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● Armutlu Katliam›n›
Protesto Aç›klamas›
Tarih: 5 Kas›m 2005
Yer: Küçükarmutlu, fienay

Hano¤lu direnifl evi önü
Saat: 14.00

● Bayrampafla Katliam 
Davas›
Tarih: 28 Ekim 2OO5
Saat: 1O.O5
Yer: Eyüp 3. Asl. Ceza

● Ba¤›ms›zl›k ‹steyen 
Gençlik Yarg›lan›yor
Gençlik Davas›
Tarih: 27 Ekim 2005
Yer: Ankara  11. ACM
Saat: 10.00

Ali, Elaz›¤ Koru Köyü do¤umludur. Anne-
si Kürt, babas› Türk-Alevidir. 12 Eylül
Cuntas› öncesi, Ortaokuldayken DEV-
GENÇ'lilerle tan›flt›. Lisede aktif bir DEV-
GENÇ'li oldu. Faflistlerle kavgalar›n, çat›fl-
malar›n içinde yerald›. Onun örgütlenme-
sinde Haydar Baflba¤'›n, Naz›m Karaca’n›n
büyük eme¤i vard›r. Zaten Naz›m ile ayn›
köydendi. Yaz tatillerinde köyünde, hem
ailesine yard›m eder, hem de köyün genç-
lerini örgütlemek için çal›fl›rd›. 

1980 Cuntas›’n›n ard›ndan Malatya'da gö-
revlendirildi. K›r gerillas›n›n oluflturulmas›
için yap›lan çal›flmalara kat›ld›. Deflifre ol-
du, tekrar Elaz›¤'a döndü. Bu arada hare-
ketle iliflkisi de koptu. Tutsak düflmelerle
bölgedeki çal›flmalar gerilemiflti. Hapisha-
ne direniflleri gündemdeydi. Cuntan›n tut-
saklara sald›r›lar›na karfl› halk›, tutsak ai-
lelerini duyarl› k›lmaya çal›flt›; yaz›lama,
pullama, pankart asma vb. eylemleri için-

de yerald›. 

O süreçte d›flar›da örgütlülük alabildi¤ine
zay›flam›flt›. Ali, bulundu¤u flehirde nere-
deyse tek bafl›nayd›. Y›lg›nl›¤›n, korkunun,
kaçk›nl›¤›n revaçta oldu¤u bir dönemdi.
Ya korkunun esiri olup tüm de¤erlere, fle-
hitlere ihanet edilecekti; ya da her koflul
alt›nda halka, devrime ba¤l› kal›nacakt›.
Cunta, ara yol b›rakm›yordu. Ali, bu s›na-
v› baflar›yla verenlerdendi. Elaz›¤ küçük
bir ildi. Ali'yi herkes tan›yor, polis de ar›-
yordu. Buna ra¤men yaz›lama-pullama ya-
p›yor; pankart as›yor, alt›na da "Devrimci
Sol" imzas›n› at›yordu. Yani, Elaz›¤'da, Ali
vard›, Ali ile birlikte Devrimci Sol vard›. O,
Devrimci Sol'u yaflat›yordu. ‹flte, gerekti-

¤inde tek bafl›na örgüt olman›n, anlam›n›
buldu¤u y›llard›, ö¤retiyordu. 

Elaz›¤ gibi bir ilde o koflullarda, dört y›l
boyunca polisin eline geçmeden faaliyet
sürdürmek büyük bir ustal›k, uyan›kl›k
ifliydi. Ali, köyünde ama hergün baflka bir
evde, baflka çat›da, ba¤da, bahçede kal›-
yordu. Kolayc›l›¤a kaçm›yor, rehavete
düflmüyordu. Ve sanki aranan kendisi de-
¤ilmifl gibi bildirileri, pankart› al›r, akflam
alacakaranl›kta köyden yola ç›kar, otuz ki-
lometrelik yolu yaya olarak yürüyüp, Ela-
z›¤'da yapaca¤› eylemi gerçeklefltirdikten
sonra, tekrar ayn› yolu yürüyerek köye
dönerdi. 

"Hareket beni bulsun" diye bir köyde de
oturup beklemedi. Yeniden iliflki sa¤lamak
için kendisi hareketi arad›. Ve 1984 son-
lar›nda ‹stanbul'a giderek hareketle ba¤-
lant› kurdu. Ondan sonraki kavgas›n› ‹s-
tanbul'da sürdürdü.

������������			
Ali DDEM‹RALP

Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm Mücadelemizin 27 Ekim

2 Kas›m

Hikmet KKURU Alaattin GGENÇ

Ahmet ÇÇOBAN Kadir DDO⁄AN

Kas›m 1979’da
Aybast›’da devlet ta-
raf›ndan himaye edi-
len faflist çeteler tara-
f›ndan katledildiler.
Karadeniz’in devrim
mücadelesine gönül
vermifl yoksul köylü
çocuklar›yd›lar.

Ali DDEM‹RALP

27 Ekim 1987’de ‹s-
tanbul Çengelköy Kuleli’de
polisle girdi¤i silahl› çat›fl-
mada flehit düfltü. 1958 Ela-
z›¤ do¤umluydu ve 12 Eylül
öncesi kat›lm›flt› kavgaya.
Cuntan›n zorlu y›llar›nda da
ayn› kararl›l›kla sürdürdü
kavgas›n›.

fiükrü SSARITAfi

29 Ekim 2000’de
‹stanbul Ümraniye’de
MHP’li faflistlerin kurflun-
lar›yla katledildi. 15 ya-
fl›nda bir Cephe sempati-
zan›yd›.

Yanlar›nday›z!
Talepleri 
taleplerimizdir!

HÖC’ün Ça¤r›s›: Ölüm orucunun 6. y›l›na
girmesiyle ilgili etkinliklerimize tüm halk›m›z› ça¤›r›yoruz.

*Bas›n Aç›klamas›
Tarih: 25 Ekim 2005, Saat: 19.00
Yer: Okmeydan› Sibel Yalç›n Direnifl Park›

*Umut Ya¤muru Gecesi
Tarih: 30 Ekim 2005, Saat:18.30
Yer: Gazi Küçükköy  Eftelya1 Dü¤ün Salonu

HERKES GERÇEKLER‹ YÜRÜYÜfi'TEN Ö⁄RENECEK
Okurlar›m›z ve çal›flanlar›m›z, 22. say›m›z›n da¤›t›m ve tan›t›m›n› bu hafta ‹s-

tanbul Esenyal› ve Kocamustafapafla’da yapt›lar. Yürüyüfl önlüklerini giyen da¤›-
t›mc›lar›m›z Esenyal›’da ilk olarak esnaflara, daha sonra gecekondulara girerek, yi-
ne her zamanki gibi sözlü propagandalarla dergimizi tan›tt›lar. ‹nsanlar›m›z ilgiliy-
di, çünkü anlat›lan kendi sorunlar›yd›. 

Kocamustafapafla'da ise okurlar›m›z polis sald›r›s›na maruz kald›lar. Yürüyüfl
önlükleri giyen  30 okurumuz taraf›ndan gerçeklefltirilen tan›t›m ve sat›fl faaliyeti-
miz s›ras›nda, okurlar›m›z polisler taraf›ndan durduruldu. Polisle görüflen okurumu-
zun yere yat›r›l›p ellerinin kelepçelenmeye çal›fl›lmas› üzerine arkadafllar›n› sahip-
lenen okurlar›m›z arkadafllar›n› polislerin elinden çekip kenetlenerek direnifle geçti-
ler. Sald›r›da bafl›ndan yaralanan okurumuz Özgür Karakaya hastaneye kald›r›ld›.
Okurlar›m›z direnirken bir yandan da "‹flte görüyorsunuz, AKP polisinin demokrasi
anlay›fl› bu kadar. Biz yasal olarak ç›kan dergimizin sat›fl›n› bile yapam›yoruz..” di-
yerek polisi teflhir ettiler. Polisin geri çekilmek zorunda kalmas›ndan sonra da 1 sa-
at süren sat›flta polisin terörüne ra¤men 110 dergi sat›ld›.

-Grup Yorum 
Korosu

-Çocuk Korosu
-Ba¤lama -Gitar
-Yan Flüt

Kurs kay›tlar› bafllam›flt›r!

‹dilKültürMerkezi Kurslar›
Adres: ‹stiklal Cd. 
Aznavur Psj. No: 212 
Kat:6 / Beyo¤lu-‹stanbul

Tel: 0 212 245 00 70 

/ 244 31 60

www.grupyorum.net   

info@grupyorum.net 

18 Ekim 2002 tarihinde u¤rad›¤› sald›r› sonucunda alçakça
katledilen, devrimci memur Hasan Bal›kç› 18 Ekim günü Ada-
na'n›n Kay›fll› Köyü Mezarl›¤›'nda an›ld›.

Anmaya, ailesi, Adana Temel Haklar, KESK Adana fiubeler
Platformu üyelerinin de aralar›nda bulundu¤u birçok kifli kat›ld›.
Anmada, ‘Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez’ pankart› aç›larak,
Hasan Bal›kç›'n›n foto¤raflar› ve ‘Hasan Bal›kç›'n›n Katili Susur-
luk Devletidir’ dövizi tafl›nd›. EMO Yönetim Kurulu Baflkan›
Tuncay Özkul, yapt›¤› konuflmada, “O ölmedi ve onun mücadele-

sini biz arkadafllar› olarak
devam ettirece¤iz. O
inançl› ve de¤erli bir yol-
dafl›m›zd›” dedi.

Temel Haklar ad›na ko-
nuflan Yasemin Sanar ise
Bal›kç›'n›n devrimci kiflili-
¤ini anlatt› ve katilinin
devlet oldu¤unu ifade etti. 

Bal›kç› için ayr›ca, Elektrik Mühendisleri Odas› ‹zmir fiubesi
taraf›ndan, Hasan Bal›kç› Park›'nda anma yap›ld›.

Hasan Bal›kç› An›ld›



6’nc› y›l›na giren direnifl neden
bafllam›flt› ve neden sürüyor? En

özet haliyle flöyle diyebiliriz: Dire-
nifl, emperyalizmin devrimcileri
yoketme sald›r›s› zemininde ortaya
ç›kt› ve ayn› nedenle de sürüyor.
Emperyalizmin ve iflbirlikçilerinin
1990’lar›n bafllar›ndan itibaren per-
vas›zlaflarak sürdürdü¤ü, 2000’li
y›llarda daha büyük bir kuflatmaya
dönüflen bu sald›r›, baflta devrimci-
ler olmak üzere ve tüm ilerici mu-
halif güçleri bir varl›k/yokluk sava-
fl›na girmek zorunda b›rakm›flt›r.
Fakat bu asla ve sadece bir “örgüt-
sel varl›k/yokluk” savafl› de¤ildir.
Bu ideoljik anlamda bir varl›k yok-
luk savafl›d›r. Sosyalist ideoloji va-
roldukça, sosyalizm bir alternatif
ve umut olarak varoldukça, emper-
yalizm üç, befl örgütü yoketse de,
halklar için umudun ve alternatifin
simgesi olan ideoloji, baflka örgütle-
ri yeniden varedecektir. Emperya-

lizmin sald›r›s› bu anlamda ideoloji-
yi ve o ideolojinin ete kemi¤e bü-
rünmüfl hali olan tüm devrimci ör-
gütlenmeleri ve halk örgütlenmele-
rini tasfiyeyi amaçlayan bir kap-
samdad›r. Bu kapsaml› sald›r›, ken-
di mant›¤›n›n do¤al sonucu olarak,
pratikte emperyalizme, emperyaliz-
min dünya düzenine karfl› olan tüm
muhalefeti yoketme sald›r›s› fleklin-
de sürmektedir. F tipleri ve tecrit,
bu yoketmenin en temel araçlar›n-
dan biri oldu¤una göre, tecrite karfl›
direnifl, ideolojik bir kararl›l›k sava-
fl›d›r: Sosyalizm iddias›n› koruma,
devrim kararl›l›¤›n› sürdürme, halk-
lar›n örgütlenme, direnme hakk›n›
savunma direniflidir. 

Direniflin gerekçesini, süresini,
flekilleniflini belirleyen bu ger-

çektir. Oysa bu direniflin d›fl›nda ka-
lanlar›n teorileri, bu gerçe¤i tümden
yoksayan teorilerdir. Bu teorileri

tekrarlamayaca¤›z, fakat bu teorile-
rin simgesel ifadelerine dönüflen ba-
z› tav›rlar› hat›rlatmakla yetinece-
¤iz. Hat›rlanaca¤› gibi, bir kesim di-
reniflin d›fl›nda kal›fl›n› “fark›m›z›
koyduk iyi oldu” diye teorilefltirmifl-
ti. Bir di¤er kesim ise emperyalizm-
le sosyalizm aras›ndaki bu savafl
arenas›ndan çekiliflini “cepte keklik
mi sand›n›z” sözleriyle ortaya koy-
du. Bir di¤er kesim ise daha fütur-
suzca “sald›r›lanlarla ayn› mahal-
leden de¤iliz ki” diye aç›klad›. 5
y›ll›k bir sürecin gösterdikleriyle
birlikte bu politikalara yeniden ba-
kal›m. 

Bu tav›rlar, “siz bizi hesaba kat-
may›n, onlara istedi¤inizi ya-

pabilirsiniz” demenin bir biçimiy-
di. Nitekim pratikte öyle oldu, em-
peryalizm ve oligarfli onlar› hesap-
tan düfltü ve daha pervas›zlaflt›. Di-
reniflin bedelleri daha büyüdü. 5 y›-
l›n sonunda flimdi soruyoruz: Bu ta-
v›rlar, devrimcilik, demokratl›k aç›-
s›ndan “farkl› bir politika” olarak
adland›r›labilir mi? Baflka bir deyifl-
le, bu onlar›n kendi hedeflerini ya-
k›nlaflt›ran, onlar›n kendi çizgilerin-
de mücadele sürdürmelerini sa¤la-
yan bir “politika” m›yd›? Hay›r. Bu
emperyalizm ve faflizm karfl›s›nda
gelifltirilen bir politika de¤ildir. Bu,
aç›kça emperyalizm ve faflizm kar-
fl›s›nda bir boyune¤ifltir. Devrimci
politika, devrimi, demokrat politi-
ka, demokrasi mücadelesini geliflti-
ren politikad›r. Peki bugün hangi

Devrim ve demokrasi mücadelesinde samimi ve kararl› 
olanlar›n yeri, direniflin içinde olmakt›r. Devrim için de, 
demokrasi için de mücadele etmeyip emperyalizmin ve 

oligarflinin düzeniyle bütünleflmeyi hedefleyenler içinse, 
direniflin d›fl›nda kalmak “do¤ru” oland›r. Onlar, yerlerinden

hiç k›p›rdamas›nlar.

Direniflin mant›¤›, kaç›fl›n

teorik mant›ks›zl›¤›
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parti, grup, ç›k›p da “bu sözlerde
ifadesini bulan politikam›z devrimi,
demokrasiyi gelifltirmifltir, zaten biz
de ölüm orucu karfl›s›ndaki tavr›-
m›zla bunu amaçl›yorduk” diyebi-
lir? Baflka türlü soral›m: “Yaflas›n
fark koyma politikam›z”, “yaflas›n
cepte keklik olmama politikam›z”
diyebilir misiniz? Kitlelere böyle
seslenebilir misiniz? 

Bu teorilerin hepsi, bir iç tutarl›-
l›ktan, mant›ksal bütünlükten

yoksundur. Direnifl karfl›s›nda gelifl-
tirilen bu teoriler, gerçekte kendi
ayaklar›n›n altlar›ndaki topra¤›
çekmekten baflka bir sonuç verme-
mifltir. Bu teoriler, kendilerini çürüt-
menin ve tasfiye etmenin teorilerine
dönüflmüfltür. Çünkü sald›r›n›n nite-
li¤i böyleydi: Sald›r› karfl›s›nda ya
direnilecekti, ya da emperyalizmin
ve oligarflinin çizdi¤i s›n›rlara hap-
solunacakt›. Direnmeyenler, ikinci
ihtimale hapsoldular. Bugünkü du-
rumlar›n›n izah› buradad›r. 

Direniflten kopufl, en az›ndan bu
kesit içinde devrim ve demok-

rasi mücadelesinden kopmaktan
farks›zd› ve nitekim öyle olmufltur.
Bu kesimlerin F tipleri konusunda
yapt›klar› bir fley olmad›¤› gibi, ifl-
kenceler, infazlar, linç sald›r›lar›
karfl›s›nda, Terörle Mücadele Yasa-
lar› ve baflka faflist yasalar karfl›s›n-
da da, birkaç bas›n aç›klamas›n›n ve
belki birkaç gösteriye temsili kat›l›-
m›n d›fl›nda bir mücadeleleri yok-
tur. Baflka bir alanda da varl›klar›
yoktur. Kimilerinin arada bir yapt›-
¤› “savafl karfl›t›” gösteriler, flurada
burada örgütlenmeye çal›flmak,
kendi d›fllar›nda geliflen birkaç iflçi
direnifline “destek” olmak, bu yaz-
d›klar›m›z› de¤ifltiren fleyler de¤il-
dir. Nedenlerini aç›k bir biçimde
sorgulamasalar, ortaya koymasalar
da, tüm reformizm bugün bir “ata-
let” ve “gerileyifl” içinde oldu¤unun
fark›ndad›r. Bizce bunu aflmaya
–e¤er aflmak istiyorlarsa– geçen 5
y›l›n muhasebesiyle bafllayabilirler.  

Emperyalizmin, faflizmin karfl›-
s›nda direnmek, sadece Mark-

sist-Leninistler’in görevi ve sadece
onlara özgü bir fley de¤ildir. Mark-

sist-Leninist olmayan çeflitli örgüt-
ler ve kifliler de büyük direnifllerin
içinde yeralm›fllard›r. Reformizmin
kaybetti¤i sadece Marksist-Leninist
pusulas› de¤il, emperyalizm ve fa-
flizm karfl›s›ndaki direnifl tavr› ve
gelene¤idir. Reformizm kulvar›na
yak›nlaflanlar› da ayn› ak›betin bek-
ledi¤i flüphesizdir.  

Direnifl kültürü, gelene¤i konu-
sunda ülkemizden, bizden ö¤-

renmek istemiyorlar. Ama uzak ve
daha “kendilerinden”, “kendi ma-
hallelerinden sayacaklar› örnekler
de hat›rlatabiliriz onlara: Nazi fafliz-
mi karfl›s›nda komünistlerle birlikte
ölümüne direnen ve savaflan sosyal
demokratlar›, ayd›nlar›, hatta baz›
burjuva gruplar› hat›rlay›n deriz.
Nazi zindanlar›nda direnerek dara-
¤açlar›n›n, duvar diplerinin önüne
marfllarla yürüyen ve Marksist-Le-
ninist olmayan demokratlar› hat›rla-
y›n deriz. fiili’nin ünlü Devlet Bafl-
kan› Salvador Allende’yi hat›rlay›n
deriz. Allende Sosyalizme ‘bar›flç›l’,
‘parlamenterist’ yoldan geçifli savu-
nan bir reformisttir. ‹ktidar›na karfl›
gerçeklefltirilen faflist darbe karfl›-
s›nda tereddütsüz bir direnifl tavr›n›
tercih etmemifl midir? Cuntac›lar,
Allende’ye “bir uça¤›n haz›r bekle-
di¤ini, yan›na istedi¤i yak›nlar›n› ve
arkadafllar›n› alarak istedi¤i ülkeye
gidebilece¤ini” belirtmesine karfl›n
o neden çat›flarak ölmeyi tercih etti,
bir daha düflünün deriz. Cuntan›n
teklifini getiren subay Allende’ye
“ölmek için ölmeye de¤mez” der...
Allende ve yan›ndakiler ise çat›flma-
ya girerler; ölüm muhakkakt›r. 

“Bar›flç›l geçifl”i savunup Allen-
de’yi sahiplenenler, bu tavr› sa-

hiplenebilir mi? Tersine “hayat
kutsald›r” diye Allende’yi elefltir-
meleri gerekir. “Ölüm” ve “yenil-
gi”nin mutlak oldu¤u bir durumda
“çat›flman›n anlam› yoktu” diye
mahkum etmeleri gerekir... Hatta
“her türlü fliddete hay›r” diyerek
Allende’yi orada çat›flt›¤›, öldürdü-
¤ü ve öldü¤ü için “k›namalar›” ge-
rekir. Fakat Allende, reformistlerin
dedi¤i gibi davranm›fl olsayd›, bu-
gün ne bu yaz›da, ne baflka yerde
kimse Allende’den sözediyor olma-

yacakt›. Sosyalist iktidar›n meflrulu-
¤u, direnme hakk›n›n meflrulu¤u, ta-
rihe fiili örne¤i üzerinden yaz›lama-
yacakt›.

Biz bir tarih yaz›yoruz. Hiçbir te-
ori, gerekçe, bahane, bu direni-

flin d›fl›nda olmay› aç›klayam›yor ve
aç›klayamaz. Reformizmin, gerek
legal partilerin, gerekse de sendika-
lar›n, odalar›n direnifl karfl›s›nda ta-
k›nd›¤› tutum, “demokrasi mücade-
lesi”ni ve hatta daha dar anlamda
“haklar ve özgürlükler mücadele-
si”ni yürütecek siyasi cürete sahip
olmad›klar›n› göstermektedir. E¤er
onlarla mesela devrimin arifesinde
“proletarya diktatörlü¤ü” konusun-
daki farkl› yaklafl›mlar›m›z nede-
niyle ayr›flm›fl olsayd›k, bu anlafl›la-
bilirdi. Fakat hay›r, faflizme karfl›
direnifl konusunda ayr›flt›k. Onlar
direnmeyi de¤il, teslim olmay›
önerdiler, savundular ve kendileri
öyle yapt›lar. 

Ülkemizdeki reformist sol, dire-
nifle karfl› ç›karak, sorunu em-

peryalizmle, faflizmle bir mücadele
sorunu olarak görmedi¤i için kendi
meflrulu¤unu bile inkar etme nokta-
s›ndad›r. Bunun için halklar›n “di-
renme hakk›n›” savunamamakta,
bunun için emperyalizmin ve iflbir-
likçi oligarflinin tüm siyasi dayat-
malar›na boyun e¤mek zorunda kal-
maktad›r. Bu zeminde üretece¤i hiç-
bir teori ve politikan›n iç tutarl›l›¤a,
mant›ksal bütünlü¤e sahip olmas›
mümkün de¤ildir. Direniflin d›fl›nda
kalmay› meflrulaflt›ran hiçbir politi-
ka, o politikan›n sahiplerini gelifltir-
meyecek, sadece bulunduklar› ze-
minden daha sa¤a kaymalar›na
yolaçacakt›r. Direniflten kaç›fl teori-
lerinin “mant›ks›zl›¤›” da buradad›r.
Devrim ve demokrasi mücadelesin-
de samimi ve kararl› olanlar›n yeri,
direniflin içinde olmakt›r. Onlar›
emperyalizm ve iflbirlikçilerinin sal-
d›r›s› karfl›s›ndaki bu Büyük Direni-
fle davet etmeye devam ediyoruz.
Devrim için de, demokrasi için de
mücadele etmeyip emperyalizmin
ve oligarflinin düzeniyle bütünlefl-
meyi hedefleyenler içinse, direniflin
d›fl›nda kalmak “do¤ru” oland›r.
Yerlerinden hiç k›p›rdamas›nlar. 
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O s m a n -
l›’da yoksul
Anadolu hal-
k›n›n kavgas›,
özünde ‹stan-
bul’a karfl›yd›.
‹stanbul; hak-
s›z vergiler,
salmalar, ço-
cuklar›n›n zor-
la savafla sü-
rülmesi, kor-
kunç bir zu-
lüm mekanizmas›n›n en tepesiydi. 

Osmanl›'n›n ‹stanbul'u, Osmanl›
düzeninin halktan zorbal›kla kopa-
r›p ald›¤› her türlü maddi ve manevi
de¤erlerin, halk›n eme¤inin ve al›n-
teri göznuru ürününün, en yo¤un bi-
çimde ve hayas›zca bir savurganl›k,
sefahat ve iflretle tüketildi¤i kentti.
Bu yüzden, bugün ‹stanbul’un dört
bir yan›na bak›ld›¤›nda hayran kal›-
nan o görkem, güzellikler; ayn› za-
manda yoksul Anadolu halk›n›n ›s-
t›rab›n› yans›t›r. Camiler, saraylar,
hanlar, hamamlar, köflkler, konaklar
ve yal›lar; o savurganl›¤a ra¤men,
yoksul halk›n tüketilemeyen eme¤i-
nin bir sonucu, ayn› zamanda ac›s›-
n›n ne denli köklü oldu¤unun an›t-
lar› gibidirler. Öyle bir sömürüye ta-
bi tutularak varettiler ki ‹stanbul’u,
ne saray›n ve yiyicilerin flatafat› ne
de emperyalistlerin azg›n sömürü
ve talan› bitiremedi. 

Elbette sadece zenginlerin kenti
olarak kalmad›. Anadolu’yu kas›p
kavuran zulümden, yoksulluktan
kaçan halk, bir lokma ekmek için
doldurdu kenti. Cumhuriyet y›lla-
r›nda, çarp›k sanayinin ac›mas›z
difllileri aras›na at›lmak üzere top-
raklar›ndan kopar›lanlar geldi. Köy-
leri yak›lm›fl, sürülmüfl Kürt halk›
sökün etti ard›s›ra. Ve gelmeye de-
vam ediyorlar, gözlerinde bir umut
ve yoksullu¤un öfkesiyle. 

Yani “tafl› topra¤› alt›n” de¤il,
her tafl›nda, topra¤›nda al›nterimiz,
ac›lar›m›z ekilidir; her gün gece-
kondulardan, fabrikalardan boy ve-
rir yeniden ac›lar›m›z ve yoksullu-
¤umuz.

fiimdi, Osmanl›’dan bu yana
zulmün miras›n› gururla sahiple-

nenler, “‹stanbul’u yedirtmeyece-
¤iz” diyorlar. Yoksulluk ve zulümle
topraklar›ndan söktükleri çaresiz in-
sanlar›m›z›, “nereden geldi¤i nere-
ye gitti¤i belli de¤il, bohças›n› ka-
pan geliyor” diye afla¤›l›yorlar,
kenti yoksullara yasaklaman›n yol-
lar›n› ar›yorlar.

Kimin bu kent? ‹stanbul’u vare-
den, yaflatan kim? Bunu herkes bi-
lir, bilmeli ve sahip ç›kmal›d›r. ‹s-
tanbul bizim ac›lar›m›z, al›nterimiz
üzerine kuruldu. Zenginlerin saray-
lar›n› öfkeli kondular›m›zla kuflatt›-
¤›m›z günlerden bu yana kavgam›z-
la soluk al›p verdi, emekçilerin mü-
cadelesiyle özdeflleflti. Her soka¤›n›
savunmak için kan›m›z akt›, hain
pusulurda kurflunlara geldik, pan-
zerler geçti üstümüzden, y›k›mlar›n
karfl›s›na bedenlerimizle dikildik
ama bir kar›fl topra¤› dahi terketme-
dik, savunduk. 

‹stanbul emekçidir, halk›nd›r. ‹k-
tidar› gerçekte elinde tutan, bo¤az›n
zenginleri ise ‹stanbul’un asalakla-
r›d›r. Bu yüzden “bir gün gelip bo-
¤az›m›z› kesecekler” diye korkarlar
gecekondulardan, korkular›n› “bafl-
bakan olsam gecekondular› hava-
dan bombalar›m” diye bast›rmaya
çal›fl›r, düflmanl›klar›n› sergilerler. 

Biz üretmesek, biz tafl üstüne tafl
koymasak, biz difllileri döndürme-
sek, asalaklar bir gün dahi, ne bu
kentte ne de sahil boylar›ndaki yaz-
l›klar›nda yaflayamazlar. 

Gecekondular› biz varetmedik.
Biz istemedik, yolsuz, susuz, alt ya-
p›s›z, hastal›klar içinde yaflamay›.
Asalaklar ve onlar›n iktidarlar› in-
sanca yaflamam›z için hiçbir ç›k›fl
yolu b›rakmad›klar› için gecekon-

dular var. Ve
bugün gece-
kondular›m›-
z› da elimiz-
den almak,
al›nterimizi
bir kez daha
ranta dönüfl-
türmek isti-
yorlar. 

‹zin ver-
meyece¤iz!

Gecekondu yoksullar›, semtleri-
ni, evlerini savunacaklar. ‹stan-
bul’un halktan gasbedilen tüm gü-
zellikleri, zenginlikleri de gün gele-
cek as›l sahiplerinin olacak. ‹stan-
bul’un sahibini mücadelemizle, ör-
gütlenmemizle de¤ifltirece¤iz. Bu
kavga ‹stanbul’a karfl› de¤il, fakat
‹stanbul’un asalaklar›na karfl›d›r.

Bir kampanya, belli bir süreçte
gerçeklefltirilen faaliyetler, bu mü-
cadelenin ancak küçük bir parças›
olabilir. Gecekondular›n ‹stan-
bul’un asalaklar›na karfl› savafl›,
hem yaflam alanlar›m›z› koruma
hem de, zincirlerinden ve asalakla-
r›ndan kurtulmufl bir ‹stanbul’u ya-
ratma savafl›d›r. 

Nereden gelip nereye gitti¤i bel-
li olmayan, borsa-piyasa oyunlar›y-
la, eme¤imizi hoyratça sömürerek
semirenlerin, zenginliklerini “do-
¤al” karfl›lam›yoruz. T›pk› yoksul-
lu¤umuzu, gecekondular›n varl›¤›n›
karfl›lamad›¤›m›z gibi. Ne zamanki
asalaklar yokolur, o zaman gece-
kondular da olmayacak, bu kentin
yoksullar› insan gibi yaflayabilece¤i
alanlara kavuflacakt›r. 

Kavgam›z›n baflkentinin dev-
rimcileri olarak, halka bu umudu ta-
fl›yabilmeli, onlar villalarda, yal›lar-
da, korunakl› lüks sitelerde yaflar-
ken, yoksullar›n neden kentin kenar
mahallelerine sürüldü¤ünü göstere-
bilmeliyiz. 

Zenginler, Osmanl›’n›n ‹stan-
bul’unu özlüyor, gecekondular›m›-
za öfkeyle sald›r›yorlar. Biz de,
emekçilerin ‹stanbul’unu yaratmak
için yoksullar› çok daha büyük bir
öfkeyle donatmal›, örgütlemeli, bu
s›n›f savafl›na ça¤›rmal›y›z.

‹stanbul Halk›nd›r 
Zenginlere B›rakmayaca¤›z!



Temel Haklar Federasyonu tara-
f›ndan, 24 Eylül’de gecekondu y›-
k›mlar›na karfl› bafllat›lan kampan-
yaya, 17 Ekim günü ‹stanbul Bü-
yükflehir Belediyesi önünde yap›lan
eylemle sona erdi. 

Günlerdir süren çal›flmalar›n ar-
d›ndan belediye önüne gelen gece-
kondu emekçileri, toplanan imzala-
r› vermek üzere büyükflehir beledi-
yesi karfl›ndaki parkta toplanmaya
bafllad›lar. 

Temel Haklar Federasyonu kam-
panyas›na tahammülsüzlü¤ünü de-
falarca gösteren polis, daha kitle to-
parlanmadan, “aran›yor” gerekçe-
siyle bir kifliyi gözalt›na almak iste-
di. Elbette bu sald›r› ve eylemi en-
gellemek için bir bahaneydi. Arka-
dafllar›n›n gözalt›na al›nmas›na izin
vermeyen federasyon üyelerinden
11 kifli gözalt›na al›nd›. Gözalt›na
al›nanlardan ikisi de, Grup Yorum
üyeleri Cihan Keflkek ve Ali Arac›
idi. Cihan Keflkek ayn› gün serbest
b›rak›l›rken; Ali Arac›, Terörle Mü-
cadele fiubesi'ne gönderildi ve di-
¤erleriyle birlikte ç›kar›ld›klar› sav-
c›l›ktan ertesi günü b›rak›ld›. 

Amac›n›n “aranan kifliyi gözalt›-
na almak” olmad›¤›n› gösteren po-
lis, 400’den fazla kiflinin bulundu¤u
gruba vahflice sald›rd›. Unkapan›'na
kadar polisle federasyon üyeleri

aras›nda kovalamaca ve çat›flma sü-
rerken, Temel Haklar Federasyonu
üyesi 350 kifli sald›r›ya ra¤men ye-
niden topland›lar. Yafll›s› genci ile
gecekondulular pankartlar›, döviz-
leri ve sloganlar›yla belediye önüne
geldiler. "Y›k›mlar Durdurulsun,
Y›k›mlara Karfl› Gücümüz Birli¤i-
mizdir, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca-
¤›z, Sürekli Y›k›m Tehditi Alt›nda
Yaflamak ‹stemiyoruz, Bizi Y›k›nt›-
lara, Çad›rlara Mahkum Ediyorlar"
pankartlar›n›n, dövizlerinin tafl›nd›-
¤› eylemde, bir de aç›klama yap›ld›. 

Y›k›mlar›n gayri-meflrulu¤unun
ifade edildi¤i aç›klamada, direnme
kararl›l›¤› yinelendi ve bunun mefl-
ru bir hak oldu¤u söylendi. 

Aç›klaman›n ard›ndan heyet,
toplanan imzalar› belediyeye ilerttir-
ken, kitle d›flar›da sloganlar atarak
bekledi. Gecekondululara destek ve-
ren Grup Yorum, “Hakl›y›z Kazana-
ca¤›z, Kondulardan Gelmifliz” tür-
külerini kitleyle birlikte söyledi. 

Görüflmenin ard›ndan heyet ad›-
na aç›klamada bulunan Edip Tar-
han, ‹mar Müdürlü¤ü yetkililerinin,
2005 y›l›n›n sonuna kadar herhangi
bir y›k›m›n gerçekleflmeyece¤ini
söyledi¤i bilgisini verdiler. 

***

Gecekondu emekçilerinin hakla-
r›n› aramalar›na, evlerine sahip ç›k-

malar›na ta-
hammül ede-
meyenlerle,
gecekondula-
r› yoksul hal-
k›n bafl›na y›-
kanlar ayn›-
d›r. Direnen,
örgüt lenen,
m ü c a d e l e
eden halk is-
temiyor AKP
iktidar› ve
onun polisi.
Sald›r› bunun
için yap›lm›fl,
demokra t ik
bir hak zorba-
l›kla engel-
lenmek isten-
mifltir. Buna
ra¤men, ara-
lar›nda Temel
Haklar Fede-
rasyonu’nu
ilk kez tan›-
yan çok say›-
da gecekon-
dulunun bu-
l u n d u ¤ u
e m e k ç i l e r ,
haklar› olana
sahip ç›kma-
y› bilmifller-
dir. 
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Sald›r› Bar›nma Hakk›nad›r, 
Gecekondular Direnecek

Gecekondular› yy›kanlar, BBüyükflehir Gecekondular› yy›kanlar, BBüyükflehir 
Belediyesi öönünde dde ssald›rd›Belediyesi öönünde dde ssald›rd›

Bar›nma hakk›na
karfl› yap›lan bu sald›-
r›, AKP’nin halka yö-
nelik her alanda sür-
dürdü¤ü sald›r›lar›n
bir parças›d›r.



Kampanya Eylemlerinden
“Direnerek koruyabiliriz”
Temel Haklar Federasyonu, 17

Ekim gününe kadar, y›k›mlara karfl›
faaliyetlerini; toplant›lar, bildiri da-
¤›t›mlar›, imza toplama ve halka di-
renifl ça¤r›lar› ile devam ettirdi. 

15 Ekim’de Pendik Aydos’ta
düzenlenen halk toplant›s›na, HHB
avukatlar›ndan Taylan Tanay ve
Oya Aslan, TMMOB’dan Tigin Öz-
türk, Temel Haklar Federasyonu'n-
dan Süleyman Matur konuflmac›
olarak kat›ld›. 3 saat süren toplant›-
da, Tanay, bar›nma sorununu kal›c›
olarak çözmenin hukuki yolunun
kapal› oldu¤unu ifade ederek, “ör-
gütlü bir güç olarak iktidar›n karfl›-
s›nda durmal›y›z” dedi. Tigin Öz-
türk, sald›r›n›n kapsaml› oldu¤una
iflaret ederken, Süleyman Matur da,
devletin bar›nma hakk›na sald›rd›-
¤›n› söyledi ve direnmeye ça¤›rd›. 

Bir baflka halk toplant›s› ise, 16
Ekim’de Beykoz Paflabahçe'de bu-
lunan Paflabahçe Kültür ve Daya-
n›flma Derne¤i'ndeydi. Tigin Öz-
türk, Av. Ümit Bay›k ve Fedarasyo-
n ad›na Hakk› Akça’n›n kat›ld›¤›
toplant›da, iktidar›n “ev veriyoruz”
diyerek, 55 metrekarelik evlere
ömür boyu borçlu hale getirdi¤i ifa-
de edildi. Hakk› Akça, “kimse ça-
murlu yollarda, çat›s› akan evlerde
kalmak istemez. Biz gücüz, halk›z,
yöneten biz olmal›y›z. Direnerek ka-
zanabiliriz” diye konufltu. Toplant›-
s›n›n sonunda Karanfiller Müzik
Grubu bir dinleti verdi. 

Ayn› gün, Cemevi inflaat›n›n y›-
k›lmak istenmesiyle de gündeme
gelen, PSAKD Sultanbeyli fiube-
si'nde de toplant› vard›. 250 kiflinin
izledi¤i toplant›da; Av. Oya Aslan,
Temel Haklar Federasyonu'nundan
Nurzet Günal ve PSAKD fiube Bafl-
kan› Sadegül Çavufl konufltu. Av.
Oya Aslan, Kentsel Dönüflüm Pro-
jesini anlat›rken, Nurzet Günal ise,
gecekondular›n emekle yap›ld›¤›n›
söylerek, “fiimdi eme¤imizi çi¤ne-
yip y›kmak istiyorlar. Eme¤imize
sahip ç›kal›m. Planlar›, yasalar› be-
lirleyen güçler dengesidir. Biz halk
olarak kendi gücümüzü gösterebi-

lirsek planlar› da yasalar› da de¤ifl-
tirebiliriz. Sustukça planlar bafl›m›-
za y›k›lmak istenecek.” dedi. Sade-
gül Çavufl da, y›k›ma karfl› birlikte
mücadelenin gerekti¤ini söyledi. 

Esenler Temel Haklar’da da, 16
Ekim’de bir etkinlik düzenlendi.
Karanfiller Müzik Grubu’nun tür-
küler söyledi¤i etkinlikte, y›k›mlara
karfl› yap›lan çal›flmalar anlat›ld›. 

‹mza Standlar›
“Y›k›mlara Karfl› Gücümüz Bir-

li¤imizdir” kampanyas› çerçevesin-
de ‹stanbul'un çeflitli yerlerinde aç-
t›¤› imza standlar›ndan biri de 13
Ekim günü Bak›rköy Özgürlük
Meydan›'nda idi. 10-11 Ekim günle-
rinde ise, ‹kitelli Mehmet Akif ma-
hallesinde bulunan Tepeüstü Hazine
Bölgesi’nde imza standlar› aç›ld› ve
‘Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Bu-
ras› Roma De¤il, Biz De Köle De¤i-
liz’ sloganlar› eflli¤inde, ça¤r›lar ya-
p›ld›. fiirinevler'de 15 Ekim’de aç›-
lan standa ise polisin keyfi müdaha-
lesi ve engelleme giriflimi oldu. 

Alibeyköy’de Sald›r› ve 
Kararl›l›k
Temel Haklar Federasyonu kam-

panyas›n›n yo¤unlaflt›¤› yerlerin ba-
fl›nda Alibeyköy geliyordu. 

12 Ekim günü, imzalar toplayan,
‘Y›k›mlar Durdurulsun’ broflürleri
ve ‘Yetiflin Evlerimiz Y›k›l›yor’
uyar› bildirilerini da¤›tan Eyüp Te-
mel Haklar üyeleri, halk›n devlete
güvensizli¤ine ve örgütlenmeye du-
yulan ihtiyaca tan›k oldular. 

Çal›flmalar 13 Ekim’de de sürdü.
‹mza stand›na halk›n ilgisi yo¤un
olurken, kendisini “MHP’li” olarak
tan›tanlardan imza atan ve tan›d›k-
lar›na att›ranlar dikkat çekti. ‘Sivil
Toplum Kurulufllar›'n›n hiçbir faali-
yet göstermemesinden ve kendileri-
ne sahip ç›k›lmad›¤›ndan yak›nan-
lar, AKP'nin vaatlerini tutaca¤›n›
düflünenler, imza atmaktan korkan-
lar, korkanlara k›zanlar, ‘bofla kürek
çekiyorsunuz’ diyenler vb. çeflitli
tepki biçimleri ile halk›n ruh hali
tüm ç›plakl›¤›yla ortaya ç›k›yordu.
Temel Haklar üyeleri ise, ›srarla ör-

gütlülük, mücadele ve halk›n gücü
üzerinde dururken, çal›flmay› tak-
dirle karfl›layanlar›n say›s› hiç de
az›nl›kta de¤ildi. 

‹flte tüm bu faaliyetler oligarfli-
nin polisini rahats›z etmiflti. Saat
17.50'de, bir resmi polis ekibi me-
gafonlu ça¤r›ya müdahale etmeye
çal›flt›. Federasyon üyeleri buna en-
gel olarak keyfili¤e izin vermeye-
ceklerini belirttiler. Polisin sald›r-
mak için bahane ar›yordu. “‹zin bel-
gesi” istemesinin ard›ndan, belgeyi
gösteren Temel Haklar üyelerinin
meflru haklar›n› savunmalar› karfl›-
s›nda, tahammülsüzleflen oligarfli-
nin polisi, “devletin karfl›s›nda na-
s›l böyle konuflursunuz” diyerek, o
esnada standda bulunan 3 kifliye
sald›rd›. Devrimciler direnerek, slo-
ganlar atarken, polis stand› da¤›tt›
ve “Bunlar PKK’li” diye ba¤›rarak
provokasyon yaratmaya çal›flt›. 

