye olmas› fark etmiyor.

“Bu ülkede, fakirlerin ve
siyahlar›n ac›lar›na karﬂ›
tarihi bir kay›ts›zl›k var”
Özellikle, siyahlar›n yo¤un olarak yaﬂad›¤› New Orleans eyaletinde tam bir sefalet görüntüsü ortaya
ç›kt›. Sokaklarda günlerce cesetler
yüzdü, yard›m ç›¤l›klar› atan yoksul
zenciler, Amerikan devletine öfkelerini dile getirirken, yiyecek, ekmek, içecek, su dahi olmayan stadyumlara dolduruldular ve ölümü
orada beklediler. Amerikan devletinin “kurtarmadan” anlad›¤›, nereye
nas›l gideceklerini bilmeyen, gide-

cekleri yerde yaﬂamlar›n›
sürdürecek maddi gücü
bulunmayanlara, “evlerinizi terk edin” demekten
ibaretti. Nereye, nas›l gidecekler, nas›l yaﬂacaklar
belli de¤ildi. Çünkü
Amerikan devleti de, tüm
kapitalist devletler gibi,
insan ihtiyaçlar› üzerine
kurulmad›¤› gibi, yönetenleri de insan›n de¤il,
tekellerin ihtiyaçlar›na
göre yönetiyorlard›.
Amerikan devletinin
tarihsel ›rkç›l›¤›n›n kurtarma rezaletinde gün gibi ortaya ç›kmas› ise en
çok eleﬂtirilen konular›n
baﬂ›ndayd›.
Ünlü siyah rahip, politikac› ve
insan haklar› savunucusu Jesse
Jackson, Bush'u “duyars›zl›k, ﬂefkatsizlik ve ehliyetsizlikle” eleﬂtirirken, yard›m ve tahliye çabalar›n›n yetersiz kalmas›nda, kurbanlar›n “siyah ve fakir” olmas›n›n rol
oynad›¤›n› dile getirdi ve “bu ülkede, fakir insanlar›n ve siyahlar›n
ac›lar›na karﬂ› tarihi bir kay›ts›zl›k
var” dedi.
Katrina kurbanlar›na yard›m

Katrina, uygarl›¤›n
siyah derililerin
cesetleri üzerinde
yükseldi¤ini, korkunç
bir sefalet oldu¤unu,
küreselleﬂmenin
barbarl›¤›n kamufle
edilmiﬂ yüzü oldu¤unu
aç›¤a ç›karm›ﬂt›r.
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konseri düzenleyen ﬂark›c›s› Kanye
West de, “siyahlar, Bush'un umurunda de¤il. Bu ülke, fakirlere, siyahlara mümkün oldu¤unca yavaﬂ
yard›m etmek üzere kurulmuﬂ bir
yer” diye konuﬂtu. Bir baﬂka siyah
haklar› savunucusu Randall Robinson da, “Kas›rgadan günler sonra
New Orleans'taki binlerce siyah,
köpekler gibi ölüyor. Kimse onlara
yard›ma gelmedi” sözleriyle durumu özetledi.
Amerikan Senatosu’nda da ›rkç›l›¤› ve yoksullu¤u hat›rlatanlar oldu. Demokrat Parti’den William
Jefferson, “E¤er bu insanlar siyah
ve yoksul olmasayd› terk edilmezlerdi. Kenti terk edebilir miyim ile
otel paras›n› ödeyebilir miyim aras›nda bir seçim yapmak zorunda b›rak›ld›lar” derken, John Lewis ise,
“Tarihin ölülerle sa¤ kalanlar aras›ndaki fark›n yoksulluk, yaﬂ ve ›rk
ile belirlendi¤ini yazmas›na izin veremeyiz” diye konuﬂtu.
Tarih, Katrina’y› tam da böyle
yazacakt› oysa. Burjuvazinin sözcüsü New York Times'›n da günler
sonra yazmak zorunda kald›¤› gibi,