Polise cevap ise çevrede topla-
nan halktan geldi. “Onlar evlerimi-
zin y›k›lmamas› için çal›fl›yor” diye
tepki gösteren halk›n karfl›s›nda ge-
ri çekilen polise, Temel Haklar üye-
leri de, “stand açmaya, imza topla-
maya devam edece¤iz, bedelse öde-
yece¤iz, ama evleri y›kt›rmayaca-
¤›z.” cevab› verdiler. 

Polis 14 Ekim günü de, standa
müdahale için yine Alibeyköy’e y›-
¤›nak yapt›. Yüzden fazla sivil ve
resmi polis stand›n etraf›n› kuflatt›
ve gözda¤› vermeye çal›flt›. Yine
“izin belgesi” soran polis, bir gün
önce belgeyi kendisi y›rtm›flt›. Te-
mel Haklar üyeleri, çal›flmalar›n›n
yasal, meflru bir hak oldu¤unu sa-
vundular. 

Stand bir saate yak›n ablukada
tutulurken, ayn› anda sokaklarda 15
kifli bildiriler dat›yordu. Temel
Haklar üyelerine halk›n ilgisi, sald›-
r›ya tepkiyle de birleflerek daha da
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yo¤undu. 

Bu, polisin tahammülsüzlü¤ünü
daha da art›rd›. Bu kez de “çevreyi
kirletiyorsunuz” ucuz bahanesi ile
sald›rd›lar ve Cemalettin Ç›nar,
Ceyhun Çimen ve Ersin Gün'ü zor-
la gözalt›na ald›lar. Polisin keyfi tu-
tumuna karfl› di¤er dernek üyeleri,
arkadafllar›n› polis minibüsünden
geri ald›lar. Gruba vahflice sald›ran
polis, Gözde fiahin, Eren Do¤an,
Özkan Kaya, Yavuz Osmanustao¤lu
ve Aysu Baykal’› gözalt›na al›rken,
Ceyhun Çimen'in kolunu k›rd›. De-

mokratik haklar› engellenen Temel
Haklar üyeleri, “memura mukave-
metten” ç›kar›ld›klar› savc›l›ktan
serbest b›rak›ld›lar. 

Sald›r›, 15 Ekim günü protesto
edildi ve ayn› yerde stand aç›ld›.
Alibeyköy merkezinde toplanan
Eyüp Temel Haklar üyeleri, “Evle-
rimizi Y›kt›rtmayaca¤›z, Halk›z
Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Y›k›mlara
Karfl› Gücümüz Birli¤imizdir, Ba-
r›nma Hakk›m›z Engellenemez” dö-
vizleri tafl›yarak “Bask›lar Bizi Y›l-
d›ramaz” sloganlar› att›lar. 

Yap›lan aç›klaman›n ard›ndan
ayn› yere stand aç›larak, y›k›mlara
karfl› yürütülen kampanyadaki ka-
rarl›l›k bir kez daha gösterildi. 4 çe-
vik kuvvet otobüsü, panzer, sivil ve
resmi polislerle stand› kuflatanlar,
sanki dün vahflice sald›ranlar, hala
ablukay› sürdürenler onlar de¤ilmifl
gibi, “imza toplamak ve stand aç-
mak demokratik hakk›n›zd›r” de-
magojisi yaparken, Temel Haklar
üyeleri, y›k›mlara karfl› konuflma ve
bildiri da¤›t›m› ile birlikte, polisi
teflhir eden konuflmalar da yapt›lar.
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‹stanbul’da “Kentsel Dönüflüm
Projesi” ad›yla y›k›m dayat›l›rken,
Ankara’da da Mamak'taki Ege Ma-
hallesi, di¤er ad› ile Çöplük Mahal-
lesi halk›na da y›k›m karar›n› içe-
ren ihbarnameler gelmeye bafllad›.
Halk devrimciler önderli¤inde bir
komisyon kurarak, irtibat bürosu
açt›. Burada y›k›malara karfl› müca-
dele konusunda bilgilendirme, tar-

t›flmalar yap›l›yor. 

Mahalleye daha önceki y›llarda
da iki kez y›k›m karar› gelmifl, an-
cak çeflitli nedenlerle yap›lamam›fl-
t›. Bu durum, halkta yine yap›lma-
yabilir beklentisi yarat›rken, dev-
rimciler haz›rl›kl› olmak için örgüt-
lenmenin önemine dikkat çekiyor.

Mahalle halk›ndan görüfltü¤ü-
müz Arap Özdemir, y›kt›rmamak
için ellerinden geleni yapacaklar›n›
belirtirken, belediyelerin “y›k›lan
evin yerine ev verme” politikas›n›n
bir örne¤ini anlatt›:

“Mamak Belediyesi bir koope-
ratif kurdu ve gücü oran›nda para
ödeyenin ev sahibi olaca¤›n› du-
yurdu. Biz de güvenerek kat›ld›k.
‹nflaat bafllay›nca bizi toplad›. Dedi

ki; ‘Art›k ayda 150 milyon ödersi-
niz. Ödeyebilen öder, ödeyemeyen
çeker gider’. 350 milyon maafl›m
var, nas›l ödeyebilirdim. Ödeyeme-
dim tabii. fiimdi de y›k›yorlar.”

Komisyonda yer alan Nebi Aba-
c› ise, “halk komisyonunda ortak
kararlar al›yoruz. Bu konuda ne ge-
rekiyorsa yapaca¤›z. Hakk›m›z›
arayaca¤›z.” fleklinde, kararl›l›¤›
ifade etti.

Nebi AAbac›

1-4 Eylül tarihlerinde yap›lan, 3.
Geleneksel 1 May›s Mahallesi Ku-
rulufl Festivali haz›rl›¤›nda yaflanan
olumsuzluklar, Al›nteri, BDSP,
DHP, HÖC, Odak, Partizan, SO-
DAP mahalle örgütlenmeleri tara-
f›ndan ortak aç›klama ile elefltirildi.
Aç›klamada, yaflanan eksikliklerin
kayna¤›n›n, “ön haz›rl›k sürecinde
bilinçli bir flekilde içerisine çekildi-
¤imiz k›s›r tart›flmalard›r” denildi.

Mustafa Kemal Mahallesi Gü-

zellefltirme ve Yard›mlaflma Derne-
¤i’nin, festivali örgütlemek için
oluflturulan ortak iradenin içinde ol-
mas›na karfl›n, bugün bu iradeye ar-
s›zca sald›rd›¤›, kendilerini devrim-
ci yap›larla eflde¤er, hatta üzerinde
gösterme girifliminde oldu¤u ifade
edildi. Yaflanan tart›flmalar›n ard›n-
dan, festivalin hemen öncesinde
MKMGYD’nin halka bildiri da¤›ta-
rak, kat›lmama ça¤r›s›na dönüfltür-
dü¤ü söylenen aç›klamada, buna
güç verenin, bu kurum içinde yer
alan devrimci yap›lar oldu¤u söy-
lendi. Bu noktada dernek içinde yer
alan ESP’nin süreci kilitleyen bir

rol oynad›¤› söylenerek, “ESP, dev-
rimci siyasetlerin iradesini tan›ma-
d›¤›n›, as›l irade olarak DKÖ'lerin
de içerisinde yer ald›¤› platformu
esas alaca¤›n› söyleyebilecek ve si-
yaset toplant›lar›ndan çekilebilecek
kadar gericileflebildi.” denildi.

Ayn› zamanda MKMGYD yöne-
ticisi olan EMEP temsilcisinin de
elefltirildi¤i bildiride, herfleye ra¤-
men Festivalin devrimcilerin inisi-
yatifinde ve devrimci bir atmosfer-
de gerçekleflti¤i kaydedilerek, “sis-
temin mahalle özgülünde yöneltti¤i
sald›r›lara karfl› ortak tutumu gelifl-
tirme çabas›nda olaca¤›z.” denildi.

Ankara: Ege Mahallesi'nde Y›k›m Karar›

‘1 May›s Mahallesi Kurulufl 
Festivali ve netleflen saflar’
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Yaflam; bafl›n dik, aln›n aç›ksa yaflanas›d›r 
Düflman›n aya¤›na sürtünmekle 
Ezilmekten kurtulaca¤›n› sanan 

y›land›r, ç›yand›r...
Gülnihal YY›lmaz 

‹nsano¤lunun, eflitlik, adalet özlemiy-
le kavgaya girdi¤i günden bu yana,
ihanetin de ad›n› koymufl, lanetle-
mifl, düflman bilmifltir. Ustalaflm›flt›r
sonra, haini tan›makta. Gözlerine
yuvalanan sinsilikten ve korkudan,
insan eme¤ini hoyratça saç›p savur-
maktan, bir kanl› hançere dönüflen
elinden, batakl›kta yürümekten ça-
mura bulanm›fl ayaklar›ndan, gün
gün diflle t›rnakla egemenlerin alt›n-
dan çekilip al›nan koltu¤u ‘buyur se-
nindir’ diye gerisin geriye alt›na sü-
rüflünden, ezenleri güçlü diye hakl›
say›fl›ndan... Ezenin ve ezilenin ol-
mad›¤› bir dünya ateflle s›nand›¤›n-
da gerçe¤in rotas›n› flafl›rmas›n-
dan...

Ezilenlerin ezenlere karfl› kavgalar›na
bak›n; öfkenin en büyü¤ünün, düfl-
mandan çok hainlere yöneldi¤ini
görürsünüz. En afla¤›lay›c› cezalar
onlara verilir, çünkü halklar en afla-
¤›l›k ifl olarak görürler ihaneti. Örne-
¤in, ezilenler hiçbir düflman›n›n a¤-
z›na para s›k›flt›r›p, boynuna yafta
asarak bir dire¤e asmaz ama haine
yapar.

Kavga varsa, ihanet de onun ayr›l-
maz bir parças› olagelmifltir. Ama
asla ne kan›ksanm›fl, ne de kavga-
n›n seyrini hainler de¤ifltirebilmifller-
dir. Köleci toplumdan feodalizme
de¤iflmemifltir bu gerçek. Ama hiç-
bir toplumsal yap›, kapitalizm gibi,
onu meflrulaflt›rmaya çal›flmam›fl;
hiçbir egemen s›n›f burjuvalar gibi,
ihaneti ince politikalarla ‘flirinleflti-
rip’, bir meziyet olarak geçer akçe
haline getirmemifltir. Bu konuda bur-
juva medyaya, “sanat-edebiyat’
dünyas›na bakmak bile yeterlidir. ‹s-
tisnalar d›fl›nda, bu alemin en “de-

¤erlileri”, flu veya bu saflarda iken,
davas›na ihanet etmifl kiflilerdir.
Ama burjuvazi onlar› “düflünce de-
¤iflikli¤i” olarak meflrulaflt›r›p pazar-
lar. 

‹hanet kapitalizmle ortaya ç›kmad›
ama onunla güç kazand›, yüzüne
en sinsi maskesini takt›, onun ideolo-
jisinden beslendi. ‹hanetin harc›,
bencilliktir. Bencillik, burjuva ideolo-
jisi ve kültürünün temel tafl›d›r. “Her
koyunun kendi baca¤›ndan as›laca-
¤›n›”, “gemisini kurtaran›n kaptan
olaca¤›n›” insanl›¤a o ö¤retmifl-
tir. Ama “kurtar›lan” bir tek geminin
karfl›l›¤›nda, milyonlarca geminin
alabora olmas›na dönüp bak›lma-
mas› için de, insana ait olan bütün
duygular›, vicdan›, ahlak› bir kene
gibi kemirmifl, insan› en güçsüz ya-
rat›k haline getirmifltir. Evet çeliflki
de¤il bu! Kapitalizmin insan›, siste-
min onca güçlü görünmesine karfl›n,
manevi de¤erlerinden ar›nm›fl, bey-
ni i¤difl edilmifl en güçsüz insan tipidir.

Kaç›n›lmaz olarak bu insan tiplerinin
mücadele saflar›na gelifline; kavga-
n›n en zorlu yerinde, direniflin en
keskinleflti¤i ve bedeller dayatt›¤›
kavflaklarda hançerinin par›lt›s›na
tan›k olduk. Büyük Direnifl bu yan›y-
la da büyük bir ö¤retmen oldu her-
kese. Direniflin iradesi ihanete ne
pragmatist yaklaflt›, ne hoflgördü, ne
de bu konuda üzerinde kurulmaya
çal›fl›lan bask›lanmaya boyun e¤di.
Kavga sonuna kadard›r, dedi ve ‘flu
kadar gün aç kalm›fl, bedel ödemifl’
vb. diyerek saflar›n› kirlenmeye
açanlar›, ihaneti besleyenin burjuva
ideolojisi oldu¤u konusunda uyar-
maya çal›flt›.

‹hanet üzerine ideolojik, ahlaki, felse-
fi temelde çok fley söylenebilir. Ama
o, her fleyden önce, insanl›¤›n çürü-
yen yan›n› temsil eder. Bu yan›ndan
kurtulmak, ‘ar›nmak’ da, batakl›¤a
karfl› verilen bu kavgan›n bir parça-
s›d›r. Ancak ve ancak tavizsiz sürdü-
rülürse, ar›nmak mümkün olur.

‹hanet insanl›¤›n
çürüyen yan›d›r

Okmeydan›'nda bulunan
Sibel Yalç›n Direnifl Par-
k›'n›n tabelas› 4. kez polis ta-
raf›ndan sökülerek al›nd›. En
son 8 Ekim'de HÖC'lülerle
halk›n birlikte yapt›r›p ast›¤›
tabela, z›rhl› araçlar eflli¤inde
gelen sivil polisler taraf›ndan
k›r›larak, götürüldü. 

Y›llard›r devrimcilerin ve
halk›n direnifllerine ev sahip-
li¤i yapan ve onunla özdeflle-
flen park› ve Sibel Yalç›n is-
mini halk sahipleniyor, dev-
rimcilerle sahip ç›kacaklar›n›
dile getiriyorlar.

fiiflli’den Okmeydan›’na
uzanan, sokak sokak direni-
flin, 18 yafl›nda halk›n savafl›-
n›n komutan› olma ustal›¤›-
n›n ve o halk için tereddütsüz
ölebilme mütevazili¤inin
ad›d›r Sibel Yalç›n. Okmey-
dan› sokaklar›nda hala “siz
bizim teslim oldu¤umuzu ne-
rede gördünüz” sloganlar›
yank›lan›r. Kolay m›d›r; bir
tabela ile O’nun ad›n› silmek,
kolay m›d›r; halk›n bir dire-
nifl mevzisine dönüfltürdü¤ü
bir yeri nas›l anaca¤›na z›rhl›
araçlarla karar vermek. 

Halk›n beynine, yüre¤ine
hükmetmek o kadar kolay ol-
sayd›, egemenler tarih bo-
yunca nice huzurlu olurlard›.

Beyhude bir çaba



12 Eylül Cunta-
s›’n›n ilk ifllerinden
biri, üniversiteleri,
gençli¤i susturmakt›.
Tek bafl›na darbenin
kendisi bunun için
yeterli de¤ildi. Poli-
tik, kültürel olarak
gençlik çürütülmeli,
cuntan›n iflbafl›nda
kald›¤› süreyle s›n›rl›
olmayacak flekilde, sürekli bir bask›
alt›nda tutulmal›yd›. 12 Eylül’ün
gençli¤e yönelik politikalar›n›n
özünü bu çerçeve oluflturuyordu.
YÖK, yozlaflt›rma, apolitiklefltirme,
bask›lar ve soruflturmalar; her fley
buna uygun olarak gelifltirildi. Bü-
tün iktidarlar bu politikaya uyum
sa¤lad›lar. 

AKP iktidar› da, YÖK’e yönelik
bütün elefltirilerine, dilinden “de-
mokratikleflme, özerk üniversite”
gibi kavramlar düflmemesine kar-
fl›n, bu politikay› sürdürmektedir.
‹çiflleri Bakan› Abdülkadir Aksu
imzal› genelge, bu konuda hiçbir
yoruma gerek b›rakmayacak aç›k-
l›kta bir kan›tt›r. 12 Eylül Cuntas›
ne diyorsa, gençli¤e nas›l bak›yor-
sa; genelge de ayn›s›n› söylüyor. 

F Tipi Üniversite Genelgesi

13 Ekim 2005 tarihli Milliyet
Gazetesi'nde yay›nlanan genelge,
Emniyet Genel Müdürlü¤ü Terörle
Mücadele Daire Baflkanl›¤› taraf›n-
dan haz›rlanm›fl ve ‹çiflleri Bakan›
Aksu imzas›yla; YÖK, Kredi ve
Yurtlar Kurumu, Jandarma Genel
Komutanl›¤› ile Milli E¤itim Ba-
kanl›¤›'na gönderilmifl. 

Genelgenin genel mant›¤›; genç-
li¤i yo¤un bir takip ve bask› alt›nda
tutarak, apolitik, örgütsüz gençlik
tablosunun sürdürülmesini sa¤la-
mak. Bunun için, burjuva bas›n› da-
hi “aya¤a kald›ran” yasad›fl›l›klar
“tedbir” olarak s›ralanm›flt›r. Amaç;
terör demagojisinin alt›na gizlen-
mek istenmifl, üniversiteler “suç ve
terör merkezleri”, ö¤renciler de
“potansiyel suçlu, terörist” olarak
gösterilmifltir. “Terörist olarak” gös-
terilenler; vatan›n parsel parsel em-

peryalizme sat›lmas›na, uluslararas›
tekellere peflkefl çekilmesine ses ç›-
karan gençliktir. 

Unutmayal›m ki, genelgeyi ha-
z›rlayanlar; ‹stanbul Üniversitesi
önünde sürü halinde silahlar›n› kal-
d›rarak “iflte buras› hain yuvas›” di-
ye höykürenlerin “amirleri”dir. ‹k-
tidar de¤iflmifl ama cunta çizgisin-
de tutarl›l›k sürmektedir. 

Genelge hiçbir tart›flmaya yer b›-
rakmayacak flekilde; gençli¤in sü-
rekli bask› alt›nda tutulmas› gere-
ken bir kesim oldu¤unu, üniversite-
lerin t›pk› F tipleri gibi yönetilme-
si gerekti¤ini söylemektedir. F tip-
lerinin ana mant›¤› neydi; tecrit ve
herkesin devlet gibi düflünüp, dev-
letin istedi¤i gibi yaflamas›, örgüt-
lenmemesi, hakk›n› aramamas›, da-
yan›flma içinde bulunmamas›, mev-
cut sistemi elefltirmemesiydi. 

Yasal Dernekler 
Yasad›fl› Gösterildi

Genelgeye bak›ld›¤›nda bu niyet
daha aç›k görülecektir. 

Yasal, meflru birçok gençlik ör-
gütlenmesi, yasad›fl› olarak gösteri-
liyor. Gençlik üzerinde yo¤un pro-
paganda faaliyeti yürüten oluflumlar

denilerek liste verili-
yor. Listede, Gençlik
Dernekleri DHKP-
C’ye, Sosyalist Genç-
lik Dernekleri
MLKP’ye, Ba¤›ms›z
Gençlik Hareketi
PKK/Kongra-Gel’e
ba¤l› kurulufllar ola-
rak say›l›yor. 

Gençlik örgütlen-
melerini ö¤renci gençlikten tecrit
etme, daha bafltan “suçlu” görme
mant›¤›na dayan›yor bu liste ve ta-
mamen yasad›fl›. 

Hat›rlanacakt›r; üst düzey bir
emniyet yetkilisi, Tercüman Gaze-
tesi yazar› Serdar Arseven’e yazd›¤›
mektupta, Gençlik Derneklerini
kastederek, özetle; “siz onlar›n ta-
leplerine, yasal olduklar›na bakma-
y›n, falanca terör örgütünün yan
kurulufludur” diyordu. (4 fiubat
2004, Tercüman)

Gençli¤in, halk için bilim, halk
için e¤itim mücadelesine düflman
olan bu zihniyetin, bir polis flefine
özgü olmay›p, devletin, AKP iktida-
r›n›n bak›fl› oldu¤unu o gün söyle-
mifltik. Belge bu gerçe¤i bir kez da-
ha göstermektedir. 

Bu ülkenin yasalar›na göre ku-
rulmufl dernekleri, illegal örgütlerle
ba¤lant›l› flekilde göstermek, kendi
yasalar›na göre dahi suçtur. Ama
sözkonusu olan gençli¤in mücade-
lesini bast›rmak olunca kendi yasa-
lar›n› da pekala paçavraya çevir-
mekte sak›nca görmezler. 

Gençli¤in Örgütlenmesi 
Mutlaka Engellenmeli

Genelgeden devam edelim:

“Gençli¤e yönelik legal dernek
ve kurulufllar kontrol alt›nda tutu-
lacak.”

“Ö¤renci derneklerinin, amaç-
lar› do¤rultusunda faaliyette bulu-
nup bulunmad›¤› titizlikle takip
edilecek.”

Hem “legal dernek” diyor, hem
de “kontrol alt›nda tutma, takip et-
me” hakk›n› kendinde görüyor. Peki
nas›l yapacak bunu? Örnekleri çok-
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12 Eylül Cuntas›’n›n 
Gençlik Politikas›n› 

AKP Sürdürüyor
‹çiflleri Bakan› Aksu ta-

raf›ndan valiliklere

gönderilen genelge,

tüm gençli¤i tehlikeli

gören, zapturap alt›na

almay› hedefleyen cun-

ta politikas›n›n devam

etti¤inin kan›t›d›r.



ça yaflanm›flt›r. Bu derneklere gidip
gelenler tehdit edilir, olmad› ailesi
korkutulur ve ailenin ö¤renci üze-
rinde bask› kurmas› sa¤lan›r. Daha
olmazsa, gözalt›na al›n›p iflbirli¤i
teklifi, bask›, iflkence her yol dene-
nir. Dernekleri çal›flamaz hale getir-
mek için yöneticileri sürekli taciz
edilir, komplolarla etkisiz hale geti-
rilmeye çal›fl›l›r. Sudan bahanelerle
dernekler, gaz bombalar› at›larak,
kap›lar› balyozlarla k›r›larak bas›l›r,
talan edilir, gençler iflkencehanelere
tafl›n›r. Bu gençlik örgütlenmeleri-
nin her türlü demokratik eylemine
en vahfli flekilde müdahele edilir. 

“Kontrol alt›nda tutma” meka-
nizmalar› daha fazla çeflitlendirile-
bilir. Bir bask› devleti için, iflkence-
cili¤i ve komploculu¤u herkesçe bi-
linen polis için bu konuda ne s›n›r
vard›r, ne de kendilerini s›n›rlayan
bir yasa hükmü. Bakanl›k düzeyin-
de bu genelgeler yay›nland›ktan
sonra, katmerli bir flekilde uygula-
mak polisin “boynunun borcu”dur.

Genelge, dernek yöneticilerini,
gençlik önderlerini daha bafltan ta-
kip edilmesi gereken “suçlular” ola-
rak göstererek; gençlerimizin örgüt-
lenmesini engellemenin asli görevi
oldu¤unu itiraf etmektedir. 

“Üniversitelerde meydana gel-
mesi muhtemel eylemleri haz›rla-
mak ve yönlendirmek durumunda
olabilecek ö¤rencilerle, provoke et-
me durumunda olabilecek ö¤renci-
lerin tespit ve takibi yönünde istih-
barat faaliyetlerine a¤›rl›k verilme-
si.”

Polis provokasyon yaratmazsa,
hiçbir gençlik eyleminde provokas-
yon olmayaca¤› çok iyi bilinir. Bu
bir. ‹kincisi, sözkonusu eylemler
demokratik bir hak de¤il midir; ne-
den bu eylemleri örgütleyecek in-
sanlar takip edilir? Hani, “gösteri ve
toplant› özgürlü¤ü, düflünceyi aç›k-
lama özgürlü¤ü” vard›? 

Düflünmeyen, örgütlenmeyen,
akademik ve demokratik haklar›n›
aramayan bir gençlik istendi¤i için,
bu dayatmay› reddeden devrimci
demokrat gençler sindirilmek isten-
mektedir. Genelgenin bir baflka ye-

rinde yeralan, “ö¤renci dernek tem-
silcileri ve lider konumundaki ö¤-
rencilere... telkinde bulunma”n›n
amac› da budur. 

Tecritte Hapishane Modeli

Hapishaneler politikas›nda, yeni
tutuklananlarla eski tutuklular›,
“sempatizan ile örgüt üyesini” ayr›
tutmak esast›r. F tiplerinin aç›ld›¤›
günlerde de, bu aç›kça devlet tara-
f›ndan dile getirilmifltir. 

Genelge diyor ki; “yurtlara yeni
kay›t yapt›ran ö¤rencilerin odalar›
veya bloklar›n›n ayr› tutulmas›.”

Her maddesi örgütlü gençleri ge-
nel gençlik kitlesinde tecrit etmeye
dayanan genelge, bir hapishane ge-
nelgesi de¤ildir. Ama tüm ülkeyi ve
özellikle üniversiteleri F tipi haline
getirmek isteyen bir zihniyet tara-
f›ndan haz›rland›¤› için arada özde
bir fark yoktur. 

‘Sosyal Faaliyetler’ Suç! 

“Terör örgütlerince gençlerin
özenti ve sempati duymalar›n› sa¤-
lamak ve kendi taraflar›na çekmek
için yap›lan sosyal aktiviteler sü-
rekli takip edilecek. Bu faaliyetleri
yürütenler saptanacak. Bu ö¤ren-
cilerin aileleri ve okul idarecileri
ile birebir görüflülecek.”

Apolitik olacaks›n›z diyen oli-
garfli, sosyal faaliyetleri de politik-
leflmenin arac› olarak ilan ederek,
asosyal olmay› da dayatmaktad›r.
Peki gençler sosyal faaliyetlere ka-
t›lmas›n, ne yaps›n? Oligarflinin sü-
rülefltirme politikas›na boyun e¤sin,
neyi yap diyorsa onu yaps›n. 

Sosyal faaliyetler, ayn› zamanda
dayan›flman›n geliflimine, birlikte
hareket etme bilincine hizmet eder.
AKP iktidar›n›n polisi ise bundan
fliddetle korkar. Sistemin tüm toplu-
ma dayatt›¤› bireycilik, bencillik
bata¤›, gençli¤e do¤al olarak daha
katmerli dayat›lmaktad›r. 

Sosyal faaliyetler bu madde ile
“terör” olarak lanse edilmektedir.
Gençlik Federasyonu’nun flu soru-
lar› bu anlamda çok yerindedir: 

“Sinemaya gitmek, tiyatroya git-
mek, ya da kolektif bir fleyler yap-
mak, paylaflmak m› terördür; yoksa
sokak ortas›nda hedef gözeterek
atefl etmek mi? Ankara'n›n karakol-
lar›nda iflkenceyle Birtan Altunbafl-
lar› katletmek mi terördür?”

“Kötü Al›flkanl›klar”›n 
Kayna¤› Sizin Düzeninizdir

Genelgede burjuva bas›n›n ön
plana ç›kard›¤› bölümü fluydu:

“Gençleri kötü al›flkanl›klara
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��
Art›k devletimiz; dernekleri, takip
ve kontrol edilmesi gereken kuru-
lufllar de¤il, teflvik edilmesi, gelifl-
tirilmesi ve güvenilmesi gereken,

demokrasimizin vazgeçilmez aktör-
leri olarak görmektedir��

Gençli¤e yönelik legal dernek ve
kurulufllar kontrol alt›nda tutula-

cak... Ö¤renci derneklerinin,
amaçlar› do¤rultusunda faaliyette
bulunup bulunmad›klar› titizlikle

takip edilecek

Tarih: 220 NNisan 22004

Tarih: 115 EEkim 22005

HANG‹S‹ GGERÇEK?



itici faaliyette bulundu¤u tespit
edilen bar, pavyon, kahvehane,
otel, diskotek gibi e¤lence ve din-
lenme yerlerinde kontroller yap›la-
rak buralarda uygunsuz halde bu-
lunan ö¤rencilerin rektörlüklere
bildirilmesi.”

Gençli¤in, devrimcileflmesi, va-
tansever bir gençlik olmas›, ba¤›m-
s›zl›k, demokrasi, sosyalizm müca-
delesinin içinde yeralmas› yerine;
yoz kültürle teslim al›nmas› politi-
kas›, bu düzene aittir. Düzene mu-
halif ve muhalif olma potansiyeli
tafl›yan tüm kesimleri bu silahlarla
teslim almak, bir devlet politikas›-
d›r. Her türlü kötü al›flkanl›k, 12 Ey-
lül’den bu yana bilinçli bir flekilde
pompalanmakta, en son olarak üni-
versite amfilerinde esrar partileri
düzenlenir hale gelmesine zemin
yarat›lmaktad›r. Uyuflturucu dahil
birçok pisli¤in bafl›n› tutan da polis-
ten baflkas› de¤ildir. Gençli¤in de-
mokratik eylemlerini bast›rmakta
oldukça gayretli olan polisin, ayn›
gayreti, liselerin önüne kadar inen
uyuflturucu pazarlamac›lar› karfl›-
s›nda göstermedi¤ini herkes bilir.
Polis devletini rahats›z eden; ahlaki
çürümüfllü¤ün yans›mas› olan “uy-
gunsuz hal” de¤il, örgütlü halidir.

Bu madde, genelgenin as›l man-
t›¤› perdelemek için konulmufltur. 

Soruflturma-Cezaland›rma 
Mekanizmas› Böyle ‹flliyor

Genelge, aç›k bir flekilde, okul-
larda aç›lan soruflturmalar›n, verilen
cezalar›n polis-idare iflbirli¤i içinde
oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Polis
takip edecek, gözalt›na alacak, rek-
törlüklere bildirecek, onlar da so-
ruflturma aç›p okuldan atacaklar.
Bugüne kadar da bu mekanizma ge-
çerli olmufltur. Polisin haz›rlad›¤›
listelerle soruflturmalar aç›lm›fl, hat-
ta bu listelerde sözkonusu “olay›n”
oldu¤u gün okulda olmayan veya
ö¤rencilikle ilgisi kalmam›fl insan-
lar›n isimleri de eklenmifltir. Çünkü
bu listeler, polisin arflivinde yer alan
solcu ö¤renciler dökümlerine göre
haz›rlanmakta, her olay bu amaçla
de¤erlendirilmeketdir. 

Polis mant›¤›, kendisine “prof”
diyen ö¤retim görevlilerini dahi öy-
lesine teslim alm›flt›r ki, t›pk› emni-
yet müdürlüklerindeki sorgulara
benzer sorgulamalar yaflanm›flt›r
üniversitelerde. 

Genelge diyor ki; “Rektörlükler
taraf›ndan suç iflleyen ö¤retim gö-
revlileri ile ö¤renciler hakk›nda
gerekli disiplin iflleri yürütülecek.”

Kim diyor bunu? Polis. Üniver-
siteler, rektörler kurumsal olarak
polise mi ba¤l›? De¤ilse, bu emirler
nas›l, hangi yetkiyle veriliyor? So-
rular› ço¤altmak mümkün ama ge-
reksizdir. Çünkü konuflan polis dev-
letidir ve böyle bir devlet hayat›n
her alan›na “polisiye” gözüyle ba-
kar, öyle düzenlemeye/disipline et-
meye çal›fl›r.

Bu genelge, bilinen polis-idare
iflbirli¤i mekanizmas›n› resmi hale
getiren bir belge olmufltur. “Bilim-
sel, yönetimsel özerkli¤e ayk›r› de-
¤il mi” gibi gereksiz sorular sormu-
yoruz; çünkü bunlar zaten hiç olma-
yan fleylerdir.

Gençlik Susmayacak!

Türkiye gençli¤inin mücadele
tarihinde, buna benzer say›s›z ge-
nelge, talimat vard›r. Katliamlar, ifl-
gal edilmifl okullar, faflist terör, so-
ruflturma ve cezalar; hiçbir fley
gençli¤in mücadelesini bitireme-
mifl, onlar› teslim alamam›flt›r. Saz
çalman›n, halay çekmenin bile caza
konusu yap›ld›¤› bir bask› ortam›,
gençlerin örgütlenme, mücadele et-
me ›srar›na set çekememifltir.

fiu da bir gerçektir: 12 Eylül,

apolitiklefltirme, yozlaflt›rma yolun-
da ciddi ad›mlar atm›fl, sonraki ikti-
darlar bu politikay› sürdürerek belli
bir pasifikasyon yaratm›fllard›r. 

Ancak tüm bu bask› politikalar›-
na karfl›n, böyle bir genelgeye ihti-
yaç duyulmas› dahi, AKP iktidar›
taraf›ndan canla baflla sürdürülen
cunta politikalar›n›n mutlak baflar›
elde edemedi¤inin itiraf›d›r. 

Yine teslim alamayacaklar
gençlerimizi? Onlar örgütlenecek-
ler, derneklerini yaflatmaya devam
edecekler, her türlü siyasal-sosyal
faaliyetlerini sürdürecekler, ba¤›m-
s›zl›k demokrasi ve sosyalizm yürü-
yüflünün gençli¤i olmakta sonuna
kadar ›srarc› olacaklard›r. 

Gençlik Federasyonu taraf›ndan,
genelgeye iliflkin yap›lan aç›klama-
da belirtildi¤i gibi: 

“Gençlik örgütlenmelerini bas-
k› alt›nda tutmak ve ö¤renci genç-
likten yal›tmak istiyorlar. Gençlik
Federasyonu olarak bu tür bask›-
lar›n bizi y›ld›ramayaca¤›n› bura-
dan tüm halk›m›za duyuruyoruz.
Akademik, demokratik mücadele-
mizi sürdürece¤iz.” 
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Avrupa Birlikçiler; gençleri-
mize AB’yi kurtulufl olarak

gösterenler; Bu genelgeyi, des-
tek verdi¤iniz, alk›fllad›¤›n›z
AB’ci bir iktidar haz›rlad›.

Devrimci gençli¤in susturul-
mas› AB politikalar›na tam bir
uyumdur! Hâlâ, hak ve özgür-
lüklere, gençlerimize düflman
olanlara destek vermeye de-

vam edecek misiniz?

Halk için
bilim halk
için e¤itim
mücadelesi
veren; ba-
¤›ms›z, de-
mokratik,

sosyalist
bir Türki-
ye isteyen

gençli¤i
sindireme-
yecek, tes-
lim alama-
yacaks›n›z!



Gazi Mahallesi’nde bir okul mü-
dürünün, “paran yoksa çocu¤unuz
ona göre e¤itim alacak, kalitesiz s›-
n›fta okuyacak” sözü, büyük tepki
toplam›fl, hatta Milli E¤itim Bakan›
Hüseyin Çelik de, “olmaz böyle
fley, gereken yap›lacakt›r” demiflti.

AKP iktidar›, Hüseyin Çelik’in
haz›rlad›¤› tasla¤› görüflerek mecli-
se gönderme, o okul müdürünün uy-
gulamas›n› orta ö¤renimin tümüne
yayma karar› ald›. Yani, paras› ola-
na “kaliteli e¤itim”, olmayana e¤i-
timsizlik ya da en geri e¤itim!

Konuya iliflkin 17 Ekim günü
aç›klama yapan hükümet sözcüsü
Cemil Çiçek, elbette bunu, bu kadar
kaba olarak ifade etmiyordu. Güya
yasa, velilerin yarar›na yap›lm›flt›. 

Evet, Özel Okullar› Teflvik Yasa-
s›’ndan sözediyoruz. 

Yap›lan düzenleme ile özel okul-
lara ö¤renci gönderilmesi teflvik
edilirken, tüccar e¤itim kurumlar›na
büyük bir kaynak yarat›lm›fl olacak.
Öte yandan, getirilen kolayl›klar ile
özellikle tarikat okullar›na kadro
devflirme olana¤› yarat›lm›fl olacak. 

Özel okullara kredi deste¤i

Tasar›n›n getirdi¤i baz› uygula-
malar flöyle olacak: 

Özel okullar hariç bütün öze-
l ö¤retim kurumlar›n› (sürücü kur-
su, dershane vs) açma-kapama yet-
kisi valiliklere devrediliyor. Çocu-
¤unu özel okula gönderecek veliye
devlet düflük faizle kredi verecek.
Velisi sigortal›, Ba¤-Kur'lu ya da
emekli olan ö¤rencinin ödedi¤i pa-
ra, gelir vergisinden düflülecek.
Özel okullarda ücretsiz okuyan ö¤-
renci say›s›, yüzde 2'den 3'e ç›kar›-
lacak. Özelö¤retim kurumlar›n› ka-
patma ifllemi zorlaflt›r›lacak. Özel
okullar›n su ve elektrik faturalar›,
devlet okullar›yla ayn› tarifeden

tahsil edilecek. Yabanc›lar›n açt›¤›
okullar, kendi gayrimenkullerini
e¤itim amaçl› vak›flara devredebi-
lecek. Reklam vermek isteyen özel
okullar›n izin almas›na gerek kal-
mayacak. Özelö¤retim kurumu aç-
mak için yeni e¤itim y›l›ndan en az
üç ay önce müracaat edilmesi flart›
kalkacak. Okullar yabanc› ö¤renci
kontenjanlar› yüzde 30'dan yüzde
40'a ç›kar›lacak. Personele, sendika,
grev hakk› ve en az devlette çal›flan
emsalleri kadar para verilecek.

Halen 1629'u özel okul olmak
üzere, 9 bin 300 özelö¤retim kuru-
mu var. Bu tasar› yasalafl›rsa; özel
okullar›n say›s›n›n k›sa sürede kat-
lanaca¤›ndan, dolay›s›yla e¤itimde-
ki ayr›mc›l›¤›n daha derinleflece¤in-
den kimsenin kuflkusu olmas›n.

Her s›n›f ‘okulunu’ bilsin!

Bu yasada, veliler lehine gibi
görünen düzenlemeler, özel okulla-
ra yönelimi art›rmak için kurulmufl
bir tuzaktan ibaret. Veliye verilen
kredi, gerçekte özel okula aktar›lan
para demektir. Tüm maddelerin
mant›¤›, bu alan›n teflvik edilmesi,
e¤itimin tamamen ticari bir alan
haline getirilmesi üzerine oturmak-

tad›r. E¤itimi “devlete yük” gören,
ülkeyi “pazarlamay›”, baflbakanl›-
¤›n bafl vazifesi sayan anlay›fl›n do-
¤al sonucudur bu durum. 

Bu uygulama ile ‘devlet okulla-
r›’ en yoksullar›n okudu¤u yerler
(tabi okuyabiliyorlarsa!) haline ge-
lecek. Bu, s›n›flar gerçe¤inin itiraf›
de¤ilse nedir? E¤itimde f›rsat eflit-
sizli¤i, özellikle dersaneli sistem
özgülünde s›kça tart›fl›lan bir konu-
dur. Özel okullar›n halk›n paras›yla
beslenmesi ile bu yasa ile eflitsizlik
daha da derinlefltirilecek, paral› e¤i-
tim meflru, olmas› gereken bir du-
rum haline getirilecek. “Ücretsiz ki-
tap” aldatmac›s› iflte bu gerçeklerin
üzerini örtmek içindi. 

Özellefltirme politikas›n›n 

e¤itime yans›mas›

Özellefltirmelerin, K‹T’lerin
peflkefl çekilmesinden ibaret olma-
d›¤›n› s›kça bu sayfalarda dile getir-
dik. Cemil Çiçek, tasar›y›, “devletin
yükü azalacak” diye takdim etti.
Özel okullara aktar›lacak paralarla
bu yükün azalmas› de¤il, halk›n s›r-
t›na daha fazla yük bindirilmesinin
sözkonusu olaca¤› bir yana, bu
mant›k, çok iyi tan›d›¤›m›z özellefl-
tirmeci mant›kt›r. 

Devlet üretimde olmamal› diye
fabrikalar› satan tüccar zihniyet,
flimdi de e¤itim alan›n› özele devre-
diyor, pazarl›yor. Özellefltirme ‹da-
resi Baflkanl›¤›’n›n resmi internet
sitesinde, “özellefltirmenin felsefe-
si” flöyle tarif edilir: 

“Özellefltirmenin ana felsefesi,
devletin, asli görevleri olan adalet
ve güvenli¤in sa¤lanmas› yolundaki
harcamalar ile özel sektör taraf›n-
dan yüklenilemeyecek altyap› yat›-
r›mlar›na yönelmesi, ekonominin
ise pazar mekanizmalar› taraf›ndan
yönlendirilmesidir” 

Yüzy›llard›r burjuvazinin devlet
tan›m›na uygun bu felsefe elbette
e¤itimde de kendini gösterecektir.
Devlet, üretimde yok, e¤itimde,
sa¤l›kta yok; peki nerede var? Onu
da söylüyor özellefltirmeciler: Ada-
let ve güvenlik. Daha aç›k ifade ile
halk›n bask› alt›nda tutulmas› için
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Özel okullara k›yak ve 
e¤itimde özellefltirme

Veliler, gençlerimiz; 
Bu aldatmaca, tarikat okullar›n›n
çocuklar›m›z› kölelefltirmesi, e¤i-
tim gibi bir alan› tamamen ticari

bir faaliyet olarak gören özel
okullara halk›n cebinden para ak-

tar›lmas› içindir. E¤itim bütün
halk çocuklar›n›n hakk›d›r. Bunu
hiçbir iktidar vermeyecektir. Pa-
ral› e¤itim baflta olmak üzere, bu
düzenin e¤itim sistemine, ikinci
s›n›f yerine konulmaya karfl› mü-
cadele edersek, bu hakk›m›z› ka-

zanabiliriz.
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polis/asker gücü, mahkemeler ve
hapishaneler. Bir de tekellere, daha
fazla sermaye birikimi yaratmalar›,
daha fazla sömürmeleri için gerekli
alt yap›n›n haz›rlanmas›. Alt yap›
tam da bu yasadaki gibi haz›rlan-
makta ve üstü örtülerek “halk›n ya-
rar›na” gibi pazarlanmaktad›r.

Bu yüzden yasaya en çok sevi-
nenler, özel okullar›n yan›s›ra, özel-
lefltirme savunucular› oldu. fiu man-
t›¤a bak›n:

“Do¤rusu flu: Devlet bütçesin-
den ne kadar kaynak ay›r›rsak ay›-
ral›m e¤itimde f›rsat eflitli¤ini ve
yüksek kaliteyi tam olarak sa¤lama-

ya imkân yok. Çünkü e¤itim ça¤›n-
daki nüfusumuz çok fazla.

O yüzden bu yükün paylafl›lmas›
laz›m... Refahta eflitli¤i sa¤lamak
için devletin üstündeki yükün özel
sektör ve kifliler taraf›ndan payla-
fl›lmas› laz›m.” (‹smet Berkan, 18
Ekim, Radikal)

F›rsat eflitli¤inin sa¤lanamama-
s›n›, genç nüfusun çoklu¤u ile aç›k-
laman›n, sömürü mekanizmas›n›
gizleme amaçl› uydurma olmas› bir
yana, özel okullara aktar›lacak kay-
nak ile nas›l bir “refahta eflitlik”
sa¤lanabilir? Kim bu refahtan ya-
rarlanacak? Yoksul çocuklar›n›n

özel okullardaki ücretlerinin yar›s›-
n› devlet karfl›layacakm›fl! Hangi
yoksul aile çocu¤u bu özel okullar›n
paras›n›n, b›rak›n yar›s›n› yüzde bi-
rini ödeyibilir? Üstelik “devletin
ödeyece¤i yüzde 50” kimin cebin-
den ç›kacak? 

Özellefltirme politikas› yalan, al-
datma olmadan savunulamaz. Dü-
zeniçi bir öneri olmas›na karfl›n, ör-
ne¤in; “zenginler e¤itim için flu ka-
dar ek vergi ödesin” bile diyemiyor
özellefltirmeci kafa! Çünkü, savun-
du¤u düzen ve politika, zaten zen-
ginlerin düzeni. 

AB çözüm de¤ildir...

Avrupa’da e¤itimden manzaralar
Almanya paral› e¤itimde doludizgin Al-

manya’da üniversiteye giden iflçi çocuklar›n›n say›-
s› giderek azal›rken, zengin çocuklar›n say›s› ise ar-
t›fl gösteriyor. Yap›lan bir araflt›rmaya göre; zengin
ailelerin çocuklar›n›n üniversite ö¤rencileri içindeki
oran› 1982’de yüzde 17 iken, 2003’te yüzde 37’ye
ç›kt›. Ayn› süreçte en düflük gelir grubundaki ailele-
rin oran› ise %23’den  %12’ye indi. Orta s›n›flarda
da üniversiteli oran› düfltü. (18 Ekim, Bas›n)

Üstelik 2004 y›l›nda birçok üniversitede harçlar
art›r›larak, üniversiteler emekçi çocuklar›na daha
fazla kapat›ld›. Bu durum gençlerin bir yandan okur-
ken öte yandan çal›flmak zorunda kalmalar›na neden
oluyor. Halen ö¤rencilerin yüzde 63’ü çal›fl›yor.

Frans›z e¤itiminde sömürgecilik övgüsü
Frans›z Parlamentosu flubat ay›nda kabul etti¤i yasa
ile ''okul müfredatlarında sömürgecili¤in olumlu
yanlarının anlatılmasın›” kararlaflt›rd›. Yasay› sert
bir flekilde elefltiren tarihçiler, yasa karfl›t› imza
kampanyas› bafllatt›lar. 

Afrika’dan Asya’ya yoksul ülkeleri kana bula-
yan, zenginliklerini Avrupa k›tas›na tafl›yarak, “re-
fah devleti” inflaa eden Avrupa’n›n, bugünkü Avrupa
ile aras›nda ba¤ olmad›¤›n›, bugün AB’nin “bar›fl,
medeniyet, demokrasi” ve bilcümle “iyiliklerin, gü-
zelliklerin kabesi” oldu¤unu söyleyen AB hayranla-
r›na ithaf olunur!

Çocuklar›na sömürgecili¤in “nimetlerini” ö¤re-
ten (dolay›s›yla ayn› yoldan yürümenin e¤itimini
veren) bir siyasi güce, emperyalist dahi diyemeyen
ahmaklar›n gözleri umar›z aç›l›r!

Eskiflehir Gençlik Derne¤i’nde 
Tan›flma Toplant›s›

16 Ekim günü Eskiflehir Gençlik Derne¤i taraf›ndan
tan›flma toplant›s› düzenlendi. Dernek binas›nda yap›lan
etkinlik, "Gençlik Derne¤i neden kuruldu, neden Gençlik
Derne¤indeyiz" konulu söylefliyle bafllad›. Son dönemde-
ki dernek faaliyetleri anlat›ld› ve daha fazla emek, özveri
ve sahiplenme ça¤r›s› yap›ld›. Kavga türkülerinin hep bir
a¤›zdan coflkuyla söylendi¤i müzik dinletisinin ard›ndan
etkinlik sona erdi.

Trabzon’da DEV-GENÇ Semineri

DEV-GENÇ'in kurulufl y›ldönümünde, Trabzon Te-
mel Haklar taraf›ndan bir seminer düzenlendi. 13 Ekim
günü yap›lan seminer, sayg› durufluyla bafllad› ve
1960'lardan bugüne gençli¤in mücadele tarihinin anlat›l-
mas›yla devam etti. Derne¤in Gençlik Komisyonu üyele-
ri, DEV-GENÇ’in miras›n› sürdüklerini ifade eden ko-
nuflmalar yaparken, gençli¤in halk›n tüm kesimlerinin
mücadelelerinin içinde, önünde oldu¤u vurguland›. 

Konya’da Faflist Terör
Faflistler, Konya Selçuk Üniversitesi'nde devrimci de-

mokrat ö¤renciler ve ö¤retim görevlileri üzerinde terör
estiriyor. Geçen hafta arafltırma görevlisi ‹. H. S'yi sözle
taciz ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Konya Ülkü
Ocakları Baflkanı S. K. ve iki faflist, çıkarıldıkları nöbet-
çi mahkeme tarafından serbest bırakıldılar. Bu esnada ka-
labal›k bir grup faflistler lehine gösteri yapmak istedi. 

14 Ekim günü ise ço¤u d›flar›dan gelen 150 kadar fa-
flist, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi'ni bastı. ÖGB ve
polisin “hoflgörüsü” ile koridorlara kadar giren faflistler,
sloganlarla, sa¤a sola sataflarak gözda¤› vermeye çal›flt›.
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�‹stanbul; HÖC 20 Ekim 2005
günü Cebeci Mezarl›¤›’›nda ölüm oru-
cu flehitlerinin yan›ndayd›. 

"Tecrite Karfl› Direnifl 6. Y›l›nda
Tecrite Son” ve 120 flehidin resminin
bulundu¤u "Kahramanlar Ölmez Halk
Yenilmez" yaz›l› iki pankart›n arkas›n-
da kortej oluflturularak mezarlara do¤ru
yürüyüfle geçildi.  "Yaflas›n Ölüm Oru-
cu Direniflimiz, Ölüm Orucu fiehitleri
Ölümsüzdür,  Kahramanlar Ölmez
Halk Yenilmez, Direnifl Sürüyor Zafer
Bizim Olacak, Fedalarla Umudu Zafe-
re Tafl›yaca¤›z, Kurtulufl Kavgada Za-
fer Cephede" sloganlar›yla tek tip k›ya-
fetli sancak ekibinin aras›ndan geçen
350 kiflilik grubun çoflkusu ve görkemi
görülmeye de¤erdi. 

Yumruklar›n s›k›ld›¤› sayg› duruflu
s›ras›nda flüt ile ‘Boran F›rt›nas›’n›n
ezgisi çal›nd›. HÖC ad›na aç›klama ya-
pan Naime Kara konuflmas›nda 6 y›ld›r
tecrit zulmünün sürdü¤ü, ancak direni-
flin de ilk günkü kararl›l›¤›yla devam
etti¤i, tutsaklar›n halen ölüm orucunda
oldu¤unu vurgulad›. 

Mezarlara karanfiller b›rakarak her
flehidin bafl›na k›z›l bayrak diken ve
k›rm›z› kazak, siyah pantolon giyerek
siyah bere takan 40 kiflilik sancakl› tek
tip grubunun oldu¤u anma flehitlere ya-
rafl›r görsellikte ve çoflkunlukta geçti.

�Ankara; Karfl›yaka Mezarl›-
¤›’nda yap›lan anmada Ankara HÖC
Temsilcili¤i üyeleri k›z›l bayraklar ve
ölüm orucu flehitlerinin resimlerinin ol-

du¤u döviz tafl›d›lar. 
‹lk anma Armutlu’da flehit düflen

Ümüfl fiahingöz’ün mezar› bafl›nda ya-
p›ld›. Umut fiahin’in direnifle iliflkin
yapt›¤› aç›klaman›n ard›ndan mezara
karanfiller b›rak›larak Cafer Tayyar
Bektafl, ‹rfan Ortakç› ve Ali ‹hsan Öz-
kan’›n mezarlar›na gidildi.  Son olarak
Melek Birsen Hoflver’in mezar›n›n ba-
fl›nda bir anma yap›ld›. fiehitlerin mü-
cadele yaflam›n› içeren konuflmalar›n
yap›ld›¤› anmalarda s›k s›k direnifle
iliflkin sloganlar at›ld›.

Anma program› Yeniflehir Paza-
r›’nda bildiri da¤›t›m›yla sona erdi.

�‹zmir; saat 14.00’de Buca Kay-
naklar Mezarl›¤›’nda ‹zmir HÖC Tem-
silcili¤i taraf›ndan bir anma program›
yap›ld›. Direniflin 58. flehidi Gökhan
Özocak’›n mezar› bafl›nda yap›lan an-
mada HÖC ad›na Bayram ‹çlek bir ko-
nuflma yaparak 6 y›ld›r yap›lan tüm
bask› ve yöntemlere ra¤men direniflin
sürdü¤ünü belirtti. Anma sonras› Kay-
naklar’da mezar› bulunan di¤er ölüm
orucu flehitleri Gürsel Akmaz ve Hatice
Yürekli’nin mezarlar› da ziyaret edildi. 

�Adana; saat 12.30’da ‹nönü Par-
k›’nda toplanan HÖC’lüler "Tecrite
Karfl› Direnifl 6. Y›l›nda Tecrite Son"
imzal› pankart açarken "Tecriti Kald›-
r›n Ölümleri Durdurun- TAYAD’l› Ai-
leler" imzal› önlüklerini giydiler. "Ya-
flas›n Ölüm Orucu Direniflimiz, Dev-
rimci Tutsaklar Onurumuzdur” slogan-
l›r›n›n at›ld›¤› eylemde HÖC ad›na Ya-
semin Sanar  bir aç›klama yapt›. Aç›k-
lamada  “ülkemiz hapishanelerinde 5
y›ld›r görülmemifl bir irade ve kararl›-
l›kla bu zulme direniyorlar. Tam 1826
gün geçti büyük direniflin bafllamas›n›n
üzerinden…” denildi.

�Malatya; HÖC Temsilcili¤i ta-
raf›ndan direniflin Feda flehidi fiengül
Akkurt’un mezar› bafl›nda bir anma
yap›ld›. fiiirlerin ve marfllar›n okundu-
¤u anmada Akkurt’un hayat› anlat›ld›.

Anma sonras› jandarma ve sivil polis-
lerin izinsiz kimlik kontrolü yapmas›
ve kitlenin foto¤raf›n› çekmeleri, ta-
cizleri direniflin neden devam etti¤inin
bir göstergesi niteli¤indeydi. 

�Bursa HÖC Temsilcili¤i de 20
Eylül günü Gülnihal Y›lmaz’›n mezar›
bafl›nda bir anma düzenledi. 6. y›l›nda
direniflin önemi ve geldi¤i sürecin de-
¤erlendirildi¤i anma fliirlerin okunma-
s›yla devam etti.

�Elaz›¤ HÖC Temsilcili¤i 20
Ekim’de, Sün Köyü’nde, direniflin 63.
flehidi Hülya fiimflek’in mezar› bafl›nda
anma yapt›. Büyük Direnifle iliflkin ko-
nuflmalar›n yap›ld›¤› anmada mezara
karanfiller b›rak›larak marfllar söylen-
di. Merkez’den köye kadar J‹TEM ve
TEM polislerince takip alt›na al›nan
HÖC’lüler köy giriflinde 25 dk. bekle-
tildi. Ayr›ca köyün bir haftad›r da ablu-
kada tutuldu¤u ö¤renildi. 

�Kars; Gençlik Derne¤i Giriflimi
taraf›ndan 12.30’da Merkez’de bir ba-
s›n aç›klamas› yap›ld›. "Yaflas›n Ölüm
Orucu Direniflimiz, Tecriti Kald›r›n
Ölümleri Durdurun, Devrimci Tutsak-
lar Onurumuzdur, Sonuna Sonsuza So-
nuncumuza Kadar Direnece¤iz" slo-
ganlar›n›n at›ld›¤› aç›klamada polis
kitleyi taciz etmeye çal›flt›. Halk›n ilgi-
si ve “helal olsun size gençler” diyerek
alk›fllamas› engellemeleri bofla ç›kartt›. 

�Ayr›ca Hatay, Diyarbak›r, Er-
zincan, Eskiflehir, Kocaeli, Samsun,
Uflak ve Band›rma’da da HÖC’lüler
yapt›klar› bas›n aç›klamalar› ve eylem-
lerle büyük direnifli ve halen ölüm oru-
cunda olan direniflçileri selamlad›lar. 

direnifl oonlarla bbugüne ggeldi
20 Ekim 2000’de bafllayan

büyük direniflin 120 flehi-
di, direniflin 6. y›l›nda ‹s-
tanbul ve Anadolu’nun çe-
flitli illerinde yap›lan ey-
lemlerle selamland›. Ey-
lemlerde "Tecrite Karfl›
Direnifl 6. Y›l›nda Tecrite
Son” pankartlar› tafl›nd›.



Ölüm orucu direniflinin 6. y›l›na
girmesi nedeniyle, bildiriler, bas›n
aç›klamas› eylemleri, pankartlar, ya-
z›lamalar, gösterilerle direnifl selam-
lan›yor. 

20 Ekim günü Mersin HÖC, Tafl-
bina önünde yapt›¤› aç›klamada,
"Tecrite Karfl› Direnifl, 6. Y›l›nda Tec-
rite Son" pankart› açt›lar. Aç›klamay›
yapan Sevtap Türkmen, iktidar›n 5
y›ld›r tecrit politikas› uygulad›¤›n› ha-
t›rlatarak, “Tam 1826 gün geçti büyük
direniflin bafllamas›n›n ard›ndan, dire-
nifl halen devam ediyor” diye konufl-
tu. Aç›klaman›n bitiminde, direniflle
ilgili bildiri da¤›tan HÖC üyelerine
polis sald›rd›. Polis, ilk olarak, bildiri-
yi okuyarak halka duyuran Özkan Ka-

y›kç›’y› gözalt›na ald›. Kay›kç›'n›n
serbest b›rak›lmas›n› isteyen Sevtap
Türkmen ile Y›lmaz Viraner de yaka
paça gözalt›na al›nd›lar. Sevtap Türkmen
ve Özkan Kay›kç› ç›kar›ld›klar› mahke-
mede “çevreyi kirlettikleri” gerekçe-
siyle tutukland›lar.

Dersim Temel Haklar üyeleri, Bü-
yük Direniflin 6. y›l›na girdi¤i gün, sa-
bah saatlerinde flehitlerin mezarlar›n›

ziyaret ettiler. fiehitlerin sa-
hiplenilmesine tahammül
edemeyen polis, mezarl›k
ziyaretinden dönen, muha-
birimiz Özcan Do¤an, Dersim Temel
Haklar üyeleri Delil Çelik, Cömert
Geregül, Nazl›can Gözlü, Nurcan
Hambayat, Nurgül Korkmaz ve Der-
ya Taflk›ran'› gözalt›na ald›lar.
Gözalt›na al›nanlar ayn› gün
ç›kar›ld›klar› savc›l›ktan serbest
b›rak›ld›lar. 

Zulme boyun e¤meyenler
120 kez öldüler
TAYAD'l›lar, ‹stanbul ve Ankara

baflta olmak üzere, birçok yerde de
da¤›tt›klar› bildirilerle direniflin sesini

halka ulaflt›r-
maya devam
ediyorlar. 

18 Ekim
günü, ‘Tecriti
K a l d › r › n
Ö l ü m l e r i
D u r d u r u n ’
yaz›l› önlük-
ler giyen 15
TAYA D ' l › ,
Ba¤c›lar'da,
baflta ana cad-

deler olmak üzere sokak sokak ve yol
üzerindeki iflyerlerine girerek bildiri
da¤›tt›. Bildiri da¤›t›m› s›ras›nda al-
t›nc› y›l›na girecek olan ölüm orucu
direnifli tek tek insanlara anlat›ld›. 

Ayn› gün Ankara TAYAD'l› Aile-
ler de Yüksel Caddesi'nde bildiri da-
¤›tt›. Kitlesel olarak yap›lan bildiri
da¤›t›m› s›ras›nda bir kifli de mega-

fonla konuflmalar yapt›. Aileler, üzer-
lerine ‘Tecriti Kald›r›n! Ölümleri
Durdurun TAYAD'l› Aileler’ yaz›l›
önlükler giydi.

Yap›lan konuflmalar›n bir bölü-
münde flu ifadelere yer veriliyordu:
“Türkiye ve dünya tarihinde efli ben-
zeri görülmedi böyle bir direniflin. 5
y›l önce tutsaklardan, düflüncelerin-
den inançlar›ndan soyunmufl bofl bir
çuval olmalar›n› istediler. Tutsaklar,
‘Ya düflüncelerimizle yaflar›z, ya da
düflüncelerimiz u¤runa ölürüz’ dedi-
ler. O günden bugüne 120 kez öldüler
de zulmün önünde bafl e¤mediler. Öl-
meye devam ediyorlar...” 

‹stanbul’da bildiri da¤›t›lan baflka
yerler de vard›. Kad›köy ‹skele Mey-
dan›, Bak›rköy Özgürlük Meydan› ve
Taksim ‹stiklal Caddesi, direniflin se-
siyle yank›land›. 

19 Ekim günü Bak›rköy Özgürlük
Meydan›'nda ayn› flekilde önlükler gi-
yen 9 TAYAD’l›, direniflin sürdü¤ünü
hayk›rarak bir saat içinde 2 bin bildi-
riyi halka ulaflt›rd›lar. 

18 Ekim günü Taksim'den ‹stiklal
Caddesi boyunca tecrite son bildirile-
rini da¤›tan TAYAD'l› Aileler de, bir
yandan, “Tecrite karfl› 6 y›ld›r süren
büyük direniflte 120 tabutu tafl›d›k
omuzlar›m›zda. Art›k tabut tafl›mak
istemiyoruz" fleklinde konuflmalar ya-
parak halka tutsaklar› sahiplenme
ça¤r›s› yapt›lar.
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Selam olsun direniflin 
kahramanlar›na ve direnenlere

18 Ekim’den bafllayarak; Hollan-
da'n›n Rotterdam ile Belçika'n›n Ma-
asmechelen, Genk ve Liege flehirle-
rinde, Almanya'n›n Wuppertal, Köln,

Stuttgart, Berlin, Hamburg ve Duis-
burg flehirlerinde, Fransa’n›n baflken-
ti Paris’te; merkezi yerler, devlet ku-
rulufllar› civar› ve Türkiyelilerin ya-
flad›¤› semtler baflta olmak üzere;
‘Türkiye'de Ölüm Orucu 6. Y›l›nda!
Tecrite Son!’, ‘Türkiye'de Ölüm Oru-
cunda 120 fiehit’ ve ‘Yaflas›n Ölüm

Orucu Direniflimiz’ yaz›l› çok say›da
pankart as›ld›.

Ayr›ca Adalet Bakanl›¤›’na faks,
mail gönderilip telefon edilerek tecri-
ti kald›r›n denildi. Bakanl›¤›n tam da
katillerin ahlak›na uygun olarak, tele-
fonlar› kapatt›¤›, küfürler etti¤i gö-
rüldü. 

Avrupa’n›n bbirçok kken-
tinde yyap›lacak aaçl›k
grevleri, AAvusturya’da
Viyana, ‹‹nnsbruck, NNe-
unk›rchen vve GGraz’da
bulunan dderneklerde,
Türkiyeliler vve AAvustur-
yal› ddevrimcilerin kkat›l›-
m› iile 114-15-16 EEkim
tarihlerinde yyap›ld›.
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Büyük Direnifl 6. y›l›na girdi¤i
gün, onlar da Abdi ‹pekçi Park›'nda
gece, gündüz, s›cak, so¤uk deme-
den, tecrit zulmüne karfl› direnen
yak›nlar›n›n sesini duyurmak için
bafllatt›klar› eylemin 765. günün-
deydiler. 

TAYAD'l›lar›n kararl›l›klar›, il-
giyi daha da art›r›rken, çeflitli ke-
simlerden ziyaretçileri gerçekleri
ö¤renmek için soru ya¤muruna tu-
tuyorlar. Destek vermek için ziyaret
edenlerden biri de, eski bir adli tu-
tuklu olan Hakan Keskin’di. 

Keskin, kendisini ve devrimci-
lerle tan›flmas›n› flöyle anlat›yor;
“1993'te tutukland›m, Ulucanlar
Hapishanesi 5. Ko¤ufl’ta kald›m. Si-
yasi arkadafllarla bir diyalo¤um
yoktu ama onlar›n yaflamlar›n› takip
etmeye çal›fl›yordum. Sonra Çank›-
r›'da siyasilerle diyalog kurma im-

kan›m oldu. O zaman “Rahflan aff›”
gündemdeydi. 19 Aral›k Katli-
am›’nda siyasi ve adlilere ayr›
anonslar yap›ld›. Siyasilere “teslim
olun” bize ise “aftan yaralan›yorsu-
nuz ak›ll› olun”... Yani katliama se-
yirci kal›n anonsu yap›l›yordu. At›-
lan gazlardan biz de etkilendik. Biz
de siyasi tutsaklarla arkadafl oldu-
¤umuz için onlar› yaln›z b›rakmak
istemedik ve ko¤ufltan ç›k›p onlar›n
kald›¤› bölüme geçerek destek ver-
dik. Çünkü siyasi arkadafllar›n ka-
zand›¤› haklar sayesinde insan gibi
yaflayabiliyorduk. Ve biz de F tiple-
rine karfl›yd›k. O vahfletin içinde 2
arkadafl›m›z flehit düfltü.”

9,5 y›l sonra 2002'de tahliye
olan Keskin’in, Abdi ‹pekçi Par-
k›'ndaki TAYAD'l›larla tan›flmas›
ise askerlik sonras› gelip bulmas› ve
eyleme kat›lmas› ile oluyor ve flim-

di bir TA-
YAD’l› ola-
rak konuflu-
yor: 

765 gün-
dür burada-
y›z. F tiple-
rinde ne
olup bitti¤i-
ni, direnifli
i n s a n l a r a
anlat›yoruz.
E¤er bunlar› anlatmazsak F tiplerin-
deki iflkence ve hak gasplar› daha
da artacak. Bence kendine insan›m
diyen herkes flu sese kulak vermeli: 

‘TECR‹T‹ KALDIRIN
ÖLÜMLER‹ DURDURUN...’

Bu arada, Özgür-Der'liler ve
Mazlum-Der Temsilcileri’nden olu-
flan 5 kiflilik grup da 15 Ekim günü
destek ziyaretinde bulundular ve
“sorunlar›m›z ortak, çözüm için bir-
likte mücadele etmeliyiz” dediler.

Onlar 765 gündür direniflin sesi

‹nternetten yay›n
yapan Halk›n Sesi Tv
taraf›ndan, eski bir tut-
sak olan Hakk› Akça ile
yap›lan röportajdan bir
bölümü okuyucular›m›z›n ilgisine
sunuyoruz. 

Ölüm orucu direniflinden kim ne
tür kazan›mlar elde etti? Kim ne
kaybetti bu direnifl esnas›nda?

Hakk› Akça : Art›k bu somut-
land›. Bir öngörü var ve bu öngörü
mücadelenin gidiflat›n› belirledi. 

E¤er bu öngörü ve do¤ru de¤er-
lendirmeler olmasa, bugün devrim-
ci hareketler, devrimci düflünceler
çok büyük bir savrulma yaflarlard›.
Umudun ancak böyle yeflerip, bü-
yüyebilece¤ini halk kesimleri de
gördü. Solun, direniflimizin neden
böyle tavizsiz sürdürüldü¤ü nokta-
s›nda sorduklar› sorulara, kendi
pratikleri cevap verdi. Direnifle bir
müddet sonra kat›ld›lar. Ve b›rakt›-
lar. Direnifli d›flar›ya tafl›yacaklar›n›
söylediler. Ama bu gruplar içerisin-
deki arkadafllarla sohbetlerimizle,

böyle bir öngörüden uzak oldukla-
r›n›, böyle bir durumla karfl›laflabi-
leceklerini hayal bile edemedikleri-
ni gördük. Yani arkadafllar›n belli
bir müddet içerisinde sonuç alacak-
lar›n› beklemeleri onlar› bu noktaya
savurdu; Yani emperyalizmin sald›-
r›s›n›n k›sa soluklu olmad›¤› ve bu-
na karfl› da ancak ölüm orucu dire-
nifliyle karfl›l›k verilebilece¤i... Bu-
nu söyleyen yap›lar da idrak ederek
söylememifller. Süreç uzad›¤›nda
savrulma ve sonuç alamaman›n ge-
tirdi¤i bir y›lg›nl›k yaflad›lar. Yenil-
gi dediler. “Yenilgi” olarak gören
bir düflüncenin aya¤a kalkmas›, ata-
¤a geçmesi mümkün de¤il. Veya k›-
sa sürede mümkün olamaz. Bunun
d›fl›nda, bafltan itibaren bunu öngö-
remeyen ve ölüm orucu direnifline
karfl› olan yap›larsa, gelinen aflama-
da sald›rarak, kendilerine bir zemin
haz›rlamaya çal›fl›yorlar. Oligarfli-
nin kulland›¤› dili kullan›yorlar. Bu

onlar›n hangi noktaya
savruldu¤unu daha so-
mut gösteriyor.

Bizim aç›m›zdan
ise bu süreç neyi gös-

terdi. Ölüm orucu direniflini ele
al›rken, yaflad›klar›m›z vard›. ‘96,
‘84 yaflanm›flt›. Ama o gün çok
farkl› bir noktaday›z. Ve buradan
sürdürece¤imiz direnifl, onlarca ar-
kadafl›m›z› aram›zdan al›p götüre-
cek. Bunu biliyorduk. Ama onlar›
ölümsüzlü¤e u¤urlarken geriye ne-
lerin kalabilece¤ini de biliyorduk.
Sosyalizmi savunan, bu u¤urda be-
del ödemekten kaç›nmayan, halk›n
ç›karlar› do¤rultusunda, her koflul-
da bedel ödemekten kaç›nmayan
bir devrimci kültürün, devrimci dü-
flüncenin halkla bütünleflmesidir.
Ve bugün bu yafland›. Bugün bu bü-
tünleflme kendisini aç›¤a ç›kartma-
m›fl olabilir. Ama bu düflüncenin,
bu direniflin halk›n içerisinde, de-
rinliklerinde çok fazla etki b›rakt›¤›
bir gerçektir. Halk›m›z›n buna çok
geçmeden karfl›l›k verece¤ini göre-
biliyoruz.

Sosyalizm için bedel ödemekten
kaç›nmayan bir kültür halkla bütünleflti



F tiplerinde haberleflme
hakk› neredeyse fiili olarak

yokedilmifl durumda. Tutsaklardan
istenen, tamamen apolitik, kendi
düflüncelerinin k›r›nt›s›n›n bulun-
mad›¤› mektuplar yazmalar›. Bu da
tecrit politikas›n›n mant›¤›na denk
düflen bir yaklafl›m. Tutsaklar›n
yazd›¤› ya da onlara gelen birçok
mektup, benzeri gerekçelerle imha
ediliyor, karalan›yor.  

Tekirda¤ 2 No'lu F Tipi’nden Er-
can Göko¤lu, 10 Ekim tarihli mek-
tubunda, kendisine gelen bir mektup
hakk›nda imha karar› verildi¤ini be-
lirterek, karar› flu flekilde anlat›yor:

“Yasad›fl› Marksizm-Leninizm
propagandas› yap›ld›¤›, Terör örgü-
tü mensuplar›na talimatlar verile-
rek halk savafl› ad› alt›nda terörist
sald›r›lar›n nas›l yap›laca¤› taktik-
lerinin anlat›ld›¤›, yasad›fl› DHKP-
C örgütünün propagandas›n›n ya-
p›ld›¤›, bu vesileyle Türkiye cumhu-
riyetinin üniter yap›s›n›n hedef al›n-
d›¤› ve bu hedeflerin tüm örgüt üye-
lerine duyurulmaya çal›fl›ld›¤›; halk
savafl› ad› alt›nda terör hareketleri-
ni gelifltirme u¤rafl› içerisinde olun-
du¤u görülmüfltür... imhas›na..."

Keyfince Marksizm-Leninizmi
yasad›fl› ilan eden idare, dört duvar
aras›ndaki insanlara “halk savafl›n›n
nas›l yürütülece¤i talimatlar› veril-
di¤i” fleklinde, ucube bir mant›¤› da
sergilemekten çekinmiyor. 

Ayn› mektuptan aktar›yoruz:

“Yine DEV-GENÇ'in 36. kuru-
lufl y›ldönümüyle ilgili gençli¤in
düzenledi¤i flenli¤e bir mesaj faks›
yazm›flt›m. Onun imha gerekçesi
ise flöyle; (Karar tarihi 06.10.2005)

‘Gençleri mücadeleye davet etti-

¤i, herkesin devrimci gençlik cephe-
si saflar›nda toplanmas› gerekti¤i,
Devrimci Gençli¤in bitirilemeyece-
¤i, Tüm gençlerin faflist sald›r›lara
karfl› ortak mücadele etmesi gerek-
ti¤i (Tabii; faflizme karfl› mücadele
etmek en büyük suç! Dünyan›n en
faflist kan emicileri bile faflizmi sa-
vunma cesareti gösterememifller-
di)... tespit edildi¤inden..." denile-
rek “imhas›na...” Buna da itiraz
yapt›m ama sonuç de¤iflmeyecektir.

Nurettin Erenler’in  9.9.2005 ve
16.9.2005 tarihlerinde gönderdi¤i iki
mektup; 03.10.2005 tarihinde Ümra-
niye E Tipi Hapishanesi’ndeki Onur
Ubay ve Sincan F Tipi’nde kalmak-
ta olan Selmani Özcan’a yazd›¤›
mektuplara benzer gerekçelerle im-
ha/karalama kararlar› verildi. 

Sivas Hapishanesi’nde Nursel
Demirdö¤ücü’nün Yeni fiafak Gaze-
tesi Yazar› Ali Bayramo¤lu’na yazd›-
¤› mektuba, “... cezaevine ait d›flar›-
ya verilmemesi gereken bilgileri ba-
s›n yoluyla yay›nlamak üzere mektup
ile göndermek istendi¤i anlafl›ld›¤›n-
dan...” imha karar› verildi.

“Cezaevini karalama, cezaevi-
ne ait bilgileri d›flar› yazma...” gi-
bi gerekçeler, en s›k baflvurulan ya-
saklama nedenleri. Burada söylene-
nin Türkçesi is burada her türlü bas-
k›y›, iflkenceyi yapar›z, keyfi yasak-
lar› uygular›z ama bundan kamu-
oyunun haberi olmayacak! 

Hukuksuzluk ‹nfaz
Hakimli¤i Onayl›

Tüm bu hukuksuzluklar
karfl›s›nda ‹nfaz Hakimli¤i-
’ne yap›lan itirazlardan ise

hiçbir sonuç al›nam›yor ve düflünce
yasakç›l›¤›n›, tecrit politikas›n› yar-
g› da onayl›yor. Ne ki, ‹nfaz Hakim-
likleri de bu amaçla kurulmufltu.

Ercan Göko¤lu devam ediyor: 

“Biliyorsunuz 'Tecrit Yaflayan-
lar Anlat›yor' kitab› verilmemiflti.
‹nfaz Hakimli¤i’ne itiraz yapm›flt›k.
Disiplin kurulunun karar›nda yasa-
ya ayk›r›l›k bulunmam›fl ve itiraz›-
m›z reddedildi.” 

“Yine 2-3 ve 4 A¤ustos tarihle-
rinde havaland›rma kap›s› kapat›l›r-
ken hücrede yap›lan sald›r› sonucu
yapt›¤›m›z suç duyurusuna Cumhu-
riyet Savc›l›¤›’n›n verdi¤i RED ce-
vab›na bak›n: Diyor ki; "müfltekiler
darp edilerek havaland›rma bölüm-
lerinden zorla odalar›na al›nd›kla-
r›n› iddia etmifl iseler de, müfltekile-
rin slogan at›p kap›lar›n kasalar›na
vurmalar› üzerine uyar›ld›klar›, ey-
lemlerine devam edip odalar›na
geçmediklerinden, etkisiz hale geti-
rerek kendilerine zarar verilmeden
odalar›n al›nd›klar› 04.08.2005 ta-
rihli tutanaklardan anlafl›lm›fl, müfl-
tekilerden Ercan Kutlu, A. Ercan
Göko¤lu, Ali Koca ve Celal Yay-
la'n›n raporlar›ndaki bulgular›n
ise, 30.07.2005 tarihinde yap›lan
sevk s›ras›nda görevli memura di-
renmeleri ve dirençlerini k›rmak
için tutmalardan kaynaklaranan es-
ki ekimozlar oldu¤u anlafl›lm›fl
olup..." ve müfltekilerin 'soyut' iddi-
alar›ndan kaynakl› lüzum görme-
mifller kovuflturmaya..."

Oysa sald›r›larla ilgili her fley
çok somuttur. Ben iki gün yata¤a
hareketsiz ba¤›ml› kald›m. Revire
ç›kmak istedim ayakkab› gerekçe
gösterilerek ç›kar›lmad›m. Ancak
sald›r›dan iki gün sonra ç›kart›ld›m.
Doktor ise yaralar› göstermeme ra¤-
men ‘eski yaralanma’ raporu haz›r-
lam›fl. Oysa eskisi de yenisi de çok
aç›k belli oluyordu.”

‹darenin ‹nsaf›na
Kalm›fl “Kutsal
Savunma Hakk›”

Gittikçe yayg›nlaflan bir
hukuksuzluk örne¤i de, mah-
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Hapishanelerde nneler ooluyor? BBilmek HHakk›n›z!

HABERLERTECR‹TTEN

Haberleflme hakk› yok!



kemelerde okunacak yaz›l› savun-
malar›n, mahkemeye ç›kmadan ha-
pishane idareleri taraf›ndan denet-
lenmesi. En klasik hukuk kurallar›-
n›n yokedildi¤i bu örneklerden biri-
ni, yine Ercan Göko¤lu’nun mektu-
bundan aktaral›m: 

“15 Eylül’de mahkemeye gider-
ken yaz›l› savunma haz›rlam›flt›m.
Sabah gardiyanlar savunmay› götür-
meme izin vermediler. Gerekçe ola-
rak da, "idarenin yeni bir kararla,
yaz›l› savunmalar en geç mahke-
meden 2 gün önce idareye verile-
cekmifl ve idarenin gerekli onay›n›
ald›ktan sonra mahkemeye götü-
rülebilecekmifl". Evet böyle bir ge-
rekçeyle engel oldular. Savc›l›¤a
suç duyurusu yapt›m. 

Ama bu karar savunma hakk›n›n
çok aç›k gasp›d›r. Yasal olup olma-
mas› bir yana fiilen gasb›d›r. Cuma
günü avukat›mla savunma üzerine
görüflme yapt›m ve cumartesi pazar
günleri de savunmay› yazd›m. Pa-
zartesi günü de mahkemeye ç›kaca-
¤›m. Bu durumda teknik olarak bu
savunman›n mahkemeye götürülme
koflulu yoktur. Her fleyden önemlisi
mahkemeye sunulacak bir savunma-
n›n cezaevi idaresinin onaylamas›
ya da onaylamamas› gibi bir fley
sözkonusu olabilir mi?”

Remzi Ayd›n’a Sevk
Etmeme ‹flkencesi

520 gün yapt›¤› ölüm
orucu eylemi sonrası sakat
kalan ve ayak sinirleri öldü-

¤ü için, flu anda sadece koltuk de¤-
neklerinin yardımıyla ayakta dura-
bilen Remzi Ayd›n, Bayrampafla
Özel Tip Cezaevi'nde tutuluyor. Ay-
dın'ın, Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi'ne
sevkine ise cevap verilmiyor. DE-
TAK adına açıklama yapan Fatma
Yıldırım, Aydın’›n, tek baflına ihti-
yaçlarını göremedi¤i halde tek baflı-
na bir hücreye konuldu¤unu hat›rla-
tarak, “bilinçli olarak burada tutul-
makta ve arkadafllarının yanına
geçme iste¤ine cevap verilmemekte
ve hücrede kaldı¤ı hergün iflkenceye
çevrilmektedir'' dedi.
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‹dil Kültür Merkezi: 
Tecrit ve ölüm orucu konulu se-

minerlerinin dördüncüsü, ‹dil Kül-
tür Merkezi'nde yap›ld›. 

Tecritin Amerikan ve AB em-
peryalizminin bir politikas› oldu¤u,
bunun sadece hapishanelerle s›n›rl›
olmad›¤› ifade edilen seminerde,
halk›n her kesimini, her örgütlen-
meyi, ülkeleri, muhalefet eden her-
kesi hedefleyen bir sald›r› politika-
s› oldu¤u örneklerle anlat›ld›. Hüc-
relerde devrimci kiflili¤i, bir bütün
olarak da devrimci düflünceyi
yoketmeyi amaçlayan tecrit sald›r›-
s›n›n kapsam› ve hedeflerinin anla-
fl›lmad›¤› takdirde tecrite karfl› mü-
cadelenin öneminin de anlafl›lama-
yaca¤› vurgulanan konuflmalarda,
devrimci tutsaklar›n ölüm orucu di-
reniflinin politik etkileri, solun du-
rumu ve kaç›fl teorileri özetlendi. 

‹stanbul Gençlik Derne¤i: 
‹stanbul’daki seminerlerden bir

di¤eri de, Gençlik Derne¤i’nde
gerçeklefltirildi. Büyük Direniflte
kahramanlaflan flehitler için yap›lan
sayg› duruflu ile bafllayan seminer,
‘‹nsan Sadece Mezarda Yaln›z Ka-
labilir’ adl› film gösterimiyle de-
vam etti. 

Tecrit politikas›n›n ideolojik, si-
yasi hedeflerinin ortaya konuldu¤u
konuflmalarda, halk›n bütün kesim-
lerine yönelik flekillenifli anlat›ld›. 

5 y›ll›k direnifl sürecinin özet-
lendi¤i seminerin ikinci bölümün-
de, sorular yerald›. Gençli¤in dire-
nifl konusundaki tart›flmalar› yo¤un
ve canl› kat›l›m› gözlenirken, üze-
rinde tart›fl›lara konular flöyle flekil-
lendi: “Güç” derken ne anlafl›lmas›
gerekir, devrimcilerin as›l gücü ne-
rededir ve ölüm orucu nas›l bir gü-

cün ifadesidir. Bu sürecin ve büyük
direniflin yükledi¤i siyasi, ahlaki,
vicdani sorumluluklar›n yerine ge-
tirilmesinin önemi, üzerinde duru-
lan konulardand›.  

14 Ekim günü yap›lan her iki
seminerde de; hapishane dergileri,
flehitlerin mektuplar›, tutsaklar›n el
ürünlerinden oluflan sergi masas›
da ilgiyle incelendi. 

Malatya:
Ölüm orucu ve tecrit konulu se-

minerler Anadolu kentlerinde de
yap›l›yor. Malatya Temel Hak-
lar’da 16 Ekim günü düzenlenen
seminerin konuflmac›s›, Dersim Te-
mel Haklar Genel Sekreteri Elif
Akkurt idi. Sayg› duruflunun ard›n-
dan konuflmas›na bafllayan Elif Ak-
kurt, tecrit konusuna geçmeden
Dersim'de yaflanan tutuklamalara,
bask›lara de¤indi ve bunlar›n Der-
sim halk›n›n üzerindeki tecritin ifa-
desi oldu¤unu kaydetti. 

Tecritin, kiflinin sosyal, siyasal
tüm faaliyetlerinden yal›t›lmas› ol-
du¤unu ifade eden Akkurt, devrim-
ci düflüncelerin yokedilmesini he-
defleyen bu politikan›n mimarlar›-
n›n ABD ve Avrupa emperyalistle-
ri oldu¤unu söyledi. Befl y›ll›k sü-
reci özetleyen Akkurt, ölüm orucu
eyleminin devrim mücadelesinde
bir mevzi oldu¤unu ifade ederek,
oligarflinin direnifli k›rma taktikle-
rini ve bunlar›n devrimci iradeyle
bofla ç›kar›lmas›n› anlatt›. 

Direniflin kararl›l›kla sürdü¤ünü
kaydeden Akkurt’un konuflmas›n›n
ard›ndan, izleyicilerden bir kifli söz
alarak, tecritin gençlik üzerindeki
yans›malar›na örnekler verdi. Ay-
ten Anlafl ise "tecriti bilip de sus-
mak da, bu ölümlere ortak ol-
mak demektir” diye konufltu.

Tecrit ve
ölüm orucu 
seminerleri
sürüyor
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“F tiplerinin ilk aç›ld›¤› günleri
düflünüyorum. Günde en az iki kez
sabah ve akflam say›mlar›nda sald›-
r›ya u¤ruyorduk. Say›mlarda afla¤›
inmiyorduk, bizi yerde sürükleyerek

merdivenlerden afla¤› indiriyorlar-
d›... Bedenler zay›flam›fl bir deri bir
kemik kalm›flt›. Buna ra¤men büyük
bir direnç gösteriliyordu.

‹lk bafllarda say›mlarda farkl› tepkiler
gösterildi. Kimsenin kimseden pek habe-
ri yoktu... Sloganlar da öyle. Kimi slogan
atarak afla¤› iniyor. Kimi yoldafllar ise
ranza demirlerine tutunarak afla¤› inmi-
yordu. Bu kendili¤indenlik, farkl› tav›rlar
15 Ocak 2001'e kadar devam etti. O gün
selpak mendile inci taneleri gibi yaz›lm›fl
‘Tutsak Örgütlenmesi’nin ilk bildirisini
gördü¤ümüzde devrimci iradenin, örgütlü
gücün ne kadar güçlü ve hayati oldu¤una
bir kez daha tan›k olduk.