felaketten “kaçabilenlerle s›k›ﬂ›p
kalanlar› belirleyen ﬂeyin, dile getirilmeyen ›rk ve s›n›f meseleleri oldu¤una dair giderek büyüyen bir
inanç var”.
ABD’de, bizim gibi ülkelerde
oldu¤u gibi ölen, felaketin ortas›nda
b›rak›lan yoksullar ve egemen sistemin ezdi¤i ›rklar oldu.
Nüfusunun üçte ikisini siyahlar›n oluﬂturdu¤u New Orleans’ta
yoksulluk oran› 2000 y›l›nda yüzde
28 idi. Bu oran ABD standartlar›n›n
iki kat›. Bugün New Orlens’ta yaﬂayan 1.5 milyon kiﬂinin 500 bini
yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda. Üstelik
yoksullar her türlü sosyal güvenceden yoksun durumdalar.
Amerika’n›n “f›rsatlar ülkesi”
olarak lanse edilmesinde kullan›lan
vitrininin arka yüzünde hep yoksulluk, sefalet, evsizler varolmuﬂtur.
Geliﬂmiﬂ kapitalist ülkeler aras›nda
en fazla evsizin oldu¤u ülkedir
Amerika. Gösterilen yaﬂam tarz›n›n
arkas›nda milyonlarca iﬂsiz, kötü
ﬂartlarda yaﬂayan Amerikal› vard›r.
50 milyon insan›n sa¤l›k güvencesi
yok. Ekonomik büyümeye karﬂ›l›k
295 milyonluk ülkede yoksulluk her
geçen gün art›yor. Amerikan ‹statistik Bürosu'na göre, geçen y›l 1.1
milyon insan daha yoksul kategorisine girdi ve yoksul say›s› 37 milyona yükseldi.
Amerikan devletinin Condoleezza Rice’yi, “bak›n siyahlar bakan
oluyor” diye vitrine ç›kartmas›n›n
ve “›rk ayr›mc›l›¤› yok” diye aç›klama yapt›rmas›n›n hiçbir anlam›
yoktur. Onbinlerce Afrika kökenlinin dolduruldu¤u stadyumdan yükselen ç›¤l›k her ﬂeyi aç›kl›yor:
“Ben köpe¤ime böyle davranmam. Yerlere iﬂemek zorunda kal›yoruz. Hayvan gibi olduk.”
Siyah afetzedenin resminin alt›na “ya¤mac›” yaz›p, beyaz için
“afetzede” diyen Amerikan medyas› da bu ›rkç› bak›ﬂ›n naif bir tezahürünü sunmaktad›r.
Irkç›l›k, Amerikan egemen s›n›flar›n›n tarihsel bir karakteridir. Özgürlük, eﬂitlik gibi yald›zl› kavram-

larla gizlenen bu gerçek kimi zaman
bast›r›ld›¤› yerden kendini göstermektedir. Polislerin bir zenciyi vahﬂice dövmeleri, yard›m ekiplerinin
iyi giyimli beyazlar› kurtar›rken siyahlara dönüp bakmamas› ya da
Katrina’da ortaya ç›kan manzara,
özünde ayn› bak›ﬂ›n sonuçlar›d›r.
Bugün, özellikle siyah yoksullar›n bask›, asimilasyon ve çürütme
politikalar› ile öfkelerinin dizginlenmesi, ciddi bir tepkiyi bask›lanma alt›nda tutarken, alttan alta birikmesini ise önleyemeyecektir.