Bildiride her fley düzenlenmiflti. O gün-
den sonra sesler daha düzenli, sloganlar
daha gür ç›kmaya bafllad›...”

19 Aral›k 2000’de aç›ld› F tipi hapis-
haneler. O günün ilk an›ndan itibaren
TECR‹T uygulanmaya baflland›. Ve e¤er
5 y›ld›r tecrite ra¤men tutsaklar teslim
al›namad›ysa, bunun nedeni iflte yukar›-
da sözü edilen ‘Tutsak Örgütlenmesi’
imzal› bildiridir. O andan itibaren yeni
bir yaflam bafllam›flt›r F tiplerinde. O ye-
ni yaflam›n asli özelli¤i “örgütlü bir ya-
flam” olmas›d›r.  

Hapishanelerin iki yüzü vard›r; in-
san› hem de¤irmen olup ö¤üten, ve
hem de okul olup e¤iten yerlerdir.
Hangisinin –de¤irmen yan›n›n m›,
okul yan›n›n m›– bask›n ç›kaca¤› ise
içinde yaflayanlar›n onu nas›l ele al-
d›¤›na ba¤l›d›r. 

F tipi hapishaneler ve tecrit poli-
tikas›, hapishanelerin okul olma
özelli¤ine kesin bir biçimde son
vermek, sadece de¤irmeni çal›fl›r
halde tutmak için uygulamaya

konuldu. Bu de¤irmenden art›k

yaln›zca düflünceleri, kiflili¤i, onuru un
ufak edilmifl, inançlar›n› terketmifl, kendi
bütünlü¤ünü kaybetmifl insanlar ç›kmal›y-
d›. Amaç buydu, hesap buydu.  

Hesap bozuldu. Hesap, direniflle ve ör-
gütlülükle bozuldu. Bugün, tecrit politika-
s›n› hayata geçirmek için 19-22 Aral›k
Operasyonu’nu düzenleyen katliamc›lar-
dan hiçbiri ç›k›p da bu amaca ulaflt›klar›n›
söyleyemez. 6. y›l›na giren direnifl süre-
cinde, ölüm ve yaflam üzerine çok fley
söylendi. Direnifle karfl› olanlar›n “ölüm
ve yaflam” teorilerinde ilgili-ilgisiz birçok
ba¤lant›lar vard›, fakat ölümün de, yafla-
m›n da direniflle ba¤› yoktu. Oysa F tiple-
rinde ölüme ve yaflama anlam›n› kazand›-
ran bu ba¤d›r. “Direnifl, ölüm ve yaflam”
içiçeydi F tiplerinde de. 

Tecritin dayatt›¤› yaflam:

F tipi hapishanelerdeki iflleyifl, tecrit
politikas› çerçevesinde baflvurulan tüm
yöntemler, devrimcili¤i tasfiye amac›na
göre flekillendirilmifltir. Dolay›s›yla dev-
rimci tutsaklar›n direnifl ve yaflam› da bu-
na göre flekillenmek durumundayd›. 

Tecrite karfl› nas›l bir direniflin örgüt-
lenmesi, nas›l bir yaflam tarz›n›n hakim
k›l›nmas› gerekti¤ini yerli yerine oturta-
bilmek için, tecritin belli bafll› özellikleri-
ni gözönüne getirmek gerekir. 

Tecritte, tutsaklar›n örgütlenme hak-
k› gasbedilmifltir. Örgütlenme hakk›n›n
gasbedilmesi, tüm öteki haklar›n rahatl›k-
la gasbedilebilmesinin önünü açmay›
amaçlayan bir içerik tafl›r. 

F tiplerindeki fiziki yal›tma, esas ola-
rak siyasi yal›tman›n arac›d›r. Oligarfli,
yaln›zlaflt›rarak tutsakta, yapt›r›m ve da-
yatmalara direnilemeyece¤i düflüncesini
egemen k›lmak ister. E¤er tutsa¤›n bey-
ninde bu düflünceyi hakim k›larsa, art›k
gerisi “çorap sökü¤ü gibi” gelecektir.
Keyfilik, F tiplerinde bir yönetim biçimi-
dir. Bu, tecrit politikas›n› daha etkili k›l-
mak için gelifltirilmifl bir yöntemdir. Yar-

Tecritte Yaflam 
ve Direnifl



d›mlaflma ve dayan›flma en büyük
'suç'lardan birisidir. Komün yafla-
m›, 19 Aral›k sald›r›s›yla ve F tiple-
riyle yokedilmek istenenlerin bafl›n-
da gelmekteydi. F tiplerinde birçok
uygulama sadece bir “araç”t›r. Me-
sele sadece flu veya bu uygulama-
y› kabul ettirmek de¤ildir. D›flar›-
ya elbise göndermek, bir hafta ser-
besttir, öteki hafta yasaklan›r. Veya
bir F tipinde serbest olan, ötekinde
yasakt›r. Tutsaklar›n bu konudaki
yorumu çarp›c›d›r: “Uygulaman›n
mant›¤› yoktur ve mant›ks›zl›¤› sor-
gulamak zaten 'suç'tur. Mant›¤›n
öldürülmesi amaçt›r.”

Özetlersek; d›flar›yla iliflkinin
alabildi¤ine k›s›tlanmas›, kitap, der-
gi yasaklar›, fiziki zor ve günlük ya-
saklar, y›llarca baflka bir yüz gör-
meden, baflka bir ses duymadan ya-
flamak zorunda kalmak... gibi daha
onlarcas› s›ralanabilecek yöntem-
lerle sürdürülen tecrit, devrimci ki-
flili¤i öldürerek yerine düflünmeyen,
elefltirmeyen, sorgulamayan, itiraz
etmeyen, haklar›n› aramayan, 'ko-
flulsuz itaat eden' kiflilikler yaratma-
y› amaçlar. 

Devrimcinin F tiplerindeki yafla-
m› ve direnifli, oligarflinin bu amac›-
n› bofla ç›karmakta odaklan›r. Ha-
pishanelerde örgütlülü¤ü vazgeçil-
mez, olmazsa olmaz hale getiren
koflullar bunlard›r. Örgütlülük, tut-
saklar›n kendilerini savunma me-
kanizmas›d›r. Örgütlülük, siyasal,
sosyal, kültürel faaliyetler demek-
tir. Örgütlülük, üretimdir. Örgütlü-
lük, inançlar›n, düflüncelerin savu-
nulmas›d›r. 

Tecrite karfl› barikat: 
Direniflle bütünleflmifl 
örgütlü yaflam

Tecritin onlarca yöntemi, tutsak-
lar›n örgütlü yaflam› ve direnifli kar-
fl›s›nda bofla ç›km›flt›r. Peki nas›l
oluyor bu? F tipleri, bir hücrede,
tek bir tutsa¤a vurulan tokata, tek
bir slogan üzerine yüzlerce hücre-
den ayn› anda cevap verilen bir yer-
dir. Tecrit politikas› iflte bundan do-
lay› tutsaklar›n örgütlülü¤ü karfl›-
s›nda çaresizdir. F tipleri, her hücre-

deki tutsa¤›n, onlarca, yüzlerce tut-
sak biraradayken nas›l yafl›yor idiy-
seler, öyle yaflamaya devam etti¤i
bir yere dönüfltürüldü¤ü için tecrit
çaresizdir. 

Hapishanede iki olgu belirleyici-
dir; direnifl ve örgütlü yaflam. Bu
iki olgu, birbirini bütünler. E¤er bir
örgütlülü¤ünüz yoksa, güçlü bir di-
renifl çizgisini hayata geçirmeniz
mümkün de¤ildir. Fakat öte yandan,
e¤er istikrarl›, “her koflulda” ve “her
fleye ra¤men” süren bir direnifl çiz-
giniz yoksa, tek bafl›na “örgütlü ya-
flam” olgusu da, hapishanenin bir
de¤irmene dönüflmesini engelleme-
ye yetmez. Cepheli tutsaklar›n ya-
flam›n› ve dinamizmini, di¤er tut-
saklardan farkl› k›lan iflte bu bütün-
lüktür. Bu bütünlük bozuldu¤unda,
tecritin ad›m ad›m pekiflece¤i, be-
yinleri kuflataca¤› gedik aç›lm›fl de-
mektir.  

Tecrit alt›nda 5 y›l›n 
muhasebesi
Yukar›da belirtti¤imiz gibi, mü-

cadele çizgisi ve yaflam tarz›, birbi-
rini bütünler. Bu hapishaneler mü-
cadelesi tarihi boyunca hep böyle
olmufltur. 12 Eylül dönemi boyunca
da Cepheli tutsaklarla di¤er tutsak-
lar›n mücadele çizgilerindeki ayr›fl-
maya ba¤l› olarak yaflam tarzlar›nda
da hep bir farkl›laflma olmufltur. 

1980’li y›llar boyunca, ölümüne
direnifllerle cuntan›n devrimci tut-
saklar› teslim alma program› bozul-
mufl ve ad›m ad›m haklar›n kazan›l-
d›¤› bir süreç yaflanm›flt›r. Fakat
üzerinden atlan›lmamas› gereken
bir gerçek de fludur ki, uzun direnifl-
ler sonucu yaflam koflullar›n›n belli
ölçülerde düzelmesi, solun tümü
aç›s›ndan ayn› anlama gelmemifltir.
Kimileri, kazan›lan imkanlar›, ha-
pishaneyi devrimci bir okula dönüfl-
türme, kendilerini yetifltirme, d›flar›-
daki mücadeleye katk›lar›n› azami
düzeye ç›karma yönünde kullan›r-
ken, kimileri bunu sadece “rahatla-
r›” için bir araç olarak gördüler. Ö¤-
lene kadar yatmalar, içki içmeler,
yaflam› vücut gelifltirmeden karate-
ye, gitardan yabanc› dile kadar fark-

l› u¤rafllarla doldurup devrimci ve
örgütlü faaliyeti rafa kald›rmalar, bu
dönemin yan ürünleri olarak karfl›-
m›za ç›kt›. Hapishanelerdeki “ör-
gütsüz yaflam”›n bafl›n› çeken bir-
çok yerde Devrimci Yol ve TKP tut-
saklar› olmufltur; bunlar›n 1980’le-
rin sonlar›ndaki legalleflme ve düze-
niçileflme teorilerinin de bafl›n› çek-
mesi rastlant› olmasa gerek. 

Elbette bu rastlant› de¤ildir: Ha-
pishanelerdeki yaflam tarz› ve mü-
cadele çizgisiyle, d›flar›daki siyasi
çizgi aras›nda bir paralellik vard›r.

Tutsaklar, F tiplerinin hücrele-
rinde beflinci y›llar›n› tamamlamak
üzereler. Bu süre, tecrit politikas›-
n›n sonuçlar› üzerinde bir muhasebe
yap›labilecek kadar uzun bir süre-
dir. Tutsaklar›n gerek hücrelerdeki
yaflam tarzlar› ve dinamikleri, ge-
rekse de tahliye olanlar›n kavga
içinde yeral›fllar› bak›m›ndan, dire-
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Tutsaklar›n kkaleminden çç›kan
bu ddesen, ttecritte ddirenifl vve
yaflam› aanlat›yor. TTecrit zzincir-
leri, ttutsaklar›n bbedenlerinden
yükselen aalevlerle eeriyor.
E¤er oo aalevi ttutuflturacak
gücünüz vve ccüretiniz yyoksa,
tecrit zzincirleri ssizi hhergün
biraz ddaha ffazla bbo¤acakt›r.
Tutsaklar›n bbedenlerinden
yükselen aalevlere iiliflkin
tart›flma, bbir ““eylem bbiçimi”
tart›flmas› dde¤il, ttecrite kkarfl›
bir ppolitikaya ssahip oolup oolma-
ma ttart›flmas›d›r. 



nifli 6. y›l›nda sürdüren özgür tut-
saklarla, di¤er tutsaklar›n bir k›sm›
aras›nda bir farkl›laflma gözükmek-
tedir.  

Bugün F tiplerinde, oligarflinin
rehabilitasyon uygulamalar›n› parça
parça kabul etmenin teorisini yapan
gruplar, flunu iyi bilmelidirler ki, bir
kez daha tarihi bir yanl›fl›n içine sü-
rükleniyorlar. O yanl›fl›n içine ilk
ad›m› direniflten koparak att›lar.
Bundan sonra ayn› do¤rultuda ata-
caklar› her ad›m, yanl›fllar›n› büyü-
tecek, bast›klar› zemini teslimiyet
batakl›¤›na dönüfltürecektir. 

1983-84 y›llar›ndaki tart›flmalar-
da, direniflin daha ileri mevzilere ta-
fl›nmas›na karfl› ç›kanlar›n gerekçe-
lerinden biri “kitleyi rahatlat-
mak”t›. Bugün “kitleyi rahatlatma”
veya benzeri fleyler söylenmekle
birlikte, daha çok,“kadrolar› koru-
ma”, “kaymak tabakay› koruma”
gibi gerekçeler, statükocu, sa¤ çiz-
gilerin savunulma gerekçesi olmufl-
tur. Hangi gerekçe ileri sürülüyor
olursa olsun, ikisi de ayn› ölçüde al-
t› bofl gerekçelerdir. 

Önce ölüm orucu direniflini b›-
rakman›n, ard›ndan ad›m ad›m tec-
rite ba¤l› dayatmalar›n kabul edil-
mesinin bir “rahatlama” sa¤layaca-
¤›n› ileri sürmek, onlarca y›ll›k ha-
pishaneler prati¤inden hiçbir ders
ç›karamam›fl olmak demektir. Tersi-
ne, tredman› parça parça kabul etme
politikas›, ideolojik ve moral güç-
süzleflmeyi daha da derinlefltirecek-
tir. 

“Kadrolar› koruma” konusunda
da tam bir paradoks sözkonusudur.
‹zlenen uzlaflmac› politikalar, hiç
bir zaman bu amaca hizmet etme-
mifltir. Bu tür sa¤c›, statükocu poli-
tikalar, kadrolar›, militanlar›, taraf-
tarlar› korumam›fl, tersine eritmifltir.

Afla¤›daki sat›rlar, direnifli b›rak-
man›n, “uluslararas› standartlar›”
savunman›n, “flu yapt›r›m› kabul et-
mek bizim devrimcili¤imize zarar
vermez” diyerek tredmana ad›m
ad›m teslim olanlar›n elde ettikleri
sonucu gösteriyor zaten: 

“Son birkaç yılda cezaevlerin-
den azımsanmayacak sayıda dev-

rimci tutsak tahliye oldu. Çıkanlar
yönünden yeni koflullara adaptas-
yon sorunuyla birlikte, çok daha
fazla göze çarpan bir olgu, müca-
deleyi terk, düflünsel bir uzaklaflma
olmasa da önceki konum ve duru-
flunun gerisinde bir yerde durmayı
seçme, devrimci yorgunluk ve mül-
tecileflme e¤iliminin tekrar güç ka-
zanmıfl olmasıdır. ÖO gibi bir eyle-
me katılmıfl, uzun soluklu direnifl-
lerde yer almıfl, de¤erli bir devrim-
ci komünist mücadele geçmifline sa-
hip olan kiflilerin dahi yaprak dökü-
münün dıflında kalamayıflları...”

(Ufuk Çizgisi, Say›: 9, 3 Mart 2005)

Görüldü¤ü gibi, “devlet kararl›”
diyerek karars›zl›¤› teorilefltirme-
nin, direnifli b›rakman›n, direnifli
sürdürenlerin hem çizgisini, hem
örgütlülük anlay›fl›n› “sekterlikle”
elefltirip baflka çizgiler izlemenin
bir faydas› olmam›fl. Böyle bir du-
rumla karfl›laflan›n yapmas› gereken
nedir? Do¤al olan, önce bu duru-
mun nedenlerini sorgulamakt›r.
Kuflku yok ki, hapishanelerden d›-
flar›ya tafl›nan böyle bir olumsuzluk
varsa, sorgulanacak iki fley vard›r:
Bu yaz›da üzerinde ›srarla durdu¤u-
muz direnifl çizgisi ve yaflam tarz›. 

Ne var ki, aktard›¤›m›z al›nt›n›n
sahipleri, kendi durumuna bakaca-
¤›na, bunlar› sorgulayaca¤›na, hala
sa¤ tasfiyecilik, sol tasfiyecilik de-
yip, direnenleri sekterlikle, eskiyi
tekrar etmekle suçlay›p “F tiplerin-
de flöyle yaflanmal›” diye ak›l verip
ahkam kesmekle meflgul. 

Bu olumsuz sonucun kendilerin-
den kaynaklanan yan›yla yüzyüze
gelmemek için baflvurulan bir baflka
yöntem de olumsuz tabloyu genel-
lefltirmektir. Durumu genellefltir-
mek, sadece kendi gerçe¤inden ka-
ç›flt›r. ‹flte söylüyoruz, sözünü etti¤i
durum “genel bir durum” de¤ildir.
Olsa olsa direnifli terkedenler aç›s›n-
dan bir “genellik” sözkonusudur. 

fiunu çok aç›k ve kesin olarak
söyleyebiliriz ki, özgür tutsaklar
aç›s›ndan, içeriden ç›kanlar›n mü-
cadelede yeral›fl oranlar› ve düzey-
leri, 19 Aral›k öncesinin gerisinde
olmad›¤› gibi, ilerisindedir ve on-
larca yoldafl›n› hücrelerde flehit ve-
rerek d›flar› ç›kanlar›n öfkesi, kini,
hiçbir dönemle k›yaslanamayacak
kadar büyüktür. Oligarflinin F tiple-
ri politikas›, özgür tutsaklar cephe-
sinden bu noktada da büyük bir
bozguna u¤rat›lm›flt›r. 

F tiplerinin ve tecritin teslim al-
d›¤›, düflüncelerinden, inançlar›n-
dan vazgeçirdi¤i kimse yok mu? El-
bette var. Ama bu oran, hapishane-
lerin 19 Aral›k öncesi döneminden
daha yüksek bir oran de¤ildir. Öz-
gür tutsaklar, içeride ve d›flar›da
tecrit politikas›n›n teslim alma ama-
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Tutsaklar›n kkaleminden çç›kan
bu ddesen iise bbelki kklasik bbir
hapishane ddeseni. FFakat dde-
mirparmakl›klar›n aard›ndan
gönderdi¤iniz oo mmektubun nne
anlatt›¤› ““ayr›m nnoktas›n›”
oluflturur. EE¤er oo mmektup, ttec-
rit ppolitikas›na kkarfl› bbüyük ddi-
reniflin nneden bb›rak›lmas› gge-
rekti¤inin(!) vve nneden bbaz›
“tredman” uuygulamalar›n› kka-
bul eetmek ggerekti¤inin(!) tteori-
sini yyap›yorsa, oo mmektup dd›fla-
r›ya ssadece yy›lg›nl›k ttafl›ya-
cakt›r... FFakat ttecrite kkarfl› ddi-
reniflte bbirer bbirer bboranlaflan-
lar›n mmektuplar›, ddirenen bbir
iradeyi, nne FF ttiplerinin nne dde
baflka bbir ggücün tteslim aalama-
yaca¤›n› aanlat›yorlar... OOnlar›n
ölümlerinden, yyaflamlar›ndan,
mektuplar›ndan ddalga ddalga
direnifl yyay›l›yor... 



c› karfl›s›nda, 120 flehitle kurulan
barikat› güçlendirmenin sorumlulu-
¤uyla yaflamaktad›rlar. F tiplerinde-
ki üretkenliklerinin, dinamizmleri-
nin, d›flar›ya tafl›d›klar› kararl›l›¤›n
içinde bunun büyük bir pay› vard›r.
Cepheli tutsaklar›n do¤ru politika-
lar› sonucunda, F tiplerinin direnifl-
le aç›lmas›n›n ve tecrite karfl› dire-
niflin sürdürülmesinin yerindeli¤ini
görmeyenler, konuya bir de bu aç›-
dan bakmal›d›rlar. 

Uzlaflmac›, statükocu her teori,
beyinlerde uzlaflmac›l›¤›, statüko-
culu¤u büyütür. Bu, bu kadar aç›k-
t›r. 

Öte yandan, biliniyor ki, F tiple-
ri, oligarfli için ayn› zamanda d›flar›-
da mücadele eden herkes için bir
tehdit ve gözda¤› arac› olarak kulla-
n›lmak istenmifl ve kullan›lmaktad›r
da. Ancak direnifl bu gözda¤›n›n
karfl›s›nda da da¤ gibi bir barikatt›r.
6. y›l›na giren direniflle, herkese
hücrelere direnilebilece¤i, hücreler-
de örgütlü yaflan›labilece¤i, inceltil-
mifl tecrit politikalar›na ra¤men
devrimci kal›nabilece¤ini göster-
mifltir. Büyük Direnifl olmaks›z›n,
bunu baflka hiçbir yöntemin, “takti-
¤in” baflarabilmesi mümkün de¤il-
di. Direniflin d›fl›nda kalan sol, bunu
da düflünmeli; e¤er süreç, kendileri-
nin “uluslararas› standartlar”,
“bayra¤› d›flar› devretme”, “dayat-
malar› parça parça kabul etme”
politikalar› taraf›ndan belirlenmifl
olsayd›, bugün F tipleri konusunda
herkes nas›l bir düflünceye sahip
olurdu acaba? 

Ama hay›r; süreç, direnifl tara-
f›ndan, direnenlerin örgütlü yaflam-
lar› ve üretimleriyle belirlenmifl, F
tipine iliflkin oligarflinin yaratmak
istedi¤i gözda¤› tablosu bu politika-
larla parçalanm›flt›r. 

Örgütlü yaflam, beyinde 
bafllay›p 24 saate yay›l›r

F tiplerindeki hemen tüm sol
gruplar, hapishanelerde “örgütlü”
yaflamdan yanad›rlar. Ancak belirt-
mek gerekir ki, “örgütlü yaflam”dan
ne anlafl›ld›¤› konusunda da farkl›-
l›klar vard›r. Mücadele ve direnifl

çizgisindeki farkl›laflma veya ya-
k›nlaflmaya göre, örgütlü yaflam tar-
z›na iliflkin farkl›l›klar da büyümüfl
ya da azalm›flt›r. 

F tipi hapishanelerin hücrelerin-
de örgütlü yaflamak, kiflinin sade-
ce bir örgütten olmas› de¤ildir. Si-
yasi olarak örgütlü bir konumda gö-
rünen ama hücresinde bireysel ya-
flayan bir tutsak, örgütlü yaflamdan
uzakt›r. Ve örgütlü yaflam›n d›fl›nda
kal›nd›¤›nda, kiflinin tecrit yöntem-
lerinin yaratt›¤› psikolojik bask› or-
tam›nda “asosyal” kifliliklere dö-
nüflmek, fiziken ve düflünsel olarak
halka yabanc›laflmak, devrimci du-
yarl›l›klar›n› kaybetmek tehlikesin-
den kaç›nmas› mümkün de¤ildir. 

Özgür tutsaklar, 19 Aral›k’tan
önce nas›l bir örgütlülük anlay›fl›yla
yafl›yorlarsa, bugün de öyle yafl›-
yorlar. Elbette fiziksel koflullarda
birçok de¤ifliklik olmufltur; fakat
özgür tutsaklar, yarat›c›l›klar›yla,
kararl›l›klar›yla yeni yöntemler ge-
lifltirerek buna uygun bir yaflam› ör-
gütlemeyi baflarm›fllard›r. 

Emperyalizmin hücrelerini
“oda” ad› alt›nda savunup, “oda”la-
r›n “örgüt tahakkümü alt›ndaki” tu-
tuklular›n “bireysel özgürlü¤ünü
ve iradesini” ortaya ç›karaca¤›n›
düflünenler, belki hayal k›r›kl›¤›na
u¤rayacaklar ama özgür tutsaklar,
“birey özgürlüklerini” ve “iradeleri-
ni”, örgütlülük içinde yaflama
do¤rultusunda kulland›lar. 

Evet, 19 Aral›k’tan önce, tutsak-
lar›n ko¤ufllardaki yaflam›nda “as-
keri bir disiplin” anlay›fl› egemen-
di. Hücrelerde de öyle. Peki, bir
tutsak tek bafl›nayken bu nas›l
mümkün oluyor? “Askeri disiplin”
deyince bundan faflist ordunun as-
keri disiplinini anlayanlar›n bunu
anlamas› zor. Burjuvazinin ordusu-
nun disiplin anlay›fl›ndan, faflizmin
hiyerarfli anlay›fl›ndan uzak bir di-
siplin anlay›fl›d›r bu. Özgür tutsak-
lar›, bir orduya benzetirsek e¤er, her
askerin ayn› zamanda komutan ol-
du¤u bir ordudur bu. 

“Ko¤ufl” tart›flmalar›nda oligar-
flinin ve kimi ayd›nlar›n ileri sürdü-
¤ü bir tez vard›: “Liderler yöneti-

yor, lider bask›s›yla ölüm orucu ya-
p›yorlar...” deniyordu. Direniflin
hücrelerde de sürmesi, kendi bafl›na
bu tezi çürüttü zaten. O tart›flmaya
iliflkin “her devrimci tutsak bir li-
derdir” demifltik hat›rlan›rsa. Hüc-
redeki yaflamlar›n› örgütlerken de,
bir lider, bir komutan sorumlulu¤u-
nu bizzat üstlenerek gerçeklefltiri-
yorlar bunu. F tiplerindeki yaflama
iliflkin ortaklafla tart›flarak ürettikle-
ri kurallar içinde flu madde son de-
rece önemlidir: “Kurallar herkes
içindir ve her hücre içindir.”

Hücrelere meydan okuman›n te-
mel yollar›ndan biri hücrelerde ör-
güt iradesini güçlendirmektir. Bu,
oligarflinin politikas›n› tam tersine
çevirmek demektir. 

Özgür tutsaklar, kolektif bir or-
tamda oldu¤u gibi, programl› yafl›-
yorlar hücrelerinde. Aralar›nda on-
lar› ay›ran duvarlar olsa da, tüm
hücrelerdeki özgür tutsaklar, ayn›
saatlerde kalk›yor, sanki 30-40 kifli-
lik bir birlikmifl gibi, tek bafllar›na
da olsalar, iki-üç kifli de olsalar, “sa-
bah içtimas›” yap›yor, ayn› e¤itim
program›n› hayata geçiriyor, ayn›
kurallar› tam bir gönüllülük içinde
uyguluyorlar. 

Asla “tek kiflilik hücrenin” fiziki
koflullar›n›n onlar› içine çekmek is-
tedi¤i ruh haline sürüklenmeyip,
beyinlerini diri tutuyorlar. E¤itim
çal›flmalar›, klasik anlamda, “birey-
sel e¤itim ve kolektif e¤itim”den
oluflur. F tipinde “kolektif” progra-
m›n hayata geçirilifli bile bir anlam-
da bireyseldir. ‹flte bu koflullarda tek
tek her özgür tutsak, iradesiyle, so-
rumluluk duygusu ve inisiyatif al-
mas›yla tecriti tersyüz etmeyi baflar-
m›fllard›r. 

Onlar flunu kan›tlad›lar: Örgütlü
yaflam›n oldu¤u yerde tecrit beyin-
lere giremez. Evet, tecrit bugün tut-
saklar›n kald›¤› hücrelerin içinde,
d›fl›nda kol geziyor, tutsaklar›n 24
saatini biçimlendirmeye çal›fl›yor,
ama bir yere nüfuz edemiyor; beyin-
lerine. Tecritin amac›, en baflta söy-
ledi¤imiz gibi, beyinleri esir almak
oldu¤una göre, iflte bu sonuç, tecri-
tin bofla ç›kar›lmas›n›n kan›t›d›r.
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Bedel ödemeyen, egemenin zul-
mü karfl›s›nda direnme iradesi göster-
meyen  hiçbir halk›n kurtulufl ve za-
fer umudu yoktur. Büyük Direnifl
Türkiye halk›n›n ve öncülerinin bu
bedeli ödedi¤inin, bu iradeye sahip

oldu¤unun tarihe düflülen notudur.
Koflullar, dünya çap›nda halklar için
elveriflsizlikleri ço¤altm›fl olsa da, kur-
tulufl ve zafer umudumuz, her zaman-

kinden daha canl›d›r. Böyle bir direnifli
gerçeklefltirebilmifl olmak, halklar için,
devrimci hareket için, tek tek her devrim-
ci için, güç ve güven kayna¤›d›r. 

Tarihe kaydedilen, 5 y›ll›k bir “uzun
yürüyüfl”tür. Her an› büyük bir irade sa-
vafl›yla, her aflamas› oligarflinin taktikleri-
ni bofla ç›karan devrimci politikalarla, her
ad›m› direniflçilerin “ya zafer ya ölüm”
hedefine ulaflmadaki kahramanl›klar›yla
doludur. Emperyalizmin ve iflbirlikçileri-
nin her türlü yönteme baflvurdu¤u bu imha
ve tasfiye sald›r›s› karfl›s›nda 5 y›ld›r gös-
terilen iradenin büyüklü¤ünü görmek için
direnifle dair baz› rakamlar› hat›rlamak
yeter.  

✪ 5 y›l boyunca, 12 Ölüm orucu eki-
binde, yüzlerce tutsak ölüme yatt›. 400’ü
aflk›n tutsak bu direniflte sakat kal›rken,
120 tutsak flehit düfltü. 

✪ Türkiye’nin onlarca flehrinde, ka-
sabas›nda ve köyünde, 120 mezar aç›l-
d›... 120 cenaze töreni yap›ld›... 120 kez
polisi, jandarmas› seferber oldu törenle-
ri engellemek veya tehdit ve taciz et-
mek için... 120 kez mezarlar›n bafl›nda
and içildi. Direnifle sahip ç›kmak, dire-
niflin flehitlerine sahip ç›kmakt›. Tür-
kiye solunun büyük bölümünün ay-
mazl›¤›na ra¤men, tek bir cenazemiz
yerde kalmad›. 

✪ 120 flehidin 19’u, direnifli
desteklemek için d›flar›da yap›lan
ölüm orucu ve di¤er eylemlerde
flehit düfltüler. ‹çeriyle d›flar›n›n
bu kadar bütünleflti¤i bir baflka

hapishaneler direniflini tarih

yazmam›flt›r. ‹flte bu bütünleflmenin sonu-
cu olarak, oligarflinin manevralar›n› bofla
ç›karmak için, direniflin içindeyken tahli-
ye edilen 11 Cepheli Tutsak da, direnifli
d›flar›ya tafl›yarak d›flar›da flehit düfltüler.
120 flehidin dördü, yine d›flar›da, “zulme
son verin” hayk›r›fl›yla, yoldafllar›n›n he-
sab›n› sorma öfkesiyle bedenlerini bomba
yaparak flehit düfltüler. Daha uzaklarda,
yurtd›fl›nda flehit düflenler de vard›. Kaz›m
Gülba¤, hücrelerden ve Türkiye’den bin-
lerce kilometre uzaktayd› ama binlerce ki-
lometre uzakta hücre hücre eriyenler,
onun yüre¤inin içindeydi. 

✪ Kad›n erkek, genç yafll› halk›n dire-
niflidir bu direnifl. 120 flehidin 47’si kad›n
flehitlerimizdir. Direniflin kad›n flehitleri
aras›nda 19 yafl›ndaki Özlem Durakcan,
Canan Kulaks›z da vard›, bir çocuklu, iki
çocuklu fienay Hano¤lu ve Gülsüman
Dönmez de. Onlar›n aras›nda ömrünü
devrime adam›fl 46 yafl›ndaki Sevgi Erdo-
¤an da vard›. 22 yafl›ndaki ‹lker Baba-
can’la sakallar› a¤arm›fl Veli Günefl’in,
1970’li y›llar›n devrimcileriyle, 2000’li
y›llarda devrimci olanlar›n yanyana diren-
di¤i, “kuflaklar” teorilerinin hücre hücre
eriyen ayaklar alt›nda ezildi¤i bir direnifl-
tir bu direnifl.  

✪ Bu direnifl, oligarflinin direnifli k›r-
mak için, direniflin etraf›nda sessizlik du-
var› örmekten direniflçilerin bafl›na Men-
geleler dikmeye kadar her yöntemi kullan-
d›¤› ama buna ra¤men direnifli k›ramad›¤›
bir direnifltir. Direnifl, bu kuflatma alt›nda,
iradesini tam 24 kez alevler içindeki be-
denlerle ortaya koydu. 24 kez çak›ld› çak-
mak. 24 kez alevlerle yaz›ld› direniflin ta-
rihi. 120 flehidin 24’ü bedenini tutuflturup
dikildi zulmün karfl›s›na. 

✪ 19 Aral›k’ta ölüm orucunun 60. gü-
nündeyken flehit düflenler oldu¤u gibi, Tü-
lay Korkmaz gibi, açl›¤›n koynundaki yü-
rüyüflünü 396 gün boyunca sürdüren dire-
niflçiler de oldu. Direniflçilerin birço¤unun
kendilerinin veya refakatçilerinin tuttukla-
r› günlüklerin son sayfalar›nda “336.

Büyük Direniflin
yenilmeyen iradesi



gün”, “343. gün”, “299. gün” yaz›-
yordu. Yüzlerce günlük açl›klar,
yüzlerce gün çekilen ac›lara ra¤men
hedefe ulaflmak için gösterilen ka-
rarl›l›k, tek bafl›na direniflin zorlu-
¤unun ve gücünün göstergesidir.   

✪ Böyle bir irade, böyle bir cü-
ret, böyle bir fedakarl›k olmasayd›,
tam 60 ay, 260 hafta, 1826.
gün’dür bu direnifl sürdürülemezdi
elbette. 

✪ Direniflin rakamlarla resmini
çizerken, d›flar›daki iradenin ad›
olan TAYAD’l›lardan sözetmemek
mümkün de¤ildir elbette. 5 y›ld›r
yapt›klar›n› rakamlara s›¤d›rmak
zordur. Onlar direniflin destek de¤il,
asli gücüydü. Tarih bu büyük dire-
niflte 10 TAYAD’l›n›n  flehit düfltü-
¤ünü kaydetti. Evet, 8 TAYAD’l›
ölüme yat›p flehit düflerken, 2 TA-
YAD’l› da Armutlu katliam›nda kat-
ledildi. Direniflin sürdü¤ü süre için-
de, TAYAD’l›lar hapishanelere ilifl-
kin üç büyük kurultay ve sempoz-
yum gerçeklefltirdiler; hiç kesintisiz
sürdürdükleri eylemlerinin yan›s›ra,
tam 5 kez Ankara Yürüyüflü yapt›-
lar. TAYAD’›n “Tecrite son veril-
mesi” talebiyle düzenledi¤i kam-
panyada Türkiye’de ve Avrupa’da
155 bin imza topland›. 

✪ Direnifl, 20 Ekim 2000’de üç
siyasi hareketten (DHKP-C,
MKP(ML), T‹KP) tutsaklar taraf›n-
dan bafllad›. 19 Aral›k’tan sonra tüm
gruplar ölüm orucuna bafllad›lar.
Ancak 28 May›s 2002’de DHKP-C
ve TKEP/L davas›ndan tutsaklar d›-
fl›nda, di¤er gruplar, ölüm orucunu
b›rakt›lar. 

✪ 20 Ekim 2005’te direnifl,
1826. gününe girmifl olacak. Birin-
ci, ‹kinci ve Üçüncü ekipler, 2000
y›l› içinde yani 19 Aral›k Katli-
am›’ndan önce bafllad›lar direnifle.
Sonraki her y›l, yeni ekipler al›n
bantlar›n› kuflan›p bayra¤› devral-
maya devam ettiler. Direniflin ilk
günkü kararl›l›¤›yla sürdü¤ünü vur-
gulamak üzere, direniflin ilk flehitle-
rinden Fidan Kalflen’in ad›n› alan
12. Ekip, 9 May›s 2005’te ölüm
orucuna bafllad›. 12. Ekip’ten bir di-

reniflçi flehit düflerken, di¤er dire-
niflçiler, direnifl 6. y›l›na girerken
ölüm orucunun 165. günündeydi-
ler. Hücre hücre eriyen bedenleriyle
5,5 ayd›r bayra¤› tafl›yorlar. 

✪ Ödenen büyük bedeller ve di-
reniflte ortaya konulan iradenin sar-
s›lmazl›¤›, direnifli tarihsel ve ev-
rensel düzeye tafl›m›fl, emperyaliz-
min halklar› ve devrimcileri teslim
alma sald›r›s›na karfl› belirleyici

mevzilerden biri haline getirmifltir.
Grupçuluk, rekabetçilik, düzeniçilik
gibi çok çeflitli nedenlerle Türkiye
solunda bu gerçe¤i dile getirmeye
pek kimse yanaflmasa da, tarih kar-
fl›s›nda çok fazla direnemeyecekler-
dir. Direniflin yaratt›¤› umut ve gü-
ven dalga dalga yay›ld›kça, dünya-
n›n uzak ülkelerindeki devrimcile-
rin, yurtseverlerin dile getirdiklerini
yar›n onlar da kabul edecektir.  
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“Y›llar öncesinden yata¤›n›
bulan hiç durmadan akan ne-
hirler gibiyiz. 

Nice setler çekilse de önü-
müze, ayn› coflkunlu¤unda ak›-
yor, setleri birbir aflarak yola
devam ediyoruz.

Akan bir nehrin önüne set-
ler nas›l kar etmiyorsa, sular
seller gibi yoluna devam eden-
lerin önünde de hiçbir engel
kar etmeyecektir.

Nehirlerin denizlere varma-
s› gibi ayn› sevdan›n yolcular›
olarak ada'm›za varaca¤›z.

6. y›l›n coflkusu, Anadolu-
nun dört yan›nda fidanlaflan
karanfillerimizin s›cakl›¤›yla...

Umutla, inançla, dirençle..”

Tekirda¤ 2 No'lu F Tipi
DHKP-C Davas› Tutsaklar›

◆◆◆

“Mevsimlerden güz, günlerden 20 Ekim'di.
Bir halay kurduk ve bir hayal...
O günden bu yana befl y›l geçti ama ne hayalimiz yokedilebildi ne de ha-

lay›m›z. Büyüyor hayalimiz, onu hakikat yapmak için gelece¤e yürüyenlerin
ad›mlar›nda. Ve sürüyor omuz omuza halay›m›z.

Amerikan tahakkümü ve Avrupa standartlar›n›n özü, özeti olarak süren
tecrite karfl› ödedi¤imiz bedel, özgür Anadolu'nun harc›d›r. Ki sonuna, so-
nuncumuza kadar deyiflimiz bundand›r. Bundand›r o büyük hayalimize el
sürdürmeyiflimiz. Bundand›r halay halay yürüyüflümüz. ‹flte bu halayda
omuzbafl›m›zdaki herkesi selaml›yor, halaybafl› olan flehitlerimizi an›yor ve
yüre¤i özgür Anadolu'dan yana olan herkesi de destans› halay›m›za kat›lma-
ya ça¤›r›yoruz. Çünkü Amerikan ve Avrupa emperyalizminin tahakküm zin-
cirini bu halkadan k›rmak, özgür Anadolu'ya do¤ru at›lm›fl bir ad›m daha
olacakt›r...

‹flte bu duygularla selaml›yoruz sizi.”

Ümit ‹lter / Kand›ra F Tipi Hapishanesi

Devrimci ttutsaklardan 
20 EEkim mmesajlar›



ahmet ibili yazgülü güder öztürk f›rat tavuk

fidan kalflen

gültekin Koç

erol evcil

sedat karakurt

mustafa y›lmaz

ali atefl aflur korkmaz özlem ercan flefinur tezgel nilüfer alcan gülser tuzcu seyhan do¤an

cengiz çal›koparan murat ördekçi alp ata akçayöz ercan polat umut gedik r›za poyraz ilker babacan fahri sar› sultan sar›

murat özdemir a.ihsan özkan irfan ortakç› hasan güngörmez yasemin canc› berrin b›çk›lar halil önder cafer dereli

cengiz soydafl adil kaplan bülent çoban gülsüman dönmez nergiz gülmez fatma ersoy abdullah bozda¤

tuncay günel celal alpay murat çoban canan kulaks›z gürsel akmaz endercan y›ld›z

sibel sürücü flenay hano¤lu hatice yürekli kaz›m gülba¤ erdo¤an güler

fatma hülya tumgan hüseyin kayac› cafer tayyar bektafl u¤ur türkmen veli günefl

aysun bozdo¤an zehra kulaks›z gökhan özocak ali koç sevgi erdo¤an

muharrem horoz osman osmana¤ao¤lu

muharrem çetinkaya

meryem altun

imdat bulut

günay ö¤rener

a.r›za demirhülya flimflek gülay kavak u¤ur bülbül ümüfl flahingöz ibrahim erler abdülbari yusufo¤lu zeynep ar›kan gülba¤

ayfle bafltimur özlem durakcan ali ekber bar›fl arzu güler sultan y›ld›z bülent durgaç bar›fl kafl nail çavufl eyüp samur

tülay korkmaz ismail karaman ali çamyar zeynel karatafl lale çolak yusuf kutlu yeter güzel do¤an tokmak tuncay y›ld›r›m

okan külekçi semra baflyi¤it fatma bilgin melek birsen hoflver gülnihal y›lmaz fatma tokay köse hamide öztürk

serdar karabulut zeliha ertürk feridun yücel batu feride harman berkan abatay özlem türk

orhan o¤ur yusuf arac› flengül akkurt muharrem karademir ümit günger

selma kubat ali flahin hüseyin çukurluöz bekir baturu semiran polat

salih sevinel selami kurnaz sergül albayrak faruk kad›o¤lu eyüp beyaz

Diren kkalbim ddiren
gün oolur dduvarlar yy›k›l›r ttoz oolur
y›k›nt›lar›n üüzerinde
zincirsiz bbir ddünya kkurulur



‹stanbul Temel Haklar Memur
Komisyonu taraf›ndan düzenlenen
‘Kamu Emekçileri Kurultay›’ 15- 16
Ekim tarihlerinde, ‹stanbul'da Meci-
diyeköy Kültür Merkezi'nde yap›l-
d›. Kurultaya; ‹stanbul, Ankara, ‹z-
mir, Bursa, Kocaeli, Bart›n, Antal-
ya, Ad›yaman, Hatay, Malatya,
Mersin, Tekirda¤, K›rklareli, Sakar-
ya, Bolu, Kayseri, Bal›kesir, Sivas
illerinden 250 memur kat›ld›.

Mücadele Bütünlüklü 

Ele Al›nmal›d›r

Memur Komisyonu ad›na Gülay
Özpolat'›n aç›l›fl konuflmas›n›n ar-
d›ndan, Mehmet Göçebe, Arif Ku-
day, Selvi Polat'tan oluflan divan,
kurultay program›n› okudu. Sayg›
duruflundan sonra, Devrimci Memur
Hareketi (DMH) taraf›ndan haz›rla-
nan, kamu emekçilerinin dünden
bugüne tarihini anlatan sinevizyon
gösterimi yap›ld›. 

DMH ad›na konuflan Ozan Ay-
d›n, kurultay›n amac›n› anlatarak;
dünyadaki ve ülkemizdeki geliflen
süreci de¤erlendirdi. Ayd›n, ABD
emperyalizminin Ortado¤u halklar›
üzerinde estirdi¤i terörün di¤er ad›-
n›n bundan sonra Büyük Ortado¤u
Projesi'nde somutland›¤›n›, hedefin
tüm Ortado¤u’yu teslim almak ol-

d u ¤ u n u
söyledi. 

A K P
iktidar›n›n
BOP iflbir-
l i k ç i l i ¤ i
noktas›nda
› s r a r › n › n
net olarak
g ö r ü l d ü -
¤ünü dile
g e t i r e n
Ayd›n, Av-
rupa Birli-
¤i konu-
sunda da,
A B ' n i n
emperya-
l i s t l e r i n
birli¤i ol-
d u ¤ u n u
k a v r a y a -

rak ülkemizdeki mücadeleyi de
AB'den gelecek ‘demokrasi, özgür-
lük’ ekseninden ç›kar›p, tersine
AB’ye karfl› net tav›r koyulmas› ge-
rekti¤ini kaydetti. 

Ayd›n, ülkemiz hapishanelerinde
tecrit, sansür sonucu 6. y›l›na gire-
cek ölüm orucu direniflinde 120 in-
san›n yaflam›n› yitirdi¤i, yüzlercesi-
nin sakat kald›¤› ülke gerçekli¤ine
dikkat çekti ve buna karfl› kay›ts›z
kalarak hak ve özgürlükler mücade-
lesinin verilemeyece¤ini, tecrit poli-
tikas›ndan sendikal mücadelenin de
nasibini ald›¤›n›n görülmesi gerek-
ti¤ini belirtti. Mücadelenin bir bü-
tün olarak ele al›nmas› üzerinde du-
ran Ayd›n, memurlara yönelik sald›-
r› yasalar›n›n durdurulmas› için mü-
cadele araç ve yöntemlerinin biran
önce gelifltirilmesinin önemini be-
lirtti. 

Ard›ndan konuklar konuflmalar
yapt›lar. Büro Emekçileri Sendikas›
(BES) Genel Baflkan› Bülent Kaya,
kurultay›n sürece katk› sunaca¤›na
dikkat çekerek, sald›r› yasalar›na
karfl› etkili bir mücadele yapman›n
kaç›n›lmazl›¤›n› kaydetti. Tecrit ve
120 ölüm, Kürt halk›n›n yaflad›¤›
ac›lar, yoksulluk ve bask›lara ko-
nuflmas›nda yer veren Kaya, “tüm
bunlara karfl› ortak mücadeleyi ör-
memiz zorunludur” dedi. 

Mücadele S›n›f 

Temelinde Olmal›d›r

Tüm Bel- Sen 4 No'lu fiube Yö-
netim Kurulu ad›na Ali Erdo¤an ise
bu kurultay›n kamu emekçilerinin
mücadelesine sunaca¤› katk›dan do-
lay› yönetim kurulu olarak destek
ve teflekkürlerini sundu. Kurultaya
verilen ilk aradan sonra konuk ola-
rak KESK ad›na Sevgi Göyçe, me-
murlara yöneltilen sald›r›lar›n tek
merkezli, sermaye odakl› oldu¤una
dikkat çekerek, bu yasalara karfl›
mücadelenin kaç›n›lmazl›¤›na ve
kurultay›n önemine vurgu yapt›. 

Göyçe'nin ard›ndan ‘sendika ve
siyaset’ üzerine konuflan Mehmet
To¤an sendikalar›n sadece ekono-
mik, sosyal ve özlük haklar için mü-
cadele vermedi¤ini belirtti. To¤an;
demokratik, siyasal mücadelenin
birbirinden ayr›lamayaca¤›n›, emek
mücadelesinin s›n›f temelinde bir
taraf oldu¤unu kaydederek, bunun
da kendisinin bir siyaset yapmak
demek oldu¤unu belirtti. Ülke ve
dünyadaki geliflmeler karfl›s›nda et-
kilenmelerin kaç›n›lmazl›¤›n›, buna
göre de sendika ve siyaset iliflkisi-
nin ele al›nmas› gerekti¤ini söyle-
yen To¤an, halk›n mücadelesinin bir
parças› olan sendikalar›n, özüne ya-
k›fl›r bir bak›fl aç›s›na sahip olmas›
gerekti¤ini vurgulad›.

KESK Ders Ç›karmal›

Kurultayda KESK ve ba¤l› sen-
dikalar›n durumu da tek tek ele al›n-
d›. KESK'le ilgili olarak sözalan Ej-
der Erbulan, KESK'in içinde bulun-
du¤u durum ve önümüzdeki döne-
me iliflkin ataca¤› ad›mlar›n olumlu
sonuçlar yaratabilmesi için, bugüne
kadar aç›¤a ç›kard›¤› de¤erlerin ve
yanl›fllar›n›n sa¤l›kl› de¤erlendir-
mesinin gerekli oldu¤unu belirtti.
BES'e iliflkin de¤erlendirme yapan
Kenan Akbaba da, BES'in gelir ida-
resinin yeniden yap›lmas›na yönelik
eylemlerinin etkili oldu¤unu, ancak
yaln›z kald›klar›n›, di¤er sendikala-
r›n deste¤ini alamad›klar›n› söyledi.
Akbaba, BES'in örgütlenme alan›-
n›n farkl› kurumlar›n birlikte dav-
ranmas›n›n yaratt›¤› s›k›nt›lar›n
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Kurultay›’ndan yükselen ses

KESK ‹çin Çözüm 
Devrimci Sendikac›l›kt›r



afl›lmas› gerekti¤ine dikkat çekti. 
SES üzerine yap›lan de¤erlen-

dirmede sözalan Meryem Özsö¤üt
ise sald›r› yasalar›na yönelik olsun,
toplu görüflmeler sürecinde olsun
bas›n aç›klamalar› vb. eylemlere ka-
t›l›m›n çok düfltü¤üne kaydetti ve
buna önlem olarak kitlelere güven
veren tarzda eylem ve etkinliklerin
hayata geçirilmesi, di¤er yandan
sa¤l›kta dönüflüm program› ad› al-
t›nda gerçeklefltirilmek istenen dü-
zenlemeye yönelik etkin karfl› tavr›n
al›nmas› gere¤ine de¤indi. E¤itim-
Sen'i de¤erlendiren Akman fiimflek,
kapat›lma davas› hakk›nda, anadil
ile ilgili tüzük de¤iflikli¤ini gerçek-
lefltirenlerin, bugün E¤itim-Sen'i
canland›rabilecek iradeye sahip ol-
mad›¤›n›, biat etmenin sonucunun
savrulma olaca¤›n› belirterek, E¤i-
tim-Sen yönetimindeki reformist
anlay›fl› elefltirdi.

Ayr›ca tek tek konuflmac›lar, Ta-
r›m ORKAM-Sen, Yap› Yol-Sen,
Haber-Sen sendikalar›n›n durumu
üzerine de¤erlendirmeler yapt›lar. 

Kurultaya illerin tebli¤leri sunu-
lurken, ilk gün, Grup Yorum’un din-
letisi ile sona erdi. Memurlar›n ya-
n›nda oldu¤unu dile getiren Grup
Yorum'un türküleri ile emekçiler ha-
laya durdular. 

Eme¤in Sorunlar›ndan 

Dünya Sorunlar›na; 

Her Konu Tart›fl›ld›

Kurultay›n ikinci gününde çeflit-
li konularda tebli¤ler sunuldu. Meh-
met Göçebe’nin konuflmas›n›n ar-
d›ndan, BES’ten Ebru Erbulan ‘Ka-
mu Yasalar›’ üzerine tebli¤ sundu.
BES Genel Merkez yönetiminden
Abidin S›rma ‘Avrupa Birli¤i’ ve
bu konuda genel tav›r hakk›nda bir
tebli¤ sunarken, devam›nda E¤itim-
Sen’den Mustafa Akkufl ‘emperya-
lizm ve yeni dünya düzeni’ üzerine
konufltu. Ard›ndan, Malatya E¤itim-
Sen Baflkan› Erdo¤an Canpolat,
‘Kürt sorunu’na dair tebli¤ini oku-
du. Canpolat'›n “Kürt sorununun
çözümü Devrimci Halk ‹ktidar›nda-
d›r” sözleri, yo¤un alk›fllarla karfl›-
land›. 

Verilen aran›n ard›n-
dan TAYAD’l› Ahmet Ku-
laks›z, ölüm orucunu an-
latt› ve bu konuda memur
sendikalar›na sorumluluk
düfltü¤ünün alt›n› çizdi.
Kulaks›z’›n konuflmas›,
yo¤un alk›fl ve "Tecriti
Kald›r›n Ölümleri Durdu-
run" slogan›yla karfl›lan-
d›. HÖC ad›na Eyüp Bafl
ise, Devrimci Memur Ha-
reketi’nin flehitlerinden, Ayflenur
fiimflekler’ den, Elmas Yalç›nla-
r’dan sözederek, “onlardan ö¤rene-
rek yolunuza devam edece¤inize
olan inanc›m›zla kurultay›n›z› se-
laml›yoruz" dedi. 

Tebli¤ler ile devam eden kurul-
tayda, E¤itim-Sen'li Sat›lm›fl Gö-
ko¤lu ‘Tecrit ve Sansür’ konusun-
da sözald›. Göko¤lu'nun konuflmas›
ile salon bir kez daha "Tecriti Kald›-
r›n Ölümleri Durdurun" sloganla-
r›yla yank›lan›rken, ard›ndan mesaj-
lar okundu. 

‘Kad›n sorunu’ üzerine tebli¤
sunan Nursel Tanr›verdi, kad›n mü-
cadelesinin tarihini, bu mücadelede-
ki çarp›k anlay›fllar› ve kad›n erkek
omuz omuza mücadele etmenin
önemini ve gereklili¤ini kaydetti. 

‘Savafl ve Bar›fl’ konulu tebli¤i
sunan E¤itim-Sen’li Mehmet Püre-
mifl, sözlerini, “Emperyalizmle oli-
garfliyle bar›flmayaca¤›z. Halklara
zulmedenlerle bar›flmayaca¤›z. Aç-
l›k yoksulluk adaletsizlik sürdükçe
halklar›n emperyalizmle savafl› sü-
recektir” fleklinde bitirdi. fiahin Bi-
niciler ise, ‘Sivil Toplumculuk ve
Sendikalar’› ele alan bir tebli¤ su-
narak, devrimci bak›fl› ifade etti.

Türkiye'de devrim mücadelesi
ve devrimci memurlar›n mücadele-
sini anlatan sinevizyon gösterimi s›-
ras›nda devrimci önderler coflkulu
alk›fllarla selamlan›rken, Divan üye-
si D‹SK Trakya Bölge Temsilcisi
Arif Kuday, memurlar›n mücadele-
sini desteklediklerini belirterek,
“devrimci iflçiler de böyle bir kurul-
tay örgütlemeli” dedi. Kuday'›n ar-
d›ndan sözalan, Sad›k Ero¤lu da,
Ba¤›ms›zl›k Demokrasi ve Sosya-

lizm konusunda bir saatlik bir semi-
ner sundu. 

‹kinci gün Nurettin Güleç’in din-
letisi ile sona erdi. Devrimci Memur
Hareketi’ni büyütme, mücadeleyi
gelifltirme kararl›l›¤›n›n ön plana
ç›kt›¤› kurultay bir de sonuç bildir-
gesi yay›nlad›.

Sonuç Bildirgesi

Kamu emekçileri için; sendikal
hak ve özgürlükler mücadelesinde
yaflad›klar› sorunlar›na çözüm üre-
tilmesi noktas›nda bir de¤erlendir-
me ve buna göre de do¤ru bir müca-
dele hatt› örmesinin kaç›n›lmazl›¤›-
na dikkat çekilen, Devrimci Memur
Hareketi imzal› Sonuç Bildirge-
si’nde, ülke ve dünya tablosu gözler
önüne serilerek, emekçilere yönelik
sald›r›lara yer verildi ve flu tespit ve
çözümler s›raland›:

1) Sendikalar genifl kitleleri ör-
gütlemeyi hedeflerken bunu sadece
nicel anlamda üye kazanma olarak
ele almaktad›r. Geniflleyen üye taba-
n›n› kal›c› ve örgütlü hareket tarz›na
büründürmesi sendikalar›n varolma
ve kendisini ileriye tafl›ma gerekçe-
sidir. Kitlelerin dinamik, sürece ka-
t›labilmesinin en önemli yolu e¤i-
timden geçmektedir. Sendikalar; s›-
n›f ve kitle sendikac›l›¤› temelinden
hiçbir biçimde kopmadan e¤itim
tarz›n› tüm gücüyle yayg›nlaflt›rmak
gerçekli¤iyle yüzyüzedir. 

Aç›kt›r ki; üyelerinin bu yönlü
bilinçlendirilmesini öne almayan
KESK, kararl› ve uzun erimli bir
mücadeleyi öremeyece¤i gibi hiçbir
biçimde sonuç ta alamayacakt›r. 

2) AB'nin emperyalist birlik ol-
du¤u, her geçen gün emekçilerin

29

23 Ekim 2005 / 23



haklar›n› ortadan kald›ran uygula-
malar›yla da görülece¤i üzere iyi
kavran›lmal›d›r. Baflta KESK olmak
üzere, sendikalarda ve demokratik
kitle örgütlerinde bu yönlü aç›¤a ç›-
kan çarp›k düflünceler terkedilerek
AB emperyalizmine karfl› net bir
bak›fl aç›s› ortaya koyulmal› ve üye-
ler bu do¤rultuda bilinçlendirilmeli.

3) Sendikalar Demokratik Kit-
le örgütüdür. Kitlelerin ekonomik,
demokratik ve siyasal ç›karlar› nok-
tas›nda mücadele vermektedir. Bu
bak›fltan yoksun sivil toplumculu-
¤un, sendikalara yerlefltirilmesi ka-
rarl› mücadele hatt›n›n dejenere
edilmesine hizmet etmektedir. Ör-
gütlü hareket tarz›n› bireye indirge-
yen, kolektif yarat›c›l›¤›n karfl›s›nda
bireysel kültürü yayan bu tarz; ör-
gütsel yap›y› ve militan bir bak›fl
aç›s›n› yok etmektedir. Eylem anla-
y›fl›na da yans›yan protestocu sivil
toplumcu bir tarz sonuç al›c› olmak-
tan da uzakt›r. Sendikalar, kamu
emekçileri mücadelesinin ortaya ç›-
k›fl›ndaki kararl›, direngen mücade-
le hatt›na dönmek ve saflar›nda ge-
liflen sivil toplumcu anlay›fllar›
mahkum etmek zorundad›rlar. 

4) Tüm emek örgütleri tecrit ve
sansür konusunda bugüne kadar
aç›¤a ç›kan sonuçlar› do¤ru de¤er-
lendirip, sendikal hak ve özgürlük-
lerin kazan›lmas› noktas›nda tecrit
ve sansür uygulamalar›n›n verilen
mücadeleye nas›l olumsuz etki ya-
ratt›¤›n› görmek durumundad›rlar.
Tecrit yaln›zca hapishanelerdeki in-
sanlar›n sorunu de¤il, tüm halka ve
örgütlülüklere yönelmifl bir sald›r›-
d›r. Bu do¤rultuda; sendikal müca-
delenin toplumsal mücadelenin bir
parças› oldu¤undan hareketle tecrite
karfl› aktif bir mücadele yürütülmek
durumundad›r. 

5) Kürt sorununun ‘halklar›n
kardeflli¤i’ ve ‘halklar›n birlikte mü-
cadelesi’ perspektifinden hareketle
ele al›nmas› sa¤lanmal›, flovenist
dalgaya karfl› Kürt halk›n›n talepleri
Uluslar›n Kendi Kaderini Tayini
gerçe¤inden yola ç›karak savunul-
mal› ve her türden milliyetçi yakla-
fl›mlara karfl› ideolojik mücadele

yürütülmesi benimsenmelidir. 

6) Kad›n sorununun feminizm
gibi cinsiyetçi bir temel üzerinden
kad›n›n mücadelesinin erke¤e karfl›
yürütece¤i mücadele olarak görül-
mesi engellenmeli, bunun egemen-
lerin yürüttü¤ü topyekün sald›r› kar-
fl›s›nda çözüm olarak asla görüle-
meyece¤i dillendirilmelidir. Kad›n-
lar›n örgütlenmesinin alabildi¤ine
büyütülmesi... temelinde çal›flmalar
yürütülürken; kad›n sorununun çö-
zümünde... tüm kad›n ve erkek
emekçilerin ortak mücadelesi pers-
pektifiyle hareket edilmesi gerekir. 

7) Savafl ve Bar›fl kavramlar› ve
politikalar›; dünyada ve ülkemizde
halklar›n savafl›n kayna¤› olmad›¤›,
emperyalistlerin kendi aralar›nda
yürüttü¤ü ve yürütece¤i haks›z sa-
vafllara taraf olmayaca¤›, iflgal ve
sömürü politikalar›na karfl› yürütü-
lecek mücadele ve direnifllerin mefl-
ru ve hakl› oldu¤undan hareketle ele
al›nmas› gerekir.... Bar›fl›n tek koflu-
lu emperyalizmin yeryüzünde yü-
rüttü¤ü sömürü ve zulme son veril-
mesinden geçer. 

8) Son dönemlerde hayat bulan,
AKP iktidar›n›n üzerinde çal›flt›¤›
Kamu Yönetimi Temel Kanunu ve
bu ana kanuna ba¤l› gelen Kamu
Personel Rejimi, Genel Sa¤l›k Si-
gortas›, Sosyal Sigortalar Kanunu,
Sa¤l›kta Dönüflüm Program› vb. ya-
salarla yap›lmak istenen düzenle-
melerin amac›; piyasa ad›na devleti
kamu hizmetlerinden yasaklamak,
kamu hizmetlerinin çok uluslu flir-
ketlerin kar ve sömürü alanlar›ndan

biri haline getirerek oligarflinin ve
emperyalizmin yaflad›¤› krizlerden
kurtulmas›n› sa¤lamakt›r. 

Bu yasalarla yap›lmak istenen
kamu hizmetlerinin paral› hale geti-
rilmesi ile ifl güvencesiz, esnek ça-
l›flmay› ve performansa göre ücret-
lendirmeyi içeren düzenlemelerle
kamu hizmet alan›n›n rahat bir bi-
çimde özellefltirilmesidir. GSS ile
hedeflenen prime dayal› ve cepten
ödeme ile sa¤l›k hizmetinin al›m›-
n›n sa¤lanmas›, sosyal sigortalar ka-
nunu ile hedeflenen ise emeklili¤in
ortadan kald›r›lmas› vb. gibi hak
gasplar›d›r. 

... Kamu personel rejimine karfl›
ifl güvencesini; eflit ifle eflit ücreti,
GSS’ye karfl› herkese eflit, ücretsiz,
nitelikli ve ulafl›labilir bir sa¤l›k
hizmetini, emeklili¤in en temel hak
oldu¤unu ve bu ülkede yaflamaktan
kaynaklanan halk›n tüm kesimleri-
nin kamu hizmetlerinden eflit ve üc-
retsiz bir flekilde yararlanmas›n›n
savunulmas› bir görevdir. Bu ger-
çeklikten hareketle; bu yasalar› dur-
durmak, bofla ç›karmak ve yoket-
mek için tüm emek örgütleri ve de-
mokratik kitle örgütlerinin sonuç
al›c› eylem tarz›n› hayata geçirmesi
ve kararl› bir biçimde tav›r almas›
gereklili¤i kaç›n›lmazd›r.

Sonuç olarak; demokratik kitle
örgütleri ve sendikalar eflit, ba¤›m-
s›z ve özgür bir gelecek için de-
mokratik kitle ve s›n›f sendikac›l›-
¤› ilkesi ve fiili-meflru mücadele
hatt›yla bask›, sömürü ve yasaklara
karfl› mücadele etmelidir. Kapitaliz-
min hüküm sürdü¤ü dünyada ve ül-
kemizde eflit ve özgür bir dünya
için; emperyalizme karfl› ba¤›ms›z-
l›k, faflizme karfl› demokrasi, kapita-
lizme karfl› sosyalizm hedefi temel
mücadele perspektifi olmal›d›r.

Devrimci Memur Hareketi geç-
miflten bugüne yaratt›¤› de¤er ve il-
keleriyle bunu baflarabilecek güce
ve inanca sahiptir. Bu güç ve inanç-
la de¤erlerimize sahip ç›kal›m ve
gelece¤i kendi ellerimizle kural›m.
Dünyan›n ve halklar›n gelece¤i ile
ilgili son sözü emperyalizm de¤il,
halklar söyleyecektir!”
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yaratt›¤› de¤er ve ilkele-
riyle bunu baflarabile-
cek güce ve inanca sa-
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de¤erlerimize sahip ç›-
kal›m ve gelece¤i kendi

ellerimizle kural›m.
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E¤itim-Sen Diyarbak›r fiubesi, 15
Ekim günü e¤itim hakk› için yürüdü. 

Eski Hal Kavfla¤›'ndan ‹stasyon
Meydan›'na kadar 'E¤itim Hakk›m›z'
ad›yla yap›lan yürüyüflte, bölgedeki
e¤itime iliflkin sorunlar dile getirildi
ve anadilde e¤itim talep edildi. 

"Paras›z E¤itim, Paras›z Sa¤l›k,
Demokratik, Özgür, Laik ve Bilimsel
E¤itim ‹stiyoruz, Zimanê Me Rûmeta
Me Ye, E¤itimde Kadrolaflmaya Hay›r
ve 80 Kiflilik De¤il, 30 Kiflilik S›n›f-

larda Okumak ‹stiyoruz” dövizleri tafl›yan emekçiler, sloganlarla
AKP’nin e¤itim politikas›n› protesto ettiler. Yüzlerce kiflinin kat›ld›¤› ey-
lemde konuflan, E¤itim-Sen Diyarbak›r fiube Baflkan› ‹hsan Babao¤lu,
kentlerinde ve bölgede okuma-yazma oranlar›, ÖSS s›nav›ndaki baflar›-
s›zl›klar, bir ö¤retmene düflen ö¤renci say›s›, üniversiteye yerleflen ö¤ren-
ci say›s›, e¤itim süresi gibi e¤itim sorunlar›n› Türkiye'nin di¤er bölge ve
illeriyle k›yaslayarak, anadilde e¤itim talebini yineledi. 

Babao¤lu, konuflmas›nda AKP hükümetinin kadrolaflma politikalar›na
de¤inerek, siyasal kadrolaflmaya derhal son verilmesi gerekti¤ini belirtti.

E¤itim Hakk› 
‹çin Yürüyüfl

Alia¤a PETK‹M'de 17 iflçinin ifl-
ten ç›kar›lmas› sonras›, iflçiler 17
Ekim günü eylem yapt›. ‹flçiler, PET-
K‹M önünden sendika binas›na kadar
sloganlarla yürüdü. Aç›klamay› ya-
pan Petrol-‹fl Sendikas› Alia¤a fiube
Baflkan› ‹brahim Do¤angül, iflçilerin
sendikas›z, ucuz iflgücü olarak çal›fl-
t›r›lmas›na izin vermeyeceklerini
söyledi.

PETK‹M’de Eylem

Emekli-Sen üyeleri, TÜFE ala-
caklar›n›n ödenmesi, ilaç fark›n›n
kald›r›lmas›, maafllar›n›n yaflan›labi-
lir bir düzeye ç›kar›lmas› ve sendika-
lar›n›n sözleflme hakk›na kavuflmas›
için eylemlerini sürdürüyorlar. 

17 Ekim günü, ‹stanbul, Ankara,
Kocaeli ve Antep’te aç›klamalar ya-
pan Emekli-Sen üyeleri, taleplerinin
yerald›¤› mektuplar› milletvekillerine
ve Meclis Baflkan› Bülent Ar›nç’a
gönderdi. Emekliler, talepleri karfl›-
lanmad›¤› durumda, 22 Kas›m’da
meclise yürüyeceklerini duyurdular. 

Emekli-Sen üyeleri 
taleplerinde ›srarl›

‹zmir Konak Belediyesi ‹fltirak
fiirketi Merbel Afi.’de çal›flan Genel-
‹fl 5 No’lu fiube üyesi iflçiler, 17
Ekim’de taflerona karfl› ifl b›rakt›lar. 

Belediye, temizlik ifllerini tafleron
firmaya devretmek isterken, iflçiler
buna karfl› ç›k›yorlar. ‹halenin yap›l-
d›¤› gün ifl b›rakarak, Konak Beledi-
yesi Eski Hizmet Binas› önünde top-
lanarak, “Konak’ta Tafleron ‹stemiyo-
ruz, ‹flimize Uzanan Eller K›r›ls›n,
Yaflas›n Örgütlü Gücümüz” yaz›l› dö-
vizler tafl›yan iflçiler, belediye binas›-
na, ‘Tafleron Taland›r, Zulümdür’ ya-
z›l› pankart ast›lar. 

‹haleye kafl› ç›kan iflçilere sesle-
nen fiube Baflkan› Mehmet Çinar,
“bütün iflçi arkadafllar›m›zla burada-
y›z. fiartlar ne olursa olsun taflerona
b›rakmayaca¤›z” diye konufltu. 

Konak’ta ‹fl B›rakma

E¤itim-Sen Genel Baflkan›
Alaaddin Dinçer 18 Ekim günü
düzenledi¤i bas›n toplant›s› ile 20
Ekim - 30 Aral›k aras›nda yapa-
caklar› eylemleri aç›klad›. E¤itim
sorunlar›n› de¤erlendiren Dinçer,
soka¤a ç›kmaktan baflka bir alter-
natif b›rak›lmad›¤›n› belirtti.
Kampanyan›n taleplerinden baz›-
lar› flöyle: 

“Herkese nitelikli, paras›z e¤i-
tim hakk›. E¤itimde özellefltirme
uygulamalar›n›n durdurulmas›.
Tüm anaokulu ve ilkö¤retim ö¤-
rencilerine süt ve beslenme hakk›.
Tüm çocuklar›n y›lda iki kez sa¤-
l›k taramas›ndan geçirilmesi. De-
mokratik bir anayasan›n haz›rlan-

mas›. Kamu çal›flanlar›na grev ve
toplu sözleflme hakk› verilmesi,
siyaset yasa¤›n›n kald›r›lmas›...” 

Eylemler ise flöyle:

◆ 22-33 Ekim’de tüm illerde
E¤itim-Sen davas› için aç›klama
ve davan›n görülece¤i 27 Ekim
günü Ankara Adliyesi önünde
aç›klama. ◆ 19-20 Kas›m tarihle-
rinde MEB ve Baflbakanl›k önün-
de aç›klama, di¤er illerde ise yü-
rüyüfl, bas›n aç›klamalar›. ◆ 24-
27 Kas›m aras›nda üretimden ge-
len gücü kullanma dahil, binlerce
e¤itim emekçisinin kat›l›m›yla ‹s-
tanbul'dan Ankara'ya Büyük E¤i-
timci Yürüyüflü. ◆ KESK’in
planlad›¤› büyük Ankara eylemi-
ne kat›l›m sa¤lanacak.

E¤itim-Sen Eylem Takvimi

SES Eskiflehir fiubesi, Sosyal
Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigorta-
s› Kanun Tasar›s›'n› protesto etmek
için 16 Ekim günü eylem yapt›.
Büyükflehir Kültür Merkezi önün-
de toplanan SES üyeleri, tasar›n›n,
öneriler dikkate al›nmadan haz›r-
land›¤›n› belirttiler.

Tasar›n›n sorunlara çözüm ye-
rine daha da a¤›rlaflt›raca¤›n› kay-

deden, SES Eskiflehir
fiube Baflkan› Yalç›n

Mutlu, tasar›n›n çal›flanlar›n mev-
cut sistemdeki haklar›n› geriye gö-
türerek, aç›klar› kapatmay› hedef-
ledi¤ini dile getirdi. 

Özele devredilecek sa¤l›k siste-
mi ile halk›m›z›n daha fazla para
ödeyerek hizmet alaca¤›n›, paras›
olmayan›n ise ölüme terkedilece-
¤ini söyleyen Mutlu, tasar›n›n der-
hal geri çekilmesini istedi. 

Sa¤l›kta özellefltirmeye protesto
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Biz onlara “vatan sat›c›lar›” di-
yorduk. Bu siyasi hasm›m›za yö-
neltti¤imiz en büyük suçlamalardan
biriydi. Bu, bize göre, bir politikac›
için kullan›labilecek en a¤›r siyasi
s›fatlardan biridir. Ama görüyoruz
ki, vatan sat›c›lar›, vatan sat›c›s› ol-
maktan en ufak bir gocunma duy-
muyorlar art›k. Piflkin, yüzsüz ve
ars›z birinin yüzüne tükürdü¤ünüz-
de “yarabbi flükür” demesi gibi, ifl-
birlikçiler de “vatan haini” denil-
mesinden gocunmuyorlar... 

Baflbakan Tayyip Erdo¤an, ülke-
mizi emperyalist tekellere peflkefl
çeken politikas›n› savunmak için
geçen hafta aynen flöyle söyledi:
“Ben ülkemi adeta pazarlamakla
mükellefim.”

Demek ki, onun için Arçelik
Bayili¤i ile Türkiye Cumhuriyeti
Baflbakanl›¤›’n›n veya befl koli Ül-
ker satmakla, üç liman›, befl sana-
yi tesisini emperyalist tekellere sat-
mak aras›nda hiçbir fark yok. 

Evet, satt›¤› ülkedir. Buna art›k
hiçbir kuflku yoktur. Bunun d›fl›nda
halka söyledi¤i her fley yalan, do-
land›r. AB Komisyonu'nun Türki-
ye'ye iliflkin haz›rlad›¤› “Katılım
Öncesi Aylık Genel De¤erlendirme
Raporu”nda, AKP iktidar›na iliflkin
söylenen flu sözler, iktidar›n niteli-
¤ini anlat›yor: “AKP hükümeti K›b-
r›s konusunda çok tartıflmalı bir
adımı göze batmadan idare etmekte,
bu olay için uzun süredir medya ve
kamuoyunu hazırlamaktad›r.”

Her fley sat›l›yor, tekellerin her
istedi¤i yap›l›yor ve pervas›zl›k, ka-
baday›l›k, tüccarl›k söylemleriyle,
bu meflrulaflt›r›lmak istenmektedir. 

Maliye Bakan›’ndan Adalet Ba-
kan›’na, AB müzakerecisine kadar
Tayyip Erdo¤an taraf›ndan atanan

tam kadronun ahlak› ve zihniyeti de
ayn›d›r. Ve hepsi gayri-millidirler.
‹ktidar›n bakan›, “babalar gibi sa-
tar›m, yerliymifl yabanc›ym›fl bana
ne, kim en çok paray› verirse ona
satar›m” pervas›zl›¤›nda demeçler
vermektedir. ‹flbirlikçilik, AKP’yle
birlikte “tüccar” zihniyetiyle ve kül-
türüyle yürütülür hale gelmifltir.   

Menderes’ten bafllayan, Demi-
rel’le süren, Özal’la aflama kayde-
den bu siyasi çizginin iflbirlikçili¤i,
Tayyip Erdo¤an’la en pervas›z dü-
zeyine ulaflm›flt›r. Menderes’in
“Türkiye’yi küçük Amerika yapaca-
¤›m” demesiyle simgelenen gayri-
millilik, Demirel’in ABD Baflka-
n›’yla birlikte çekilmifl foto¤raflar›-
n› seçim propaganda afifli olarak
kullanmas›yla devam etmiflti. Tur-
gut Özal’da iflbirlikçilik biraz daha
alenileflti. 1950’den itibaren ülke-
mizi yöneten tüm hükümetler, Ame-
rikanc›, iflbirlikçi olmalar›na, yuka-
r›da verdi¤imiz örneklerde oldu¤u
gibi, iflbirlikçiliklerini zaman za-
man aç›ktan sergilemelerine ra¤-
men, bu konuda yine de belli bir
“ihtiyatl›l›k” içinde olmufllar, em-
peryalistlerle iliflkilerini, peflkeflçi-

liklerini mümkün oldu¤unca “kapa-
l› kap›lar ard›nda” sürdürmüfllerdir.

Fakat art›k iflbirlikçili¤in ar da-
mar› çatlam›flt›r. Baflbakan’›n sözü-
nü baflka türlü izah etmek mümkün

de¤ildir. 

Ülkeyi pazarlayanlar› Naz›m
Hikmet zaman›nda güzel anlatm›fl,
biz de Naz›m’›n dizelerini buraya
koyup baflka da bir fley demiyoruz. 

“‹nsan oolan vvatanını ssatar mmı?” 
Suyun iiçip eekme¤ini yyediniz. 
Dünyada vvatandan aaziz flfley vvar mmı?
Beyler bbu vvatana nnasıl kkıydınız?

Onu ddidik ddidik ddidiklediler, 
saçlarından ttutup ssürüklediler. 
götürüp kkâfire :: ‘‘Buyur...’ ddediler. 
Beyler bbu vvatana nnasıl kkıydınız? 

Eli kkolu zzincirlere vvurulmufl, 
vatan ççırılçıplak yyere sserilmifl. 
Oturmufl ggö¤süne TTeksaslı ççavufl. 
Beyler bbu vvatana nnasıl kkıydınız? 

Günü ggelir ççarh ddüzüne ççevrilir, 
günü ggelir hhesabınız ggörülür. 
Günü ggelir ssualiniz ssorulur :: 
Beyler bbu vvatana nnasıl kkıydınız?

“‹nsan olan vatanını satar mı?”

�
Ben ülkemi 

pazarlamakla 
mükellefim ÜLKER 

pazarlamac›l›¤›ndan 
ÜLKE pazarlamac›l›¤›na

Ars›zlar, hh›rs›zlar, iiflkenceciler
hep BBaflbakanl›k’ta mm› ttoplanm›fl?
Baflbakanl›k “suçlu” mu üretiyor, yoksa Baflbakan yak›n kadrosunu hep
suçlulardan m› oluflturmufl? Baflbakanl›k Bas›n ve Halkla ‹liflkiler kadro-
sunda çal›flan Mehmet Kartal, geçen hafta, Belçika'da Eray Serimözü
isimli bir ifladam›n› kaç›rmaktan tutukland›. Kartal, y›ll›k iznini kulland›¤› s›-
rada Belçika'ya gitmifl ve bu icraat› gerçeklefltirmifl. Hat›rlanacakt›r; daha
önce de Baflbakan’›n bafl korumas› Maksut Karal’›n tescilli iflkenceci ol-
du¤u ortaya ç›km›fl, daha sonra yine Baflbakan’›n korumas› Hanefi Ka-
ral’›n da iflkenceden yarg›land›¤›, Erdo¤an'›n yan›ndan ay›rmad›¤› foto¤-
rafç›s› Beflir Coflkun ise sahte evraklarla doland›r›c›l›ktan mahkûm oldu¤u
ortaya ç›km›flt›. Bu kadar h›rs›z, iflkenceci, haraçç›, nas›l biraraya
toplanm›fl acaba, hem de Baflbakanl›k’ta? Merak etmemek elde de¤il.  



‹stanbul Sultanbeyli’de, kendi
arazisi içine yapmak istedi¤i ce-
mevi, AKP’li belediye taraf›ndan
engellenmek istenen Pir Sultan

Abdal Kültür Derne¤i Sultanbeyli
fiubesi Baflkan› Sadegül Çavufl
ile taleplerini ve gelinen süreci

konufltuk. 

Derne¤inizin kendi arazisi içinde
yapmak istedi¤iniz ek bir bina çal›fl-
man›z var. Nas›l bafllad› ve hangi
aflamaya gelmifl durumda?

Sadegül ÇAVUfi: 10 May›s 2003
tarihinde bafllad›k faaliyetlerimize.
Cemevine ihtiyac›m›z vard›. Sultan-
beyli'de 25 bin alevi var ve ibadet
edebilecekleri tek bir yerleri yok. Biz
de biraraya geldik, ne yapabiliriz di-
ye. Belediyeye gittik yer talebinde
bulunduk, halktan heyet oluflturduk,
belediye, ‘cemevi yeri verme yetki-
miz yoktur’ dedi. ‹mza kampanyas›
bafllatt›k ve 11 bin 116 imza toplad›k.
Belediye bunlar› reddetti. Tekrar top-
lant› yapt›k, tekrar karar ald›k. Bu
süreç oldukça uzun, belediyeye git
gel yapt›k. 

Bizi tan›mayan yasalara 
yeniden baflvurmad›k

Daha önce biz de hisse ald›k, bu-
ray› bulduk, mahkeme karar›yla tes-
cil ettirdik, tapusunu ald›k, inflaat
yapmaya bafllad›k. Belediye izin ver-
medi, ilk yapt›¤›m›z binay› bir gün-
lü¤üne yapt›k. Sonras›nda belediye
taraf›ndan bize, üç y›ldan beri 58 ay-
r› dava aç›ld› ve bu davalar›n hepsini
biz kazand›k. 26 Eylül'de bitti ve tek-
rar halk toplant›s› yapt›k, al›nan ka-
rar flu oldu: Art›k kimseye müracaat-
ta bulunmayaca¤›z. Bizim hakk›m›z.
Zaten yasalar bizi tan›m›yor, yoksa-
y›yor, bizi yoksayan fleye tekrar gi-
dip görüflmeye, zaman kaybetmeye
gerek yok. 

‹nflaat›m›za bafllayal›m diye, 4
defa halk toplant›s› yap›ld›. Karar in-
flaata bafllamak oldu. Belediye yine
ekiplerini toplad›. Polisler geldi mü-

dahale ettiler, "yapamazs›n›z" dedi-
ler, biz de “yapaca¤›z kararl›y›z”
dedik. Bu bizim hakk›m›z engellene-
mez diye buradaki insanlar tepki
gösterdiler. Polis, zab›talar geri çe-
kildi. Belediye baflkan› görüflmek is-
tedi. Halk olarak gittik. Orada yine
ayn› fleyleri söyledi. Bizim a¤z›m›z-
dan konuflarak, Pir Sultan'dan Hac›-
bektafl'tan laflar ederekten konuflma-
ya bafllad›, “söz veriyorum cemevi-
nizi yapaca¤›z, ama flu flu fleyleri ya-

parsan›z olur”... sadece geçifltirici
fleylerdi söyledikleri. Amac› engelle-
mekti, yine baflaramad›, Büyükflehir
Belediye baflkan›yla görüflmemizi is-
tedi. Biz de yine insanlar›m›zla bir-
likte gittik. 

Camide semah 
dönebilecek miyim?

Büyükflehir Belediye baflkan› bi-
zimle görüflmedi, imar müdürüne ha-
vale etti. ‹mar müdürü, "ibadethane
ihtiyac›n›z varsa, 25 bin alevi varsa,
Sultanbeyli'de cemevi yoktur diye
imzalar› toplay›n bize müracatta bu-
lunun, mecliste de¤erlendiririz, ka-
rar› size bildiririz" dedi. Biliyoruz
ki, yine kabul etmeyecekler. Çünkü
cemevleri yasal statüde ibadethane
de¤il; ‘müslümans›n›z, müslümanla-
r›n ibadet yeri camidir, mesciddir’.
Yani camiye yönlendiriyor. Tamam
camiye gidelim ama ben semah dö-
nebilecek miyim, saz çalabilecek mi-
yim? Ben farkl›y›m, beni bu flekilde
kabullenmek zorundas›n, dedik, ay-
r›ld›k. 

‹nflaat›m›z devam ediyor. Bizim
flimdilik teknik, ekonomik sorunlar›-
m›z var. Bunlar› aflm›fl olsak, inflaat
çok h›zl› bir flekilde devam eder. Ya-
ni onlar inflaat› durdurmufl ya da geri
ad›m atm›fl olay› yok.

Örgütlenmemiz istenmiyor

Karfl›n›za ç›kar›lan engelleri ne-
ye ba¤l›yorsunuz? 

Sadegül ÇAVUfi: Devlet politi-
kalar›. Yüzy›llard›r devam eden ayn›
flekilde farkl› farkl› engellemeler ol-
mufltur. Bizlerin biraraya gelmesi ör-
gütlenmesi bu sorunlara tepki göster-
memiz engelleniyor. Bu tür yerlerde
biz biraraya geliyoruz, tart›fl›yoruz.
Bunlar› engellemeye çal›fl›yor. Ce-
mevi olmufl olmam›fl çok umrunda
de¤il onlar›n. Birliktelik, örgütlülük,
dayan›flma; yoketmek istedikleri fley-
ler bunlar. Halk› birbirine ba¤layan
de¤erlerin olmas› ifllerine gelmez.
Bence iflin özü bu.

Ülkede inanç özgürlü¤ü yok

Ülkemizdeki inanç özgürlü¤ü ko-
nusunda ne düflünüyorsunuz?

Sadegül ÇAVUfi: ‹nançlar›m›z›
yaflayam›yoruz, gereklerini yerine
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PSAKD Sultanbeyli fiubesi Baflkan› Sadegül Çavufl

“Cemevimizi yapaca¤›z”

Engellenmek istenen
cemevi yap›m› de¤il,
alevi halk›m›z›n örgüt-
lü gücüdür. Osman-
l›'dan bu yana alevilere
uygulanan bask›lar,
AKP iktidar›yla devam
etmektedir. Nas›l ki Pir
Sultanlar boyun e¤me-
diyse bu bask›lara, biz
de boyun e¤meyece¤iz.
Her koflulda cemevi ya-
p›m›na devam edece¤iz. 



getiremiyo-
ruz ve bura-
da inanç öz-
gürlü¤ü yok.
Biz aleviler
olarak bu s›-
k›nt›y› hep
yaflam›fl ›z .
Çok eski za-
m a n l a r d a n
bugüne sü-
ren bir so-
run, halen de
devam edi-
yor. ‹flte
okullardaki
zorunlu din
dersleri, ale-
vili¤in ö¤re-
t i lmemes i ,

bunlar hep bildi¤imiz fleyler. Farkl›
görüfllere, farkl› inançlara özgürlük
tan›nm›yor. 