Bush tatilde, vitrinlik Rice
ayakkab› ma¤azas›nda
ABD Baﬂkan› Bush, Katrina Kas›rgas› vurdu¤unda Texas'taki çiftli¤inde golf oynuyordu. Televizyonlarda halka seslenmek için üç gün
bekleyen Bush, afet bölgesine gitmek için 5 gün geçmesini bekledi.
D›ﬂiﬂleri Bakan› Condoleezza
Rice, New York'ta lüks ayakkab›
ma¤azas›ndayken, Baﬂkan Yard›mc›s› Dick Cheney de tatiline devam
etti. New Orleans Belediye Baﬂkan›
ise ancak birgün önce tahliye emri
verdi.
Gölcük depreminde günlerce
devletin bölgeye gitmemesinin eleﬂtirisini hat›rlatan Hürriyet, her ne
kadar buradan “biz daha iyiyiz” sonucu ç›karsa da, ortada efendisi ile
sömürgesi aras›nda hiçbir fark yoktur. Ölen yoksullar olduktan sonra
umurlar›nda de¤ildir. Amerikal› Fizikçi Dr. Kauser Akhter’in belirtti¤i
gibi, “e¤er bunlar ülkenin baﬂka bir
bölgesinde yaﬂansayd›, mesela New
York ya da California’da hükümet
daha çabuk harekete geçebilirdi.
Çünkü oralarda daha fazla para
var. Ma¤dur kiﬂiler, en yoksul kiﬂiler, neredeyse hiçbir ihtiyaçlar›n›
tedarik edemediler.”
Bush’un, “beceriksizli¤i” kabul
etmesi, ortaya ç›kan gerçeklerin
üzerini örtme manevras›d›r. 10 gün
geçmesine karﬂ›n sular alt›nda olan
kentleri, zencilere yönelik ›rkç› tutumu baﬂka türlü aç›klamas› mümkün de¤ildir.
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Amerikan ulusal muhaf›zlar›, afetzedelerin evlerini, “teröre karﬂ›
mücadele”de edindi¤i tecrübelerle
böyle bas›yor. Burjuva bas›n›n
“buras› Irak de¤il Amerika” baﬂl›¤›n› att›¤› bu resim, ABD’nin kendi
halk›na karﬂ› dahi, nas›l bakt›¤›n›
özetliyor. ‹ﬂte medeniyet dedikleri
budur!
Yoksullara yard›m etmeyen ABD,
“ya¤ma” karﬂ›s›nda yüzlerce askeri bölgeye sevk ederek insan
av›na ç›kt›. 10’dan fazla insan bu
ﬂekilde katledildi. Afetzede yoksullar ise “ya¤mac›lar›” ﬂu sözlerle
anlat›yorlar; “onlar hükümetin bizi
t›kt›¤› bu spor salonunda bize su
getiriyorlar, annelerin sütü kurudu
marketlerden süt getiriyorlar.”
Ya¤mac› olsalar dahi, bunun çözümünün Irak’ta katliam yapan
askeri birliklerle insan av›na ç›kmak olmad›¤› aç›kt›r. Ama Amerikan emperyalizminin baﬂka bir çözümü de yoktur. Polis ve askere
vur emri verip günlerce aç ve susuz kaderlerine terk edilmiﬂ insanlar›n üstüne salarak, “ya¤ma ve
ﬂiddeti önlemekten” sözeden bir
devletin hangi ideoloji üzerine kuruldu¤una bak›lmal›d›r; o ideolojide insan unsuru yoktur.
Afganistan’da, Irak’ta yak›p y›kt›¤›
sokaklarda insan av›na ç›kan, tekellerin ç›karlar› için dünyay› kana
bulayan bir devletin kendi içinde
çürümesi kaç›n›lmazd›r ve bu çürüme ve yozlaﬂt›rma üzerinde
ayakta durmaktad›r. Katrina, çürümeyi gün ›ﬂ›¤›na ç›karan bir etki
görmüﬂtür. Ba¤dat’ta körükledikleri ya¤mac›l›¤› “özgürlük” olarak
sunanlar, ﬂimdi kendi halk›n› ya¤mac›l›kla suçlamakta ve kurtar›lmay› bekleyen, ekmek ve su isteyen vatandaﬂlar›na kurﬂundan
baﬂka bir ﬂey vermemektedirler.
K›saca sorun; kapitalist sistemin
devasa çürümüﬂlü¤ünde aranmal›.