Halk›n deste¤i büyük

Sultanbeyli halk›n›n bu çal›flmaya
ve dernek faaliyetlerine bak›fl›, kat›-
l›m› nas›l? 

Sadegül ÇAVUfi: Kat›l›m olduk-
ça iyi. Çok büyük emek verdik, bur-
da insanlarla tan›flt›k, iliflkilerimizi
gelifltirdik, ev toplant›lar› yapt›k,
kendimizi anlatt›k, bizi tan›d›lar.
Paylafl›mlar›m›z artt›. Bir sorunumuz
oldu¤unda biraraya gelip paylaflabili-
yoruz, sorunlar›m›z› ortak çözebili-
yoruz. Halktan büyük bir destek var.
Zaten halk yan›m›zda olmasayd› bu
kadar fleyi baflaramazd›k. Halkla bir-
likte kararl›l›¤›m›z› büyütüyoruz.

Mesela Sultanbeyli Belediye Baflka-
n›'yla görüflmeye hep birlikte gittik,
Büyükflehir Belediyesi'ne hep birlik-
te gittik. Halk›n deste¤i oldukça iyi.
Sahipleniyorlar. 

Son olarak eklemek istiyorum:
fiunu biliyoruz; engellenmek istenen
cemevi yap›m› de¤il, alevi halk›m›-
z›n örgütlü gücüdür. Osmanl›'dan bu
yana alevilere uygulanan bask›lar›n
devam›d›r. fiimdi bu bask›lar AKP
iktidar›yla devam etmektedir. Nas›l
ki Pir Sultanlar boyun e¤mediyse bu
bask›lara, biz de boyun e¤meyece¤iz
zulme. Her koflulda cemevi yap›m›na
devam ediyoruz, edece¤iz. 

Baflar›lar diliyoruz.
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Kad›lar Müftüler 
Fetva Yazarsa
‹flte Kement 
‹flte Boynum Asarsa
‹flte Hançer 
‹flte Kellem Keserse
Dönen Dönsün 
Ben Dönmezem Yolumdan

Alevi ve Bektafli Federasyonu Kongresi

Alevi ve Bektafli Federasyonu 2’inci Ola¤an Kong-
resi gerçeklefltirildi. Kongre sonucunda 17 kiflilik
GYK belirlenirken, sonuç bildirgesinde, art›k geri
döndürülemeyecek bir Demokratik Alevi Hareketi’nin
varoldu¤u belirtildi. “Eflitlik, kardefllik, bar›fl, demok-
rasi ve laiklikten baflka bir fley talep etmedikleri” be-
lirtilen bildirgede, medyan›n aleviler için yaflamsal
önemdeki sorunlar yerine, magazinel yönüne ilgi gös-
termesi de elefltirildi. 

“Serinyol’da Baz istasyonu istemiyoruz”

Hatay'›n Serinyol Beldesi'nde kurulmak istenen
baz istasyonuna karfl› ç›kan belde halk›, baz istasyon-
lar›n›n halk›n sa¤l›¤›n› tehlikeye att›¤›n›n kan›tland›-
¤›n› belirterek, 14 Ekim günü davullu zurnal› eylem
yapt›. Belediye önünde toplanan halk ad›na konuflan
Ulafl ‹nal, “baz istasyonunu beldemizde istemiyor, ku-
rulmas›na katk› sunanlar› ve toplum sa¤l›¤›n› gözet-
mekle yükümlü olan kamu kurumlar›n›n konuyu göz
ard› etmesini fliddetle k›n›yoruz” dedi.

"Bir ‹nsan Kaç Üst Geçit Eder?"
kampanyas›n› yürüten fiakirpafla Temel
Haklar, 22 insan›n can›na malolan “kaza-
lar›” önlemek için mahallelerine üst ge-
çit yap›lmas› talebiyle 15 Ekim günü
AKP Adana ‹l Baflkanl›¤› önündeydi.
Eylem s›ras›nda "Bir Üst Geçit Kaç ‹n-
san Eder?" pankart› ve "Çetelere De¤il,
Üst Geçide Bütçe, Daha Kaç ‹nsan Öle-
cek" dövizleri tafl›n›rken, "Halk›z, Hak-
l›y›z Kazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.

Dernek Baflkan› Mehmet B›ld›rc›n, be-
lediyeye yapt›klar› baflvurulara cevap ve-
rilmedi¤ini belirterek, “Üst geçit yap›lmas›
için yapt›¤›m›z bütün çabalar sonuçsuz
kald›. Yaflanacak olan ölümlerin sorumlusu
AKP ve belediyesidir. Üst geçit yap›lana
kadar mücadelemiz sürecek” dedi. Üst ge-
çit yap›lmad›¤› için yaflanan kazalarda ço-
cuklar› ölen aileler de eyleme kat›larak,
hem çocuklar›n›n hesab›n› sordular, hem
de yeni ölümler yaflanmas›n, dediler.

AKP'li Adana 
Belediyesi 
Üst Geçit 
Cinayetlerini 
Sürdürme 
Kararl›l›¤›nda

Uflak'›n Ulubey ‹lçesi'ne ba¤l› ‹nay Köyü
halk›, topraklar›nda, sa¤l›klar› üzerinde bü-
yük tahribatlar yaratacak olan siyanürlü al-
t›na karfl› eylem düzenledi. 13 Ekim’de,
çevre köylerden gelerek, köyün giriflinde
toplanan 1500 kifli, “Siyanürlü Alt›n ‹stemi-
yoruz, Siyanürlü Alt›na Karfl› Biz Kefenleri-
mizi Giydik Ya Siz, Siyanürcü fiirket Mem-
leketimizi Terket” pankartlar›n› açarak, alt›n
madeninin sahibi Kanadal› tekel TÜP-
RAG’›n açmak istedi¤i su kanal›n›n oldu¤u
bölgeye do¤ru, 3 km boyunca kefenler ve
temsili bir tabutla yürüdü. Köylüler ad›na
konuflan Av. Tahsin Köse, köylülerin direni-
fline herkesi destek vermeye ça¤›rarak,
“Uluslararas› flirketlerin topraklar›m›z› mah-
vetmesine izin vermeyece¤iz" dedi. 

Köylüler, 22 Eylül’deki eylemlerinde kar-
fl›lar›nda jandarma dipçi¤ini bulmufl, 20’si
yaralan›rken bir köylü tutuklanm›flt›.

Siyanüre karfl› kefenli eylem



Sevgili Yürüyüfl okurlar›, mer-
haba! Bu sohbetimizde “s›n›f”tan,
“s›n›f tavr›”ndan ve “s›n›f›n –pro-
letaryan›n– ideolojisi”nden söze-
dece¤iz. Bir konu¤umuz var; Gülni-
hal arkadafl. Bu hafta 6. y›l›na giren
direniflin içinden gelen bir arkadafl›-
m›z. Konumuzu, yer yer direniflle
ba¤lant›rarak tart›flman›n daha ya-
rarl› olaca¤›n› düflündük. Sohbet
konumuz olan kavramlar o kadar
genifl ki, gerçekte bunlardan hare-
ketle mücadelenin bütününü, müca-
dele arenas›ndaki tüm güçleri ve
politikalar› tart›flabiliriz. Ama tabii
biz sohbetimizi o kadar geniflletme-
yece¤iz. Tart›flaca¤›m›z sorun, ki-
min proletaryan›n ideolojisini sa-
vundu¤unu ve kimin politikas›n›n
ve prati¤inin “s›n›f tavr›n›” temsil
etti¤ini netlefltirmektir. Neden böyle
bir netleflmeye ihtiyaç var sizce? ‹s-
terseniz ilk sözü konu¤umuza vere-
lim. 

Gülnihal: ‹zninizle ben de
Yürüyüfl okurlar›n› selamlayarak
bafllayay›m söze. Sohbetlerinizi Yü-
rüyüfl sayfalar›ndan izliyorum. Bu-
gün aran›zday›m. Gerçi, okurken de
kendimi aran›zda say›yorum, içim-
den sizinle zaman zaman tart›flmaya
giriyorum ama tabii böylesi daha
farkl›. Konumuza gelirsek, proletar-
yan›n ideolojisini kim savunuyor,
kimin tavr› “s›n›f tavr›”, tabii ki net-
lefltirilmelidir. Çünkü, s›n›flar mü-
cadelesi arenas›nda yeralan hemen
tüm sol kesimler bir flekilde, s›n›f›n
ideolojisiyle kendi aralar›nda bir
ba¤ kuruyorlar. Hatta o kadar ki,
“AB çerçevesi bizim için yeterlidir”
diyen, ABD’nin Ortado¤u’daki dü-
zenine “bir fley” demeyen Kürt mil-
liyetçi hareket de, art›k “sermaye
birikiminin sorunlar›na kafa yo-
ran” ÖDP de, proletaryan›n ideolo-
jisinden baflka bir fley olmayan
“sosyalizmi” savunduklar›n› söylü-
yorlar. Revizyonizm ve oportünizm,

ony›llard›r sapmalar›n› “s›n›f tav-
r›”yla aç›klar; en geri, en sa¤c› çiz-
gileri savunurken bile “iflçi s›n›f›”
laf›n› dilinden düflürmez. 

O zaman flunu sormak kaç›n›l-
maz oluyor: ‹flçi s›n›f› ideolojisi, ifl-
çi s›n›f›n›n ç›karlar› do¤rultusunda
politika yapmak, bu kadar izafi, bu
kadar “lastikli” bir kavram m›d›r?
Öyle olmad›¤› için, iflte bu aç›dan
Kemal arkadafl›n belirtti¤i netlefltir-
meyi yapmak gerekir. 

Tabii ki sorun, kendi pratiklerini
“teoriye uydurmak” tavr›ndan or-
taya ç›k›yor. 6. y›l›na giren Büyük
Direniflte yaflanan ayr›flma ve saf-
laflmalar ortadad›r. Fakat siz de bili-
yorsunuz ki, daha oligarflinin 11-12
Aral›k’taki sald›r› ve tehditlerinden
itibaren direniflle her türlü ba¤›n›
kesenlerin içinde “sosyalist” oldu-
¤unu yani proletaryan›n ideolojisini
savundu¤unu söyleyenler oldu¤u
gibi, direniflin içinde yeral›p da son-
radan b›rakan gruplar da Marksist-
Leninistli¤i, kendi politikalar›n›n
“s›n›f tavr›n›”, proletaryan›n ç›kar-
lar›n› temsil etti¤i iddias›n› kimse-
lere b›rakm›yorlar. 

Birbirinden bu kadar ayr› tav›r-
lar›n, politikalar›n hepsinin “s›n›f
tavr›” olabilmesi mümkün olmad›¤›
gibi, “sosyalistim”, “s›n›f› savunu-
yorum” demek de soyut bir fley de-
¤ildir, belli bir maddili¤in üzerine
oturmas› gerekir. Benim flimdilik
“netleflmeye neden ihtiyaç var?” so-
rusu üzerinden belirtece¤im bunlar. 

Mazlum: Marksizm-Leniniz-
m’in birden çok yorumu, “s›n›f ç›-
karlar›n›”, “halk›n ç›karlar›n›” sa-
vunma iddias›ndaki birden çok poli-
tikan›n olmas›, her ülkede, her dö-
nem görülen bir fleydir. Fakat biz bu
yorumlardan, bu politikalardan han-
gisinin “proletaryan›n ideolojisine”
uygun oldu¤unu bilmek, bu do¤rul-

tuda da ideolojik bir kavga vermek
durumunday›z. Bu netleflmeyi sa¤-
lamak için yani konumuzu tart›fla-
bilmek için üç kavram› tan›mlama-
l›y›z öncelikle. S›n›f nedir? S›n›f›n
ideolojisi/proletarya ideolojisi ne-
dir? Ve s›n›f tavr› nedir?

Önce s›n›ftan bafllayal›m. 

Özlü ve özet olmas› aç›s›ndan
Lenin’in s›n›f tan›m›n› aktaraca¤›m:

“Tarihsel olarak belirlenmifl
toplumsal bir üretim sistemi içinde-
ki yerlerine;

Üretim araçlar›yla (ço¤u zaman
yasalarla belirlenmifl) iliflkilerine;

Eme¤in toplumsal örgütlenme-
sinde oynad›klar› role ve demek ki
toplumsal zenginliklerden alacakla-
r› pay›n büyüklü¤üne 

ve bu paya hangi araçlarla sa-
hip olduklar›na bak›larak... birbi-
rinden ayr›lan genifl insan toplu-
luklar›na ‘s›n›f’ denir.”

Buradaki ölçülere bakarak, her
sömürücü toplumda farkl› s›n›flar
oldu¤unu görürüz. Üretim araçlar›-
na sahip olanlar ve üretim araçlar›n-
dan yoksun olanlar iki ayr› s›n›ft›r.
Her toplumun iki temel s›n›f› vard›r,
bir de bunlar›n yan›s›ra, geçifl dö-
nemleri boyunca varl›¤›n› sürdüren
bir önceki topluma ait s›n›flar ve s›-
n›flar aras›ndaki çeflitli kategoriler-
den oluflan “katmanlar” vard›r.
Somutlamak aç›s›ndan; köleci top-
lumun temel s›n›flar› köleler ve kö-
le sahipleridir; feodal toplumun te-
mel s›n›flar› toprak sahipleri ve
serfler, kapitalist toplumun temel s›-
n›flar› ise burjuvazi ve proletarya-
d›r. Ama kapitalist toplumlarda ve
özellikle bizim gibi ülkelerde fe-
odalizm döneminden kalan köylü-
lük de bir s›n›f olarak varl›¤›n› sür-
dürebilir. Küçük-burjuvazi ise esas
olarak burjuvaziyle proletarya ara-
s›nda bir ara katman niteli¤i tafl›r. 
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hayat›n
içindeki 
teori

‹flçi S›n›f› ve ‹deolojisi

Proletaryan›n iideolojisini 
savunmak, ddevrim iiçin 

savaflmakt›r



‹lk bak›flta, bunlar herkesin gö-
rebilece¤i ve kabul edece¤i fleyler
diye düflünülebilir. Ama öyle de¤il.
S›n›flar, onu kabul edenler için de,
etmeyenler için de siyasetin ana ek-
senidir. Tarihin “s›n›flar savafl›” ta-
rihi oldu¤unu söylerken, zaten bu
gerçe¤i dile getirmifl oluyoruz. 

Fakat egemen s›n›flar ve yaflad›-
¤›m›z ça¤ itibariyle de burjuvazi, s›-
n›f gerçe¤ini hep gizlemeye çal›fl›r. 

fiu sözü hepimiz duymufluzdur:
“Biz imtiyazs›z, s›n›fs›z, kaynaflm›fl
bir milletiz.” Hay›r, sömürücü hiç-
bir toplumda millet, s›n›fs›z olamaz.
Kemal Atatürk’ün bilime en ayk›r›
sözlerinden biridir bu ama bizlere
ilkokulda bu sözleri bir do¤ruymufl
gibi ö¤retirler. 

Veya baflka bir örnek: Oligarflik
yönetim, kendisi az›nl›k s›n›flar›n
ço¤unluk s›n›f üzerinde egemenli¤i
oldu¤u halde, bu ülkede en fazla ce-
za verilen “suç”lardan biri, “bir s›-
n›f›n baflka bir s›n›f üzerindeki ta-
hakkümünü savunmak” suçu ol-
mufltur. Bu örneklerde oligarflinin
“s›n›f” gerçe¤ini gizleme iste¤i var-
d›r. 

Kemal: 1990’lar›n bafl›nda
sosyalizme yönelik ideolojik sald›-
r›n›n ana sloganlar›ndan birinin de
“Elveda proletarya” oldu¤unu ha-
t›rlatay›m. Yani deniyordu ki, art›k
eskisi gibi s›n›flar, eskisi gibi bir
proletarya yoktur, proletarya olma-
d›¤›na göre de proletaryan›n ideolo-
jisi yani sosyalizm de art›k ölmüfl-
tür. 

Mazlum: Evet, s›n›flar›n yo-
koldu¤u veya zaten olmad›¤› teori-
leri, esas olarak onun ideolojisini
ortadan kald›rmay› hedefler. Her sö-
mürücü toplum, s›n›fl› bir toplum-

dur. Siyasette bu gerçe¤i kabul et-
meyenlerin, gözard› edenlerin do¤-
ru politikalar üretmesi mümkün de-
¤ildir. 

Burjuvazi “s›n›f” gerçe¤ini gö-
rünürde inkar eder, yads›r ama s›n›f
gerçe¤ine uygun davran›r, çok ileri
derecede bir s›n›f bilincine sahiptir
ve o bilinçle davran›r. Att›¤› her
ad›mda s›n›f›n›n ç›kar›n› düflünür.
“S›n›fsal” bakmak da budur. 

Burjuvazi, itiraf etmese de s›n›f-
sal bakar. Bu konuda esas çarp›kl›k
ve yan›lg›lar, ezilenlerin saflar›nda-
d›r. Sol iddial› örgütlerdedir. Bak›n,
ülkemiz solunda, AB konusundaki,
oligarflik diktatörlük ve devlet ko-
nusundaki yanl›fll›klar›n ve sapma-
lar›n kayna¤›nda hep bu vard›r.
AB’nin s›n›fsal niteli¤ini unutmak,
devletin s›n›fsal niteli¤ini unutmak,
hükümetin s›n›fsal niteli¤ini unut-
mak, mahkemelerin s›n›fsal niteli-
¤ini unutmak, e¤itimin s›n›fsal nite-
li¤ini unutmak... bu böyle uzar gi-
der. Ve s›n›fsal niteli¤i unuttu¤unuz,
yeterince hesaba katmad›¤›n›z her
durumda, yanl›fl yap›yorsunuz de-
mektir. Bizim bu günkü konumuz-
dan ç›kar›lmas› gereken ilk sonuç
budur: Bir devrimci, bir sol örgüt,
her olaya, her olguya s›n›fsal bak-
mak zorundad›r. Çünkü yaflanan ve
yaflanacak her fley, s›n›fsal bir nite-
lik tafl›r. S›n›fl› bir toplumda baflka
türlü de olamaz.  

Kemal: “S›n›f” nedir gördük,
flimdi de “ideoloji”nin ne oldu¤unu
tan›mlarsak, “s›n›f›n ideolojisi” ve
“tavr›” bahsine geçebiliriz. ‹deoloji-
yi de sen anlat istersen Özlem. Ko-
nu¤umuza söz vermedi¤imi düflün-
meyesiniz, “s›n›f tavr›” noktas›n› da
bize Gülnihal açar. 

Özlem: S›n›f› tan›mlad›k ve iki
temel s›n›f oldu¤unu gördük. Ancak
ideolojinin tan›m›na geçmeden
“proletarya”n›n da ne oldu¤unu
somutlaflt›r›rsak daha iyi olur. Çün-
kü esas olarak ideoloji derken bur-
juvazinin ve proletaryan›n ideoloji-
sinden sözedece¤iz. Engels, prole-
taryay› flöyle tarif eder: “Burjuva-
zi’den kasdetti¤imiz üretim araçla-

r›n›n sahibi olan ve ücretli çal›flma-
y› sömüren modern kapitalist s›n›f-
t›r. Proletarya ile kasdetti¤imiz de
hiçbir üretim arac›na sahip olma-
malar› yüzünden yaflayabilmek için
emek güçlerini satmak zorunda
olan modern emekçiler s›n›f›d›r.”

Karfl›m›zda, üretim araçlar›nda-
ki konumlar›, üretimden ald›klar›
paylar, dolay›s›yla yaflama koflullar›
birbirinden tamamen ayr› ve farkl›
iki s›n›f var. Ve do¤al olarak bu iki
s›n›f›n ç›karlar› da farkl›, düflünce-
leri de. 

Düflünce deyince geldik ideolo-
jiye:

‹deoloji, “toplumlar›n, s›n›fla-
r›n, çeflitli topluluk ve gruplar›n
“siyasi, hukuki, kültürel, ahlaki,
dinsel, felsefi görüfl ve düflünceleri-
nin sistemleflmifl hali”dir. Yani her
s›n›f›n yaflam›n içinde oluflan dü-
flünceleri, kültürü, siyasal, ekono-
mik durumuna iliflkin de¤erlendir-
meleri, belli bir düflünsel süreç so-
nunda sistemlefliyor ve ideoloji de-
di¤imiz olgu flekilleniyor. Ve o ide-
oloji, sistemli bir hal almas›na para-
lel olarak da o s›n›fa ait kesimleri
etkileyip yönlendirmeye bafllar. 

‹deoloji, toplumsal alt yap› (bafl-
ka bir deyiflle üretim iliflkileri) tara-
f›ndan belirlenir. Fakat flunu da be-
lirtmek gerekir, ideoloji onun bire
bir yans›mas› da de¤ildir. Farkl› et-
kenlerden de etkilenir ve düflünce-
nin kendi iç geliflim yasalar› vard›r;
ideolojik geliflim bazen alt yap›daki
geliflmelerden h›zl› olabilece¤i gibi,
bazen de geriden takip edebilir. 

Yaflad›¤›m›z ça¤da iki temel s›-
n›fa ba¤l› olarak iki temel ideoloji,
burjuva ve proletarya ideolojisi var-
d›r. 

‹flçi s›n›f›na bu ideoloji silah›n›
kazand›ran Marks ve Engels'tir. Hiç
kuflkusuz iflçiler kapitalist sömürü-
ye karfl› daha önce de mücadele edi-
yorlard›. Daha önce de kapitalizm
karfl›s›nda oluflmufl çeflitli iflçi s›n›-
f›na ait düflünceler vard›. Ancak
bunlar henüz sistemleflmifl, kendi iç
bütünlü¤üne ve mantiki sonuçlar›na
ulaflmam›fl düflüncelerdi. Marks ve
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urjuvazi, itiraf etmese de s›n›fsal bakar.
Bu konuda esas çarp›kl›k ve yan›lg›lar,
ezilenlerin saflar›ndad›r. Sol iddial›
örgütlerdedir. 

Bir devrimci, bir sol örgüt, her ola-
ya, her olguya s›n›fsal bakmak zorunda-
d›r. Çünkü yaflanan ve yaflanacak her
fley, s›n›fsal bir nitelik tafl›r. 

B



Engels bu sürecin tamamlay›c›s› ol-
mufllard›r. 

Proletaryan›n ideolojisinin olu-
flum sürecini tamamlamas›yla bir-
likte, proletarya, burjuvaziyle ide-
oloji cephesinde savaflabilecek bir
donan›ma kavuflmufl ve bu ideoloji,
ayn› zamanda proletaryan›n he-
deflerini netlefltirmifltir. 

Proletaryan›n ideolojisi, bilimsel
sosyalizmdir. Bu, bazen “Mark-
sizm-Leninizmdir” diye de kullan›-
l›r ve bu da do¤rudur. 

Proletaryan›n ideolojisi, kapita-
lizmi tarihsel bir zorunluluk olarak
sosyalizmin takip edece¤ini, ancak
bunun kendili¤inden olmayaca¤›n›,
bunu sa¤layacak olan›n da tüm tari-
hin belirleyeni olan s›n›f mücadele-
si olaca¤›n› tespit eder. 

Mazlum: Bir baflka biçimde
flöyle de özetleyebiliriz: Proletarya-
n›n ideolojisi, sosyalizm için s›n›f
mücadelesi yürütmeyi, bu mücade-
lenin sonucunda proletaryan›n ikti-
dar›n› kurmay› ve sosyalizmi inflaa
etmeyi ve giderek s›n›fs›z topluma,
komünizme geçmeyi içerir. 

Sosyalistim diyen, proletaryan›n
ideolojisini savunuyorum diyen,
bunlar› da kabul etmifl olmal›d›r. ‹l-
ginçtir, bu ba¤ kopar›lm›flt›r, sosya-
listim der ama ne s›n›flardan, ne
proletaryadan, ne proletaryan›n ikti-
dar›ndan, diktatörlü¤ünden sözet-
mez. Bunlar› kabul de etmez. Tabiri
caizse, “sade suya tirit” bir sosya-
listlik yani. 

Ayn› fley, “s›n›f tavr›” sözkonusu
oldu¤unda da geçerlidir. “S›n›f tav-
r›” flu demektir; s›n›f›n ç›karlar› ve
tarihsel hedefi do¤rultusunda b›k-
madan, usanmadan, y›lmadan mü-
cadele etmek. “S›n›f›n öncüsü” ol-
mak da, ideolojik-pratik-politik-as-
keri olarak böyle bir kavgan›n en
önünde yeralmakt›r. Böyle bir pra-
tikle ilgisi yoktur ama ortada yine
de “s›n›f›n temsilcisi” iddias›yla do-
lafl›r. 

Kemal: Öyleyse, bu noktada
“Marksist-Leninist” olman›n, “pro-
letaryan›n ideolojisini savunman›n

günümüzde ne anlama geldi¤ini so-
rarak devam edelim. Buyur Gülni-
hal arkadafl. 

Gülnihal: Belki baflta belirtti-
¤iniz noktadan dolay›, arkadafllar
flimdi direniflle ba¤lant›l› bir de¤er-
lendirme yapmam› bekliyorlar. Onu
da yapaca¤›m ama öncelikle flunu
belirtmeliyim; direnifl de tekil bir
olay de¤ildir, bir bütünün parças›-
d›r. Çünkü Marksist-Leninistlik,
proletaryan›n ideolojisini savun-
mak, burjuvazi karfl›s›nda “s›n›f
tavr›”n› hayata geçirebilmek bir bü-
tündür. Marksist-Leninist bir hare-
ket, zaman zaman yanl›fl yapabilir,
proletaryan›n ideolojisine tam denk
düflmeyen baz› politika ve taktikleri
olabilir, bu onu Marksist-Leninist
olmaktan ç›karmaz. Fakat öte yan-
dan, bir hareket, flu veya bu eylem-
de do¤ru davrand›, Marksist-Leni-
nistlerle yanyana oldu diye Mark-
sist-Leninist olmaz. Yani k›sacas›,
Marksist-Leninistli¤e, proletarya
ideolojisinin savunulmas›n›, teorik-
ideolojik-pratik-kültürel-stratejik
anlamda bir bütün olarak bakar›z.
ancak böyle bak›l›rsa herkes ve her
fley do¤ru yerine oturtulabilir.  

Arkadafllar›m›z biraz önce be-
lirtti; öncelikli olan s›n›fsal bakmak
gerekti¤idir. Bu, her sömürücü top-
lumun “s›n›flardan” olufltu¤u ve bu
toplumsal yap›y› oluflturan devletin,
di¤er kurumlar›n partilerin bir s›n›f-
sal nitelik tafl›d›¤› gerçe¤ini kabul
etmektir. Bunun kabul edilmedi¤i
veya pratikte aç›kça çi¤nendi¤i yer-
de, proletarya ideolojisinin veya ay-
n› anlamda sosyalizmin savunulma-
s›ndan ve tabii Marksist-Leninist-
lik’ten de sözedilemez. Bu anlam-
da, reformizm olarak nitelendirdi¤i-
miz çevreler, daha ilk ad›mda bu ze-
minin d›fl›na düflmüfl bir kesim du-
rumundad›rlar. 

‹kinci olarak, Marksist-Leninist-
lik, her durumda Marks ve Lenin’in
tezlerini tekrar etmek olmad›¤› gibi,
proletarya ideolojisini savunmak da
“proletaryadan en çok sözeden” ol-
mak de¤ildir. Bu kadar› hiçbir fley
ifade etmez. 

Bu noktada flöyle bir tan›mlama
bugüne daha uygun düfler san›r›m:
Bugün Marksist-Leninist olmak,
her fleyden önce söyledikleriyle
yapt›klar› bir olmak, savundukla-
r›n› hayata geçirmek demektir.
Çünkü bu, bir bak›ma Marksizm-
Leninizm’in özüdür. 

fiunu hat›rlayal›m: Denir ki, pro-
letaryan›n ideolojisi olarak Mark-
sizm tarih sahnesine ç›kana kadar
filozoflar dünyay› yaln›zca yorum-
lad›lar; Marks ve Engels, sadece
dünyay› yorumlamakla yetinmeyip
dünyay› de¤ifltirmek gerekti¤ini be-
lirttiler. Proletaryan›n ideolojisi bu-
nun ifadesi oldu. Yani özetle, Mark-
sizm dünyay› de¤ifltirmenin ide-
olojisidir. ‹flte bu nedenle, ideolojik
olarak savundu¤unu pratikte, tam
bir kararl›l›kla hayata geçirmeye ça-
l›flmayan, o ideolojisinin savunucu-
su olma s›fat›na da lay›k olamaz. 

Kemal: Hemen burada flu da
eklenebilir: Bunu baflka ve daha öz-
lü bir biçimde Che Guevara flöyle
ifade etmifltir, hepimiz biliriz:
“Devrim için savaflmayana sosya-
list denmez.” Devrimci hareket bu
sözü, siyasi arenaya ç›kt›¤› dönem-
de ambleminin yan›nda kullanacak
kadar önemli ve belirleyici görmüfl-
tür. Çünkü, sosyalistlik, Marksist-
Leninistlik veya komünistlik tart›fl-
mas›nda iflin özü budur. 

Gülnihal: Evet, kim sosyalist
kim de¤il, kim proletaryan›n ide-
olojisinin savunucusu kim de¤il,
çok daha yal›n bir ölçüye ulaflm›fl
oluyoruz. Devrim için savaflmayan,
proletaryan›n ideolojisini savunma-
n›n ve hayata geçirmenin gerektir-
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arksist-Leninistlik, her durumda
Marks ve Lenin’in tezlerini tekrar et-
mek olmad›¤› gibi, proletarya ideolo-
jisini savunmak da “proletaryadan en
çok sözeden” olmak de¤ildir. Bu kada-
r› hiç bir fley ifade etmez. Bugün
Marksist-Leninist olmak, her fleyden
önce söyledikleriyle yapt›klar› bir ol-
mak, savunduklar›n› hayata geçirmek
demektir. Çünkü bu, bir bak›ma
Marksizm-Leninizmin özüdür. 
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di¤i cüret ve kararl›l›¤› göstereme-
yen hiç kimsenin, grubun böyle bir
iddiada bulunmaya hakk› yoktur. 

Direnifle gelirsek; somuttaki ta-
lepler, s›n›flar savafl›n›n bir aflama-
s›ndaki özgün biçimleniflten ibaret-
tir sadece. Esas› s›n›f savafl›m›d›r.
Ve bizim de bu savafl içinde ölüme
yatarak savundu¤umuz proletarya-
n›n davas›d›r. Gün gün, hücre hücre
erirken, tarihsel zorunlulu¤un hiz-
metinde, sosyalizme ilerleyifli sür-
dürüyoruz. Proletaryan›n iktidar id-
dias›n› koruyoruz. Büyük Direnifl
saf bir s›n›f tavr›d›r. Büyük Direnifl,
Marksizm-Leninizm çizgisinde ya-
rat›lan bir direnifltir ve görülmüfltür
ki, di¤er kesimlerin yaflad›klar› si-
yasi savrulmalar nedeniyle, günü-
müzde ancak Marksist-Leninistler
böyle bir direnifli yaratabilirler. 

Özlem: Bu noktada bir fley so-
rabilir miyim? Ancak Marksist-Le-
ninistler böyle bir direnifli yaratabi-
lir dediniz. Direniflçilerin hepsi
Marksist-Leninist mi? Kastetti¤iniz
nedir? 

Gülnihal: Cephe bir halk ha-
reketidir. Bu anlamda bu direnifl
içinde halktan Cephe’nin taraftar›
olan birçok insan da yerald›, ölüme
yatt›, flehit düfltü. Hepsi için Mark-
sist-Leninisttirler diyemeyiz. Dire-
niflin içinde flehit düflen kadrolar ise
elbette Marksist-Leninisttiler. Fakat
esas mesele fludur; direniflin bütü-
nüne damgas›n› vuran Marksist-Le-
ninist ideolojimizdir. Bu hem sald›-
r›n›n temel hedefi olmam›z aç›s›n-
dan böyledir, hem de sald›r›ya ce-
vap veren politikam›z aç›s›ndan
böyledir.

Baflka bir aç›dan flöyle de ifade
edebilirim: Herhangi bir konudaki

tavr›, politikay› de¤erlendirmek için
ölçü, kiflilerin tek tek sosyalist,
Marksist-Leninist olup olmamas›
de¤il, o tavr›n, o politikan›n kendi-
sinin sosyalistçe, Marksist-Leni-
nistçe olup olmamas›d›r. E¤er o po-
litika statükocuysa, oportünistçey-
se, uzlaflmac›ysa, o politikay› haya-
ta geçirenin kifli olarak kendini ko-
münist, sosyalist diye de¤erlendir-
mesinin bir hükmü yoktur. Direnifli
gerekli k›lan iç ve d›fl koflullar üze-
rine çok fley yaz›lm›flt›r zaten, bun-
lar› tekrarlamayaca¤›m ama flunu
söyleyim. Emperyalizm ve iflbirlik-
çileri, F tipleri sald›r›s›n› ve tecrit
politikas›n›, devrimci, sosyalist dü-
flünceyi yoketmek, sosyalizmi bir
umut olmaktan ç›karmak, halk›n,
emekçilerin öncü örgütlerini yoket-
mek için gerçeklefltirmediler mi?
Bunun cevab› evetse, -–ki öyle ol-
mad›¤›n› kimse iddia etmiyor– o za-
man iflçi s›n›f›n›n ç›karlar›, tecrit
sald›r›s› karfl›s›nda dimdik durmak-
tan geçiyor demektir. Proletaryan›n
ideolojisini savunmak, düflünceleri-
mizi terketmektense ölürüz diyebil-
mektir. Bunun d›fl›nda söylenecek
her fley, bofl laf y›¤›n› olur. 

Kemal: Gülnihal arkadafl›n ol-
dukça somut biçimde belirtti¤i gibi,
s›n›f› savunmak, “iflçi s›n›f›, iflçi s›-
n›f›” deyip durmak de¤il, sosyaliz-
me, iflçi s›n›f› iktidar›na ulaflmam›z›
mümkün k›lacak flekilde devrimi
gelifltirmektir. 

Her ideoloji ayn› zamanda ken-
dine uygun davran›fl biçimlerini ya-
rat›r, kendine özgü bir kültür olufl-
turur. Hiçbir koflulda uzlaflmama,
boyun e¤meme gelene¤i de Mark-
sist-Leninist ideolojinin, yani prole-
taryan›n ideolojisinin yaratt›¤› bir
çizgidir. Marksist-Leninistler, bu
direniflte yaln›z kald›lar. 12 Eylül
sonras› da öyleydi. Cunta geldi¤in-
de tereddütsüz, fiziki yokolufl paha-
s›na savafl sürdürüldü. D›flar›da ça-
t›flmalara girdiler, hapishanelerde
bedenlerini ölüm oruçlar›na yat›rd›-
lar. O direnifllerin halk›n sonraki dö-
nemde mücadelesinin geliflimini
sa¤lad›¤›n› bugün herkes kabul edi-
yor, aç›k ki, iflçi s›n›f›n›n ç›karlar›na

hizmet eden de o direnifl tavr› ol-
mufltur. Ama “iflçi s›n›f›n› en çok sa-
vundu¤unu” iddia edip, “kendini
komünist, direnenleri küçük-burju-
va” ilan edenler, o gün o direnifllere
yanl›fl, intihar flu bu diyorlard›. Ayn›
fley, 80’lerin sonunda bütün dünya-
da karfl›-devrimci rüzgarlar eserken
de yafland›. Sosyalizmi savunduk,
ne simgelerimize, ne stratejimize,
ne hedeflerimize s›rt›m›z› dönme-
dik. Karfl›-devrimleri “halk ayak-
lanmas›” diye selamlamad›k. 

Prati¤in bir baflka yönünde, dire-
nifl destanlar›n›n yarat›c›s› olma, ta-
rihi kanla yazma da devrimci hare-
ketle özdeflleflti. Bu kahramanl›kla-
r›n mayas› da sahip olunan ideolo-
jik-politik hatta yani Marksizm-Le-
ninizm’dedir. ‹deoloji bu anlamda
davran›flt›r, tav›rd›r. 

Bu tarihsel dönemeçlerde bu ta-
v›rlar› gelifltiremeyenlerin biz “s›n›-
f›n politikas›n› savunuyoruz” deme-
ye hakk› var m›? Marksizm-Leni-
nizmi temsil ettik demeye hakk›
olabilir mi?

Mazlum: San›r›m, bu noktada
“s›n›f› savunman›n”, “Marksist-Le-
ninist” olman›n ülkemizde nas›l ka-
rikatürlefltirildi¤ine de de¤inirsek,
konu daha iyi netleflmifl olur. 

S›n›f tavr› veya proletaryan›n
ideolojisini savunmak, her fleyden
önce s›n›f›n bilimsel ideolojisini,
bilimsel bir anlay›fl ve yöntemle ele
almakt›r. ‹flçi s›n›f› ideolojisi karfl›-
s›ndaki bilimselli¤in birinci ölçütü,
onu dogmalaflt›rmamak, flablonlafl-
t›rmamakt›r. Ve zaten Marks ve En-
gels’te de, Lenin’de de teori daima
bir geliflim içindedir. Hele s›n›f sa-
vafl›n›n politika ve taktiklerine, ikti-
dar hedefine ulaflt›racak stratejilere
iliflkin her farkl› döneme ve ülkeye
özgü geliflme ve de¤iflmeler sözko-
nusudur. S›n›f savafl›nda, proletar-
yan›n partisinin esas amac›, iktidar
oldu¤una göre, teoriyi donduran,
çeflitli mücadeleleri, devrimleri flab-
lonlaflt›ran bir parti, bu hedefe ula-
flamayaca¤› gibi, Marksist-Leninist
de olamaz.   

“Ça¤›m›z›n devrimci s›n›f› iflçi
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u direnifl içinde ölüme yatarak savundu-
¤umuz proletaryan›n davas›d›r. Gün gün,
hücre hücre erirken, tarihsel zorunlulu-
¤un hizmetinde, sosyalizme ilerleyifli sür-
dürüyoruz. Proletaryan›n iktidar iddias›-
n› koruyoruz. Büyük Direnifl saf bir s›n›f
tavr›d›r. Büyük Direnifl, Marksizm-Leni-
nizm çizgisinde yarat›lan bir direnifltir.
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s›n›f› oldu¤una göre, sosyalizm de
iflçi s›n›f›n›n ideolojisi oldu¤una gö-
re devrimi de ancak iflçi s›n›f› ger-
çeklefltirebilir. Yani Rusya’da oldu-
¤u gibi...” Oportünist kal›p, k›saca
böyle özetlenebilir. Ülke ve halk
gerçe¤ini, emperyalizmdeki de¤ifl-
meleri, ülkemizdeki s›n›flar mevzi-
lenmesini reddeden (ki bunlar ayr›-
ca ele al›n›p aç›labilecek yanlard›r)
bir s›n›f tan›m› ve kültürü gelifltir-
mifllerdir. Bu da onlar› “iflçi s›n›f›n›
savunma” ad›na, ya sendikac›l›¤a,
ya ekonomizme götürmüfl, pratikle-
ri de klasik “bar›flç›l” mücadele bi-
çimlerinin bir k›s›r döngü içindeki
tekrar›na dönüflmüfltür. 

Evet bizim söylediklerimizin,
yapt›klar›m›z›n bir k›sm› Mark-
sizm-Leninizm’in belli bir tarihsel
dönem içindeki teori ve politikala-
r›nda yoktur. Ancak bu, bizim
Marksizm-Leniniz’den uzaklaflt›¤›-
m›z› göstermedi¤i gibi, oportünist-
lerin Marks ve Lenin’in söyledikle-
rini tekrar etmeleri de, onlar›n
Marksist-Leninist olduklar›n› gös-
termez. Birincisi; Marksist-Leni-
nistlik ve ayn› anlamda sosyalizm
yolunda yürümek, kitaplar› tekrar-
lamak de¤il, ülke ve halk gerçekli-
¤ini çözümlemek, ezen ve ezilen s›-
n›flar aras›ndaki savafl› tüm biçim-
leriyle tahlil edip, düflman›n ve halk
güçlerinin avantaj ve dezavantajla-
r›n› hesaba kat›p devrimin yolunu

belirlemek ve bu yolda tüm bedelle-
ri gö¤üsleyip iktidara ad›m ad›m
yürümektir. ‹kincisi, yukar›da da
söyledik, savundu¤unu pratikte
yapmakt›r. 

Avrupa’n›n oportünistleri, refor-
mistleri de, Lenin’in ihtilalci çizgisi-
ne karfl›, y›llarca kendilerini Marks
ve Engels’ten al›nt›larla savundular.
Proletaryan›n ideolojisi olarak
Marksizm, teori y›¤›n› de¤ildir; o
çok somut bir gerçekli¤in ifadesidir,
o gerçeklik de, proletaryan›n iktida-
r› ve sosyalizm için mücadeledir. Bu
mücadele, hangi dönemde, hangi bi-
çimi al›yorsa, Marksist olman›n ge-
re¤i, o koflullara uygun politika ve
taktiklerle mücadele etmektir.

Kemal: Sohbetimizi yavafl ya-
vafl toparlayal›m isterseniz. Gülni-
hal arkadafl, senin eklemek istedi¤in
bir fley var m›?

Gülnihal: San›r›m, sizin soh-
betin bafl›nda koydu¤unuz “netlefl-
tirme” tablosu, ortaya en genel hat-
lar›yla da olsa ç›kt›. Evet s›n›f›, sos-
yalizmi, Marksizm-Leninizmi sa-
vundu¤unu söyleyen çokça. Ama
bir yandan ideolojik mücadele, bir
yandan da bizzat prati¤in kendisi
yine de ayr›flt›r›yor, maskeleri düflü-
rüyor, sapmalar› aç›¤a ç›kar›yor.
Bu daha da devam edecektir. Çünkü
flu çok aç›kt›r: Bak›n prati¤e, dev-

rim için yapt›¤› tek bir fley bile yok
ama reformist hala kalk›p sosyalis-
tiz diyor, ne sosyalistli¤i? Savundu-
¤u sosyalizm olmad›¤› gibi, zaten
onu gerçeklefltirecek bir irade, bir
örgütlenmenin zerresi de yok. Öte
yandan, oportünizm cephesinde de
bu kavramsal çarp›kl›¤›n bir baflka
tezahürü var: ‹nançlar›n› savunmak
için ölen biziz, ama onlar “komü-
nist”, emekçileri örgütleyen, devri-
mi kitlesellefltiren biziz ama onlar
“Marksist-Leninist”! Bu iflte bir
çarp›kl›k var tabii ki. Çarp›kl›k,
kavramlar›n, s›fatlar›n hayattan ko-
par›lmas›nda. Çünkü ancak hayat›n
d›fl›nda, soyut olarak kendilerini
böyle konumland›rabilirler, prati¤in
kendisi iflin içine girince, her fley
baflkalafl›r. 1984 Ölüm Orucu’na
iliflkin Kemal arkadafl›n söyledikle-
ri çarp›c›yd›. Ayn› fley bugün için de
geçerli? Tüm bedelleri göze alarak
direnmek mi, yoksa tredman› kabul
etmek mi iflçi s›n›f›n›n ç›kar›na?
Emperyalizmin tasfiye ve yoketme
plan› karfl›s›nda direniflin sürdüre-
memek mi Marksist-Leninstlik, di-
renmek mi? Kan›mca, hayat›n ken-
disi bu sorulara cevap vererek sürü-
yor zaten. 

Kemal: Gülnihal arkadafla da
sohbetimize katk›s› için teflekkür
ederek bu haftaki sohbetimizi de bi-
tiriyoruz. Gelecek haftaya kadar
hoflçakal›n. 
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Faflist genelgeye protesto
‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n gençli¤i takip ve bask›

alt›nda tutma genelgesi, Ankara Gençlik Derne¤i
taraf›ndan, 19 Ekim günü dernek binas›nda düzenle-
nen bas›n toplant›s›nda protesto edildi. 

Aç›klamay› yapan, Ankara Gençlik Derne¤i Bafl-
kan› Nurcan Temel, üniversiteli gençli¤in üzerindeki
bask›lara genelge sald›r›s› ile bir halka daha eklen-
di¤ini belirterek, flöyle dedi:

“F tipi üniversite gerçe¤i ete kemi¤e büründürülü-
yor. Gençlerin düflünmesi, üretmesi, paylaflmas› isten-
miyor. Biz, Ankara Gençlik Derne¤i olarak, akademik,
demokratik mücadelemizi sürdürece¤iz. Üretim payla-
fl›m çözüm için örgütlenmeye, halk için bilim halk için
e¤itim istemeye devam edece¤iz.”

Grup Yorum: Gecekondu 
halk›n›n yan›nday›z
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi önünde gecekondu

y›k›mlar›na karfl› yap›lan eylemde gözalt›na al›nan
Grup Yorum üyeleri için 20 Ekim günü bir bas›n aç›k-
lamas› yap›ld›. Grup Yorum ad›na ‹brahim Gökçek’in
okudu¤u aç›klamada, “20 y›ld›r bu bask›larla karfl›
karfl›ya müzik yap›yoruz, hak mücadelesi veriyoruz.
Bizim türkülerimizin gerçek kahramanlar›, villas›nda
flömine karfl›s›nda oturup ahkam kesenler de¤il, yok-
sul gecekondular›nda s›cak bir ekme¤i bölüflenlerdir.
Her zaman gecekondularda yaflamaya mahkum edil-
mifl olan halk›m›z›n yan›nda olaca¤›z" denildi. Gözal-
t›na al›nan Cihan keflkek ve Ali Arac› yaflad›klar›n› an-
latan konuflmalar yapt›.
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Kürt halk›n›n yaflad›¤› topraklar-
da, devlet askeri denetimi hemen tü-
müyle sa¤lam›flt›. Art›k Kürtler’e
yönelik politikan›n ana do¤rultusu,
Türkleflme’yi derinlefltirerek Kürt
kimli¤ini yoketmekti. Demokrat
Parti (DP) iktidar› döneminde bu po-
litika esas olarak sürdürülmekle bir-
likte, bu dönem Kürtler aç›s›ndan ne
özgürlükler, ne isyanlar aç›s›ndan
kayda de¤er geliflmelerin olmad›¤›
bir dönem oldu.

Ordu içindeki Kemalistler, 27
May›s 1960'ta gerçeklefltirdikleri as-
keri darbeyle, DP iktidar›n› devirdi-
ler, ülkenin yönetimine Milli Birlik
Komitesi (MBK) el koydu. 

fiimdi tarihin önündeki soru, 27
May›s iktidar›n›n, genel olarak ülke-
ye ve özel olarak Kürtler’e ne getire-
ce¤iydi? 

27 May›s ve Kürtler

Ülkemizi emperyalizme peflkefl
çeken, en küçük bir muhalefeti bile,
faflist bask› ve yasaklarla ezmeye ça-
l›flan DP iktidar›na son verilmesi,
ilerici bir hamleydi. Ordu içindeki
hiyerarfliye uymadan yap›lm›fl olma-
s›na ra¤men 27 May›s darbesinin ba-
flar›l› olmas›n›n nedeni, halk›n, ay-
d›nlar›n, gençli¤in DP iktidar›na kar-
fl› tepkisini yan›na alm›fl olmas›yd›. 

27 May›s iktidar›, yeni-sömürge-

cilik iliflkile-
rine, emper-
yalizme karfl›
köklü bir ta-
v›r alamad›,
ancak siyasi
hayat›n flekil-
lendiri lme-
sinde önemli
baz› düzenle-
meler yapt›.
1961 Anaya-

sas› bunun ifadesi oldu. Kemalistle-
r’in son kez iktidar olduklar› 27 Ma-
y›s iktidar›, siyasi hayata yar›-özerk
kurumlar, demokratik örgütlenme
özgürlü¤ü gibi kurum ve kavramlar›
getirirken, Kürtler’e iliflkin politika-
s›, Kemalist iktidar›n politikas›n›n
devam›ndan baflka bir fley olmad›.   

27 May›s iktidar›n›n Kürtler’e
karfl› ilk tavr›, ç›kard›klar› af kanu-
nunda görüldü. Tüm siyasi tutsakla-
ra af ç›kart›l›rken, önceki bölümde
ayr›nt›l› olarak anlatt›¤›m›z “49'lar
Davas›”ndan Kürt tutuklular, bu af-
f›n d›fl›nda b›rak›ld›lar. 

27 May›s iktidar›n›n Kürtler’e
iliflkin ikinci icraat› ise toplu gözalt›
operasyonu ve toplama kamp› olufl-
turulmas› oldu. Bölgelerinde etkili
olan toprak a¤alar›ndan, afliret reis-
lerinden, fleyhlerden ve Kürt ulusal-
l›¤› temelinde siyasi faaliyet içinde
oldu¤undan flüphelenilen toplam
485 kifli, 1 Haziran 1960’da, yani
darbeden sadece dört gün sonra, tu-
tuklanarak Sivas'ta aç›k arazide ku-
rulan bir kampa kapat›ld›lar.

“49'lar Davas›”n›, 27 May›s’›n
bu sindirme operasyonunun sonucu
olan “55'ler Olay›” izledi. 

Sivas'taki toplama kamp›na top-
lanan Kürt ileri gelenleri aylarca ifl-
kenceden geçirilerek sorguland›lar.
Bo¤az›na kadar la¤›m kuyular›na so-
kulanlar oldu.  

7 Ekim 1960 günü, 2510 No'lu
iskan yasas›na ek olarak ç›kar›lan
105 No'lu yasayla, gözalt›na al›nan-
lardan baz›lar› Kürtler’in hiç de ya-
banc›s› olmad›¤› mecburi iskanla
yeniden yüz yüze geldi. 1960 Aral›k
ay›nda 485 kifliden 55'i Antalya, ‹z-
mir, Burdur, Mu¤la, Afyon, 1sparta,
Manisa, Çorum ve Denizli'de mec-
buri iskana tabi tutuldular. 55'ler an-
cak iki y›l sonra topraklar›na geri dö-
nebildiler. 

Kemalist 27 May›sç›lar, yine eski
bir “Kemalist” takti¤i kullanarak, bu
gözalt›lar› ve mecburi iskan’›,
“a¤al›k, fleyhlik” düzenine karfl›ym›fl
gibi yans›tt›lar. Gerek MBK ad›na
yap›lan aç›klamalarda, gerekse de
gazetelerde yazd›r›lan yaz›larda, sü-
rekli buna vurgu yap›ld›. 19 Ekim
1960 tarihli Öncü Gazetesi’nde Ge-
nelkurmay eski Baflkan› Rag›p Gü-
müflpala'n›n flu sözleri yeral›yordu
örne¤in:

“fiarkta, a¤a, bey, fleyh denilen
35-40 kadar köye sahip kifliler, dere-
beylikler hala mevcuttur. (...) Bölge-
lerinde Türk harfleri ile tedrisata
muhaliftirler. Köylüyü her surette
bask› alt›nda tutarlar.

... Köylülerimiz Türklüklerini
müdriktirler. Kürtlük propagandas›
s›rf derebeyliklerinin devam edebil-
mesi için fleyh ve beyler taraf›ndan
halka yay›lmaktad›r.”

105 say›l› Sürgün Yasas›’n›n ge-
rekçesinde ise flöyle deniyordu:

“Sosyal birtak›m reformlar› ya-
pabilmek, ortaça¤›n Türkiye'de ya-
flayan düzenini y›kmak, a¤al›k ve
fleyhlik gibi müesseseleri yoketmek...
vatandafl›n sömürülmesine engel ol-
mak gayesiyle bu kanun ç›kar›lm›fl-
t›r.”

Bu sözlere bak›lacak olursa, Si-
vas’taki toplama kamp› ve mecburi
iskanla, iktidar köylüleri bask› alt›n-
dan kurtarmak gibi “halkç›” bir ifl
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yap›yordu. 

Oysa, mecburi iskana tabi tutulan
55 kifliden sadece 6’s› genifl arazi sa-
hibi olan a¤alard›. Di¤erlerinin ise
as›l niteli¤i, topraklar› de¤il, siyaset-
leriydi.  

Kürt, Rus, DP; bütün 
‘düflman’lar birarada
485 kiflinin toplama kamp›na top-

land›¤› operasyonun öncesinde, 31
May›s’ta Cumhuriyet Gazetesi’nde
Milli Birlik Komitesi kaynak göste-
rilerek yay›nlanan yaz›da, egemen
s›n›flar›n “düflmanlar›na vurmak”
için baflvurduklar› klasik bir takti¤in
örne¤ini görüyoruz: 

“Milli Birlik Komitesi'nin neflre-
dece¤i vesikalar, bir Kürdistan hü-
kümeti tesisi için DP grubu içinde
çal›flanlar varm›fl. Sab›k iktidar bun-
lara ve fieyh Said'in o¤lunun Rus ya-
p›s› ciple Do¤u'da propaganda yap-
mas›na göz yummufltur.”

Kürtler zaten suçlu; o anki önce-
likli hedefi olan DP’ye vurmak için
onlar› Kürdistan hükümeti kurmaya
çal›flmakla suçluyor, bir “Rus cipi”
kan›t›yla iflin içine anti-komünizmi
ve “Moskof düflmanl›¤›”n› kat›yor. 

MBK, iflbafl›na gelir gelmez tüm
muhaliflere veya muhalif olma po-
tansiyeli tafl›yan kesimlere karfl› bir
“temizlik operasyonu” bafllatt›.  235
general ve 5 bin subay resmen emek-
liye ayr›ld›. 147 profesör ve ö¤retim
üyesi üniversitelerdeki görevlerin-
den uzaklaflt›r›ld›. Bunlar›n bir k›s-
m›na karfl› kullan›lan suçlama da yi-
ne “Kürtçülük”tü. 

485 kiflinin gözalt›na al›nd›¤›
operasyon da muhtemel bir Kürt
muhalefetini bafltan sindirmeyi
amaçl›yordu. MBK, Irak ve ‹ran'da
yükselen Kürt Ulusal Hareketi’nin
Türkiye Kürdistan›'ndaki etkilerini
k›rmak istiyordu. Çünkü ayn› dö-
nemde özellikle Irak Kürdistan›'nda
Molla Mustafa Barzani önderli¤inde
yürütülen ulusal mücadele Türkiye
Kürdistan›'n› da etkilemekte, s›n›r
bölgelerinde Hakkari, Van, Siirt,
Mardin, Diyarbak›r gibi yerlerde
Barzani'ye fiili destek verilmektey-
di. MBK yetkilisinin yukar›da sözet-

ti¤imiz aç›klamas› flu sözlerle biti-
yordu: “Türkiye'nin bütünüyle yal-
n›z Türkler’in vatan› oldu¤u, baflka
gayeler tafl›yan birkaç kifliye benim-
setilecektir.”

Nas›l benimsetilece¤i ise Sivas
Toplama Kamp›’ndaki iflkencelerle
ve mecburi iskanla görülüyor.  

Burada ilginç bir di¤er nokta,
sürgün edilenlerden 54'ünün De-
mokrat Partili, birinin ise Cumhuri-
yetçi Köylü Millet Partisi'ne üye ol-
mas›yd›. Çünkü Kürt ileri gelenleri,
önceki bölümde de sözetti¤imiz gibi,
Kemalist iktidar›n bask› ve katliam-
lar›na karfl›, DP’ye büyük bir destek
vermifllerdi. Ne var ki, egemen s›n›f-
lardan medet umman›n karfl›l›¤›n›
birkez daha trajik bir flekilde ödü-
yordu Kürtler. DP’nin ipine sar›l-
mak, onlara bir fley kazand›rmad›¤›
gibi, DP’yi desteklemifl olman›n fa-
turas›n› ödüyorlard›. 

27 May›s iktidar›n›n, o dönem
“55 A¤a olay›” olarak adland›r›lan
bu operasyonda ciddi bir yan›lg›s›
vard›. ‹ktidardakiler, Kürt ulusal ha-
reketini, eskiden oldu¤u gibi, afliret
reislerinin, a¤alar›n k›flk›rtt›¤›n› dü-
flünüyorlard›. Oysa bu süreç art›k
afl›l›yordu Kürt halk› içinde. Kürt
egemenleri 50’lerden itibaren ege-
men s›n›flarla bütünleflmeye yönel-
mifllerdi ve art›k Kürt ulusall›¤›nda
Barzani, sol düflünceler öncelikli et-
kenler olarak öne ç›k›yordu. 

Nitekim, iki y›l sonra, iktidarlar,
sürgüne yollad›klar›n›n bir k›sm›n›n
de¤iflen süreçle birlikte devletin ya-
n›nda yeralm›fl veya almakta oldu-
¤unu görerek, 55'lerin sürgününe
son verdiler.  

Kürt de¤il Türksün... Kürt 
de¤il Türksün... Kürt de¤il..

1960 politik devrimiyle birlikte
yap›lan bir dizi demokratik aç›l›ma
karfl›n “Türklefltirme” program› h›-
z›ndan hiçbir fley kaybetmeden de-
vam ettirildi. Kürtçe insan ve köy
isimlerinin de¤ifltirilmesi, 1920’lerin
sonunda yap›lan “Vatandafl Türkçe
konufl” kampanyas›n›n yeniden gün-
cellefltirilmesi, Kürtçe konuflana pa-
ra cezas› verilmesi, asimilasyonu ta-

bana indirmek için yat›l› bölge okul-
lar›n›n kurulmas›, Kürdistan'a yay›n
yapan radyo istasyonlar›n›n aç›lma-
s›, 27 May›s iktidar›n›n gündeme ge-
tirdi¤i bafll›ca uygulamalar oldu. 

27 May›sç›lar, Türk Tarih Tezi ve
Günefl-Dil Teorisi çerçevesinde bafl-
lat›lan faaliyetleri de yo¤unlaflt›rarak
bu konudaki yay›nlara, propaganda-
ya büyük önem verdiler.  

Bilimin, tarihin çarp›t›lmas›yla
Kürtler’in Kürt olmad›¤›n›n, aslen
Türk oldu¤unun kan›tlanmaya çal›-
fl›ld›¤› bu tür yay›nlardan M. fierif
F›rat'›n “Do¤u ‹lleri ve Varto Tarihi”
isimli ve ilk bask›s› 1949’da yap›l-
m›fl olan kitab›, 1961’de tekrar bas›l-
d›. Bu kez kitaba bizzat Milli Birlik
Komitesi ve Devlet Baflkan› Orge-
neral Cemal Gürsel bir “sunufl” ya-
zm›flt›. Sunufl, inkar ve asimilasyo-
nun özeti niteli¤indeydi. 

“... Bugün ikinci bask›s› yap›lan
bu eserin bütün Türk ayd›nlar› tara-
f›ndan okunmas› büyük faydalar
sa¤layacakt›r. Çünkü bu eser, Do¤u
Anadolu'da oturan, Türkçe’ye ben-
zemeyen bir dil konufltuklar› için
kendilerini Türk’ten ayr› sayan... va-
tandafllar›m›z›n su kat›lmam›fl Türk
olduklar›n› bir defa daha ispat et-
mektedir. Nem de inkâr›na imkân b›-
rakmayan ilmi deliller ile... Dünya
yüzünde 'Kürt' diye adland›r›labile-
cek müstakil hüviyetli bir ›rk yok-
tur... asl› astar› olmayan propagan-
dalara kanm›fl, aldanm›fl, neticede
yollar›n› flafl›rm›fl Do¤u Türklerinin
kendilerini ayd›nl›¤a ç›karacak bu
kitab› dikkatle okumalar› laz›md›r.”
(Do¤u ‹lleri ve Varto Tarihi, syf. 3-4)

Ayn› Cemal Gürsel, ayn› gün-
lerde Stockhollm Dagens Nyheter
Gazetesi’ne verdi¤i bir demeçte de
flöyle diyordu:

“E¤er yola yordama gelmezler-
se, da¤l› Türkler (Kürtler) rahat
durmazlarsa, ordu, flehir ve köyleri-
ni bombalay›p y›kmakta, tereddüt et-
meyecektir. Öyle bir kan gölü ola-
cakt›r ki, onlar da ülkeleri de yok
olacakt›r.” (16 Kas›m 1960, Akta-
ran; Türk Tarih Tezi... ve Kürt Soru-
nu, ‹smail Beflikçi, syf. 197)

Böylelikle politika Gürsel’in a¤-
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z›ndan özetlenmifl oluyor; Kürt de¤il
Türksün. E¤er hala “Kürt’üm” de-
mekte ›srar edersen.... kan gölü için-
de bo¤ar›z! Onbinlerce Kürt’ün öl-
dürüldü¤ü katliamlar, egemen s›n›f-
lar›n elindeki en büyük gözda¤› ara-
c›yd› hala. 

Gürsel’in “sunufl” yazd›¤› türden
kitaplar, tezler, 1960’lar›n bafllar›nda
birbirini izledi. 1963’te yay›nlanan
“O Türk'tür Kürt De¤il” adl› kitap
da bunlardan biriydi. Mehmet Tevki-
fo¤lu taraf›ndan yaz›lan bu kitab›n
baz› bafll›klar›n› aktarmak, kitab›n
niteli¤ini de anlatmaya yeter san›r›z:

“Türk Kürt ‹kili¤i Yoktur, Kürt
Diye Bir Varl›k Tan›may›z”, “Kürt
Laf›n› Vaktiyle ‹cad Eden Ermeni-
lerdir”, “Kürt Lakab›n› Tafl›yan
Türklerin Geçmifli”, “Kürt Lakab›n›
Tafl›yan Türkler, Ermeniler’i Nas›l
Ma¤lup Ettiler”, “Do¤ulu Gençler
Okuyup Atatürk ‹lkelerini Kavray›n-
ca Do¤u ‹lleri Cennete Dönecektir”
(Akt. Sosyalizm ve Topl. Muc. An-

siklopedisi, Cilt 7, syf. 2127)

27 May›sç›lar taraf›ndan yo¤un-
laflt›r›lan Kürt kimli¤i ve dilini yo-
ketmeye yönelik kampanyan›n bir
baflka aya¤› da “Vatandafl Türkçe
Konufl” ça¤r›lar›yd›. Bu dayatma,
Kürt halk›na karfl› oldu¤u kadar
özellikle ‹stanbul ve Ege'deki Erme-
ni, Rum ve Yahudi halka da karfl›yd›.
Kampanya çerçevesinde otobüsler-
de, trenlerde, vapurlarda, kahveha-
nelerde bildiriler da¤›t›l›yor, afifller
as›l›yor, resmi kurumlara uyar›c›
levhalar as›l›yordu. Türkçe d›fl›nda
bir dil kullananlar horlan›yor, afla¤›-
lan›yordu. 

Dilini kaybeden bir halk›n, en
önemli direnifl mevzisini ve kimli¤i-
nin en önemli parças›n› kaybedece-
¤ini bilen flovenist iktidarlar,
1950’ler, 60’lar boyunca, özellikle
buna yo¤unlaflt›lar. 

Da¤ Tafl 
Türkçelefltiriliyor

27 May›s iktidar›n›n Kürt
kimli¤ini yoketmek için gün-
deme getirdi¤i kampanyalar›n
birisi biterken hemen bir yeni-
si bafll›yordu. Herkesin sadece
Türkçe konuflmas› için, kulla-
n›lan yer isimlerinin de Türk-
çe olmas› gerekiyordu elbette.
27 May›s iktidar›, 1961 y›l›n-
da ç›kard›¤› 1587 say›l› yasa-
yla, Kürtçe, Rumca ve Erme-
nice olan köy, bölge ve insan
isimlerinin de¤ifltirilerek yeri-
ne Türkçe isimler verilmesini
kararlaflt›rd›. 

1587 say›l› yasaya göre;
“Kürtçe ve Ermenice olan
köy, m›nt›ka ve insan isimleri
Türk milli kültürüne, örf ve
adetlerine, ahlak kurallar›na
uygun düflmüyor, bu durum
kamuoyunu incitiyor”du.
Devlete göre Ermeniler’in ve-
ya Kürtler’in oturdu¤u bir kö-
yün yüzy›llard›r bu halklar›n
dilinden olan ismi de¤ifltirilin-
ce oradaki halk incinmiyor
ama bu isimlerin varl›¤› “ka-
muoyunu incitiyor”du. Kamu-
oyu dedikleri, flovenist devlet-

ten baflkas› de¤ildi. 

Yasada ve buna ba¤l› ç›kar›lan
yönetmelikte isimlerin nas›l de¤iflti-
rilece¤i, Türkçe adlar›n nas›l konula-
ca¤› da karar alt›na al›nm›flt›. Yeni
isimlerin konulmas› da halka b›rak›l-
mayacak, isimleri “devlet” koya-
cakt›. 

Nüfus müdürlüklerinde oluflturu-
lan komisyonlar, insanlar›n, yerle-
flim yerlerinin isimlerinin, “Türk
milli kültürüne, ahlak kurallar›na,
örf ve adetlerine uygun olup olmad›-
¤›na” karar veriyor, “uygun olma-
yan” isimler de¤ifltiriliyordu. 

Kürt halk›n›n örf ve adetleri, gu-
ruru, de¤erleri hiçe say›larak, afla¤›-
lanarak kaç yüzbin Kürt’ün ismi de-
¤ifltirildi bilinmiyor. Ama de¤ifltiri-
len köy, ilçe ve il isimlerinden baz›
örnekler verebiliriz. 

Bedlis: Bitlis
Amed: Diyarbak›r
Pasür: Kulp

G›remori: Sivrice

Papflen: Yumurtatepe 

Elaziz: Elaz›¤
Sert: Siirt
D›r›jka: Demirkap›

Cipak: K›rkgöze

Deflt: Geyiksu

Arxa: Akçada¤

Geliye pira: Kocada¤ 

Çapakçur: Bingöl
fiebo: Güvenli 

Darahene: Genç

Yekmal: Çukurçay›r 

D›ri: Çobançeflmesi

Gamiflvan: De¤irmendüzü 

Çelan: Gürkaynak
Sepnat:Domluca 

Hezex: ‹dil
Zexçi: Ya¤l›ca

Dergule: Kumçat›

B›ava: Görmeç

Bec›rman: Vergili 

Berçenek: Tarlac›k

(Özgür Bak›fl, Kürtler Hiç ‹nkar
Edilmemiflmifl, 26 Haziran 1999)
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Molla Mustafa ve Mesut Barzani
Irak’ta Barzaniler’in önderli¤indeki

Kürt ulusal hareketi, özellikle Türki-
ye’deki Kürt isyanlar› bast›r›ld›ktan

sonra, Türkiye’deki  Kürtler’i etkileyen
belli bafll› ulusal motiflerden biriydi.

Bu nedenle Irak’taki Kürt mücadelesi-
nin geliflti¤i her döneme, Türkiye’de
de Kürtler’e yönelik gözalt›, sürgün

operasyonlar› efllik etmifltir.
1970’lerde ülkemizde devrimci

mücadelenin geliflimiyle birlikte
Barzani hareketinin Türkiye’deki

Kürtler üzerindeki etkisi azalm›flt›r. 
Barzani hareketinin bugün geldi¤i
nokta ise Kürtler’in bir kesimince

“cazip” görünse de, art›k Barzani’nin
etkisinde çizilecek her yol, yaln›zca

halklar›n felaketine giden bir yol olur. 



Bugün bizim Diyarbak›r, Gür-
kaynak, Kulp, ‹dil, Bingöl diye bil-
di¤imiz yerlerin ad› bir zamanlar öy-
le de¤ildi. Yüzy›llarca kullan›lan
gerçek isimleri, devlet zoruyla de-
¤ifltirildi. Ve o flehirlerin, o insanla-
r›n kültürüyle, kimli¤iyle ilgisiz
isimler konuldu. 

Asimilasyonu daha etkili k›lmak
için devletin elindeki her türlü im-
kan seferber ediliyordu. Bunlardan
biri de '60'l› y›llar›n sonlar›nda Di-
yarbak›r, Van, Erzurum, Kars, Ma-
latya ve Gaziantep'te TRT'nin güçlü
vericilere sahip radyo istasyonlar›-
n›n kurulmas› oldu. Art›k devlet
“Türkçe konufl, Türkçe dinle!” di-
yordu. Ve baflka da bir seçenek b›-
rakm›yordu. 

359 No’lu TRT yasas›na göre,
TRT'nin yay›n ilkelerinden biri
“Türk milliyetçili¤inin hizmetinde
olmak”t› zaten.  

Nüfusun ezici ço¤unlu¤unun
Kürt oldu¤u ve Kürtçe konufltu¤u bir
yerde, Türkçe yay›n yapan radyola-
r›n kurulmas›yla aç›k olarak dayat›-
lan fluydu; “Anadilin Kürtçe olabilir
ama sen benim iste¤im do¤rultusun-
da Türkçe yay›nlar› dinlemelisin.
Haber, flark›, türkü dinlemek istiyor-
san Türkçe ö¤renmek zorundas›n.!”
Ayn› dayatma elbette “okula gitmek
istiyorsan, gazete kitap okumak isti-
yorsan, bunlar› hep Türkçe yapacak-
s›n” diye hayat›n her alan›na yay›l-
m›flt›. 

Kürdistan'da radyo istasyonlar›-
n›n kurulmas›yla, Irak Kürdista-
n›'ndan ve Sovyetler Birli¤i'nden
(Erivan Radyosu) yap›lan Kürtçe ya-
y›nlar› engellenmek için de bir çok
yöntem gelifltirildi. Bu yay›nlar› tek-
nik olarak engellemenin yan›nda,
dinleyenlere karfl› her türlü bask›, ifl-
kence de uygulan›yordu zaten.

Mahrumiyeti istismar:
Yat›l› Bölge Okullar›

Yat›l› Bölge Okullar›, 2. Abdül-
hamid Dönemi’nde hayata geçiril-
mek istenen ama istenilen sonucu
alamad›¤› için kapat›lan afliret mek-
teplerinin bir devam› niteli¤indeydi. 

Kürt isyanlar›n›n bast›r›lmas›n›n
hemen ard›ndan ayn› uygulamaya
tekrar baflvuruldu. ‹lk özel yat›l›
okullar, 1950'li y›llar›n bafl›nda ku-
rulmaya baflland›. 

Yat›l› Bölge ‹lkokullar›’n›n ku-
rulmas›na dayanak oluflturan 222 sa-
y›l› ‹lkö¤retim ve E¤itim Kanu-
nu'nun 6. ve 9. maddelerinde flöyle
deniyordu:

“Do¤u ve Güneydo¤u illerimizin
mahrumiyet bölgelerinde kurulmak-
ta olan Yat›l› Bölge ‹lkokullar›, okul-
suz köy çocuklar›n› okula kavufltur-
mak, Türk dilini ve kültürünü yay-
ma faaliyetine yard›mc› olmak...
amac› ile geçirilen ilkö¤retim ku-
rumlar›d›r.” (Ak., ‹smail Beflikçi Do-
¤u Anadolu'nun Düzeni, 11. s. 552)

27 May›s sonras› yat›l› bölge
okullar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›na da
h›z verildi. 

Devletin Kürdistan'daki yoksul
ailelerin çocuklar› okusun, mahrum
kalmas›nlar düflüncesiyle bu okullar›
açt›¤›n› ileri sürmek çok safdil ve
zorlama bir yorum olur. Çünkü '70'li
y›llara gelindi¤inde Bölge Yat›l›
Okullar›’n›n say›s› 70’e ulaflm›flt› ve
bunlar›n 60'› Türkiye Kürdista-
n›'ndayd›. (Keza bugün de 70 adet
Yat›l› ‹lkö¤retim Bölge Okulu ve 30
Pansiyonlu ‹lkö¤retim Okulu, “böl-
gede”dir. “Bölge” d›fl›nda sadece
birkaç tane benzeri okul vard›r.)

Örne¤in: “154 bin nüfuslu ve %
76's› okuma-yazma bilmeyen Bitlis'te
üç tane Bölge Yat›l› ‹lkokulu oldu¤u
halde, 442 bin nüfuslu ve % 65'i oku-
ma-yazma bilmeyen Kastamonu'da
hiç yoktur...” (Agk. syf. 553)

Yat›l› Bölge Okullar›’nda amaç
çok aç›kt›r. Yasada da zaten aç›kça
ifade edilmifltir. “Kürdistan'daki il-
çelere da¤›lm›fl 'Yat›l› Bölge Okulla-
r›... kelimenin gerçek anlam›yla
'Türklefltirme' kamplar›d›rlar. Kü-
çük yaflta ailelerinden bu yolla ko-
par›lan Kürt çocuklar›, buralarda
her yönüyle ulusal benliklerinden
ar›nd›r›l›rlar. Kürtçe konuflmak ve
Kürt say›lmak afla¤›lat›c› bir olgu
olarak kafalara kaz›n›r. E¤itimin te-
meli ifrada vard›r›lan Türk floveniz-
mine dayan›r. Böylece Kürt çocukla-

r›n›n ulusal kiflilikleri ve düflünce
yap›lar› daha bafltan yokedilerek,
ezen ulus flovenizmine uygun biçim-
lenmifl kafalar yarat›lmas› amaçla-
n›r.” (Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Cilt:2 syf.
847)

27 May›s iktidar›n›n Kürtler’e
karfl› politikalar› böyle olmakla bir-
likte, yine 27 May›s iktidar›n›n yap-
t›¤› 1961 Anayasas›’n›n sa¤lad›¤›
nisbi demokratik ortamdan elbette
Kürtler de yararlanacaklard›. 

Önce T‹P çevresinde, ard›ndan
FKF çevresinde geliflen örgütlenme-
ler ve devrimci mücadele, Kürt
gençli¤ini, ayd›nlar›n› da etkileye-
cek ve 1960’lar›n sonunda, 1970’li
y›llarda Kürtler aç›s›ndan ulusal so-
runun ele al›n›fl› art›k temelli biçim-
de de¤iflecekti...
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1961 Anayasas›’n›n getirdi¤i
nisbi demokratik ortam, Kürt
düflman›, flovenist 27 May›s ikti-
dar› hiç istemese de, elbette Kürt
halk›n›n da ifline yarayacakt›. 
1967’de düzenlenen Do¤u
Mitingleri’nin yaratt›¤› ortamda,
Ankara’daki bir k›s›m Kürt
ö¤renci ve ayd›nlar  da 18 Kas›m
1967’de bir yürüyüfl düzenleye-
rek “Do¤u Sorunu”na dikkat çek-
tiler. “Do¤u”daki sefaleti ve jan-
darma bask›s›n› protesto ettiler. 
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“Solda parti ve birlik tart›flmala-
r›”, 12 Eylül’den bu yana hiç bit-
mez. Alt›nda da, 12 Eylül’ün ve
1980’ler sonundaki karfl›-devrimle-
rin, solun bir kesimi üzerinde yarat-
t›¤› ideolojik tahribat yatar. Bu ya-
n›yla zemin bafltan “sakatt›r”, yenil-
ginin yaratt›¤› sa¤c›laflma temelin-
dedir.

D‹SK’in ça¤r›s› ile 14-15 Ekim
tarihlerinde Bolu Koru Otel’de ya-
p›lan ‘Türk Solunun Gelece¤i’
toplant›s› da bu zeminde, hatta daha
sa¤d›r. Toplant›ya ça¤r›lanlar, sonuç
bildirgesi, D‹SK yöneticilerinin ko-
nuflmalar› dikkate al›nd›¤›nda, ta-
sarlanan›n “AB’ci bir CHP” çizgisi
oldu¤u görülmektedir.

Toplant›n›n iddias›; “solun birli-
¤ini sa¤lamak, solu alternatif bir ç›-
k›fl yapmak ve iktidara tafl›mak”.
Sürecin genifl kat›l›mla devam ede-
ce¤i söylenen sonuç bildirgesinde;
“solun kendi içinde ayr›flma ve bö-
lünme yerine paylaflma ve dayan›fl-
mayla birlikte ileriye yürüyebilece-
¤inin görüldü¤ü; AB ile müzakere
sürecinin ortaya ç›kard›¤› yeni ko-
flullar› da dikkate alarak halka
umut ve heyecan verecek siyasal
iradenin soldan ç›kmas› gerekti¤i;
soldaki tüm birikim, deneyim, ör-
gütlülük ve faaliyetlerin da¤›n›kl›k-
tan kurtar›larak ortaklaflt›r›lmas›-
n›n hedeflenmesi gerekti¤i; toplan-
t›n›n bu yolda at›lan somut ve do¤-
ru bir ad›m oldu¤u” gibi noktalara
yer veriliyor.

‘Solun gelece¤i’ kimlerle 

tart›fl›l›yor ve ‘hangi   sol’?

Toplant›ya bak›ld›¤›nda, a¤›r-
l›kl› olarak sosyal demokratlar›,
burjuva bas›n›n vitrinlerine yer-
lefltirilmifl “solcu yazarlar›” ve
kendisini sosyalist olarak ifade
eden kimi isimleri görüyoruz.

Toplant›ya kat›lanlardan Bir-
gün Yazar› R›dvan Akar’a göre;
“bir milad” olan toplant›, “ilk
kez” sosyal demokratlarla sosya-

listleri bir masa etraf›nda bulufltur-
mufl! (Aman ne güzel, bir ‘Avrupa
Partisi’ ç›kar art›k buradan; “Ben
bir Avrupa Birli¤i taraftar›y›m. Oh
be! Öyleyim” diyen R›dvan Akar da
partisine kavuflur!) 

Peki toplant›ya kat›lanlar, bugü-
ne kadar sol ad›na hangi düflünce
üretkenli¤ini” ortaya koymufllard›r?
Hangisi sisteme karfl›d›r? Sol birlik
için, özellefltirme savunucular›ndan
devlet kapitalizmini savunanlara
uzanan bir çizgi, nas›l bir sol’dur?
Sol bir “ç›k›fl”tan sözedenler, gerek
sendika olarak, gerek ayd›nlar ola-
rak önce solun mücadelesinin için-
de bir yeralmalar› gerekmez mi? 

Sol için çok temel noktalar var-
d›r, bunlar ‘her fleye ra¤men birlikte
yürünmesine’ izin vermeyen k›stas-
lard›r. Örne¤in, sol kapitalizme kar-
fl›d›r, emekten, halk›n iktidar›ndan
yanad›r. Örne¤in sol, emperyalizme
karfl›d›r, ba¤›ms›zl›ktan yanad›r. 

Ne D‹SK için ne de toplant›da
ad› geçenler için bu k›staslardan sö-
zedilmesi mümkün de¤ildir. Elbette
bu tabloda sol kavram›n›n çarp›t›l-
m›fl olmas› önemli yer tutmaktad›r.
Örne¤in, kendine sosyalist diyenler
dahi, klasik sosyal demokratl›kla
dahi alakas› olmayan CHP’yi de,
IMF’ci Kemal Dervifl’i de ayn› kav-
ramla tarif edebilmektedirler. Bu
çarp›kl›k sonucudur ki, toplant›dan;
“Hepsi ‘sol’dan konufltu¤unu söyle-
yenler, küreselleflmeden özellefltir-
meye, AB’den ulus devlete kadar
pek çok konuda öyle farkl› yerlere

savrulmufltu ki, ‘sol’ tarif edilemez
hale gelmiflti” (Can Dündar 18
Ekim Milliyet) gözlemi ç›k›yordu. 

Avrupa Birlikçilik, emperyaliz-
min program›n› sol ad›na uygula-
makla ayn› anlamdad›r. Özellefltir-
me politikalar›n› emperyalizmden
(dolay›s›yla AB’den) ayr› ele al›fl,
ona keza. Yoksulluktan, emek poli-
tikalar›ndan sözediliyor. ‹yi güzel!
Peki, anti-emperyalist olunmadan
bu sömürüye nas›l karfl› ç›k›lacak?
Sermayenin egemenli¤ine yani pa-
zar ekonomisine, kapitalizme cep-
heden tav›r almadan yoksullu¤a
karfl› politikalar nas›l uygulancak? 

S›n›f sendikac›l›¤›n› terkeden,
burjuvazinin iflçi s›n›f› saflar›na bir
hastal›k gibi bulaflt›rd›¤› “ça¤dafl
sendikac›l›k” yolunda yürüyen
D‹SK’in öncülük edece¤i (tabii bu
gücü varsa!) parti de, elbette s›n›fsal
temelde olmayacakt›r. Sendikalar
siyasetin içinde yeralmal›d›rlar.
Ama bu siyaset burjuva siyaseti de-
¤il, iflçi s›n›f›n›n devrimci siyaseti
olmal›d›r. Ancak, amaç aç›kça ifade
edilmektedir. Amaç, iflçi s›n›f›n›n
mücadelesini büyütmek ve iflçi s›n›-
f› ideolojisini iktidar yapmak de¤il,
“solu seçim alternatifi yapmak”. 

Yürüyüfl’ün 20. say›s›nda ifade
etti¤imiz gibi; “Anlafl›lan o ki, Çe-
lebi’nin hayalinde ‹talya’daki ‘zey-
tin dal›’ ittifak› veya Brezilya’daki
Lula modeli var.”

Koflullar›n farkl›l›¤›n› haydi bir
yana b›rakt›k, tutal›m ki Lula gibi

hükümet oldunuz; Lula’n›n IMF
program› uygulayarak k›sa süre-
de emekçileri karfl›s›na almas›n-
dan farkl› bir sonuç mu olacakt›r?
Hay›r! Derdimiz kapitalist çark›
k›rmak de¤il, restore etmek di-
yorsan›z, o zaman sol ad›na söy-
lenecek bir fley zaten yoktur. An-
cak, sol görünümlü AKP olunur
ki, bu halk› aldatmak, sol ad›na
sömürü ve zulüm politikalar›n›
sürdürmektir. Sosyal demokrat›n-

halk›n
Cephesi DİSK ‘Koru Toplantısı’ ve

solda ‘yeni parti’ arayışı
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dan, “sosyalist” etiketli partilere ka-
dar bugün birçok Avrupa ülkesinde
bunlardan bolca var.

Bu arada, ülkemiz ayd›nlar›n›n,
sol sendikalar›n, dünyan›n her ye-
rindeki düzeniçi geliflmeden etkile-
nip bir tek Türkiye’den, bu ülkenin
kavga dolu tarihinden etkilenmeye
kendini kapatmas› ayr› bir tart›flma.

‘Sol Vitrin’ Olmak!

D‹SK ve giriflim , bu haliyle; de-
mokrasicilik oyunun aksayan sol
aya¤›na talip olma niyetindedir. Bu
nedenle burjuva bas›n D‹SK’in giri-
flimine “önem verdi”. Sol, emperya-
lizmin dünya çap›ndaki politikalar›
ve iflbirlikçi burjuvazinin istedi¤i
kal›plar içinde kald›kça, bu ilgiye
mazhar olabilir. Ama sol olamaz. 

Dönek solcusundan liberaline
kadar kimi köfle yazarlar› konuyu
ele alan yaz›lar yazd›lar ve yönlen-

dirme giriflimlerine flimdiden baflla-
d›lar. D‹SK’in “fabrikam› seviyo-
rum” pankartlar› nas›l ki, burjuva
bas›n taraf›ndan alk›fllanm›fl ve
ad›nda devrimci kavram› olan bir
sendikan›n bu noktaya gelifli “ör-
nek” olarak sunulmuflsa, her fleyiyle
düzene oturacak bir D‹SK ve çevre-
sinde toplanabilecek “sosyalistler”
de, örnek olacakt›r sistem için.

Örne¤in yazanlardan biri eski
MHP’li yeni liberal Taha Akyol’du.
(18 Ekim, Milliyet) 

Akyol giriflimi överken, hareket
noktas› düzen cephesinden oldukça
yerindeydi. Gerçek sol politikalar›,
halk›n iktidar›n› alk›fllamayaca¤›
düflünüldü¤ünde, bu övgüler dikkate
de¤erdir. Akyol, düzenin bir sol vit-
rine ihtiyac›n› bildi¤i, halk›n sömürü
düzeninden duydu¤u hoflnutsuzlu-
¤un yine düzeniçinde eritilmesi yani
“istikrar” için bunun gerekli oldu¤u
bilinciyle hareket etmektedir. 