Amerika ya da Türkiye;
“nerede bu devlet” sorusu
de¤iﬂmiyor. Çünkü kapitalizmde devlet halk›n ihtiyaçlar›na göre örgütlenmez

Kapitalizmin önceli¤i
insan de¤ildir
Peki nas›l olmuﬂtu da, dünyan›n
tek süper gücü, hem örgütlenme
hem de ekonomik olarak, Katrina
karﬂ›s›nda “çaresiz” kalm›ﬂt›? Öyle
ya, 25 milyonluk Irak’› birkaç haftada iﬂgal eden bir devlet, 25 bin va-

tandaﬂ›n› selden kurtarmay› baﬂaramad›.
Amerikan bütçesinden her y›l,
milyonlarca dolar Küba’da rejimi
y›kmak için ayr›l›yor, Irak iﬂgaline
ak›t›lan para ise Türkiye bütçesine
denk durumda.
Küreselleﬂme her alanda özelleﬂtirmeyi dayat›rken, kapitalist sistemler, bilinen nedenlerden dolay›,
art›k sosyalist sistemin yoklu¤unda
“sosyal” alan› da tasfiye etmektedirler. Kapitalizmin geliﬂim sürecine uygun olan bu geliﬂmenin do¤al
sonucu, bütün kaynaklar›n tekellere
ak›t›lmas›d›r. Devlet, tekellerin ihtiyaçlar› sözkonusu oldu¤unda “büyük devlet” olurken, kamunun ihtiyaçlar›nda “küçülen devlet” rolünü
oynamaktad›r. Örne¤in, tam da bugünlerde Amerikan Kongresi'nde
miras vergisinin kald›r›lmas›na yönelik bir karar gündemde. Buna göre; ülkenin en zengin yüzde ikilik
k›sm›n›n servetlerinin tamam›n›,
devletle hiçbir k›sm›n› paylaﬂmadan
yani vergi ödemeden mirasç›lar›na
devretmesini güvence alt›na alacak.
Bu sadece bir örnektir. Amerikan
enerji ve silah tekelleri baﬂta olmak
üzere, uluslararas› tekellerin dünya
hegamonyas›n›n ihtiyaçlar› do¤al
olarak, kendi içinde de yoksullazengin aras›ndaki uçurumu durmadan katlamaktad›r.
Bu geliﬂimin öteki yüzü do¤al
olarak insan›n ve elbette çevrenin
d›ﬂlanmas›d›r. Bugün Amerika’dan
Türkiye’ye kadar geçerli politika
budur. Piyasa felsefesinin hakim k›l›nd›¤› kapitalizmde, yaln›zlaﬂt›r›lan insan›n ihtiyaçlar›, sermayeye
yük olarak görülmektedir. Bu nedenledir ki günler öncesinde bilinen
ve günümüz teknolojik geliﬂimi düﬂünüldü¤ünde, önlem al›nabilecek
bir do¤a olay›, felakete dönüﬂmüﬂ,
tek baﬂ›na ülkeleri iﬂgal eden “süper
güç”, gönüllü yard›m ça¤r›lar› yapmak zorunda kalm›ﬂt›r.
Örne¤in; afetlerle ilgili federal
birim Fema’n›n bütçesi ve afet önleme çal›ﬂmalar› için gerekli fon
bizzat Bush yönetimi taraf›ndan kesilerek, “terörle savaﬂa” aktar›l48
11 Eylül 2005 / 17

d›. Fema’n›n ba¤l› oldu¤u ‹ç Güvenlik Birimi'nin önceli¤i ise “terörle mücadele”. Buna, hiçbir haz›rl›¤›n yap›lmam›ﬂ olmas›, afetlerde
kullan›lacak askeri güçlerin yar›ya
yak›n›n›n dahi Irak’a iﬂgale gönderilmiﬂ olmas› gibi etkenler eklendi¤inde, ortaya ç›kan tablo daha da
anlaﬂ›l›r hale gelmektedir. Düﬂünün
ki ya¤ma olaylar› olmasa, sonradan
gönderilen 10 bin asker de gönderilmeyecek.
Amerikan Baﬂkan›, s›k s›k “teröristlerin uygarl›klar›n› yoketmeyi
hedefledi¤ini” dile getiriyor ve
“barbar” ülkelere uygarl›k ihraç
ediyorlard›. Katrina, uygarl›¤›n siyah derililerin cesetleri üzerinde
yükseldi¤ini, korkunç bir sefalet oldu¤unu, küreselleﬂmenin barbarl›¤›n kamufle edilmiﬂ yüzü oldu¤unu
aç›¤a ç›karm›ﬂt›r.

Do¤an›n isyan› ve do¤ay›
tahrip eden kapitalizm
Katrina Kas›rgas›’n›n küresel
›s›nma ile ilgisi ne düzeydedir, ayr›
bir konu ama do¤an›n dengesinin
kapitalistlerce bozuldu¤u, tahrip
edildi¤i bir kez daha bu vesileyle
tart›ﬂ›lmaktad›r.
Kendi halk›n›n katili ABD yönetimi, tahrip edenlerin baﬂ›nda gelmektedir. Dünya üzerinde en fazla
sera gaz› sal›n›m› yapan (Dünya'daki sera gazlar›n›n yüzde 25'i) ABD,
küresel ›s›nmaya karﬂ› mücadeleyi
öngören Kyoto Anlaﬂmas›'na imza
atmay› da reddetmektedir. Gerekçe
ise “ABD ekonomisine ciddi zarar
verece¤i”. Yani tekellerin ç›karlar›
için do¤a tahrip edilmekte, dünyan›n gelece¤i yokedilmektedir. Yine
bugünlerde BM gündeminde olan
bir bildiride de “do¤aya sayg›” kavram›n›n ç›kar›lmas›n› isteyen Amerika’dan baﬂkas› de¤ildir.
Bir kez daha görülmesi gereken,
do¤ay› koruma ad›na verilen savaﬂ,
en baﬂta emperyalizme, kapitalizme
karﬂ› olmak durumundad›r. Çünkü
do¤ay› tahrip eden, kapitalist sistemler ve onlar›n tekel devletlerinden baﬂkas› de¤ildir.

Do¤al afet,
sosyalist devlet
ve insan
Geçen y›l›n eylül ay›nda, Amerika k›tas› yine çok büyük bir kas›rga
yaﬂam›ﬂt›. Bu kez kas›rgan›n hedefi
Küba olmuﬂtu. ABD’yi vuran Katrina’n›n h›z›, yaklaﬂ›k saatte 230 km.
idi. Geçen y›l Küba sahillerini vuran Ivan Kas›rgas› ise saatte 260
km. h›za sahip, çok daha büyük bir
felaketin habercisiydi.
Ancak, ABD’den farkl› olarak
baﬂka bir devlet örgütlenmesi vard›
orada; sosyalist devlet.
20 bin ev yerlebir oldu kas›rgada. Ancak ne sokaklarda cesetler
vard›, ne ya¤ma görüntüleri, ne feryat eden insan manzaralar› vard›.
Tek bir can kayb› dahi yaﬂanmad›,
siyah ya da beyaz tek bir Kübal› hayat›n› kaybetmedi bu afet karﬂ›s›nda. Bu nedenle, Küba halk›n›n literatüründe, do¤al afetlerin “kader”
ve “kaç›n›lmaz” oldu¤u da asla yazmaz.
Kas›rgan›n etkileyece¤i bölgede
tam 1.5 milyon Kübal› yaﬂamaktayd›. Fidel günler öncesinden bizzat TV’lerden yapt›¤› konuﬂmalarla
‹van’a karﬂ› savaﬂ› baﬂlatt›.
Al›nacak ilk tedbir 1.5 milyon
Küba yurttaﬂ›n›n daha yüksek yerlere taﬂ›nmas›yd›. Sosyalist devletin
yöneticileri halka “bölgeden kaç›n”
demediler, bizzat tahliye iﬂlemini
örgütlediler ve halk›n bütün ihtiyaçlar›n›n karﬂ›land›¤› bu örgütlenme
sayesinde 1.5 milyondan fazla Kübal› daha yüksek ve tehlikesiz bir
bölgeye tahliye edildi. Fidel bizzat
bu çal›ﬂman›n baﬂ›nda yerald›.
Nas›l baﬂarm›ﬂlard› böyle büyük
bir tahliye iﬂlemini ve 20 bin evin
y›k›lmas›na karﬂ›n tek bir insan›n
burnu dahi neden kanamam›ﬂt›?
New Mexico Üniversitesi’nde
Sosyoloji Profesörü Dr. Nelson Val-