D‹SK “Alternatif Ç›k›fl›” 

‹flçi S›n›f›nda ve 

Devrimde Aramal›d›r

D‹SK, böyle bir giriflim yerine,
her fleyden önce devrimci s›n›f sen-
dikac›l›¤› yapmal›, yüzünü iflçi s›n›-
f›na ve devrimcilere dönmelidir.
Aranan ç›k›fl ve gerçek alternatif
buradad›r. Sendikal misyonunu bir
kenara b›rakm›fl, özellefltirmelerden
grevlerin yasaklanmas›na, iflçi s›n›-
f›na yönelik IMF patentli sald›r›lar-
dan iflten ç›karmalara kadar hiçbir
sald›r› karfl›s›nda direnifl barikat›
kuramam›fl bir D‹SK, hiçbir politi-
kas› ile “halka umut ve heyecan ve-
recek siyasal irade” gösteremez. 

“D‹SK, ‘alternatif bir parti’ ko-
nusu yerine ‘alternatif sendikac›-
l›k’ aray›fl›na girse, (ki bu s›n›f
temelinde devrimci sendikac›l›kt›r)
bu, daha isabetli bir politika olur.
D‹SK’in bugün ona ihtiyac› var.”

ÖDP’nin gazetesi Birgün’ün
‘köfle yazar›’ Bülent Forta, 17 Ekim
tarihli yaz›s›nda, solun kafa yorma-
s› gereken yeni bir konuyu tart›fl›-
yor; sermaye birikimi. 

Kapitalizmin, burjuvalar›n soru-
nu olan sermaye birikimi ile solun
ne ilgisi olabilir diye düflünenlerin,
yaz›da sol ad›na bulabilece¤i bir
cevap yok ama IMF borçlar›n›n
ödenmesini de¤il, uygun ödeme
plan› ç›kar›lmas›n› öneren refor-
mizmin varabilece¤i nokta aç›s›n-
dan bolca malzeme var. 

Neymifl; sol y›llarca ülke tahlili
yaparken, sermaye birikiminin ye-
tersizli¤ini tespit etmifl, bunun yo-
laçt›¤› oligarflik yap›y› tahlil etmifl
ama bu birikimi sa¤lamaya kafa
yormam›fl! Nas›l da düflünmemifl
sol! Oysa burjuvazi için sermaye
birikiminin yollar›n› göstermeli,
kapitalist sistemi güçlendirmek için
elinden geleni yapmal›yd›! “Serma-
ye birikiminin ne tür sektörel önce-
likler, stratejik tercihler üzerinden
sa¤lanmas› gerekti¤i” üzerine kafa

patlatmal›yd›! Örne¤in, Koç’un
otomotiv sektörü mü, yoksa Zor-
lu’nun elektroni¤i mi? Tabii bu ara-
da, hakk›n› yemeyelim, soruna
“sol”dan bak›yor ya; “biriken ser-
maye adil gelir bölüflümüyle para-
lel gitmeliymifl”...

Kapitalizmin iç çeliflkilerini tah-
lil eden ama asla kapitalizmin so-
runlar›n›n çözümüne kafa yorma-
yan Marks’›n kemikleri s›zlam›fl
m›d›r bilemeyiz ama burjuva s›n›f›-
n›n varl›k flart› olan sermaye biriki-
minin kapitalizm içinde adil da¤›-
t›ld›¤›na tan›k olmad›k. Yok, “öz-
gürlükçü sosyalizmi” kurup “adil
da¤›t›m” yapmay› düflünüyorsa ya-
zar; o zaman da, bu nas›l sosyalizm
ki, burjuva s›n›f›n›n temel sorunla-
r›n› çözerken, halka da sus pay› ola-
rak “da¤›t›m” yap›yor, diye sorulur.

Forta, sorunu demokrasi ile de
do¤rudan ilintili olarak tarif ediyor.
Amaç öyle ulvi ki, nas›l kafa yor-
maz sol! ‹yi de, zaten o “demokra-
siyi” Avrupa Birli¤i getirmeyecek
miydi? Demokratik devrim de ta-

mamd›; neden kafa yoruyorsunuz
bu kadar? Sermayenin yo¤unlafl-
mas› ile geliflece¤ini söyledi¤i de-
mokrasi, Avrupa emperyalist de-
mokrasisi olmas›n. Tabii o Avrupa-
n›n bu sermayeyi nereden biriktir-
di¤i, ba¤›ms›zl›k düflünesini çoktan
defterden silmifl “ak›ll› solcu”nun
kafa yoraca¤› konu de¤il.

Solun de¤il kapitalistlerin kafa
yormas› gereken bir sorun olan ve
solun onun birikimini sa¤lama de-
¤il ama tahakkümüne son verip,
sermayenin devlet ayg›t›n› parçala-
yarak, ekonomiyi sosyalist temelde
inflaa etmesiyle, eminiz ki Forta da
kafa yormaktan vazgeçecektir. 

Bu arada, bu yaz›n›n, burjuva
ekonomistler ve devlet kapitalizmi
savunucular›n›n “yabanc› sermaye”
tart›flmalar› ile zamandafl olmas› ve
Murat Belge’nin, 'yabanc› sermaye
düflmanl›¤›n›' faflizan bir tav›r ola-
rak nitelemesi aras›nda bir ba¤ var
m›d›r acaba? Hem de yak›ndan;
Y›llarca Birikim’den (daha çok da
Belge’den) ideolojik g›das›n› alan
DY’liler, anlafl›lan AB’ci Bel-
ge’den beslenmeyi sürdürüyor.

‘Sol’ sermaye birikimine kafa yormal›ym›fl!



‹nsan Haklar› Derne¤i (‹HD)
Bingöl fiubesi’ne 2 Temmuz tari-
hinde yap›lan faflist sald›r›ya ilifl-
kin yap›lan suç duyurusu, Bingöl
Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan
reddedildi. ‹HD’ye sald›r›y› so-
ruflturma gere¤i bile duymayan sav-
c›l›¤›n gerekçesi ise faflistlerin, linç
güruhunun kimden güç ald›¤›n› ve
Türkiye’de hukuk gerçe¤ini gösterir
nitelikteydi.

fiöyle diyordu Bingöl Cumhuri-
yet Savc›l›¤› red gerekçesinde: 

“Suç tarihinde Bingöl ili Genç
ilçesi Suveren köyü yak›nlar›nda,
PKK militanlar› taraf›ndan bir tre-
ne sald›r› düzenlenerek 5 güvenlik
görevlisinin flehit edildi¤i ve ‹nsan
Haklar› Derne¤i kurucusu ve eski
yöneticisi olan kifliler gibi halkta da
mevcut olan derne¤in terör örgütü-
nün savunuculu¤unu yapt›¤› yönün-
deki ciddi kayg›lar birlikte de¤er-
lendirildi¤inde, kamu ad›na kovufl-
turmaya yer olmad›¤›na karar ve-
rilmifltir.”

Adalet A¤ao¤lu (vb’lerinin)
aç›klamalar›na da at›f yap›lan karar
özetle flunu söylüyor: ‹HD’ye sald›-
rabilirsiniz! Sald›rganlar bu mant›-
¤a göre; “hassas vatandafllar” olup,
meflru olan bir ifli yapm›fllard›r. Hu-
kuk bunu söylerse, o ülkede yasala-
r›n hükmü olur mu? Mahkemelerin
fiili olarak yapt›klar›n› Bingöl
Cumhuriyet Savc›l›¤› çok aç›k ola-
rak özetlemifltir; muhalif olan terö-
risttir, terörist destekçisidir, linç
edilmelerinde, sald›r›ya u¤ramala-
r›nda sak›nca yoktur! 

Bu karar sadece, yap›lan sald›r›-
y› meflru göstermiyor, ayn› zaman-
da bundan sonras› için de yeni sal-
d›r›lara ›fl›k yak›yor. 

Bu zihniyetin Bingöl Cumhuri-
yet Savc›l›¤›’na özgü oldu¤u düflü-
nülmemelidir. Oligarflinin resmi ba-
k›fl›d›r bu, kimi zaman böyle aç›k
ifade edilir, kimi zaman fiili olarak
uygulan›r. Van Cumhuriyet Baflsav-
c›s› Kemal Kaçan’›n kentteki avu-
katlara iliflkin aç›klamalar› da ayn›
zihniyetin ürünüdür örne¤in. 

Van Cumhuriyet Baflsavc›s› Ke-
mal Kaçan, bir stajyer avukat›n ad-
liye giriflinde üstünün aranmas›na
itiraz› üzerine flöyle diyor:

“Avukatlara hiç güvenmiyorum.
Elimden gelse hepsini aramadan
geçirtirim, zaten buradaki avukat-

lar›n yar›s› PKK’li.”
Bunun üzerine Van Baro Bafl-

kan› Ayhan Çabuk ve yönetim
kurulu üyeleri, Baflsavc› Kaçan
ile görüflmeye gidiyorlar. Baro
baflkan› “bu sözleri sarfettiniz

mi?” diye sordu¤unda, baflsavc›n›n
cevab›, ayn› hukuksuzluk içinde
flöyle oluyor: 

“Do¤rudur. Bu sözleri söyledim.
Zaten öylesiniz...”

“Zaten avukatlar hakk›nda bilgi
topluyorum, ileride görüflürüz. Ben
bu görüfllerimi di¤er savc› ve ha-
kimlere de aktard›m...” (18 Ekim
Hürriyet) 

Konu üzerine Van Barosu ve Ba-
rolar Birli¤i aç›klamalar yaparak,
bu davran›fl›n bir hukuk adam› için
vahim oldu¤unun alt› çizildi ve hu-
kukun soyut suçlamalarla iflleyeme-
yece¤i belirtildi. 

“Devlet avukatlar›” yaratma,
avukatlar› devlet gibi düflünmeye
zorlama, oligarflinin politikas›d›r.
Bunun için yasal düzenlemelerden
fiili bask›lara her yol kullan›lm›fl ve
halen de kullan›lmaktad›r. Burjuva
hukukunun genel kurallar›, “savun-
ma hakk›” dahi bu çerçevede yok
say›lmaktad›r. ‹flkenceci polisin, gö-
zalt›na ald›¤› kiflilere avukat hakk›
tan›nmas›ndan duydu¤u rahats›zl›k-
la, baflsavc›n›n soyut suçlamalar›
ayn› kaynaktan beslenmektedir. 

Devlet karfl›s›nda, devletin ma¤-
dur ettiklerinin hakk›n› savunan hu-
kukçular her zaman düflman görül-
müfl ve susturulmak istenmifltir.
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Linç Hukuku

Bingöl Cumhuriyet Savc›-

l›¤›, ‹HD’ye yönelik fa-

flist sald›r›n›n “do¤al”

oldu¤una hükmetti.

Van Cumhuriyet Baflsav-

c›s›, kentteki avukatla-

r›n yar›s›n›, hiçbir bel-

geye, kan›ta dayan-

madan ‘PKK’li’ ilan etti.

Avukatlara Polis Sald›r›s› Protesto Edildi
Mersin Barosu avukatlar› Ali Bozan, Bedri Kuran ve Ser-

hat Ölmez, gözalt›na al›nan müvekkileri Süleyman Çakmak,
Deniz ‹yican ve ‹hsan Balkaç'la görüflmek için 10 Ekim gü-
nü gittikleri Mersin Emniyet Müdürlü¤ü'nde sözlü ve fiziki
sald›r›ya maruz kald›lar. Sald›r›, 13 Ekim günü ‹HD Mersin
fiubesi önünde, aralar›nda Mersin Temel Haklar üyelerinin
de bulundu¤u grup taraf›ndan protesto edildi. “Bask›lar Bizi
Y›ld›ramaz” slogan› at›lan aç›klamada konuflan Av. Ali Din-
sever, sald›r›y› hat›rlatarak, nedeninin, gözalt›ndaki insanla-
r›n avukat haklar›n› kulland›rmama oldu¤unu belirtti. Dinse-
ver; “bu sald›r›y› yapanlar kendisini yasalar›n üzerinde gö-
ren ve buna tahammül edemeyenlerdir” fleklinde konufltu.

Bal›kç› Davas›nda Karar Bozuldu
Kaçak elektrik kullanan patronlar›n kiral›k

katili taraf›ndan katledilen, devrimci memur Ha-
san Bal›kç› davas›nda karar Yarg›tay taraf›ndan,
Yeni TCK’n›n gözönünde bulundurulmad›¤› ge-
rekçesiyle san›klar lehine bozuldu. fianl›urfa 2.
ACM’de görülen davada, üç san›¤a müebbet
hapis, birine ise 16 y›l 8 ay hapis verilmiflti. 

EMO Adana fiubesi, konuya iliflkin 13 Ekim-
de bir aç›klama yaparken, Hasan Bal›kç›’n›n  efli
fiengül Bal›kç›, “cinayetin bürokrat aya¤›n›n or-
taya ç›kar›lmas› yönündeki mücadelemiz süre-
cek” dedi.
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“Engelliyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z”

Alt› Nokta Körler Derne¤i, ‘Dünya Beyaz Baston Körler Günü’ ne-
deni ile 15 Ekim’de Taksim Meydan›'nda aç›klama yapt›. Derne¤in ‹s-

tanbul fiube Baflkan› Murat Demirok, beyaz basto-
nun görme engelliler için özgürlük ve ba¤›ms›zl›k
anlam›na geldi¤ini dile getirerek, “kapsaml› bir
yasa için uzun süre mücadele ettik ve bu ayr›mc›-
l›klar›n sona ermesi için de sonuna kadar mücade-
le edece¤iz” dedi. Aç›klama, “Engelliyiz Hakl›y›z
Kazanaca¤›z” slogan›n›n at›lmas›yla son buldu.

Tunceli Jandarma Komutanl›¤›,
Ovac›k ilçesinde, köylülerin ba¤›-
n›n, bahçelerinin bulundu¤u alan-
lar›, “tatbikat yap›lacak” diyerek
köylülere yasaklad›. ‹lçe belediye
baflkanl›¤›na, hoparlörlerden halka
duyurulmak üzere iletilen yaz›da,
bölgede yasaklanan yerler s›rala-
narak, ‘17-25 Ekim 2005 tarihleri
aras›nda Obüs, Havan ve Tank,
Top at›fllar› icra edilece¤i' belirtil-
di. 

Konuya iliflkin bir aç›klama ya-
pan Temel Halklar Federasyonu,
sözü edilen bölgelerin, Dersim'de-
ki yo¤un ormanl›k alanlar›n bulun-
du¤u bölgeler oldu¤unu, köylüle-
rin bahçelerinin, tarlalar›n›n oldu-
¤u bölgeler oldu¤unu belirterek,
flunlar› ifade etti; 

“Buralara tank ve top at›fllar›
yapmak ‘eskisi gibi ormanlar›n›z›
tekrar yakaca¤›z' demektir. ‘Köy-
lerinizi boflalt›n ve geri gelmeyin'
demektir. ‘Bahçelerinizi, tarlalar›-
n›z› bombalayaca¤›z' demektir ki,
e¤er bu tatbikat durdurulmaz ise
hiç kimsenin bundan kuflkusu ol-
mas›n hepsi tek tek ç›kacakt›r.”

Siyasi iktidar›n, jandarma ara-
c›l›¤›yla Dersim’e yönelik y›llard›r
uygulanan politikalar› sürdürdü¤ü-
nü dile getiren Temel Haklar Fede-
rasyonu, “bu yaz›n›n hayata geçi-
rilmesi için neredeyse tüm siyasi
iktidarlar katliamlar yapm›fl, Der-
sim halk›n› aç b›rakm›fl, insanlar›-
m›z›n yoksulluk ve sefalet içinde

yaflamalar›na neden olmufllard›r.
Bugün de AKP iktidar› ayn› po-

litikay› sürdürmektedir. Son birkaç
y›ld›r Dersim'de haklar ve özgür-
lükler mücadelesinin büyütülmesi
için yürütülen örgütlenme çal›fl-
malar› ve aç›lan dernekler, kültür
merkezleri iktidar›n ve bölgedeki
kolluk güçlerinin korkusunu bü-
yütmüfltür. Son iki haftada nere-
deyse 20 kifli çeflitli gerekçelerle
tutuklanm›flt›r” aç›klamas›nda bu-
lundu.

“Dersim halk›n›n olmad›¤›
bir flehir yarat›lmak isteniyor!”
diyen Temel Haklar Federasyonu,
son olarak flunlar› kaydetti; 

“‹nsanlardan yoksun, göç etti-
rilmifl, topraklar›ndan ar›nd›r›lm›fl
bir Dersim halk›. Hiçbir fleye ses
ç›karmayan, boyun e¤en, iktidar-
lar›n dedi¤i gibi yaflayan, düflünen
insanlar ve Dersim halk› istemek-
tedir. Ve bunun için de bask›y›, zul-
mü hiç b›rakm›yor. Ama Dersim
halk› geçmifl y›llarda oldu¤u gibi
kendi topraklar›na sahip ç›kmaya
devam edecektir. Dersim halk›n›n
bu anlamda onurlu ve kararl› bir
duruflu vard›r. Hepsinden önemlisi
bask›ya, zulme ve tüm katliamlara
ra¤men bafl e¤meyen bir gelene¤i
vard›r. Bundan dolay› topraklar›
için mücadeleyi sürdürecektir. Te-
mel Haklar Federasyonu olarak;
Dersim halk›na yaflat›lmak istenen
bu zorla göç ve sürgün dayatmala-
r› hemen geri çekilsin diyoruz.”

Dersim'de OHAL Yasaklar›
Mersin Temel Haklar, Partizan,

ESP, DEHAP ve TUHAD-DER üye-
leri, Mersin'de artan gözalt› ve bask›-
lara karfl› ortak bir aç›klama yapt›lar.
15 Ekim’de Taflbina önünde ‘Bask›-
lar Bizi Y›ld›ramaz' pankart› ve ‘Ya-
flas›n Örgütlü Mücadelemiz' dövizle-
rinin tafl›nd›¤› eylemde konuflan Te-
mel Haklar üyesi Hasan Biber; artan
bask›lara dikkat çekti. 

Son olarak Mersin HÖC Temsilci-
li¤i'nin TMY'yi protesto amaçl› 3
Ekim'de yapt›¤› eyleme kat›ld›¤› ge-
rekçesiyle, gözalt›na al›nd›¤›n›, Mer-
sin Temel Haklar’›n kuflat›ld›¤›n›,
derne¤e gelenlere keyfi olarak kimlik
kontrolü yap›ld›¤›n›, ESP’li Vedat
Ar›c›’n›n da ayn› flekilde gözalt›na
al›nd›¤›n› kaydeden Biber, bask›lar
karfl›s›nda y›lmayacaklar›n› kaydetti.  

Mersin Temel Haklar üyeleri ise
derneklerine yönelik  bask›lar hak-
k›nda, çevredeki esnaflara bildiri da-
¤›tarak, bilgilendirdiler. 

Bu arada Mersin Temel Haklar,
üyelerine karfl› uygulanan bask›, gö-
zalt›lar ve derneklerinin önünde key-
fice terör estirerek bekleyen polisler
ile emir verenler hakk›nda 18 Ekim
günü suç duyurusunda bulundu. 

Mersin’de Bask›lara Son

Özgür-Der, türban yasa¤›na karfl›,
Abdi ‹pekçi Park›'nda 15 Ekim günü
bir aç›klama yapt›. “Zulme Karfl›
Direnece¤iz” pankart›n›n aç›ld›¤› ey-
lemde, “Dilenenler De¤il Direnenler
Kazanacak, Yasak Sürüyor (D)Uyu-
yor Musunuz?” dövizleri tafl›nd›.
Grup ad›na konuflan Burçin Çeliker
flunlara de¤indi; “yaflad›¤m›z ülkede
insan haklar›, demokrasi, düflünceye
ve inançlara sayg›, toplumsal bar›fl
gibi süslü, gösteriflli söylemlere ra¤-
men bask› ve dayatmalar hiç de¤ifl-
meden devam etmektedir” diye ko-
nufltu. Çeliker, hükümeti de sorunu
çözmek için ad›m atmad›¤› gerekçe-
siyle elefltirdi.

Özgür-Der Türban Eylemi

‘Dilenme de¤il direnifl’
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Gemlik Yürüyüflü dö-
nüflü Bozüyük'te faflistle-
rin sald›r›s›na u¤rayan
DEHAP’l›lardan 35 kifli-
nin, ‹çiflleri Bakanl›¤›
hakk›nda "yaflam hakk›na
sald›r›, görevi ihmal, hal-
k› galeyana getirme, se-
yahat özgürlü¤üne sald›-
r›” gerekçeleriyle yapt›k-
lar› suç duyurusu sonuç-
lanmazken, Bozüyük
Cumhuriyet Savc›l›¤› sal-
d›r›ya u¤rayan DE-
HAP’l›lar hakk›nda; "po-
lise mukavemet etmek,
örgüt propagandas› yap-
mak, kamu mal›na zarar
vermek” suçlamas› ile so-

ruflturma bafllatt›.

Tam da oligarflinin hu-
kukuna yak›fl›yor! Trab-
zon’da da ayn›s› yaflanma
d› m›; linç giriflimine ma-
ruz kalan TAYAD’l›lar
hakk›nda daha fazla ceza
istemiyle dava aç›lm›flt›.
Demek ki, linç hukuku
bir istisna de¤il, oligarfli-
nin hukukunun temel
özelliklerinden biri. Fa-
flistler de s›rtlar›n› bu hu-
kuka dayayarak sal-
d›r›yor, Eskiflehir’de gö-
rülecek U¤ur Kaymaz da-
vas› için aleni flekilde teh-
ditler ya¤d›rma cüreti bu-
labiliyorlar. 

✔✔ YYÖK-AKP iiktidar ssavafl›
Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Afl-
k›n'›n ‘ihalede yolsuzluk’ suçlamas› ile tutuklanmas›, oli-
garfli içindeki iktidar kavgas›n› su yüzüne ç›karan bir
ifllev gördü. AKP iktidar› YÖK’le savafl›n› Van üzerin-
den yürütürken, 77 üniversite rektörü blok olarak iktida-
ra tav›r ald› ve Yücel Aflk›n'a sahip ç›kt›.

Tutuklanma gerekçesinin gerçekli¤i, rektörün itekaka po-
lis taraf›ndan kameralar önünde götürülerek verilen me-
saj, rektörlerin “hukuka müdahalesi”... tüm bunlar tar-
t›flman›n tali unsurlar›d›r. Laik-fleriatç› kisvesi ile yans›-
yan iktidar kavgas› bu cephede sürmektedir. Bu kava-
da halk güçlerinin, ilerici sendika ve örgütlenmelerin ta-
raf olaca¤› bir durum yoktur. Bir yanda 12 Eylül fafliz-
minin üniversiteler politikas›n› uygulayan YÖK, öte yan-
da hem bu politikaya sadakat gösterirken, ayn› anda
da kendi politik hesaplar›n› yapan, iktidar kavgas›n›
veren AKP.

Oligarfli içi çat›flmalardan halk lehine yararlanmak ile,
bu çat›flmada taraf olmak birbirinden ayr› fleylerdir, ka-
r›flt›r›lmamal›d›r. Bizim kavgam›z, oligarflik yap›y› tüm-
den parçalama kavgas› olmal›d›r. 

✔✔ Katliamc›lar kkorkuyor
“Uluslararas› Ceza Mahkemesi”ne onay vermeyen, im-
zalamayan sadece, dünyan›n dört bir yan›nda askerle-
ri suç iflleyen Amerikan emperyalizmi de¤il. 

Oligarflik düzenin Genelkurmay› ve polisi de, “Uluslara-
ras› Ceza Mahkemesi”ni onaylamaya karfl›. Ama yan-
l›fl anlafl›lmas›n, emperyalizme karfl› oldu¤u için de¤il,
“Uluslararas› Ceza Mahkemesi”, “kiflileri” de yarg›la-
ma yetkisine sahip olaca¤› için. Bu yüzden Baflbakan,
AB’ye, “Uluslararas› Ceza Mahkemesi”ni onaylama
sözü verdi ama onaylam›yorlar.

✔✔ ‹ngiltere’de ‘‘Cunta’ MM› GGeldi!?
‹ngiltere, terör demagojisi alt›nda, halk›n hak ve özgür-
lüklerini budamaya devam ediyor. Yeni bir düzenleme
ile gözalt› süresi 90 güne ç›kar›l›yor. Türkiye’de gözat›
süresi 12 Eylül’de 90 gündü. ‹ngiltere’de de ‘paflalar’
cunta yapt› da biz mi duymad›k! Elbette ki, sivil bir hü-
kümet iflbafl›nda. Hem de, öyle böyle de¤il, ad› “‹flçi
Partisi” olan, bafl›nda “kapitalizm ile sosyalizm aras›n-
da üçüncü yol”un teorisyeni ünvan›n› tafl›yan Blair’in ol-
du¤u bir hükümet. Heyhat; ülkemiz solcular›, “sosyalist-
leri” de, bu ‘üçüncü yol’u az yaz›p çizmediler, pazar-
lamaya çal›flmad›lar. Bunu da geçtik, ya ‹ngiltere’nin
AB demokrasisinin durmadan sal›nan befli¤i oldu¤u
yutturmacas›n› pazarlamalar›na ne demeli!

AB’nin “demokrasi standartlar›”, tekellerin ç›karlar› ge-
rekti¤inde bir cuntan›n standartlar›yla ayn›lafl›r.

not düflüyoruzBozüyük: Linç giriflimine 
maruz kalanlara dava!

Kars’ta, 13 Ekim gü-
nü, Kafkas Üniversitesi
Veteriner Fakültesi ö¤-
rencisi ‹hsan Ballan, sivil
polislerin fiziki sald›r›s›-
na u¤rad› ve gözalt›na
al›nd›. 

Bu sald›r›, 17 Ekim
günü Kars Adliyesi önün-
de protesto edildi. 20 kifli-
lik ö¤renci grubu taraf›n-
dan yap›lan eylemde, ko-
nuflan Galip Kotanc›, son

süreçte polis-idare iflbirli-
¤i ile ö¤renciler üzerinde
bask› ve fliddetin yo¤un-
laflt›¤›na dikkat çekerek,
“F tipine çevirilmeye ça-
l›fl›lan üniversitelerde
hakl› ve meflru mücadele-
mizi sahipleniyoruz” de-
di. Ö¤renciler aç›klama-
n›n ard›ndan, polis hak-
k›nda Kars Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’na suç duyu-
rusunda bulundular.

Kars gençli¤inden protesto

Almanya'da her pazar-
tesi oldu¤u gibi 17 Ekim
günü de, sermayenin sal-
d›r›lar›na karfl›, Pazartesi
Gösterisi yap›ld›. Duis-
burg’da düzenlenen yürü-
yüfle, Anadolu Federasyo-
nu da, s›n›rd›fl› etme poli-
tikas›na karfl› yürüttü¤ü
kampanya kapsam›nda

“S›n›rd›fl›lara, Oturum ‹p-
tallerine Hay›r!” pankart›
ile kat›ld›. 

Eylemde yap›lan ko-
nuflmalarda, 5 Kas›m gü-
nü tüm Almanya çap›nda
merkezi olarak baflkent
Berlin'de düzenlenecek,
yeni hükümeti uyar› yü-
rüyüflüne ça¤r› yap›ld›. 

‘Pazartesi Eylemleri’ sürüyor



Yazar Orhan Pamuk’un, bir ‹s-
viçre dergisine verdi¤i röportajda
dile getirdi¤i, ‘30 bin Kürt, 1 mil-
yon Ermeni öldürüldü. Kimse bu-
nu söylemeye cesaret edemiyor
“bari” ben edeyim’ sözlerinin, 9
fiubat 2005 tarihli Hürriyet’te yera-
lan sözlerinin ard›ndan, O’nun etra-
f›nda bir dizi tart›flma yafland›. 

fiovenist (ve ayn› iflbirlikçili¤in
kompedan›) kesimler aya¤a kalka-
rak, Pamuk’u “vatan haini” ilan etti-
ler. Avrupa Birli¤i ise bu olay nez-
dinde “özgürlükçü” maskesini taka-
rak, flov yapt›. Ama oligarflinin Pa-
muk nezdindeki “operasyonu” bit-
memiflti ve buna karfl› ancak, ayak-
lar› bu topraklara basan, halk›na ve
ayd›n olman›n onuruna yaslananlar
karfl› durabilirdi. 

Orhan Pamuk duramad›! CNN
TÜRK'te kat›ld›¤› programda, “30
bin Kürt ve bir milyon Ermeni'yi biz
öldürdük ya da Türkler öldürdü” de-
medi¤ini söyleyerek “komik” duru-
ma düflen Pamuk, “bu konular tabu
haline gelmiflti. Türkiye'nin önüne,
AB için konacak 't›kaç' olaca¤›n› bi-
liyordum” sözleriyle de, niyetinin
AB yolunda “ulvi” oldu¤unu ortaya
koydu. Siyasete bulaflmak istemedi-
¤ini, sevilmek istedi¤ini söyleyen
Pamuk, bir Alman dergisine verdi¤i
mülakatta da, Baflbakan Erdo-
¤an’dan, destek beklentisini ifade
eder flekilde, bu deste¤in gelmeme-
sinden yak›nd›. 

Orhan Pamuk’un aylar sonra
“yanl›fl anlafl›ld›m” diyerek, sözünü
inkar etmesi; flovenistler, liberaller
taraf›ndan alaya al›n›rken, bu “dü-
zeltme”nin devlet kat›nda kendisine
ne fayda sa¤layaca¤›, “sevgili” olup
olamayaca¤›, önümüzdeki günlerde
daha da netleflecektir. 

Ayd›n vicdanl›d›r

Orhan Pamuk’un Kürt ve Erme-
ni katliamlar›na iliflkin sözleri, bu
yaz›n›n tart›flma konusu de¤il. Oli-
garflinin Kürt halk›na, Ermeniler’e

yönelik katliamlar›, k›y›mlar› bu
sayfalarda defalarca dile getirilmifl-
tir. Orhan Pamuk, nezdinde ilk so-
run tam da burada bafll›yor. 

Bu gerçekleri ilk kez kendisi di-
le getirdi¤ini söyleyerek küçük-bur-
juva ayd›n›n adaletsizli¤inin, vic-
dans›zl›¤›n›n bir örne¤ini sunmufl-
tur. “Ayd›n”l›k bu mu? Bu u¤urda,
söylemeyi b›rak›n, binlerce devrim-
cinin kan›n›n döküldü¤ünü yoksa-
yabilir mi? Hapsedilen, iflkenceler-
den geçirilenler bu kadar kolay bir
yana at›l›p dünya kendi etraf›nda
döndürülebilir mi? Devrimciler ve
bask›ya direnen ayd›nlar bedellerini
ödeyerek gerçekleri hayk›r›rken,
Pamuk’un ad›n› duyan var m›yd›? 

Devrimciler s›rtlar›n› AB’ye da-
yayarak savaflmad›lar. Tarihin en
barbar sistemi olan emperyalizmi
“barbarl›ktan kurtulufl” olarak
gösteren Pamuk, s›rt›n› Avrupa Bir-
li¤i’ne dayamay› güvence sayd›¤›n›
kendisi ifade etmifltir. Katliamlara
karfl› de¤ildir bu kafa. Sadece
AB’nin sak›nca görmedi¤i ve çeflitli
politik ç›karlar nedeniyle öne ç›kar-
d›¤› konular› konuflmaktad›r. Örne-
¤in, ayn› dergide tarihi bir olay› de-
¤il, bugünü, hapishanelerde 120 in-
san›n öldü¤ünü söyleyebilir mi?
Söyleyemez, çünkü katliam›n alt›n-
da AB’nin de imzas› vard›r. Pamuk,
türünün bir örne¤idir. Biz bedel
öderken susanlar flimdi s›rt›n›
AB’ye, burjuvaziye dayay›p de-
mokratl›k, ayd›nc›l›k oynuyorlar.  

“Ayd›n” her fleyden önce vicdan-
l›, adaletli olmal›, sonra; emperya-
lizmin icazet verdiklerini de¤il, em-
peryalizmi ve oligarfliyi de karfl›s›na
alarak gerçekleri hayk›rabilmelidir.

Ayd›n, gerçe¤in gücü ve 
cüretiyle donanm›flt›r

Bu noktada, içine düfltü¤ü son
durum gündeme gelmektedir ki, ay-
d›n aç›s›ndan ders al›nmas› gereken
bir örnek olmufltur. Taha Akyol gibi
liberal döneklerin dahi alaya ald›¤›

bu çark ediflin
kayna¤› nedir?
Bu sorunun ceva-
b›, ayn› zamanda
ülkemizde ayd›n
kimli¤inin de tart›fl›l-
mas›d›r. Önceki say›la-
r›m›zda bu tart›fl-
may› etrafl›ca
y a p t › ¤ › m › z
için belli
noktalar›na
de¤inmekle
yetinece¤iz. 

Her fley-
den önce,
ayd›n›n namusu, sözüdür. O, dü-
flüncesi için, dile getirdi¤i gerçek-
ler için her türlü bedeli göze ala-
bilen, “bir kez ç›km›flsa a¤z›m›zdan
söz...” diyebilendir. 

‹kincisi; kendi düflüncelerine, bu
topraklara ve bu topraklar›n insanla-
r›na güvenmeyen, bu güvenceyi
baflka limanlarda arayan ayd›n, bas-
k› mekanizmalar› karfl›s›nda güç-
süzlü¤ünü daha bafltan ortaya koy-
mufl demektir. S›rt›n› dayad›¤› ile
karfl›s›na ald›¤› güçler aras›ndaki
dengelere göre, düflüncelerinin gel-
gitler yaflamas› kaç›n›lmazd›r.

Bedel ödeyeceksiniz elbette!
Faflizmle yönetilen bir ülkede ayd›n
olman›n kaç›n›lmaz gerçe¤idir.
Bundan kaç›yorsan›z, ayd›n ola-
mazs›n›z. Bu, her fleyden önce bir
yi¤itlik meselesi de¤il, gerçe¤e du-
yulan sonsuz inanç, halk› ayd›nlat-
ma misyonuna sadakat meselesidir.
Cüretin kayna¤› buradad›r. Aç›n
bak›n tarihe; adlar›n› onurla yazd›r-
m›fl ayd›nlar›m›z›n tümü hapishane
hücrelerinden, iflkencelerden, takip-
lerden, sürgünlerden geçmifllerdir.
Ve onlar düflüncelerini sadece halk-
lar›na ve gerçe¤e ba¤l›l›klar›na gü-
venerek aç›kl›yor ve arkas›nda du-
ruyorlard›. “AB sürecinin” bu ger-
çe¤i de¤ifltirece¤ini san›yorsan›z,
yan›l›yorsunuz. De¤iflen, AB’nin
icazet verdi¤i alanlarda konuflup,
bunu da “özgürlük” diye yutturmak-
t›r. Bu ise ayd›n olmak, “halka ger-
çekleri ulaflt›rmak” de¤il, tam tersi-
ne, gerçeklerin üzerini örtmektir.
Gerçe¤e düflmanl›kt›r.
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Ayd›n’›n namusu, sözüdür



‹flgal alt›ndaki ülkenin son hafta-
daki manzaras›na bir göz atal›m. 

Bir yanda; kukla hükümeti mefl-
rulaflt›rmak için iflgalciler “Anayasa
Referandumu” düzenliyor. Sünnile-
rin ezici bir ço¤unlu¤unca reddedi-
len Anayasa’n›n fiii ve Kürt oylar›
ile onaylanmas›, onu meflru k›lm›-
yor; çünkü tanklar›n, iflgalin gölge-
sinde “demokrasi” olmaz.

Öte yanda; iflgalciler referandum
günü dahil olmak üzere Ramadi’yi
havadan karadan bombalayarak
80’den fazla kiflinin öldü¤ü katliam
gerçeklefltiriyorlar. Her zaman ol-
du¤u gibi, aç›klama “terörist öldür-
dük” fleklinde. Ama burjuva “ulus-
lararas› hukuk” dahi bir kenara b›ra-
k›ld›¤› için, bu konuda bir inand›r-
ma ihtiyac› da duymuyor iflgalciler.
“Yola bomba döflüyordu havadan
bombalad›k” diye aç›klama yapabi-
liyor. Demek ki, 80 kifli birden yola
bomba yerlefltiriyormufl, uydudan
tespit etmifller ve bombalam›fllar! 

Bir baflka yerde; meflrulu¤u tüm
dünyaca tart›fl›lan bir mahkeme ku-
rulmufl ve bafl›na da iflbirlikçili¤in
ödülü olarak bir “Kürt yarg›ç” geçi-

rilmifl, Saddam’› yarg›lama senar-
yosu sergileniyor. Saddam, direnen-
lerin kazanaca¤›n› söyleyerek bafl-
lad›¤› konuflmas›nda, mahkemeyi
tan›m›yor, ismini söylemiyor, yarg›-
layan bir tav›r sergiliyor. Bas›ndan
ö¤reniyoruz ki, hem baflyarg›ç hem
de yüzleri gizlenen (!) di¤er üyeleri
‹ngiltere’de e¤itim görmüfller. 

Ülkesi iflgal edilen bir devlet
baflkan›n›n, iflgalci taraf›ndan yarg›-
lanmas›, halklar›n cephesinde
“meflru mudur de¤il midir” tart›fl-
mas›na gerek dahi olmayacak flekil-
de aç›kt›r. Mahkemenin gayrimefl-
rulu¤u burjuva hukukçular taraf›n-
dan dahi sorgulanmaktad›r. 

Saddam’›n yarg›lanmas› gereki-
yorsa, bunu yapacak olan ne iflgalci-
nin mahkemesidir, ne de emperya-
listlerin ‘uluslararas› mahkemeleri’.

Irak’ta “manzara”n›n “görülme-
yen” bir baflka yan› ise; iflsizlik, se-
falet ve ayn› oranda da emperyalist
tekellerin ya¤malamalar› oluflturu-
yor. Baflta ABD tekelleri olmak
üzere iflgale destek veren tekeller,
önümüzdeki süreçte daha da net
olarak ortaya ç›kacak korkunç bir

y a ¤ -
ma gerçeklefl-
tiriyor. ‹flsizlik,
yoksulluk, sefa-
let ise iflgalin
yaratt›¤› bir so-
nuç olmas›n›n
yan›s›ra, iflgalci
taraf›ndan bi-
linçli bir politi-
ka olarak da
k u l l a n › l › y o r.
BM insan hakla-
r› uzman› Jean
Ziegler’in ver-
di¤i örnek bu ya-
n›yla çarp›c›d›r. Zi-
egler, ABD güçleri-
nin, direniflçilere
operasyon düzenle-
meden önce bölge-
ye g›da ve su ak›fl›-
n› keserek sivilleri
açl›k ve susuzlu¤a
terk etti¤ini ve bu-
nun “insanl›¤a ve
uluslararas› hukuka
ayk›r› oldu¤unu”
söyledi. Ziegler,
"Felluce, Telafer,
Samarra gibi dire-
niflçilerin kaleleri olan yerlerde halk
çok ac› çekiyor. Hatta baz›lar› aç-
l›ktan ölüyor" diye konufltu. 

Ve elbette, “manzara”n›n en
önemli unsuru; direnifl. Ulusalc›
güçleri, komünistleri, islamc›lar› ile
tek meflru gücü de direnifl olufltur-
maktad›r. Gün geçmiyor ki, iflgalci-
lere ve iflbirlikçilerine darbeler vu-
rulmas›n. ‹flgalcinin siyasi süreci
zoraki iflletmesinin hiçbir önemi
yok; tek meflru güç direnifltir. fiii ve
Kürt ço¤unlu¤un direnifl saf›nda ol-
mamas›, “ço¤unluk-az›nl›k” tart›fl-
malar› de¤il, meflrulu¤u, tarihsel ve
siyasal gerçekler, hakl›l›k belirli-
yor. 

‘‹slamc› Zerkavi’nin direnifle za-
rar veren eylemleri ve iflgalcilerin
direnifli “Zerkavi direnifli” gibi çar-
p›tarak yans›tmas› da, bu meflrulu¤u
gölgeleyemiyor.
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ABD’de siyah öfke

Amerikan devletinin Katrina
kas›rgas›nda, yoksul siyahlara yak-
lafl›m› ve ölüme terketmesi ile hep
varolan ›rkç›l›k günyüzüne ç›km›fl-
t›. Bu tart›flmalar henüz s›cakl›¤›n›
korurken, 15 Ekim günü, Ohio
eyaleti Toledo kentinde Amerikan
Nazi Partisi'nin düzenlemek istedi-
¤i gösteri, siyahlar›n öfkesinin or-
taya ç›kmas›na neden oldu ve kent-
te ola¤anüstü hal ilan edildi. 

Say›lar› 50’yi bulmayan Nazi-
ler’in izinli gösterisi s›ras›nda
500’den fazla siyah genç toplana-
rak grubun gösterisine izin verme-
di. Naziler polis korumas›nda böl-

geyi terkettiler. Bu esnada Naziler’e
koruyan polis, siyahlara vahflice
sald›rd›. Amerikan devlet politika-
lar›n›n y›llard›r biriktirdi¤i “siyah
öfke” bu geliflmeyle birlikte, polise
döndü ve kentte araçlar, dükkanlar
yak›ld›. Polis, göz yafl›rt›c› gaz ve
sersemletici özel araçlar kullan›r-
ken, 65'ten fazla kifli tutukland›.

Ayn› gün, Washington’da dü-
zenlenen gösteride ise onbinlerce
siyah, K›z›lderili, Latin Amerikal›
biraraya geldi ve ›rkç› politikalar›
elefltirdi. Louis Farrakhan yapt›¤›
konuflmada, "New Orleans'ta yafla-
yanlar sar› saçl›, mavi gözlü ve
aç›k derili olsalard› hükümet daha
h›zl› davran›rd›” diye konufltu.

Irak’ta direnifl d›fl›nda 
meflru hiçbir fley yoktur!

(Yarg›ca) “Sen kim-
sin? Kim oldu¤unu

bilmek istiyorum.
Irak'›n devlet bafl-
kan› olarak anaya-
sal haklar›m› koru-
yorum. Sizi görev-
lendiren organ› ta-

n›m›yorum. Bu sal-
d›rganl›¤› tan›m›yo-

rum... Bu sözde
mahkemeye cevap
vermiyorum. ‹flgal

yasad›fl›d›r.”