Küba; tam bir y›l önce çok
daha güçlü bir kas›rga yaﬂad›
ve hiçbir can kayb› olmad›

des bunu ﬂu sözlerle ifade ediyordu:
“Küba'da sivil savunma daha en
baﬂtan toplumla iç içe geçmiﬂ bir
kavramd›r, insanlar felaket olmadan önce nereye gideceklerini bilirler.” (Aktaran Bianet)
Felaket öncesi ve sonras›nda Fidel görevinin baﬂ›nda ve bütün sorumlulu¤u üzerine alm›ﬂt›. Hiç kimse insanlar› bir stadyuma doldurup
bunun ad›na “önlem” diyerek, burada aç susuz ölümü bekleyin demeyi
düﬂünmedi Küba’da. Böyle bir seçenek de yoktu Küba devletinin
mant›¤›nda. Ola¤anüstü hal, soka¤a
ç›kma yasa¤› da ilan edilmedi Küba’da. Çünkü orada, hiçbir ya¤malanma ve ﬂiddet olay› da yaﬂanmad›.
Çünkü Küba’da, ne yoksulun içecek su bulamamas› sözkonusuydu,
ne de ayr›cal›kl› bir zengin s›n›f ve
“herkes ayn› gemide oldu¤unu biliyordu.”
“S›¤›naklarda o mahalleden
sa¤l›k personeli bulunur. Ayr›ca Küba'daki aile doktorlar›, tahliye iﬂlemine o mahalledeki komﬂular›yla
birlikte kat›l›r ve böylece kimin örne¤in 'insülin'e ihtiyac› oldu¤unu
daha en baﬂtan bilirler. Küba'da
tahliye iﬂlemleri s›ras›nda, insanlar
'eﬂyalar›m ne olacak' korkusuyla
yaﬂamamalar› için hayvanlar›n› ve
veterinerlerini, buzdolaplar›n› ve
televizyon setlerini de beraberlerinde götürebilirler.” (Dr. Valdes)
Bir yanda buzdolaplar›n› bile
kurtaran bir örnek, öte yanda içecek
suyu olmad›¤› için çaresiz ya¤maya
baﬂvuran bir halk...
‹van kas›rgas›nda gösterilen baﬂar›, Birleﬂmiﬂ Milletler Felaket
Kurbanlar›na Yard›m (ISDR) Sek49
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reterli¤i taraf›ndan tüm dünyaya örnek olarak gösterilmiﬂti. Üstelik bunu yapan, ekonomik gücü k›s›tl›,
Amerikan ambargosu alt›nda bir
devletti. Oysa bütün mesele, insan
üzerine kurulu bir rejimin olup olmamas› meselesiydi.
Kurtarma faaliyetlerinin örgütlenmesi, halk›n toplumsal örgütlenme içinde ald›¤› yer de buna göre
belirlenmekteydi. Küba’da tüm
halk çeﬂitli biçimlerde örgütlüdür
ve yönetime kat›l›r. Ayn› örgütlenmeler toplumsal felaketler karﬂ›s›nda da disiplinli bir biçimde görevlerini yerine getirirler.
Fidel, o günlerde yapt›¤› bir konuﬂmada, ‹van Kas›rgas› için haz›rl›k çal›ﬂmalar›n›, Amerikan iﬂgaline
karﬂ› yapt›klar› uzun haz›rl›klara
benzetiyordu. Biri ne derece önemliyse, öteki de ayn› düzeyde önemliydi sosyalist bir devlet için. Halk›n›n can güvenli¤ini sa¤lamayan bir
sosyalist devlet, o halk› ba¤›ms›zl›k
içinde savaﬂt›ramaz.

Küba’dan Amerikan
halk›na yard›m
Küba Devlet Baﬂkan› Fidel
Castro, Katrina F›rt›nas›’n›n vurdu¤u ABD'ye 1100 doktor ve 26
ton ilaç yard›m› önerdi. Doktorlar
ordusuna hitaben bir konuﬂma
da yapan Castro, felaketten en
çok etkilenenlerin yoksullar, siyahlar oldu¤unu hat›rlatarak, bütün dünyan›n emekçilerinin bu
felaketi kendi evinde olmuﬂ gibi
hissetmesini söyledi.

kültür
Kültür Bakan›’n› bu
kez sinema sanatç›lar›
protesto etti

Okumak, dinlemek,
seyretmek için...

/ ÖNERD‹KLER‹M‹Z
Kitab›n ad›: Faﬂizme Karﬂ›
Birleﬂik Cephe

Tiyatro sanatç›lar›n›n ard›ndan sinema sanatç›lar›ndan da AKP’ye karﬂ› protesto sesleri yükseldi.
Sinema emekçileri, Sinema Destek Yasas›’n›n
AKP taraf›ndan son derece kötü uyguland›¤›n›
belirterek Kültür Bakanl›¤›’n› protesto ettiler.
7 Eylül’de ‹stanbul Beyo¤lu Emek Sinemas›
önünde toplanan yaklaﬂ›k yüz sinema emekçisi
ad›na Ulusal Sinema Platformu sözcüsü Reis
Çelik ve Sesam Baﬂkan› Kadri Yurdatap yapt›klar› konuﬂmalarda, uygulama düzeltilmedikçe, eylemlerini devam ettireceklerini belirttiler.

tutsak çizgiler

Yazar›: George Dimitrov
Yay›nevi: Ekim Yay›nlar›

Faﬂizm ve Cephe kavram›,
dünya devrimci hareketlerinin
gündemine 1920'li y›llarla birlikte girmiﬂtir. 2. Paylaﬂ›m savaﬂ› arifesinde, faﬂist iktidarlara karﬂ›, Fransa, ‹spanya, ‹talya, Bulgaristan dahil hemen hemen tüm ülkelerin emekçi
halklar›n politik gündemi olmuﬂtur. Bu dönem Komünist
Enternasyonal’in de en önemli sorunlar›ndan birisi Faﬂizme Karﬂ› Birleﬂik Direniﬂ
Cephesi’dir.
Anti-faﬂist cephe, halk cephesi, FKBC
(Masala’n›n 49. say›s›ndan al›nm›ﬂt›r)
ad› alt›nda örgütlenmelere gidilmiﬂtir.
Cephe’nin en kararl› savunucular›ndan
biri Dimitrov’dur.
FKBC adl› bu kitap, Dimitrov’un faﬂizmin tahlili, cephe örgütlenmeleri üzerine
çeﬂitli konuﬂmalar› ve yaz›lar›ndan oluﬂmaktad›r. Dimitrov, sade diliyle faﬂizmi ve
faﬂizme karﬂ› mücadeleyi anlat›yor.
Faﬂizmi do¤ru tahlil edemeyenler, onun
özünü ve biçimini kavrayamayanlar, faﬂizme karﬂ› mücadelede do¤ru politikalar
üretemezler. Bunun için Dimitrov kitab›nda önce faﬂizmi tan›ml›yor. Faﬂizme karﬂ›
mücadeleyi ve halk cephesini bu tan›mlamas› üzerine oturtuyor.
Faﬂizmin kitlelere yönelik sald›r›lar›n›
boﬂa ç›kartmak ve iktidar›n yolunu açmak
her devrimci hareketin temel sorunudur.
Bu görevi ise, faﬂizme karﬂ› mücadele etmeden baﬂarmak mümkün de¤ildir.
Kuﬂku yok ki, hiç bir kitap haz›r reçeteler sunmaz, ülkesel ve dönemsel koﬂullar
bire bir uymaz; ama faﬂizmi anlamak, do¤ru tahlil etmek, yöntemlerini kavramak
için, hele ki, faﬂizmin “gizli” bir niteli¤e
sahip oldu¤u, AB’cilik masallar›yla faﬂizmin üstüne yeni perdeler çekildi¤i ve solun bir çok kesiminin faﬂizm var m›yd›,
yok muydu diye kafas›n›n kar›ﬂ›k oldu¤u
bir ülkede, Dimitrov’un kitab› mutlaka yararlan›lmas› gereken en temel teorik kaynaklardan biridir.
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